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ECHA 14-FS-04-SV 

Det offentliga klassificerings- och 
märkningsregistret 
 
Det offentliga klassificerings- och 
märkningsregistret är en central 
databas som innehåller klassificerings- 
och märkningsinformation om anmälda 
ämnen som finns på EU-marknaden. 
Den innehåller också en förteckning 
över ämnen som har en harmoniserad 
klassificering och märkning enligt bilaga 
VI i CLP-förordningen. 
 
ANMÄLAN TILL KLASSIFICERINGS- OCH 
MÄRKNINGSREGISTRET 
 
Alla ämnen som fanns på EU-marknaden den 
1 december 2010 skulle anmälas före den 3 
januari 2011 och nya ämnen ska anmälas 
inom en månad från det att de släpps ut på 
marknaden. I dagsläget har Echa tagit emot 6 
miljoner anmälningar av mer än 120 000 
ämnen, och databasen växer för varje dag. 

Enligt CLP-förordningen1 måste alla importörer 
och tillverkare av farliga ämnen som släpps ut 
på EU-marknaden och av alla ämnen som ska 
registreras enligt Reach-förordningen anmäla 
ämnenas klassificering och märkning till Echa 
inom en månad från det att de släppts ut på 
marknaden. I gengäld ska Echa upprätthålla 
ett klassificerings- och märkningsregister som 
innehåller all information från anmälningarna 
och göra vissa uppgifter i databasen allmänt 

                                           
1 Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar. 

tillgängliga (det offentliga klassificerings- och 
märkningsregistret).  

INFORMATION SOM INGÅR I DET 
OFFENTLIGA KLASSIFICERINGS- OCH 
MÄRKNINGSREGISTRET 
 
Innehållet i det offentliga klassificerings- och 
märkningsregistret definieras i CLP-
förordningen. Innehållet utgörs av vissa 
uppgifter om ämnesidentiteten och alla 
uppgifter om klassificering och märkning. EG-
namn och EG-nummer för alla Einecs-ämnen 
och om möjligt alla övriga ämnen i EG-
förteckningen offentliggörs. Om ett ämne 
klassificeras i någon av de faroklasser som 
avses i artikel 119.1 i Reach-förordningen 
(som omfattar de flesta faroklasser enligt 
CLP) av minst en anmälare offentliggörs 
dessutom klassificerings- och 
märkningsuppgifterna från alla anmälningar 
för det ämnet. IUPAC-namnet offentliggörs 
endast från anmälningar som klassificerar 
ämnet i de faroklasser som avses 
i artikel 119.1. 
 
Följande uppgifter ingår inte i det offentliga 
klassificerings- och märkningsregistret: 
• anmälarens namn och kontaktuppgifter, 
• ämnenas sammansättning och 
orenhetsprofil. 
 
I vissa fall kan IUPAC-namnet omfattas av en 
begäran om konfidentialitet även om ett 
ämne anmäls som farligt (enligt artikel 119.1) 
och offentliggörs därför inte. Ämnens 
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harmoniserade klassificering och märkning 
(tabell 3.1 och 3.2 i bilaga VI till CLP-
förordningen) ingår i registret. 
 
ANVÄNDA DET OFFENTLIGA REGISTRET 
 

Det offentliga registret erbjuder flera 
sökmöjligheter som bygger både på 
ämnesidentitet och klassificering. En 
användare som är intresserad av ett visst 
ämne eller en viss ämnesgrupp kan söka med 
hela eller delar av EG-namnet, indexnamnet 
enligt bilaga VI till CLP-förordningen och 
IUPAC-namnet eller hela eller delar av EG-
numret, CAS-numret eller indexnumret enligt 
bilaga VI till CLP-förordningen. 
 

För att förenkla användningen har 
klassificeringarna delats upp i fysikaliska 
faror, hälsofaror och miljöfaror, och 
användaren kan välja antingen förkortningar 
av faroklass- och farokategorikoderna (t.ex. 
Acute Tox. 4) eller faroangivelsekoder (t.ex. 
H302). Sökningen kan förfinas ytterligare 
genom att ämnesidentitet och 
klassificeringsuppgifter kombineras. 
 

Sökresultaten anges utifrån ämnena. Om 
användaren väljer ett ämne i resultatet visas 
en sammanfattningssida där först 
(eventuella) harmoniserade poster listas, 
följda av de sammanaslagna 
klassificeringarna från anmälningarna. Om en 
viss sammanslagen klassificering väljs visas 
en detaljerad vy av den sammanslagna 
anmälan. 
 

INFORMATIONSSTRUKTUR 
 

Anmälningar för samma ämne grupperas 
efter identifieringsnummer. Om det finns en 
harmoniserad klassificering och märkning för 
ett ämne visas den ovanför anmälningarna. 
Vissa grupposter i bilaga VI till CLP-
förordningen har inga specifika EG- eller CAS-
nummer kopplade till sig. För sådana poster 
går det inte alltid att göra en automatisk 
matchning av anmälningar och 
harmoniserade poster. 
 
Alla anmälningar som klassificerar samma 
ämne på samma sätt har samsorterats. Det 
anges även hur många anmälningar som har 
samsorterats. Vid sammanslagningen har 
hänsyn tagits till alla klassificerings- och 
märkningsuppgifter förutom ämnets fysikaliska 
tillstånd/form och eventuella skäl till att det 
inte har klassificerats i en viss faroklass. Om 
sådana skillnader finns återspeglas de i den 
detaljerade vyn för den sammanslagna 

klassificeringen. 
 

Sammanslagningen sker automatiskt, utan 
manuell bekräftelse från Echa. Tekniska fel 
under anmälningsprocessen leder till att 
andra sammanslagningar visas. Anmälare ska 
göra sitt bästa för att enas om 
klassificeringen av sina ämnen, om det inte 
finns legitima skäl för olika klassificeringar, 
t.ex. att sammansättningarna eller 
orenhetsprofilerna skiljer sig åt. 
 

Förutom att antalet anmälare bakom varje 
sammanslagning anges är klassificeringar 
som härletts från ett gemensamt 
registreringsunderlag enligt Reach försedda 
med flagga i registret. 
 

PROGNOS 
 

Det offentliga klassificerings- och 
märkningsregistret är i dagsläget den största 
databasen med självklassificerade och 
harmoniserade (inom EU) ämnen och är 
världsunik i sin omfattning. Dess 
offentliggörande är ett viktigt steg när det 
gäller den farokommunikation Echa ansvarar 
för och kan på lång sikt bidra till en säkrare 
användning av farliga ämnen för 
konsumenter, professionella användare och 
industriarbetare. 
 

Den information som finns lagrad i registret 
kommer att förbättras gradvis med fokus på 
olika steg. Förbättringsprocessen kommer att 
kräva en gemensam insats från alla berörda 
parter. Anmälare uppmanas kontrollera 
klassificeringarna av sina ämnen i registret 
och uppdatera sina anmälningar vid behov. 
Alla anmälningar går lätt att uppdatera med 
det webbverktyg som tillhandahålls i Reach-
IT, oavsett vilket verktyg som användes för 
den ursprungliga anmälan (t.ex. IUCLID eller 
verktyget för att skapa bulkfiler). Innehållet i 
det offentliga registrerings- och 
märkningsregistret uppdateras regelbundet. 
Nya anmälningar och uppdateringar av 
befintliga anmälningar kanske inte syns 
omedelbart efter inlämning, men de kommer 
att tas med vid nästa datauppdatering. 
 

För mer information och support: 
 

• Frågor och svar om det offentliga klassificerings- 
och märkningsregistret 
• Tekniska frågor och svar om klassificerings- och 
märkningsanmälningar 
• Praktisk vägledning 7: Hur ett ämne anmäls till 
klassificerings- och märkningsregistret  
(finns på 22 språk) 
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