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1. Indledning
SCIP-databasen (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products))
indeholder oplysninger om problematiske stoffer i artikler som sådan eller komplekse genstande
(produkter) og er oprettet i henhold til affaldsrammedirektivet. I henhold til artikel 9, stk. 1, litra
i), i affaldsrammedirektivet skal alle EU-leverandører af artikler, der indeholder særligt
problematiske stoffer (SVHC'er) på kandidatlisten i en koncentration på mere end 0,1 %
vægtprocent, i medfør af artikel 33, stk. 1, i REACH indsende oplysninger om disse artikler eller
komplekse genstande til ECHA fra 5. januar 2021. De krævede oplysninger skal indsendes til
ECHA i SCIP-format gennem ECHA's indsendelsesportal.
De oplysninger, der skal indgå i et SCIP-anmeldelsesdossier, er forklaret nærmere i Krav
vedrørende SCIP-anmeldelser og i SCIP Notification Format — SCIP data model (SCIPanmeldelsesformat — SCIP-datamodel), der kan tilgås på den særlige SCIP-hjemmeside på
ECHA's websted.
Forpligtelsen til at indsende en SCIP-anmeldelse gælder for artikler som sådan, der indeholder
et kandidatlistestof i en koncentration på over 0,1 vægtprocent, og komplekse genstande, der
indeholder sådanne artikler.
I dette dokument beskrives de tekniske løsninger, der kan anvendes på frivillig basis, og som
gør det muligt for leverandører af artikler (f.eks. distributører, ‘assemblers’ og virksomheder
inden for samme koncern) at henvise til data, der allerede er indsendt til ECHA af samme
virksomhed eller andre forpligtede. Disse værktøjer letter indsendelsen af SCIP-anmeldelser til
ECHA og sikrer samtidig konsistens i de indsendte oplysninger i SCIP-databasen ved at undgå
gentagen indberetning af de samme oplysninger; dermed reduceres den administrative byrde
for de forpligtede.
De to værktøjer, der kan bruges til at henvise til oplysninger, der allerede er indsendt til SCIPdatabasen, er:
1. den forenklede SCIP-anmeldelse (SNN)
2. henvisning i et SCIP-anmeldelsesdossier.
Pkt. 2 i dette dokument fokuserer på den forenklede SCIP-anmeldelse, der primært er udviklet
til distributører (som ikke er importører og/eller producenter) eller virksomheder inden for
samme koncern, mens pkt. 3 fokuserer på henvisning i et SCIP-anmeldelsesdossier, som
primært er udviklet til samlevirksomheder, der markedsfører komplekse genstande (produkter)
på EU-markedet. En samlevirksomhed er en aktør i leverandørkæden, der fremstiller komplekse
genstande (dvs. genstande, der består af mere end én artikel) 1.
Den forenklede SCIP-anmeldelse og henvisning er enkle løsninger til at indsende SCIPanmeldelser til ECHA på frivillig basis i stedet for at indsende et fuldstændigt SCIPanmeldelsesdossier med alle krævede oplysninger.2 I dette dokument anvendes termen
"fuldstændig SCIP-anmeldelse" til at henvise til en SCIP-anmeldelse, der indeholder et IUCLIDdossier med alle krævede oplysninger for en artikel som sådan eller en kompleks genstand, og
hvori der ikke henvises til data, der allerede er indsendt til ECHA af samme virksomhed eller
andre forpligtede.
Hvis man anvender en forenklet SCIP-anmeldelse, er det ikke nødvendigt at medsende et
IUCLID-dossier.

1
2

Se underkapitel 2.4 i vejledningen om krav til stoffer i artikler.
Se kapitel 2 i Krav vedrørende SCIP-anmeldelser.
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Brugen af henvisning i et SCIP-anmeldelsesdossier gør det muligt at oprette et "letvægts"-SCIPanmeldelsesdossier i det tilfælde, hvor oplysningerne vedrørende en eller flere komponenter i
en kompleks genstand3 er medtaget i et SCIP-anmeldelsesdossier for den pågældende
komplekse genstand, ved at henvise til data, der allerede er indsendt til ECHA for en eller flere
af disse komponenter.
Efter indsendelse af en SCIP-anmeldelse gennem ECHA's indsendelsesportal modtager
leverandørerne af artikler en alfanumerisk identifikator (SCIP-nummeret), der indgår i
indsendelsesrapporten. SCIP-nummeret er en unik identifikator for en SCIP-anmeldelse, der er
indsendt for en artikel som sådan eller en kompleks genstand. Det identificerer det sæt
oplysninger, som en indsender har indsendt til ECHA for en artikel eller kompleks genstand i
henhold til artikel 9, stk. 1, litra i), i affaldsrammedirektivet.
SCIP-nummeret forbliver uændret i det tilfælde, hvor en forpligtet indsender en opdatering 4 af
SCIP-anmeldelsen for en artikel som sådan eller en kompleks genstand, dvs. når et opdateret
SCIP-anmeldelsesdossier indsendes til ECHA.
SCIP-nummeret [SCIP number] fremgår af indsendelsesrapporten for en vellykket
indsendelse af en SCIP-anmeldelse som vist i figur 1.
Figur 1: Indsendelsesrapport for en SCIP-anmeldelse, der indeholder et dossier

SCIP-nummeret videregives ikke af ECHA, medmindre en indsender medtager nummeret under
identifikatorerne for artiklen eller den komplekse genstand, der anmeldes. Såvel den forenklede
SCIP-anmeldelse som henvisning kræver frivillig videregivelse af SCIP-nummeret for en
anmeldelse af en artikel eller kompleks genstand fra indsenderen til en anden forpligtet, f.eks. i

En komponent i en kompleks genstand kan være en artikel (som sådan) eller en kompleks genstand
bestående af artikler. Der er flere oplysninger i kapital 2 i dokumentet "Krav vedrørende SCIP-anmeldelser"
og underkapitel 2.4 i vejledningen om krav til stoffer i artikler.
4 Hvis SCIP-oplysningerne for en artikel skal opdateres, kan du redigere oplysningerne i artikeldatasættet
og oprette et nyt dossier. Den primære artikelidentifikator i dossieret skal være fuldstændig den samme
som før.
Indsendelsen af dette nye dossier fra samme juridiske enhed og med nøjagtigt samme primære
artikelidentifikator modtages som en opdatering af SCIP-anmeldelsen for denne artikel eller komplekse
genstand.
3
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givet fald sammen med de oplysninger, der skal videregives i henhold til artikel 33, stk. 1, i
REACH.
Ved at videregive SCIP-nummeret for den indsendte anmeldelse til modtagerne af artiklen som
sådan eller den komplekse genstand, f.eks. som en del af de oplysninger, der skal videregives i
henhold til artikel 33, stk. 1, i REACH, bidrager en direkte opstrømsleverandør til at lette sine
kunders indsendelse af SCIP-anmeldelsen.
Den forenklede SCIP-anmeldelse og henvisning kan kun bruges, hvis artiklerne som sådan eller
de komplekse genstande er de samme som de artikler eller komplekse genstande, som leveres
nedstrøms i leverandørkæden, enten som sådan eller indarbejdet i komplekse genstande, og
derfor er de oplysninger, der skal indsendes til SCIP-databasen, nøjagtigt de samme. For at
være de samme skal artiklen eller den komplekse genstand, der via den forenklede SCIPanmeldelse eller henvisning anmeldes som komponent i en kompleks genstand, have den
samme kemiske sammensætning og fysiske form (form, overflade og design). Hvad angår den
forenklede SCIP-anmeldelse, skal de indberettede identifikatorer i SCIP-anmeldelsesdossieret
(uanset, om der er tale om et fuldstændigt dossier eller et letvægtsdossier) desuden forblive de
samme og gøres tilgængelige som kommercielle identifikatorer for alle downstreamaktører.5
Når en forpligtet opdaterer en SCIP-anmeldelse ved at indsende et nyt dossier, og andre
forpligtede henviser til den pågældende anmeldelse ved hjælp af enten en forenklet SCIPanmeldelse eller henvisning, opdateres også disse anmeldelser. Derfor behøver de forpligtede,
der anvender den forenklede SCIP-anmeldelse eller henvisning, i princippet ikke at opdatere
deres indsendte SCIP-anmeldelse(r). Forpligtede, der anvender den forenklede SCIP-anmeldelse
eller henvisning, vil dog i visse situationer være nødt til at opdatere SCIP-anmeldelsen. Hvis en
opdatering skulle være nødvendigt i en sådan situation, ville det i tilfældet med den forenklede
SCIP-anmeldelse f.eks. kræve indsendelse af en ny SCIP-anmeldelse, inkl. et SCIPanmeldelsesdossier, og i tilfældet med henvisning ville det eksempelvis kræve erstatning af
SCIP-nummeret for den komplekse genstands komponent med et andet SCIP-nummer eller
tilføjelse af data for den komplekse genstands komponent i SCIP-anmeldelsesdossieret.
En forpligtet er altid ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, der indsendes til ECHA, og
for at overholde forpligtelsen til at indsende en SCIP-anmeldelse. Ansvaret for, at indholdet af
en anmeldelse overholder SCIP-anmeldelseskravet, fortsætter selv ved anvendelse af den
forenklede SCIP-anmeldelse eller henvisning som beskrevet i kapitel 3.2.1 i Vejledning om krav
til stoffer i artikler, hvoraf følgende fremgår vedrørende forpligtelserne til videregivelse af
oplysninger i henhold til artikel 33 i REACH: "Forpligtelserne til videregivelse skyldes
tilstedeværelsen af kandidatlistestoffet i artiklen. Disse forpligtelser gælder, uanset om
leverandøren er vidende om stoffernes tilstedeværelse eller ej. Det er derfor i leverandørens
interesse at søge oplysninger om tilstedeværelsen af kandidatlistestoffer."
Det er op til de enkelte aktører i leverandørkæden at indgå de nødvendige aftaler, hvis
det skønnes nødvendigt, vedrørende brug af disse frivillige værktøjer (den forenklede
SCIP-anmeldelse eller henvisning) til at opfylde kravet om SCIP-anmeldelse.

5

Der er flere oplysninger i kapitel 3.1 i Krav vedrørende SCIP-anmeldelser.
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2. Forenklet SCIP-anmeldelse
Den forenklede SCIP-anmeldelse er et værktøj, der er udviklet af ECHA for gøre det lettere at
opfylde SCIP-anmeldelsespligten uden at udarbejde et IUCLID-dossier. Det er en forenklet
løsning, der kan anvendes af visse forpligtede til frivilligt at henvise til oplysninger, der allerede
er indsendt af en anden indsender til ECHA, ved at angive det eller de relevante SCIP-numre i
deres SCIP-anmeldelser gennem ECHA Submission-portalen.
Det mest almindelige scenarie for brugen af den forenklede SCIP-anmeldelse er det tilfælde,
hvor en distributør henviser til en SCIP-anmeldelse, der allerede indeholder alle krævede
oplysninger, og som tidligere er indsendt af en aktør højere oppe i leverandørkæden, der har
den primære viden om artiklen eller den komplekse genstand.
Aktører i leverandørkæden med en rolle som producent, importør eller samlevirksomhed af en
artikel som sådan eller en kompleks genstand bør have den primære viden om de krævede
oplysninger, der skal indgå i et SCIP-anmeldelsesdossier, som skal indsendes til ECHA. Det
gælder eksempelvis i følgende situationer 6:
- en producent af en artikel, der fremstiller en artikel som sådan, som indeholder et
kandidatlistestof, eller som indarbejder et sådant stof i artiklen fra en blanding, der
indeholder kandidatlistestoffet i sin sammensætning,
- en producent eller samlevirksomhed, der indarbejder et kandidatlistestof i en eller flere
artikler i et yderligere produktionstrin, herunder ved anvendelse af en blanding, der
indeholder det pågældende stof,
- eller en samlevirksomhed, der indarbejder komponenter og delkomponenter med artikler
som sådan, der indeholder et kandidatlistestof.
Det gælder også for importører, fordi de er den første aktør i leverandørkæden, der har
forpligtelsen til at samle al nødvendig information for at overholde deres forpligtelse, nemlig at
videregive de krævede oplysninger nedstrøms i leverandørkæden i henhold til artikel 33, stk. 1,
i REACH og indsende dem til ECHA i et SCIP-anmeldelsesdossier i henhold til artikel 9, stk. 1,
litra i), i affaldsrammedirektivet.
En forpligtet, der indsender en forenklet SCIP-anmeldelse, er fortsat ansvarlig for de oplysninger,
der henvises til i den indsendte forenklede SCIP-anmeldelse.
For at kunne anvende den forenklede SCIP-anmeldelse skal man have modtaget SCIP-nummeret
for den allerede indsendte SCIP-anmeldelse for artiklen som sådan eller den komplekse
genstand.
Den forenklede SCIP-anmeldelse kan kun anvendes, hvis den (f.eks. modtagne) artikel eller
komplekse genstand, der er genstand for SCIP-anmeldelsen, er den samme som den artikel eller
komplekse genstand (der f.eks. er leveret), der er anmeldt i den forenklede SCIP-anmeldelse,
og alle krævede oplysninger2 derfor allerede er indsendt af andre indsendere til ECHA:
-

-

6

En artikel som sådan, der er genstand for SCIP-anmeldelsen (og som f.eks. er modtaget),
er den samme som den artikel (der f.eks. er leveret), der anmeldes i den forenklede
SCIP-anmeldelse, hvis der ikke er foretaget nogen ændring af dens fysiske form (form,
overflade og design) og kemiske sammensætning.
Den komplekse genstand, der er genstand for SCIP-anmeldelsen (og som f.eks. er
modtaget), er den samme som den komplekse genstand (der f.eks. er leveret), der
anmeldes i den forenklede SCIP-anmeldelse, hvis:
o artiklerne som sådan, der er indarbejdet i den, ikke er ændret mht. fysisk form
eller kemisk sammensætning
o og dens komponenter og delkomponenter (komplekse genstande), der indeholder
disse artikler som sådan, forbliver de samme.

Se f.eks. scenarierne i tabel 5 i underkapitel 3.2.3.1 i Vejledning om krav til stoffer i artikler.

8
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I tillæg til disse kriterier skal identifikationselementerne (identifikatorerne) 7, dvs. navne,
alfanumeriske identifikatorer og artikelkategori, for den leverede artikel som sådan eller den
komplekse genstand (produkt) være de samme.
Hvis disse kriterier er opfyldt, kan leverandøren af artiklen eller den komplekse genstand
indsende en forenklet SCIP-anmeldelse ved at henvise til de data, der er indsendt til ECHA af en
anden forpligtet (f.eks. en opstrømsleverandør), gennem indsendelse via ECHA's
indsendelsesportal af det modtagne SCIP-nummer8.
Den primære målgruppe af brugere af den forenklede SCIP-anmeldelse er distributører. Andre
forpligtede, der leverer artikler eller komplekse genstande, der opfylder de førnævnte kriterier,
kan dog også bruge dette værktøj.
Indsendte forenklede SCIP-anmeldelser for en specifik artikel eller kompleks genstand påvirker
ikke de oplysninger, der videregives af ECHA for den artikel eller komplekse genstand, da ECHA
ikke vil tilgængeliggøre oplysninger om indsenderne (juridiske enheder) af de enkelte
anmeldelser.

Se tabel 2 i kapitel 2.1.1 og delkapitler 2.1.1.1 til 2.1.1.5 i Krav vedrørende SCIP-anmeldelser.
Det er op til de enkelte aktører i leverandørkæden at indgå de nødvendige aftaler, hvis det skønnes
nødvendigt, vedrørende brug af disse frivillige værktøjer til at opfylde kravet om SCIP-anmeldelse.
7
8
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2.1 Hvordan fungerer en forenklet SCIP-anmeldelse?
For at give en bedre forståelse af, hvordan den forenklede SCIP-anmeldelse kan fungere i
praksis, anføres en række trin og forklaringer nedenfor ved hjælp af et tænkt eksempel (cykel
leveres, modtages og leveres ... i samme leverandørkæde) i figur 2.
Figur 2: Forenklet SCIP-anmeldelse — eksempel med en cykel (cykel A).
Cykel A
Virksomhed 1-oplysninger +
SCIP-anmeldelsesdossier

Cykel A
Virksomhed 1
(producent eller importør)

Cykel A
SCIP-nummer 1 +
oplysninger iht. artikel
33, stk. 1, i REACH

SCIP-nummer 1
(cykel A)
Den forenklede SCIPanmeldelse: Virksomhed 2oplysninger + SCIPanmeldelsesdossier 1
(cykel A)

SCIP-nummer 2
(cykel A)

Cykel A
Virksomhed 2
(distributør)

Den forenklede
SCIP-anmeldelse:
Virksomhed 3oplysninger + SCIPanmeldelsesdossier 1
(cykel A)

SCIP-nummer
3 (cykel A)

Cykel A
Virksomhed 3
(distributør)

Cykel A
SCIP-nummer 3 +
oplysninger iht. artikel 33,
stk. 1, i REACH

1. Virksomhed 1 (der f.eks. samler eller importerer cykel A) markedsfører cykel A, som
indeholder mindst én artikel som sådan, der indeholder et kandidatlistestof i en
koncentration på over 0,1 vægtprocent, i EU.

10

Værktøjer til henvisning til SCIP-data, der allerede er indsendt
til ECHA
Virksomhed 1 indsender
indsendelsesportal.9

et

SCIP-anmeldelsesdossier

for

cykel

A

via

ECHA's

Efter at have gennemført indsendelsen modtager virksomhed 1 fra ECHA SCIP-nummeret
1 i indsendelsesrapporten (se figur 1). Indsendelsesrapporten indeholder bl.a.:
o status for anmeldelsen [Submission status];
o det tildelte SCIP-nummer for anmeldelsen (af cykel A) [SCIP number];
o indsendelsesnumret [Submission number];
o navnet [Article name], primær artikelidentifikatortype og -værdi for cykel A
o anmeldelsestype: første eller opdatering [Notification type: Initial/Update];
o og indsendelseshændelser [Submission events].
Hvis virksomhed 1 indsender et opdateret SCIP-dossier for cykel A til ECHA, forbliver
SCIP-nummeret
1
for
den
opdaterede
SCIP-anmeldelse
det
samme
i
indsendelsesrapporten. Et andet indsendelsesnummer vil dog blive tildelt den opdatering,
og anmeldelsestypen vises som ‘Update’.
Der er yderligere oplysninger om oprettelse af et dossier og opdatering af en
anmeldelse i dokumenterne "Anmeldelser til SCIP-databasen — Sådan udarbejder og
indsender du en SCIP-anmeldelse" og "Krav vedrørende SCIP-anmeldelser", der kan
tilgås på den særlige hjemmeside SCIP-support på ECHA's websted.
2. Virksomhed 1 (der f.eks. samler eller importerer cykel A) videregiver SCIP-nummer 1,
der er modtaget i SCIP-anmeldelsesrapporten, til sine kunder, virksomhed 2 og
virksomhed 3, som er de næste modtagere af cykel A i leverandørkæden. SCIP-nummer
1 videregives således frivilligt af virksomhed 1 til disse virksomheder, f.eks. sammen med
de oplysninger, der skal videregives nedstrøms i leverandørkæden i henhold til artikel
33, stk. 1, i REACH. Dette gør det nu muligt for virksomhed 2 og virksomhed 3, der er
distributører, at indsende en forenklet SCIP-anmeldelse i det tilfælde, at de leverer den
samme cykel A længere ned i leverandørkæden.
3. Virksomhed 2 og virksomhed 3 skal som distributører indsende en SCIP-anmeldelse for
cykel A til ECHA. Eftersom de har modtaget SCIP-nummeret 1 fra virksomhed 1, svarende
til dennes anmeldelse til ECHA med et SCIP-anmeldelsesdossier med de nødvendige
oplysninger for cykel A, og leverer den samme cykel A, som de har modtaget, længere
nedad i leverandørkæden, kan de indsende en forenklet SCIP-anmeldelse. Derfor
indsender virksomhed 2 og virksomhed 3 en forenklet SCIP-anmeldelse ved at indsende
SCIP-nummer 1, som de har modtaget fra leverandøren (virksomhed 1), via ECHA's
indsendelsesportal. Virksomhederne 2 og 3 behøver ikke udarbejde og indsende et
IUCLID-dossier med oplysningerne for cykel A, fordi de oplysninger allerede er indsendt
til ECHA af virksomhed 1.
Ved indsendelsen af en forenklet SCIP-anmeldelse til ECHA henviser virksomhed 2 og
virksomhed 3 til de oplysninger, der indgår i den SCIP-anmeldelse, som deres
opstrømsleverandør, virksomhed 1, har indsendt til ECHA. Disse virksomheder er stadig
ansvarlige for indholdet i anmeldelsen, dvs. for oplysningerne, der er indsendt til ECHA,
og for at overholde forpligtelsen til at indsende en SCIP-anmeldelse.
I figur 3 vises det, hvordan man foretager en individuel indsendelse af en forenklet
SCIP-anmeldelse via ECHA's indsendelsesportal: 1) Gå til det særlige afsnit, der er

Se dokumenterne: Anmeldelser til SCIP-databasen — Sådan udarbejder og indsender du en SCIPanmeldelse (kan tilgås på https://echa.europa.eu/scip-support) og ‘SCIP Notification Format - Preparing a
SCIP dossier (kan tilgås på https://echa.europa.eu/scip-format).
9
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identificeret som ‘Simplified SCIP notification’ (Forenklet SCIP-anmeldelse) ved at klikke
på Indsend en forenklet SCIP-anmeldelse (Indsend en forenklet SCIP-anmeldelse); 2) I
det nye vindue skal du indsætte SCIP-nummeret (i UUID-format), som du har fået af
opstrømsleverandøren, i ‘SCIP number’-feltet under ‘Submission of a simplified SCIP
notification for an individual SCIP number’ (indsendelse af en forenklet SCIP-anmeldelse
for et individuelt SCIP-nummer)-afsnit og klikke på ‘Submit’ (indsend)-knappen.
Figur 3: Skærmbilleder af ECHA's indsendelsesportal (A) samt afsnittet "Forenklet SCIPanmeldelse" og indsendelse af en forenklet SCIP-anmeldelse for et individuelt SCIP-nummer
(B)

(A)

(B)

4. Efter indsendelse af en forenklet SCIP-anmeldelse modtager virksomhed 2 og
virksomhed 3 deres egne SCIP-numre i deres indsendelsesrapporter (se figur 4), hhv.
SCIP-nummer 2 og SCIP-nummer 3. De indsender ingen data for cykel A i deres
forenklede SCIP-anmeldelser, men henviser blot til de data, der indgik i virksomhed 1's
SCIP-anmeldelse.

12
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Indsendelsesrapporten for en forenklet SCIP-anmeldelse indeholder bl.a.:
▪ status for anmeldelsen [Submission status];
▪ det tildelte SCIP-nummer for anmeldelsen, der er indsendt som en
forenklet SCIP-anmeldelse [SCIP number];
▪ SCIP-nummeret, der er anvendt til at indsende den forenklede SCIPanmeldelse [Referenced SCIP number]
▪ navn [Article name], primær artikelidentifikatortype og -værdi for den
artikel, som anmelderen har henvist til.
Indsenderne af forenklede SCIP-anmeldelser, dvs. virksomhed 2 og 3, anbefales at
bekræfte identifikatorerne, herunder den primære artikelidentifikatortype og -værdi, der
indgår i indsendelsesrapporten, med henblik på at krydstjekke, at disse oplysninger er
de samme som dem, deres opstrømsleverandør (virksomhed 1) har videregivet i henhold
til artikel 33, stk. 1, i REACH.

Potentielle indsendere af forenklede SCIP-anmeldelser har mulighed for at tjekke de
indsendte oplysninger via det modtagne SCIP-nummer, som de henviser til i deres
forenklede
SCIP-anmeldelse,
i
SCIP-databasen,
der
kan
tilgås
via
https://echa.europa.eu/scip-database.
Figur 4: Indsendelsesrapport for en forenklet SCIP-anmeldelse

5. Virksomhed 2 og virksomhed 3 kan videregive hhv. SCIP-nummer 2 og SCIP-nummer 3,
som de har modtaget i deres SCIP-anmeldelsesrapporter for cykel A, til deres kunder,
dvs. de næste modtagere af cykel A i leverandørkæden som illustreret i figur 2 for
virksomhed 3. Virksomhed 2 eller virksomhed 3 videregiver hhv. SCIP-nummer 2 eller 3
frivilligt til deres kunder, f.eks. sammen med de oplysninger, der i henhold til artikel 33,
stk. 1, i REACH skal videregives nedstrøms i leverandørkæden, for at disse kunder kan
anvende en forenklet SCIP-anmeldelse i det tilfælde, hvor de leverer den samme cykel A
længere ned i leverandørkæden (f.eks. hvis de er distributører).
ECHA fraråder på det kraftigste at videregive eller utilsigtet afsløre SCIP-numre ud
over dem, der er leveret til forpligtede i deres egne indsendelsesrapporter for deres SCIPanmeldelser eller forenklede SCIP-anmeldelser.
6. Kunderne i virksomhed 2 og virksomhed 3, der eksempelvis kan være distributører,
videregiver hver især de SCIP-numre, som de har fået i SCIP-anmeldelsesrapporten for
deres forenklede SCIP-anmeldelse for cykel A, til deres kunder, dvs. de næste modtagere

Værktøjer til henvisning til SCIP-data, der allerede er indsendt til
ECHA

13

af cykel A i leverandørkæden, for at sætte disse i stand til at anvende den forenklede
SCIP-anmeldelse og så fremdeles.
Hvis virksomhed 1 i eksemplet i figur 2 opdaterer sin anmeldelse for cykel A, behøver
virksomhederne 2 og 3 og alle andre forpligtede nedstrøms i leverandørkæden, som har
indsendt en forenklet SCIP-anmeldelse, ikke på ny indsende eller opdatere deres
anmeldelse, så længe opdateringen er relevant for dem. Virksomhed 1 bør dog videregive
ændringerne i det opdaterede dossier, der er indsendt til ECHA, for eksempel som en del
af de oplysninger, der i henhold til artikel 33, stk. 1, i REACH skal videregives til
virksomhed 2 og 3. Disse virksomheder bør på deres side videregive oplysningerne til de
næste aktører i leverandørkæden og så fremdeles.

2.2 Indsendelse af flere forenklede SCIP-anmeldelser på én gang
En leverandør af artikler som sådan eller komplekse genstande kan i mange tilfælde markedsføre
flere artikler eller komplekse genstande på EU-markedet, som er underlagt krav om SCIPanmeldelse. Når en leverandør har indsendt flere SCIP-anmeldelser for disse artikler eller
komplekse genstande, kan han eksportere relevante indsendelsesoplysninger for en eller flere
SCIP-anmeldelser til en Excel-fil i ECHA's indsendelsesportal som vist i figur 5.
Figur 5: ‘Export to Excel’ (Eksportér til Excel)-funktionen i ECHA's indsendelsesportal gør det
muligt
at
eksportere
SCIP-numre
for
en
eller
flere
indsendelser
og
andre
indsendelsesoplysninger til Excel

Eksportér til en Excel-fil
indsendelsesoplysninger,
f.eks. SCIP-numre, for en
eller flere SCIP-anmeldelser.

Indsendelsesoplysninger, der kan eksporteres til Excel fra ECHA's indsendelsesportal, omfatter
f.eks. SCIP-nummeret, navnet på artiklen eller den komplekse genstand, den primære
artikelidentifikatortype og -værdi samt indsendelsesnumret, -datoen og -typen.
En leverandør af artikler som sådan eller komplekse genstande (f.eks. producent, importør,
samlevirksomhed eller distributør) kan frivilligt videregive SCIP-numrene for disse artikler eller
komplekse genstande til sine kunder (modtagerne af artiklerne eller de komplekse genstande),
f.eks. som del af eller sammen med de oplysninger, der skal videregives nedstrøms i
leverandørkæden i henhold til artikel 33, stk. 1, i REACH. SCIP-numrene og andre relevante
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indsendelsesoplysninger, der er forbundet med hvert af disse numre, f.eks. navnet på artiklen
eller den komplekse genstand, den primære artikelidentifikatortype og -værdi, der er medtaget
i Excel-filen, som genereres ved at klikke på "Eksportér til Excel", kan videregives samlet til
kunderne.
Aktører i leverandørkæden, der modtager flere SCIP-numre for artikler som sådan eller
komplekse genstande, der er leveret til dem, og som kan indsende forenklede SCIP-anmeldelser
(se pkt. 2.1), f.eks. distributører, kan uploade en Excel-fil med mange SCIP-numre på én gang
og indsende forenklede SCIP-anmeldelser samlet.
I afsnittet ‘Simplified SCIP notification’ (forenklet SCIP-anmeldelse) i ECHA's indsendelsesportal
har en virksomhed (f.eks. en distributør), der indsender forenklede SCIP-anmeldelser for flere
artikler som sådan eller komplekse genstande, to forskellige muligheder for at indsende de
forenklede SCIP-anmeldelser:
1. Den kan indsende de forenklede SCIP-anmeldelser samlet ved at uploade en Excel-fil i
afsnittet ‘Upload and submission of simplified SCIP notifications in bulk’ (Upload og
indsend forenklede SCIP-anmeldelser samlet) (se figur 6) og klikke på ‘Submit’
(Indsend)-knappen i det nye vindue (se figur 7 (1))
2. Den kan indsende en forenklet SCIP-anmeldelse for hver artikel eller kompleks genstand
ad gangen ved at indsætte et enkelt SCIP-nummer i det relevante felt (‘SCIP number’) i
‘Submission of a simplified SCIP notification for an individual SCIP number’ -afsnittet og
klikke på ‘Submit’ -knappen (se figur 3).
Figur 6: Skærmbillede af ‘Simplified SCIP notification’ -afsnittet i ECHA's indsendelsesportal og
samlet indsendelse af flere forenklede SCIP-anmeldelser

Den Excel-fil, der skal uploades for at indsende flere forenklede SCIP-anmeldelser på én gang,
skal som minimum på hver række indeholde de modtagne SCIP-numre for de anmeldte artikler
eller komplekse genstande, som der henvises til. Det er også muligt i hver række at medtage
navnet på artiklen eller den komplekse genstand, den primære artikelidentifikatortype og den
primære artikelidentifikatorværdi, men dette er frivilligt. Disse valgfri oplysninger er til
indsenderens egen brug (f.eks. i ECHA's indsendelsesportal) og anvendes ikke af SCIP. SCIP har
kun brug for SCIP-nummeret og de oplysninger, som du henviser til via dette nummer. Når filen
er uploadet som vist i figur 7 (nummer 1), vises indholdet af den uploadede Excel-fil i ECHA's
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indsendelsesportal-vinduet. Hvis de viste oplysninger er korrekte, kan brugeren klikke på
‘Submit’ -knappen for at indsende de forenklede SCIP-anmeldelser. Efter den samlede
indsendelsen af flere forenklede SCIP-anmeldelser vises en liste med indsendelsesnumre i
ECHA's indsendelsesportal som illustreret i samme figur (nummer 2).
For at vide, om indsendelserne på én gang gik korrekt igennem, og finde SCIP-numrene for de
indsendte forenklede SCIP-anmeldelser bør indsenderen tjekke indsendelsesrapporten for hver
enkelt forenklede SCIP-anmeldelse eller besøge ‘Search’ (Søg)-afsnittet (landingssiden) i ECHA's
indsendelsesportal som vist i figur 8. Fra det afsnit kan indsenderen også tilgå
indsendelsesrapporten (se figur 4) for hver indsendte forenklede SCIP-anmeldelse, dvs. for hver
artikel eller komplekse genstand, der er anmeldt til ECHA.
Indsendere af forenklede SCIP-anmeldelser anbefales at bekræfte identifikatorerne, herunder
den primære artikelidentifikatortype og -værdi, der er medtaget i indsendelsesrapporten, ved at
krydstjekke, at disse oplysninger er de samme som dem, de har modtaget fra deres
opstrømsleverandør (virksomhed 1) i henhold til artikel 33, stk. 1, i REACH.
Figur 7: Samlet indsendelse af flere forenklede SCIP-anmeldelser via ECHA's indsendelsesportal

(1)

Systemet viser de oplysninger, der er
uploadet fra Excelfilen. Hvis listen
indeholder de korrekte værdier, klik på
‘Submit’.
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Efter indsendelsen tildeles et
indsendelsesnummer. Når du klikker på
indsendelsesnummeret, kan du få adgang til
indsendelsesrapporten.

Figur 8: Resumé af status på de forenklede SCIP-anmeldelser, der er indsendt via ECHA's
indsendelsesportal.
(Den røde firkant angiver en fejlbehæftet indsendelse af en forenklet SCIP-anmeldelse markeret
som ).
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2.3 Brug af forenklede SCIP-anmeldelser af virksomheder i forskellige
leverandørkæder
Den forenklede SCIP-anmeldelse kan også anvendes af forpligtede i toppen af forskellige
leverandørkæder, som modtager og leverer en artikel eller kompleks genstand og ikke foretager
nogen ændring af den, f.eks. virksomheder, der hører til samme koncern, og som markedsfører
den samme artikel eller komplekse genstand i hvert deres EU-land. I dette tilfælde forhindrer
det princip, hvorefter det antages, at der øverst i hver EU-leverandørkæde er en forpligtet, der
er producent eller importør af den samme artikel eller komplekse genstand, og som er ansvarlig
for at samle alle oplysningerne om stoffer, der indgår i den pågældende artikel eller komplekse
genstand, ikke, at forpligtede øverst i forskellige leverandørkæder, som importerer eller
producerer den samme artikel eller komplekse genstand, f.eks. importører, der er virksomheder
inden for samme koncern, anvender den forenklede SCIP-anmeldelse. Disse forpligtede øverst i
de forskellige leverandørkæder er dog i givet fald nødt til at indgå de nødvendige aftaler om,
hvem af dem der indsender en SCIP-anmeldelse med et dossier med de krævede oplysninger
for artiklen eller den komplekse genstand, og de øvrige forpligtede kan derefter bruge den
forenklede SCIP-anmeldelse til at henvise til de oplysninger, som den forpligtede indsendte i
dossieret til ECHA.
Bemærk, at alle forpligtede fortsat er ansvarlige for SCIP-anmeldelsen med dossieret og dets
indhold. Endelig er det op til de enkelte forpligtede at indgå de nødvendige aftaler, hvis det
skønnes nødvendigt, vedrørende brug af disse frivillige værktøjer til at opfylde kravet om SCIPanmeldelse.
I figur 9 kan man få en bedre forståelse af, hvordan den forenklede SCIP-anmeldelse fungerer i
praksis, idet figuren viser et tænkt eksempel på et tilfælde med importører, der er virksomheder
inden for samme virksomhedskoncern.
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Figur 9: Tænkt eksempel, der viser brugen af forenklede SCIP-anmeldelser af importører inden
for samme virksomhedskoncern.
Cykel A
Virksomhed
1-oplysninger
+ dossier

EU-grænse
SCIPnummer 1

Cykel A
Ikke-EU-leverandør

Cykel A
Virksomhed 1:
Importør S — Frankrig
(S-koncern)

Cykel A
Virksomhed 2:
Importør S — Spanien
(S-koncern)

Cykel A
Virksomhed 3:
Importør S — Finland
(S-koncern)

SCIP-nummer 1
(cykel A)
Den forenklede
SCIP-anmeldelse:
Virksomhed 2oplysninger + SCIPanmeldelsesdossier
1
(cykel A)
SCIP-nummer 2
Den forenklede
SCIP-anmeldelse:
Virksomhed 3oplysninger + SCIPanmeldelsesdossier 1
(cykel A)

SCIP-nummer 3

1. Virksomhed 1, virksomhed 2 og virksomhed 3 tilhører den samme virksomhedskoncern,
der importerer og markedsfører den samme cykel A på EU-markedet, der leveres af en
ikke-EU-leverandør, og de indgår om nødvendigt de nødvendige aftaler om, hvem af dem
der indsender en SCIP-anmeldelse, der indeholder et dossier med de påkrævede
oplysninger, og de andre virksomheder bruger den forenklede SCIP-anmeldelse til at
henvise til de oplysninger, der indsendes gennem dossieret til ECHA.
2. Virksomhed 1 indsender et SCIP-anmeldelsesdossier for cykel A via ECHA's
indsendelsesportal.9 Efter indsendelsen modtager virksomhed 1 SCIP-nummeret 1 i den
oprindelige indsendelsesrapport for anmeldelsen af cykel A (se figur 1).
3. Virksomhed 1 videregiver det modtagne SCIP-nummer 1 til virksomhed 2 og virksomhed
3 som beskrevet ovenfor.
4. Virksomhed 2 og virksomhed 3 indsender en forenklet SCIP-anmeldelse for cykel A ved
hjælp af SCIP-nummeret 1 (se figur 3), som de har modtaget fra virksomhed 1.
5. Efter indsendelse af en forenklet SCIP-anmeldelse modtager virksomhed 2 og
virksomhed 3 deres egne SCIP-numre i deres indsendelsesrapporter (se figur 4), hhv.
SCIP-nummer 2 og SCIP-nummer 3 (se figur 9). Virksomhederne indsender ingen data
for cykel A i deres forenklede SCIP-anmeldelser, men henviser blot til de data, der indgik
i virksomhed 1's indsendte SCIP-anmeldelse.
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6. Virksomhed 2 eller virksomhed 3 kan videregive hhv. SCIP-nummer 2 og 3, som de har
fået i SCIP-indsendelsesrapporterne for deres forenklede SCIP-anmeldelser for cykel A,
til deres kunder, dvs. de næste modtagere af cykel A i leverandørkæden, f.eks. sammen
med de oplysninger, der i henhold til artikel 33, stk. 1, i REACH skal videregives
nedstrøms i leverandørkæden, for at disse kunder kan anvende en forenklet SCIPanmeldelse i det tilfælde, hvor de leverer den samme cykel A længere ned i
leverandørkæden (f.eks. hvis de er distributører).

2.4 Indsendelse af en eller flere forenklede SCIP-anmeldelser for en
eller flere juridiske enheder
ECHA's indsendelsesportal indeholder en funktion i forbindelse med ‘Simplified SCIP
Notification’ (den forenklede SCIP-anmeldelse)-afsnittet, der gør det muligt for en ‘foreign
user’ (fremmed bruger)10 at gennemføre indsendelsen af den forenklede SCIP-anmeldelse for
en eller flere forpligtede (juridiske enheder 11) i én indsendelse.
Denne funktion kan være nyttig, når den forenklede SCIP-anmeldelse anvendes af
virksomheder, der tilhører samme koncern, og som markedsfører den samme artikel eller
komplekse genstand på EU-markedet som beskrevet i pkt. 2.3 i denne vejledning. En
virksomhed inden for koncernen kan indsende data på vegne af andre virksomheder i
koncernen.
Brugen af denne funktion forudsætter følgende:
1. Ved hjælp af ECHA Accounts oprettes en fremmed bruger-forbindelse mellem en eller
flere forpligtedes konto/konti og den virksomhed, der er ansvarlig for indsendelsen af
SCIP-anmeldelsen på vegne af den eller de forpligtede.
2. Der skal foreligge et SCIP-nummer, dvs. der er indsendt en eller flere SCIP-anmeldelser
til SCIP-databasen af en virksomhed inden for koncernen.
Fremmed bruger-funktionen i ECHA Accounts gør det muligt for en tredjepart at oprette
og/eller bruge en ECHA-konto til at indsende data til SCIP-databasen på vegne af en forpligtet.
Denne funktion er baseret på aftaler mellem parterne. Der er flere oplysninger om fremmed
bruger-funktionen i Q&A 1665, Q&A 960 og ‘ECHA Accounts manual’ (ECHA Accounts Manual).
For at kunne bruge denne funktion til at indsende en eller flere forenklede SCIP-anmeldelser
for en eller flere juridiske enheder (forpligtede) skal den fremmede bruger oprette de
nødvendige rettigheder for de pågældende juridiske enheder.
Rækkefølgen af trin, der skal følges, er som følger:
1. Opret rettighederne for den fremmede bruger for de pågældende juridiske enheder
2. Fremskaf de SCIP-numre, der skal bruges for at kunne indsende de forenklede SCIPanmeldelser på vegne af de pågældende juridiske enheder

Se definitionen i kapitel 6.12 i ‘ECHA Accounts Manual for Industry Users’ (ECHA Accounts Manual for
Industri Users), der kan tilgås under ‘Related’ på https://echa.europa.eu/support-echa-accounts-and-eulogin.
11 I denne sammenhæng er en forpligtet en juridisk enhed, der har forpligtelsen til at indsende en SCIPanmeldelse. Det generelle koncept af juridisk enhed (‘legal entity’) er dog bredere som forklaret i
definitionen i kapitel 2.1 i ECHA Accounts Manual for Industry Users’. Det dækker andre enheder, der ikke
er forpligtede, som skal indsende en SCIP-anmeldelse (f.eks. en tredjepart).
10
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3. Tilgå ECHA's indsendelsesportal, og vælg ‘Submit a simplified SCIP notification’ (se
figur 3).
4. Hvis du ønsker at indsende flere forenklede SCIP-anmeldelser på én gang, skal du
uploade en Excel-fil med to eller flere SCIP-numre i ‘Upload and submission of simplified
SCIP notifications in bulk’ -afsnittet, eller hvis du ønsker at indsende en enkelt forenklet
SCIP-anmeldelse for en artikel eller kompleks genstand, skal du indsætte et enkelt SCIPnummer i det relevante felt (‘SCIP number’) under ‘Submission of a simplified SCIP
notification for an individual SCIP number’ -afsnittet.
Bemærk: De næste punkter omhandler kun en forklaring af processen til indsendelse af
flere forenklede SCIP-anmeldelser på én gang, da de efterfølgende trin for begge
processer minder meget om hinanden.
5. Den Excel-fil, der skal uploades, skal indeholde listen over SCIP-numre på de artikler og
komplekse genstande, der skal anmeldes, i første kolonne.
6. Systemet viser de SCIP-numre og andre oplysninger, der er uploadet (figur 10) fra Excelfilen. I figur 10 vises også det område, hvor du kan vælge en eller flere juridiske enheder,
som du ønsker at indsende forenklede SCIP-anmeldelser for, nemlig dem, på hvis vegne
du foretager indsendelse som en fremmed bruger, for de viste SCIP-numre. Vælg en eller
flere juridiske enheder fra din liste over juridiske enheder i afsnittet ‘Submission of
simplified SCIP notifications for one or more Legal Entities’ (Indsendelse af forenklede
SCIP-anmeldelser for en eller flere juridiske enheder) for at indsende flere forenklede
SCIP-anmeldelser på én gang, for de viste SCIP-numre.
Figur 10: Oversigt over de SCIP-numre og andre oplysninger, der uploades fra Excel-filen, og
afsnittet Indsendelse af forenklede SCIP-anmeldelser for en eller flere juridiske enheder, hvor
de relevante juridiske enheder udvælges

Systemet viser de
oplysninger, der er
uploadet fra Excel-filen.

Vælg en eller flere
juridiske enheder
på listen, og klik på
‘Submit’
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7. Efter indsendelse af de forenklede SCIP-anmeldelser for de valgte juridiske enheder ved
klik på ‘Submit’ -knappen vises en liste over hver enkelt juridisk enheds indsendelser,
hvor du kan tilgå de enkelte indsendelsesrapporter ved at klikke på indsendelsesnumret
som vist i figur 11.
Figur 11: Skærmbillede af listen over de juridiske enheders indsendelser

Du får adgang til
indsendelsesrapporten ved at
klikke på indsendelsesnumret.

SCIP-numre, der bruges til
indsendelse af forenklede
SCIP-anmeldelser.

8. Tjek status for dine indsendelser i indsendelsesrapporterne for at sikre, at der er tildelt
nye SCIP-numre til dine indsendelser.
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3. Henvisning i en SCIP-anmeldelse
ECHA har også udviklet et værktøj, der gør det muligt for visse leverandører af komplekse
genstande, dvs. genstande bestående af mere end én artikel, at henvise til allerede indsendte
oplysninger for en eller flere komponenter i den komplekse genstand. Dette kaldes henvisning i
en SCIP-anmeldelse.
Formålet med henvisning er at lette forvaltningen af data for komponenterne (enten artikler som
sådan eller komplekse genstande) i en kompleks genstand ved oprettelse af et IUCLID-dossier
til indsendelse af en SCIP-anmeldelse for komplekse genstande. Eksempelvis er en cykel en
kompleks genstand, der består af flere komponenter, f.eks. et hjul (kompleks genstand) og
håndtag (artikler som sådan). Den primære målgruppe af brugere for henvisning er
samlevirksomheder eller producenter af komplekse genstande, der fremstiller og markedsfører
komplekse genstande i EU.
Brugen af henvisning i en SCIP-anmeldelse gør det muligt for en forpligtet, især en
samlevirksomhed, frivilligt at henvise til oplysninger om komponenter i komplekse genstande
(enten artikler som sådan eller komplekse genstande), der allerede er indsendt til ECHA af en
opstrømsleverandør eller den forpligtede selv, i SCIP-anmeldelsen af den samlede komplekse
genstand.
En samlevirksomhed, der anvender henvisning, kan oprette et letvægts-SCIPanmeldelsesdossier for en kompleks genstand, hvor oplysningerne om komponenterne i den
komplekse genstand kan indarbejdes i dossieret ved blot at indsætte SCIP-nummeret, der
henviser til allerede indsendte data for den pågældende komponent i den komplekse genstand.
Der er yderligere oplysninger om oprettelse af et dossier og opdatering af en anmeldelse
i dokumentet "Anmeldelser til SCIP-databasen — Sådan udarbejder og indsender du en SCIPanmeldelse", der kan tilgås på den særlige hjemmeside SCIP-support på ECHA's websted.
Den forpligtede (f.eks. en samlevirksomhed) er stadig ansvarlig for de oplysninger, der er
indsendt til ECHA i en SCIP-anmeldelse, og for at overholde forpligtelsen til at indsende en SCIPanmeldelse, dvs. de oplysninger, der henvises til ved hjælp af henvisning.
Det er en forudsætning for at kunne bruge henvisning i en SCIP-anmeldelse, at man har
modtaget SCIP-nummeret for den komplekse genstands SCIP-anmeldelse, der allerede er
indsendt til ECHA. I forhold til en samlevirksomhed kan SCIP-nummeret f.eks. leveres af
opstrømsleverandøren som en del af de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 33, stk.
1, i REACH8.
Henvisning kan kun anvendes, hvis den komponent (en artikel som sådan eller en kompleks
genstand), som der henvises til, er den samme som den komponent, der anvendes.5 Dette er
f.eks. ikke tilfældet, når den komponent, for hvilken der anvendes henvisning, har fået ændret
sin fysiske form eller kemiske sammensætning ved indarbejdelsen i den komplekse genstand.
Det mest almindelige scenarie for brugen af henvisning er en samlevirksomhed, der indarbejder
en artikel som sådan eller en kompleks genstand i en kompleks genstand og henviser til data,
der allerede er indsendt i en SCIP-anmeldelse af opstrømsleverandøren for den indarbejdede
artikel som sådan eller den indarbejdede komplekse genstand. I dette tilfælde kan henvisning
kun anvendes, hvis den leverede artikel fortsat er den samme som en komponent i den samlede
komplekse genstand, dvs. den er ikke blevet ændret ved indarbejdelsen i den komplekse
genstand:
-

En artikel som sådan, der er modtaget, er den samme som den artikel, der er indarbejdet
i den samlede komplekse genstand, hvis der ikke er foretaget nogen ændring af dens
fysiske form (form, overflade og design) og kemiske sammensætning.
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En kompleks genstand (A), der er modtaget, er den samme som den, der blev indarbejdet
i den samlede komplekse genstand (B), hvis:
- der ikke er foretaget nogen ændring af den fysiske form eller sammensætning for
nogen af artiklerne i den komplekse genstand (A), der anvendes som komponent ved
samling af den komplekse genstand (B), og
- komponenterne, delkomponenterne og artiklerne i den komplekse genstand (A),
der anvendes som komponent i den samlede komplekse genstand (B), bibeholdes
uændrede ved samling af den komplekse genstand (B).
De oplysninger, som ECHA videregiver vedrørende et SCIP-anmeldelsesdossier for en
kompleks genstand ved hjælp af henvisning for en eller flere komponenter i den
pågældende komplekse genstand, omfatter de oplysninger, der indgår i de dossierer, der
allerede er indsendt til SCIP-databasen for disse komponenter, som der henvises til i
dossieret, herunder artikelnavnet for komponenten (artikelnavnet, der vises ved
videregivelsen, vil være det, der blev indberettet i dossieret, der allerede er indsendt til
SCIP) 12.

Der er flere oplysninger i pkt. 2.3 i dokumentet Dissemination and confidentiality in the SCIP database
(Videreformidling og fortrolighed i SCIP-databasen), der kan tilgås på https://echa.europa.eu/scip-support.
12
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3.1 Hvordan fungerer henvisning i en SCIP-anmeldelse?
For at give en bedre forståelse af, hvordan henvisning i den forenklede SCIP-anmeldelse kan
fungere i praksis, vises der i figur 12 et tænkt eksempel (cykel A) med en række trin og
forklaringer.
Figur 12: Oversigt over henvisning i en SCIP-anmeldelse for et tænkt eksempel (cykel A)

Cykelhåndtag HCC
SCIP-anmeldelsesdossier:
• Identifikatorer
• Instruktioner i sikker brug
• Problematiske elementer

Cykelhåndtag H
Virksomhed 1 (producent)

SCIP-nummer 1 (cykelhåndtag HCC)

Cykelhåndtag H
SCIP-nummer 1 +
oplysninger iht. artikel 33,
stk. 1, i REACH

Hjul X
SCIP-anmeldelsesdossier:
• Identifikatorer
• Instruktioner i sikker brug
• Komponenter i komplekse
genstande

Hjul X
Virksomhed 2 (importør)

SCIP-nummer 2 (hjul X)

Hjul X
SCIP-nummer 2 +
oplysninger iht. artikel
33, stk. 1, i REACH

Cykel A
(‘Light-weight’) SCIPanmeldelsesdossier
SCIP-nummer 3 (cykel A)

(‘Light-weight’) SCIP-anmeldelsesdossier:

Cykel A
Virksomhed 3
(samlevirksomh
ed)

•
•
•

Identifikatorer
Instruktioner i sikker brug
Komponenter i komplekse genstande
SCIP-nummer 1 (cykelhåndtag HCC)
SCIP-nummer 2 (hjul X)
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1. Virksomhed 1 fremstiller cykelhåndtag, som er artikler som sådan, der indeholder et
kandidatlistestof i en koncentration på over 0,1 vægtprocent, og leverer dem til
virksomhed 3 med henblik på indarbejdelse i en cykel. Virksomhed 1 indsender et SCIPanmeldelsesdossier til ECHA for cykelhåndtaget HCC. Efter indsendelsen modtager
virksomhed 1 SCIP-nummer 1 i indsendelsesrapporten fra ECHA (se figuren nedenfor).
SCIP-nummeret forbliver det samme, hvis virksomhed 1 indsender en opdatering af
denne SCIP-anmeldelse.

2. Virksomhed 2 importerer hjul (hjul X), som indeholder mindst én artikel som sådan, der
indeholder et kandidatlistestof i en koncentration på over 0,1 vægtprocent, og leverer
dem til virksomhed 3 med henblik på indarbejdelse i en cykel. Virksomhed 2 indsender
et SCIP-anmeldelsesdossier til ECHA for hjulet X. Efter indsendelsen modtager
virksomhed 2 SCIP-nummer 2 i indsendelsesrapporten fra ECHA. SCIP-nummeret
forbliver det samme, hvis virksomhed 2 indsender en opdatering af denne SCIPanmeldelse.
3. Virksomhed 1 (producerer cykelhåndtaget HCC) og virksomhed 2 (importerer hjulet X)
videregiver hhv. SCIP-nummer 1 og SCIP-nummer 2, som de har modtaget i den
oprindelige SCIP-indsendelsesrapport, til deres kunder, dvs. virksomhed 3, der er den
næste modtager af cykelhåndtaget HCC og hjulet X i leverandørkæden. SCIP-nummer 1
og SCIP-nummer 2 videregives frivilligt af virksomhed 1 og virksomhed 2 til virksomhed
3 (der samler cykel A), f.eks. sammen med de oplysninger, der i henhold til artikel 33,
stk. 1, i REACH skal videregives nedstrøms i leverandørkæden, for at sætte virksomhed
3 i stand til at udarbejde et SCIP-anmeldelsesdossier for cykel A ved hjælp af henvisning.
4. Virksomhed 3, der samler og leverer cykel A, skal indsende en SCIP-anmeldelse for cykel
A til ECHA. Eftersom virksomhed 3 har modtaget SCIP-numrene 1 og 2 fra hhv.
virksomhed 1 og virksomhed 2 for deres SCIP-anmeldelser til ECHA gennem indsendelse
af et SCIP-dossier med alle de krævede oplysninger for cykelhåndtaget HCC og hjulet X,
kan virksomhed 3 udarbejde et SCIP-anmeldelsesdossier for cykel A ved hjælp af
henvisning.
Udarbejdelsen af et SCIP-anmeldelsesdossier for cykel A sker ved at oprette et
artikeldatasæt i IUCLID som forklaret i dokumentet "Anmeldelser til SCIP-databasen —
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Sådan udarbejder og indsender du en SCIP-anmeldelse". Ved at bruge henvisning i SCIPanmeldelsesdossieret for cykel A i stedet for at indsætte alle oplysningerne om cyklens
komponenter (cykelhåndtaget HCC og hjulet X) i afsnittet vedrørende komponenterne i
den komplekse genstand skal virksomhed 3 kun angive SCIP-nummer 1 og 2 for disse
komponenter, som den har modtaget fra hhv. virksomhed 1 og virksomhed 2, som vist i
figur 12 og 13 og forklaret i førnævnte dokument.
I figur 13 vises de data, som virksomhed 3 skal indsætte for en komponent i en
kompleks genstand, når den anvender henvisning i IUCLID. Virksomhed 3 skal:
angive artikelnavnet for komponenten i den komplekse genstand (potentielt
meningsfuldt navn for den virksomhed, der udarbejder dataene, virksomhed 3, men
irrelevant for ECHA's videregivelse) i ‘Article name’ -feltet
-

vælge ‘SCIP number’ fra ‘Primary article identifier type’ -listen

og indsætte SCIP-nummeret, som den har modtaget fra opstrømsleverandøren af
den pågældende komponent i den komplekse genstand, i ‘Primary article identifier value’
-feltet, dvs. SCIP-numrene leveret af virksomhed 1 og virksomhed 2 for hhv.
cykelhåndtaget HCC og hjulet X.
Figur 13: Påkrævede data for en komponent i en kompleks genstand, når der anvendes
henvisning

Opret en ny artikel
Identifikatorer

- Type af primær artikelidentifikator:
‘SCIP number’
- Værdi af primær artikelidentifikator:
f.eks. SCIP-nummer fra virksomhed 1
(leverandør af cykelhåndtaget)

Bemærk: Navnet på komponenten (under ‘Article name’), som du indberetter, er
meningsløst mht. videregivelse, dvs. ECHA offentliggør på sit websted (SCIPdatabasen) det navn, som blev angivet i dossieret med de påkrævede oplysninger for
den komponent, som en virksomhed henviser til.12 I dette eksempel er den
identifikator, der vil blive gjort tilgængelig i SCIP-databasen, det komponentnavn, som
virksomhed 1 har indberettet: cykelhåndtag HCC (dvs. ikke det artikelnavn, som
virksomheden bruger til indberetningen (cykelhåndtag 3; se figur 13).
5. Når artikeldatasættet i IUCLID er færdiggjort for cykel A, dvs. alle påkrævede oplysninger
er indsat, herunder henvisning til komponenterne i den komplekse genstand, opretter
virksomhed 3 et SCIP-anmeldelsesdossier (letvægts) for cykel A og indsender det til
ECHA via ECHA's indsendelsesportal (se figur 14).
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I figur 14 vises ‘Upload and submit’ (Upload og indsend)-afsnittet på ECHA's
indsendelsesportal, hvor indsenderen (virksomhed 3) uploader og indsender det
oprettede letvægts-SCIP-anmeldelsesdossier.
Figur 14: Skærmbillede af ‘Upload and submit’ -afsnittet på ECHA's indsendelsesportal

6. Efter indsendelse af SCIP-anmeldelsesdossieret (‘light-weight’) for cykel A via ECHA's
indsendelsesportal får virksomhed 3 en indsendelsesrapport fra ECHA (se figur 1) med
SCIP-nummeret 3 for anmeldelsen af cykel A. Indsendelsesrapporten indeholder bl.a.:
o status for anmeldelsen [Submission status];
o det tildelte SCIP-nummer for anmeldelsen (af cykel A) [SCIP number];
o indsendelsesnumret [Submission number];
o navnet [Article name], primær artikelidentifikatortype og -værdi for cykel A
o anmeldelsestype: første eller opdatering [Notification type: Initial/Update];
o og indsendelseshændelser [Submission events].
7. Efter at have modtaget SCIP-nummer 3 for anmeldelsen af cykel A i
indsendelsesrapporten kan virksomhed 3 frivilligt videregive dette SCIP-nummer til sine
kunder, f.eks. sammen med de oplysninger, der i henhold til artikel 33, stk. 1, i REACH
skal videregives nedstrøms, for at gøre det muligt for dem at bruge den forenklede SCIPanmeldelse, hvis de leverer den samme cykel A længere ned i leverandørkæden (hvis de
f.eks. er distributører) som forklaret i afsnit 2 i denne vejledning.
I det illustrerede eksempel i figur 12 behøver virksomhed 3 ikke at genindsende eller
opdatere sin anmeldelse af cykel A, hvis virksomhed 1 opdaterer sin anmeldelse for
cykelhåndtaget HCC, og hvis opdateringen er relevant for virksomhed 3. Virksomhed 1 bør dog
videregive ændringerne i det opdaterede dossier, der er indsendt til ECHA, for eksempel som en
del af de oplysninger, der i henhold til artikel 33, stk. 1, i REACH skal videregives til virksomhed
3. Disse virksomheder bør på deres side videregive oplysningerne til de næste aktører i
leverandørkæden og så fremdeles.
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