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Version Ändringar Datum

1.0 Ursprunglig version 17 februari 2020

1.1 Skrivfel 20 februari 2020

2.0 Nya funktioner i IUCLID (avancerad sökning, nya val för 
kategorier av varor och blandningar, skapande av 
komponenter i komplexa föremål genom hänvisningar) 
för sammanställning av underlag.
Nya funktioner i inlämningsrapporten.

13 juli 2020

2.1 Nya funktioner som gör det möjligt att hänvisa till 
uppgifter i SCIP som redan har lämnats in till Echa.

24 augusti 2020

3.0 Nya funktioner i IUCLID (avancerad sökning i 
referenssubstanser, inkommande hänvisningar, bulkexport 
och bulkradering). 
SCIP-databasen öppnas för inlämning av anmälningar för 
uppfyllande av rättsliga skyldigheter. Ändringar av 
inlämningsrapporten.

28 oktober 2020

4.0 Nya funktioner i IUCLID (avancerad sökning, avancerad 
import, gå vidare till inlämning efter att underlag har 
skapats)
Ny funktion för inlämning av en förenklad SCIP-anmälan 
(för en eller flera juridiska personer)
Ändringar i inlämningsrapporten för harmonisering av alla 
rapporter (utan uppgifter om delar som inger 
betänkligheter)

28 maj 2021

5.0 Ny användarroll
Ny funktion i IUCLID (för massimport av
identitetsbeteckningar)

31 maj 2022



Innehållsförteckning

• Inledning

• Att få tillgång

• Sammanställning av underlag för SCIP-anmälningar

• Skapa dataset
• ”Referencing” (komponenthänvisningar) i en SCIP-anmälan 

• Validera uppgifter

• Skapa underlag

• Lämna in en SCIP-anmälan
• Lämna in en förenklad SCIP-anmälan (för en eller flera juridiska personer)

• Uppdatera uppgifter i SCIP-databasen
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Inledning



SCIP är en databas för information om ämnen som inger betänkligheter och
som förekommer i varor som sådana eller i komplexa föremål (produkter). SCIP
är en förkortning av ”Substances of Concern In articles as such or in complex
objects (Products)”, och databasen har inrättats i enlighet med ramdirektivet
om avfall.

SCIP-databasen säkerställer att informationen om förekomsten av ämnen som
inger mycket stora betänkligheter finns tillgänglig under produkternas och
materialens hela livscykel, även under avfallsstadiet.

https://echa.europa.eu/scip
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SCIP-databasen: informationsflöde

Efterlevnad
sskyldiga

Konsumenter 
och andra

intressenter

Avfallsföre
tag

Sammanställ 
uppgifter

(offline)

Sammanställ 
uppgifter 

online

Sammanställ 
uppgifter i bulk

(offline)

Registrera och 
autentisera

Lämna in uppgifter 
med tjänsten 

system-to-System

Lämna in 
uppgifter 
manuellt

Tillhandahåll 
uppgifter 
externt

SCIP

Lägg samman och 
lagra uppgifter

Lämna in 
uppgifter 

online
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ECHA
Submission portal 
(Echas 
inlämningsportal)

ECHA
Cloud Services 
(Echas
molntjänster)



Översikt över processen för SCIP-anmälan

Dator Server Moln

System-to-System

Inlämningsrapport
Sammanställning 

av underlag

Inlämning av 
underlag

1 2 3
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SCIP-databasen: verktyg

Registrering 
och 

autentisering

SCIP-anmälningar lämnas in till Echa med användning av IUCLID-underlag (i6z-filer).
IUCLID är en förkortning av ”International Uniform Chemical Information Database”
(den internationella enhetliga uppgiftsdatabasen om kemikalier). Databasen förvaltas
av Echa och OECD, och har ett användargränssnitt för sammanställning och skapande
av SCIP-anmälningar.

ECHA Submission Portal (ECHA Cloud Service) är ett onlineverktyg för inlämning av
underlag för SCIP-anmälningar i enlighet med det harmoniserade IUCLID-formatet.

Tjänsten System-
to-System

Företag kan skapa underlag för SCIP-anmälningar i det harmoniserade formatet i det
egna systemet och sedan lämna in sina anmälningar till ECHA Submission Portal via
en automatisk system-till-system-överföring.

Sammanställning av underlag

Inlämning av underlag

Sammanställning och inlämning av underlag

För att få tillgång till Echas it-verktyg, dvs. ECHA Cloud Services och ECHA Submission
Portal, måste du först skapa ett Echa-konto.
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Att få tillgång

I det här kapitlet beskrivs hur man får tillgång till ECHA Cloud 
Services, hur man skapar ett Echa-konto och hur man kopplar 
uppgifterna om den juridiska personen för att använda verktygen för 
sammanställning och inlämning av SCIP-anmälningar.



Att få tillgång till ECHA Cloud Services

Du kan nå ECHA Cloud Services 
via Echas webbplats på 
https://echa.europa.eu
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Du kan nå ECHA Cloud Services via 
webbsidan om SCIP på 
https://echa.europa.eu/scip

https://echa.europa.eu/
https://echa.europa.eu/scip


Startsida (https://ecs.echa.europa.eu/cloud/home.html)

Om du inte har ett Echa-konto 
klickar du på ”Register”. Mer 
information om hur du skapar ett 
Echa-konto finns i ECHA account
manual (handboken för Echa-
konton).

Om du har ett Echa-
konto, klicka på 
”Login”.
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https://echa.europa.eu/support-echa-accounts-and-eu-login


Definiera användarroller

Användarrollerna definierar användarnas åtkomstnivå inom Echas it-applikationer. Inom ramen för
SCIP behövs följande användarroller:

• LE Manager → (LE-förvaltare) kan se och redigera LE-kontot och lägga till, ta bort eller redigera
användares uppgifter och kontakter.

• Submission Portal Manager→ (förvaltare av inlämningsportalen) kan lämna in SCIP-anmälningar
via ECHA Submission Portal.

• IUCLID Full Access→ (fullständig åtkomst till IUCLID) ger behörighet att sammanställa SCIP-
anmälningar online i IUCLID-molnet.

• Användarrollerna ”Reader” (läsare) och ”Read” (läs) → har endast behörighet att läsa (dvs.
skrivskyddet är aktiverat).

• Administratör av inlämningsportalen med begränsning: en administratör av en juridisk enhet
kan begränsa uppgifters synlighet för användare i Echas inlämningsportal. Användare med denna roll
kan bara se uppgifter om de inlämningar som de gjort i portalen. Observera att när denna roll
tilldelas i kombination med andra roller har den roll som ger större behörighet företräde. Om en
användare till exempel är ”administratör av inlämningsportalen med begränsning” och ”administratör
av inlämningsportalen” tillämpas inte den begränsade synligheten. Vidare har användare med rollen
”med begränsning” som har full tillgång till IUCLID-molnet (dvs. full tillgång till IUCLID) tillgång till
alla uppgifter som finns tillgängliga i IUCLID-molnet för denna juridiska enhet.
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Logga in med befintligt konto
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Ange ditt ”username” 
(användarnamn) och 
”password” (lösenord)

Mer information om Echa-konton finns på sidan för Echa-konton och EU-login.

1

Klicka på ”Login with
’ECHA Account’” 
(logga in med Echa-
konto)

2

https://echa.europa.eu/support-echa-accounts-and-eu-login


Förstagångsåtkomst till Echas applikationer

Förstagångsanvändare måste godkänna 
varje applikations användarvillkor innan de 
kan gå vidare. 

Klicka på respektive länk för att läsa de 
fullständiga villkoren.
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Sammanställning av underlag för SCIP-anmälningar

I det här kapitlet beskrivs de olika tillvägagångssätten för att 
sammanställa en SCIP-anmälan och hur man påbörjar 
sammanställningen av underlag för en SCIP-anmälan i IUCLID. 



Tillvägagångssätt för att 
sammanställa en SCIP-anmälan
SCIP-anmälningar kan sammanställas på tre sätt: 

1. Sammanställa anmälan online i IUCLID-molnet

Via Echas molntjänster tillhandahålls webbaserad tillgång till IUCLID Cloud 
för sammanställning av SCIP-anmälningar. 

2. Sammanställa anmälan i IUCLID 6 (”Server & Desktop” 
[server och stationär dator])

SCIP-anmälan kan också sammanställas offline i ditt företags egen it-
infrastruktur. Du kan ladda ner IUCLID och få tillgång till mer information på 
IUCLID 6 Website (webbplatsen för IUCLID 6). 

3. Förbereda anmälan för inlämning genom tjänsten System-to-
System.

Företag kan skapa underlag för SCIP-anmälningar enligt det harmoniserade 
formatet och lämna in dem på ECHA Submission Portal via system-till-
system-funktionen.

Dator Server Moln

Tjänsten System-
to-System
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https://iuclid6.echa.europa.eu/home


Att få tillgång till IUCLID Cloud

Skapa underlag online

När du har loggat in i systemet öppnas instrumentpanelen för
ECHA Cloud Services.

Molntjänsten IUCLID Cloud möjliggör sammanställning online
av underlag för SCIP-anmälningar, medan tjänsten IUCLID
Cloud Trial (provversionen av IUCLID-molnet) endast är avsett
för användning i utbildningssyfte för att lära känna verktyget.

Observera att endast LE-förvaltare har behörighet att välja
”Subscribe” (prenumerera) för en tjänst. För andra användare är
denna funktion inte synlig.

För att få tillgång till tjänsten måste du välja ”Subscribe”.

Från ECHA Cloud service kan du också nå ECHA Submission
portal, det verktyg som har skapats för inlämning av SCIP-
anmälningar (mer information i kapitlet ”Lämna in en SCIP-
anmälan”)
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https://ecs.echa.europa.eu/cloud/home.html


Ladda ner IUCLID 6 – Skapa underlag offline

Du kan ladda ner IUCLID till företagets lokala it-
infrastruktur från IUCLID:s webbplats på 
https://iuclid6.echa.europa.eu
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https://iuclid6.echa.europa.eu/


IUCLID:s instrumentpanel för sammanställning av underlag

Sidan IUCLID Dashboard (instrumentpanel) visas när IUCLID öppnas.

Det finns alltid en länk till 
huvudmenyn via ikonen med 
tre streck till vänster om 
sidhuvudet.
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Denna ruta används för 
inmatning av uppgifter och 
för att navigera mellan 
IUCLID:s olika enheter. 
”Substances” (substanser) 
och ”Mixtures” (blandningar) 
är sammankopplade med 
andra rättsliga sammanhang 
(t.ex. Reach och PCN).

Rutan för import gör det 
möjligt att ladda upp 
IUCLID-filer genom 
bläddrings- eller dra-och-
släppfunktionen.

Användarikonen 
visar användarens 
namn och namnet på 
företagets juridiska 
person.

Med den avancerade 
importfunktionen är det möjligt 
att undanta enskilda enheter och 
dokument i en import. Mer 
information om IUCLID:s 
funktioner finns i 
webbgränssnittet.

Klicka på ”Articles” för att 
komma åt dataset och 
underlag som är kopplade till 
SCIP-anmälningar.

https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation


Fältet för användare upptill i 
instrumentpanelen

Klockikonen visar notiser (t.ex. 
när en ny version har släppts).

Pratbubblan innehåller länkar till externa 
informationskällor och vägledningar om hur man 
använder ECHA Cloud services. 

Användarikonen visar användarens namn 
och namnet på företagets juridiska 
person. När du klickar på ikonen öppnas 
ett nytt fönster för omdirigering till 
instrumentpanelen i ECHA Cloud, sidan 
för inlämningsportalen samt 
kontohanterings- och 
utloggningsfunktionen.

Kvotikonen visar 
användarens 
tillgängliga 
lagringsutrymme.  

(Endast ECHA Cloud Services       )
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Översikt över sammanställningen av 
underlag (IUCLID)

Dataset 

(Sammanställning 
av uppgifter)

Validering

”Dossier” (underlag)

(Skapande av 
underlag)

1 2 3

Förinställningar

IMPORT 

av

dataset för referensämnen 
som är upptagna i 

kandidatförteckningen
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En ”dossier” (ett underlag) är en skrivskyddad enhet vars integritet måste upprätthållas. Den innehåller en 
UUID (Universal Unique IDentifier) som är en universell, unik identitetsbeteckning för dokumentet.



IMPORT av referensämnen som är upptagna i 
kandidatförteckningen

2

1

Uppgifterna om ämnen som är upptagna i kandidatförteckningen tillhandahålls i SCIP-anmälningar genom en IUCLID-enhet för 
referensämnen. Ett referensämne kan skapas i IUCLID, men vi rekommenderar att du som ska lämna in en SCIP-anmälan använder 
”Candidate List Package” (paketet för referensämnen som är upptagna i kandidatförteckningen) som tillhandahålls av Echa för dina SCIP-
anmälningar och att du importerar det till dina egna exemplar av IUCLID. 

Ladda ner ”Candidate List Package” 
som finns under ”Tools” (verktyg) på 
webbplatsen för SCIP.

https://echa.europa.eu/candidate-list-
package
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IMPORTERA filer här genom att 
välja den relevanta filen med 
funktionen ”Browse” (bläddra) 
eller dra-och-släpp-funktionen.

https://echa.europa.eu/candidate-list-package


Referensämnen som är upptagna i 
kandidatförteckningen

Klicka på ikonen 
med tre streck 
till vänster om 
sidhuvudet för 
att öppna 
huvudmenyn

1

Du kan se över de referensämnen som ingår i din version av IUCLID genom att följa tre steg:

3
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Detta är landningssidan för 
referensämnen 

Klicka på ”Reference substance” 

2



Landningssidan för referensämnen

Här kan du söka bland alla de fält som 
visas i förteckningen: CAS- och EG-
nummer, namn enligt IUPAC-
nomenklaturen, namn på referensämnet.

Via ”New reference substance” kan 
du skapa ett nytt referensämne. 
Inom ramen för SCIP 
rekommenderar vi emellertid att 
du använder paketet för 
referensämnen som är upptagna i 
kandidatförteckningen som 
tillhandahålls av Echa.

Namn på referensämnet såsom 
det anges i 
kandidatförteckningen. 

Ämnets CAS-nummer, i 
förekommande fall.

Datum för den senaste 
ändringen av 
referensämnet.

Detta är ämnets namn 
enligt IUPAC-
nomenklaturen.

Ämnets EG-nummer eller 
förteckningsnummer, i 
förekommande fall.

Sidan för referensämnen innehåller en förteckning över alla referensämnen som har skapats eller importerats.
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Referensämnets 
universella, unika 
identitetsbeteckning 
(UUID).
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Dokumentets inkommande referens
Om du behöver veta vilken ”article-as-such” (vara som sådan) som innehåller ett särskilt 
ämne kan du använda funktionen för inkommande referens

Ett anpassningsbart fönster med 
alla varor som sådana som 
innehåller detta referensämne 
öppnas.

Välj 
referensämn
et.

1

Klicka på ikonen 
”i”. 

2

3



Gå till landningssidan för varor

Klicka på ”Articles” för att 
komma åt dataset och 
underlag som är kopplade 
till SCIP-anmälningar.
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Landningssidan för varor (dataset)
Detta är sidan för varor. Den innehåller en förteckning över alla skapade varudataset (underlag som håller på att sammanställas).

Här kan du ange en sökterm 
för något av de fält som 
visas.

När denna är markerad 
visas förteckningen över 
varudataset.

Det finns 
alltid en länk 
till 
huvudmenyn 
via ikonen 
med tre 
streck till 
vänster om 
sidhuvudet.

Genom att klicka på ”Dossiers” byter 
du till förteckningen över skapade 
varuunderlag.

Klicka på 
frågetecknet för att 
ladda ned 
handboken för 
IUCLID.

Klicka på ”+ New article” 
för att skapa en ny vara 
(dataset).
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För att lägga till ytterligare sökkriterier

IUCLID-ikon för att identifiera datasetets 
enhetstyp. I detta fall ”Article” (varudataset).

För att exportera och radera i bulk

Detta är det namn du gett varan eller det komplexa 
föremålet när du skapade ett nytt varudataset.

Datum för den senaste 
ändringen av varudatasetet

Universell, unik 
identitetsbeteckning 
(UUID) för datasetet

Detta är det värde för ”Primary Article Identifier” som du 
angav när du skapade ett nytt varudataset.

Detta är den typ av ”Primary Article Identifier” (primär 
varubeteckning) som du valde när du skapade ett nytt 
varudataset.

Klicka på 
denna 
ikon för 
att öppna 
datasetet 
i ett nytt 
fönster.
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DATASET: avancerad sökning (I)

Enkel sökning: Du 
kan ange en sökterm 
för något av de fält 
som visas i 
förteckningen över 
varudataset, dvs. 
namn alternativt den 
primära 
varubeteckningens 
typ eller värde.

”Advanced search” 
(avancerad sökning): 
medger fler sökkriterier

Ett särskilt datum eller en period 
kan väljas. Varudataset som 
ändrades eller underlag som 
skapades den dagen kommer att 
visas i resultatvyn.

Genom att välja ett ämne som är 
upptaget i kandidatförteckningen 
får du träffar på varor som 
sådana som innehåller det 
ämnet.

Om denna ruta är 
markerad får du träffar på 
varor med inlämningstyp 
vald för att validera eller 
skapa ett underlag.

Du kan söka 
på namn.

Ange värdet för 
”Primary article
identifier” (den 
primära 
varubeteckningen).

Genom att välja en ”Article
type” (varutyp) kommer du 
att få träffar på varor som 

sådana eller komplexa 
föremål.

Du kan söka på ”Other
names” (andra namn) och 
”Other article identifiers” 
(andra varubeteckningar).
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DATASET: avancerad sökning (II)

Logisk sökning: ”AND” (OCH)

Sökning efter dataset som innehåller ”X 
och Y”.

När användaren använder mer än ett 
filter från olika sektioner kommer 
systemet att visa dataset som 
överensstämmer med alla de kriterier 
som valts.

Logisk sökning: ”OR” (ELLER)

Sökning efter dataset som 
innehåller antingen X eller Y.

När användaren väljer mer 
än ett ämne i sektionen 
”Concern element” (delar 
som inger betänkligheter) 
kommer systemet att visa 
alla de dataset som 
innehåller ett eller flera av 
ämnena.



Landningssidan för varor (underlag)

Varusida som visar förteckningen över skapade varuunderlag.

Det namn som du gav 
underlaget när du skapade 
det.

Datum då 
underlaget 
skapades.

IUCLID-
ikon för 
att 
identifier
a det som 
underlag.

Här kan du ange en sökterm för något av 
de fält som visas i förteckningen över 
varuunderlag.

När denna är 
markerad 
visas 
förteckningen 
över skapade 
varuunderlag.

Klicka på ”Dossiers” för 
att byta till förteckningen 
över skapade 
varuunderlag.

Det namn samt den typ och det 
värde för den primära 
varubeteckningen som angetts i 
varudatasetet. 30

För att lägga 
till ytterligare 
sökkriterier

För att 
exportera och 
radera i bulk

Underlagets universella, 
unika 
identitetsbeteckning 
(UUID).
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UNDERLAG: avancerad sökning (I)

Enkel sökning: Ange en sökterm för 
något av de fält som visas i 
förteckningen över varuunderlag: 
underlagets namn, varans namn och 
den primära varubeteckningens typ 
eller värde.

”Advanced search” 
(avancerad sökning): 
medger fler sökkriterier

Du kan söka på ”Dossier name” 
(underlagets namn).

Du kan söka bland ämnen som är 
upptagna i kandidatförteckningen 
genom att ange CAS- och EG-
nummer och/eller namn enligt 
IUPAC-nomenklaturen. Underlag 
för varor som sådana som 
innehåller det ämnet kommer att 
visas i resultatvyn.

Ett särskilt datum eller en period 
kan väljas. Underlag som 
skapades det datumet kommer 
att visas i resultatlistan.

Du kan söka på varans namn.

Ange 
värdet
för den 
primära 
varubetec
kningen.

Du kan söka på den primära 
varubeteckningens typ och värde.

Du kan söka på 
”Other names” 
(andra namn) och 
”Other article
identifiers” (andra 
varubeteckningar).
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UNDERLAG: avancerad sökning (II)

Logisk sökning: ”AND” (OCH)

Sökning efter underlag som 
innehåller ”X och Y”.

När användaren använder mer än ett 
filter från olika sektioner kommer 
systemet att visa underlag som 
överensstämmer med alla de kriterier 
som valts.
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Dokumentets inkommande referens
Om du behöver veta vilka direkta komplexa föremål som innehåller en särskild vara eller ett 
särskilt komplext föremål som komponent kan du använda funktionen inkommande referens. 

Välj varan. 

1

Klicka på ikonen 
”i”. 

2

Ett fönster med alla komplexa 
föremål som innehåller denna 
vara öppnas.

3



Skapa dataset

I det här kapitlet beskrivs funktionerna för att skapa dataset.



Översikt över sammanställningen av 
underlag (IUCLID)

Dataset 

(Sammanställning 
av uppgifter)

Validering

”Dossier” (underlag)

(Skapande av 
underlag)

1 2 3

35

Skapa ett 
varudataset



Sammanställning av uppgifter: skapa ett varudataset

Klicka på ”+ New article” för att 
skapa en ny vara (dataset). 

1

Observera: För mer information om definitionen av ”article” (vara) och konceptet ”complex object” (komplexa föremål), se Vägledning om krav för ämnen i varor.

Ange ”Name” (namn)*på din vara eller ditt 
komplexa föremål. 2

Välj Primary Article
Identifier Type (den 
primära varubeteckningens 
typ)* för din vara eller ditt 
komplexa föremål.

Ange värdet för Primary Article
Identifier (den primära 
varubeteckningen)* för din vara 
eller ditt komplexa föremål.

3

4

Namnet och den primära 
varubeteckningen är viktiga för att 
hantera sammanställningen av 
uppgifter, underlag och dina 
inlämningar i ECHA submission 
portal.
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Observera: För att läsa mer om informationskraven, se dokumentet Informationskrav för SCIP-anmälan. 

Klicka på ”+ New item” för 
att lägga till andra namn. 

Sammanställning av uppgifter: identifierare (I)

1

Välj typ för det andra 
namnet. 

2

Ange varans eller det 
komplexa föremålets 
andra namn. 3

Klicka på ”Close” för 
att slutföra. 

4

37

Under ”Other names” (andra namn) måste du ange andra 
namn på de varor eller de komplexa föremål som kommer 
att tillhandahållas till konsumenter, om sådana namn är 
viktiga för att de ska kunna söka efter information i SCIP-
databasen (t.ex. varumärke och modell). 

https://echa.europa.eu/scip-support


Sammanställning av uppgifter: identifierare (II)

9

Klicka på ”+ New item” för att 
lägga till andra 
varubeteckningar (numeriska 
eller alfanumeriska). 

5

Du kan lägga till 
andra 
varubeteckningar 
genom att klicka på 
raden.

6

Välj typ för den andra 
varubeteckningen. 

7

Ange varans eller det 
komplexa föremålets 
andra 
varubeteckning. 

8
Klicka på ”Close” för att 
slutföra. 

Klicka här för att radera en 
tillagd varubeteckning. 

38

Ytterligare identifierare, ”Other article 
identifiers” (andra varubeteckningar), 
måste anges för varor eller komplexa 
föremål som kommer att 
tillhandahållas till konsumenter, om 
sådana identifierare finns tillgängliga 
för dem, för att de ska kunna söka 
efter information i SCIP-databasen. 



Anm.: Använd den särskilda fältmallen när du använder denna funktion. 

Klicka på ”Ladda 
ned CSV-
mallen”.

Sammanställning av uppgifter: Massimport
av identitetsbeteckningar (III) 

1

Klicka på ”Importera
filen”. 

3

39

Fyll i den nedladdade
Excel-mallen med 
dina uppgifter
(använd koder från
plocklistan i bilagan
till SCIP-formatet).

2

Kontrollera om listan
innehåller de korrekta
värdena. 4



Sammanställning av uppgifter: kategorisering

40

Välj ”Article category” (varukategori) från databasen för den kombinerade 
nomenklaturen (CN) eller Taric-databasen. 

Detta identifierar varan eller det komplexa föremålet beroende på dess funktion eller 
användning (från en harmoniserad förteckning). Det är viktigt för att identifiera vilka 
avfallsströmmar som påverkas.    

1

I fältet ”Production in European Union” (tillverkning i 
Europeiska unionen) kan du ange om varan är tillverkad eller 
monterad i EU. 

2

Observera: För att läsa mer om varukategorin, se dokumentet Informationskrav för SCIP-anmälan. 

https://echa.europa.eu/scip-support


”Article Category” (varukategori)

41

Välj ”Article Category” (varukategori) 
genom att klicka på ”Please search
and select...” (sök och välj) eller 
genom att fylla i fältet ”Select by 
typing article text” (välj genom ange 
varutext).



Sammanställning av uppgifter: egenskaper och bilder

Ange egenskap(er) för att 
göra det enklare att 
identifiera eller åtskilja den 
vara eller det komplexa 
föremål som rapporteras in.

Klicka på ”+ New item” för 
att lägga till en bild. 

1

2

Ange värdet och 
välj enhet.

3

42



Sammanställning av uppgifter: anvisningar för 
säker användning

Klicka på ”+ New item” för 
att ladda upp en fil med 
anvisningar för 
demontering. 

3

Välj en fil 
(dokument). 

4

Välj dokumentets 
språk. 

5

Tillhandahåll tillräckligt med information för säker 
användning av varan. Markera rutan om identifieringen av 
det ämne som är upptaget i kandidatförteckningen är 
tillräcklig för att möjliggöra säker användning av varan, 
annars måste du tillhandahålla anvisningar för säker 
användning vid behov. 

Som minst måste rutan* vara ikryssad.
1

43

Klicka på ”+ New item” för att 
lägga till anvisningar för säker 
användning. 

2



Sammanställning av uppgifter: vara och ”Concern elements” 
(delar som inger betänkligheter) (I)

44

När du skapar ett dataset för en vara som sådan behöver du rapportera in uppgifterna om det ämne som är upptaget i 
kandidatförteckningen. Du gör detta i sektionen ”Concern elements”. 

Per definition visar ett dataset för en vara som sådan inte sektionen ”Complex object component(s)” (komponent(er) i komplexa 
föremål). 

1

Klicka på ”+ New item” för att rapportera in en uppsättning delar som inger betänkligheter för 
varje ämne i varan som är upptaget i kandidatförteckningen, dvs. ämnets koncentrationsintervall 
i varan och det material som ämnet finns i (det material som varan är tillverkad av eller det 
material som använts i varan till följd av en blandning som innehåller det ämne som är upptaget 
i kandidatförteckningen). Delar som inger betänkligheter rapporteras endast in för en vara (som 
sådan eller i ett komplext föremål).

2



Sammanställning av uppgifter: vara och ”Concern elements” (II)
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Klicka på ”Please select” för att 
rapportera in koncentrationsintervallet 
för det ämne i varan som är upptaget i 
kandidatförteckningen.

3
Ett 
koncentrationsintervall 
måste väljas från listan. 
Koncentrationsintervallet 
måste rapporteras in 
korrekt när inlämnaren 
får tillgång till 
uppgifterna. Åtminstone 
måste det som utlöser 
skyldigheten väljas.

Antingen behöver en materialkategori 
eller en blandningskategori rapporteras 
in.

4



Sammanställning av uppgifter: vara och ”Concern elements” (III)
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Välj ”Material category” (materialkategori) 
genom att klicka på ”Please search and 
select...” eller genom att fylla i fältet nedan.

Detta är viktigt för att identifiera vilka 
materialbaserade avfallsströmmar som 
påverkas.

5

Välj en ytterligare materialkategori för att 
bättre beskriva det material som varan är 
tillverkad av.

6



Sammanställning av uppgifter: vara och ”Concern elements” (IV)

47

Välj ”Mixture category” 
(blandningskategori) genom att 
klicka på ”Please search and 
select...” eller genom att fylla i 
fältet nedan.

7

Välj den blandningskategori från det europeiska produktkategoriseringssystemet (EuPCS) som beskriver blandningen med det ämne i 
kandidatförteckningen som används i varan vid ett ytterligare bearbetningssteg (t.ex. beläggning, lim, lödmetall).

Webbplatsen för EuPCS: https://poisoncentres.echa.europa.eu/sv/eu-product-categorisation-system

https://poisoncentres.echa.europa.eu/sv/eu-product-categorisation-system


Sammanställning av uppgifter: vara och ”Concern 
elements” (V)

48

Detta fält är relevant om du behöver uppdatera din 
anmälan för att uppge att en redan anmäld vara som 
tidigare innehöll ett ämne som är upptaget i 
kandidatförteckningen inte längre innehåller detta ämne. 
Detta skulle kunna ske av olika anledningar, exempelvis 
pga. att ämnet har ersatts med ett säkrare alternativ. 



Sammanställning av uppgifter: komponent(er) i komplexa 
föremål (I)
Om du rapporterar in ett komplext föremål behöver du koppla samman komponenterna (antingen en vara som innehåller ett ämne som är 
upptaget i kandidatförteckningen eller ett komplext föremål [i vilket en komponent som innehåller ett ämne som är upptaget i 
kandidatförteckningen används]).

49
Observera: För mer information om definitionen av ”article” (vara) och begreppet ”complex object” (komplexa föremål), se Vägledning om krav för ämnen i varor.

Enhet på högsta 
nivå

Komponenter

Däck

Hjul

Styrhandtag

Cykel

https://echa.europa.eu/sv/guidance-documents/guidance-on-reach?panel=guidance-on-requirements-for-substances-in-articles#guidance-on-requirements-for-substances-in-articles


Sammanställning av uppgifter: komponent(er) i komplexa föremål 

(II)
Klicka på ”+ New item” för att lägga till en 
komponent. 1

50

Klicka på ”+ Select” för att 
lägga till en komponent. 

2

När en komponent i komplexa föremål har valts eller skapats visas inte sektionen ”Concern elements” (delar som inger 
betänkligheter) längre för det komplexa föremålet. Per definition visar ett dataset för ett komplext föremål inte sektionen ”Concern 
elements”.  

Ange hur många enheter av komponenten som finns i det 

komplexa föremålet. Du kan inkludera en siffra genom att 

ange den i det vänstra värdefältet. Du kan också ange ett 
enhetsintervall. Välj ”>=” i den vänstra listan med alternativ 
och skriv in den lägsta siffran i det vänstra värdefältet. Välj 
även ”<=” i den högra listan med alternativ och skriv in den 
högsta siffran i det högra värdefältet. Använd heltal.

Du kan söka 
efter en befintlig 
vara genom att 
använda enkel 
sökning eller 
avancerad 
sökning.

Välj en befintlig vara från listan 
eller skapa en ny vara.

3

4



Sammanställning av uppgifter: komponent(er) i komplexa föremål 
(III)

Observera: För mer information om definitionen av ”article” (vara) och begreppet ”complex object” (komplexa föremål), se Vägledning om krav för ämnen i varor. 51

Klicka på ”+ Create” för att 
skapa en komponent i 
komplexa föremål.  

Ange uppgifterna för 
komponenten i det 
komplexa föremålet.  

1
2

3

Klicka här för att radera 
en tillagd komponent. 

När du har kopplat samman en 
komponent i ett komplext föremål och 
klickat på ”save” (spara) kommer den 
sammankopplade komponenten att visas 
i trädvyn till vänster. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_sv.pdf
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”Referencing” (hänvisning) i ett SCIP-underlag

Echa har utvecklat en funktion som gör det 
möjligt att hänvisa till SCIP-uppgifter som redan 
har lämnats in till Echa. ”Referencing” kan 
användas för att sammanställa IUCLID-datasetet 
för att skapa ett SCIP-underlag för ett komplext 
föremål och göra det möjligt att föra in uppgifter 
om en komponent i komplexa föremål genom att 
rapportera in ett SCIP-nummer som hänvisar till 
uppgifter som redan lagts upp på SCIP-databasen 
(t.ex. av ditt företag eller din leverantör).
Exempelvis kan ett SCIP-nummer tillhandahållas 
av en leverantör i ett tidigare led som en del av 
de uppgifter som ska tillhandahållas i enlighet 
med artikel 33.1 i Reachförordningen. 

Målanvändarna av detta alternativ skulle kunna 
vara tillverkare av komplexa föremål eller 
montörer. 

Observera: För mer information om ”Referencing”, se Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (verktyg för att hänvisa till SCIP-uppgifter som redan 
har lämnats in till Echa).

Cykel A

SCIP-nummer 2

Styrhandtag

Företag 1 (tillverkare)
Styrhandtag

SCIP-nummer 1

Styrhandtag

Underlag för SCIP-anmälan:

• Identifierare

• Anvisningar för säker användning

• Delar som inger betänkligheter

Styrhandtag

SCIP-nummer 1 +

Information enligt 
artikel 33.1 i Reach

Företag 2

(montör)
Hjul X (Identifierare + Kategorisering + 

Egenskaper +
Information för säker användning + 
komponent i komplexa föremål) 

Cykel A

Styrhandtag (SCIP-nummer 1)

(”Light-weight” [lättvikt]) Underlag för SCIP-
anmälan:

• Identifierare

• Anvisningar för säker användning

• Komponent(er) i komplexa föremål

Översikt över ”Referencing”

https://echa.europa.eu/scip-support


Komponent(er) i komplexa föremål och ”Referencing” (hänvisning)
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Följande uppgifter behövs för en sådan 
komponenthänvisning:  

— Varans namn (ett namn som är 
ändamålsenligt för det företag som 
sammanställer uppgifterna).

— Den primära varubeteckningens typ: ”SCIP 
Number” (SCIP-nummer).

— Värdet för den primära varubeteckningen: 
SCIP-numret som tillhandahållits av 
leverantören av den vara som det hänvisas till 
eller för den vara som du vill hänvisa till (t.ex. 
en av dina egna anmälda varors SCIP-
nummer).

2

När du länkat en komponent i ett 
komplext föremål genom hänvisningen 
och klickat på ”save” (spara) kommer 
den länkade komponenten att visas i 
trädvyn till vänster med en pilikon.

3
Observera: Identifieraren för den komponent som du rapporterar in, och som Echa
kommer att göra tillgänglig på sin webbplats (SCIP-databasen), är det namn som 
angavs i den ursprungliga SCIP-anmälan som du hänvisar till genom referencing-
funktionen (och alltså inte det varunamn som du använder för att rapportera in den). 
Om den vara som du hänvisar till exempelvis har namnet ”Styrhandtag” i din 
leverantörs anmälan, men du använder namnet ”H Grip_3_V2” i ditt eget dataset, 
kommer ”Styrhandtag” att visas vid offentliggörandet, och inte ”H Grip_3_V2”.

Observera: För mer information om ”Referencing”, se Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (verktyg för att hänvisa till SCIP-uppgifter som redan 
har lämnats in till Echa).

I följande steg beskrivs hur du registrerar en hänvisning (”referencing”) till uppgifter som redan har lämnats in till Echa, för en komponent i 
ett komplext föremål.

Klicka på ”+ Create” för att 
skapa en hänvisning för en 
komponent som ingår i ett 
komplext föremål.   

1

https://echa.europa.eu/scip-support


Exportera dataset och andra funktioner
Du kan få tillgång till 
andra funktioner genom 
att klicka på ikonen med 
tre punkter.

Visa relaterade 
underlag.  

Klicka på ”Validate” 
för att validera 
datasetet.

54

Exportera datasetet 
lokalt genom att välja 
”Export to i6z” 
(exportera till i6z). Ge 
datasetet ett 
ändamålsenligt namn för 
att underlätta 
datasethanteringen.

Skapa en 
förhandsrapport om 
datasetet med eller utan 
känsliga uppgifter.

Klicka på ”Create 
dossier” för att skapa 
ett underlag.



Validera uppgifterna

I det här kapitlet beskrivs hur valideringsassistenten fungerar.



Valideringsassistenten
Valideringsassistenten utför kontroller enligt en uppsättning i förväg fastställda villkor för att kontrollera att uppgifterna förts in på ett 
korrekt sätt.

För att kunna använda valideringsassistenten behöver du välja ett arbetssammanhang.

De på förhand fastställda villkoren avgör om underlaget efter att ha skapats kommer att godkännas, godkännas med varningar eller
underkännas.

Resultatet av valideringen är en rapport i vilken de villkor (om några) som utlöste valideringsassistenten anges. För en förteckning över 
valideringsvillkoren, se dokumentet Validation rules for SCIP notifications (valideringsregler för SCIP-anmälningar).

Klicka på 
”Validate”.1

Välj ”Working context” 
(arbetssammanhang): 
”SCIP Notification” (SCIP-
anmälan).

Systemet gör det möjligt att 
namnge det underlag som 
du kan skapa efter att ha 
kört valideringsassistenten 
(det kan anges eller 
uppdateras senare).

Klicka på 
”Validate”.

2

3

4
56

https://echa.europa.eu/scip-support


Valideringsrapporten för ett dataset

Gör ändringar där det behövs 
och klicka på ”Save” innan du 
klickar på ”Re-validate” för att 
validera igen.

När ett villkor ”utlöses” kommer inlämningskontrollen att rapportera detta som ”failures” (fel) eller ”warnings” (varningar) i 
valideringsrapporten.

Använd länken, om en sådan 
finns, för att bli omdirigerad till 
den del som behöver ytterligare 
granskning eller komplettering.

Exportera rapporten 
från 
valideringsassistente
n till en Excel-fil 
genom att klicka på 
”Export to Excel”.

1

2

3
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Använd funktionen 
”Re-validate” (validera igen).



Valideringsrapporten för ett dataset

Klicka på ”X” för 
att gå tillbaka till 
varan.

Om inga villkor utlöses kommer valideringsrapporten att innehålla en anmärkning om att ytterligare kontroller 
genomförs i systemet vid inlämning.

58



Skapa underlag

I det här kapitlet beskrivs funktionerna som behövs för att skapa ett underlag.



Skapa underlaget

Klicka på ”Create 
Dossier”.

Välj ”Working context” 
(arbetssammanhang):
”SCIP Notification” (SCIP-
anmälan).

21

Ange underlagets 
namn.

3

Klicka på ”Create 
Dossier”.

4
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Klicka på ”Proceed 
to submission” för 
att öppna 
inlämningsportalen.

Klicka på ”Open 
dossier” för att 
visa underlaget.



Visning av underlag

Uppgifter om 
underlagets 
inlämningstyp.

SCIP-formatets 
version.

Underlagets ämne 
som motsvarar 
datasetets 
varunamn.

Kommentarer i 
underlaget som 
angavs av 
användaren vid 
skapandet av 
underlaget.
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Exportera underlag och andra funktioner

Klicka på ikonen 
med tre punkter 
för att få tillgång 
till andra 
funktioner.

Klicka på ”Proceed to 
submission” för att 
öppna 
inlämningsportalen.
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Exportera underlaget 
lokalt genom att välja 
”Export to i6z” 
(exportera till i6z). Ge 
underlaget ett 
ändamålsenligt namn för 
att underlätta 
underlagshanteringen.

Jämför två 
underlag.  Skapa en 

förhandsrapport om 
underlaget, med och 
utan känsliga uppgifter.

Klicka på ”Validate” 
för att köra 
valideringsassistenten 
på underlaget.

Klicka på ”Go to 
source” för att öppna 
dataset som hör ihop 
med underlaget.

Klicka på ”View 
dossiers” för att 
öppna andra versioner 
av underlaget.



Lämna in en SCIP-anmälan

I det här kapitlet beskrivs hur man lämnar in en SCIP-anmälan.



ECHA Submission portal (Echas inlämningsportal)
ECHA Submission Portal är ett onlineverktyg för inlämning av uppgifter i det harmoniserade formatet. 

När du loggat in i systemet öppnas landningssidan för ECHA Submission Portal. 

64

Portalens 
navigeringsmeny.

Få åtkomst till ECHA Submission portal genom ECHA Cloud Service.

https://ecs.echa.europa.eu/cloud/home.html


Översikt över inlämningen av SCIP-anmälningar 

(Inlämningsportal)

65

Ladda upp och 
lämna in

ett underlag 

Automatisk 
validering av 

inlämnad anmälan
Inlämningsrapport

2 3

Inlämning av 
förenklad SCIP-

anmälan

1

1

Observera: För mer information om ”Simplified SCIP notification” (förenklad SCIP-anmälan), se Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA
(verktyg för att hänvisa till SCIP-uppgifter som redan har lämnats in till Echa).

https://echa.europa.eu/scip-support


Söksidan för ECHA Submission Portal (Echas 
inlämningsportal) Klockikonen visar notiser 

(t.ex. när en ny version 
har släppts).

Ikonen med 
pratbubblan leder till 
externa 
informationskällor 
såsom olika 
vägledningar. 

Användarikonen visar användarens namn 
och juridiska person, Om du klickar på 
den öppnas ett nytt fönster för 
omdirigering till instrumentpanelen i 
Echas Cloud samt till kontohanterings-
och utloggningsfunktionen.
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Exportera förteckningen 
över de inlämningar som 
ingick i sökningen till en 
Excel-fil.

Förteckningen över inlämningar 
är tom till dess att en 
inlämning har gjorts. 



Söksidan för ECHA Submission portal 
(Echas inlämningsportal)

Klicka på inlämningens 
”submission number” 
(inlämningsnummer) 
för att öppna 
inlämningsrapporten.

Symbolen för 
uppdatering av 
inlämning.

Symbolen för 

ursprunglig
inlämning.

Varje inlämning i förteckningen visar inlämningens status:

”     ” visar att inlämningen lyckades.

”     ” visar att inlämningen misslyckades.

”       ” visar att inlämningen lyckades men innehåller varningar.

I vissa fall kan systemet bearbeta inlämningen – statusen är då i 
vänteläge, vilket indikeras genom en cirkelformad väntesymbol.
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Här visas alla inlämningar som gjorts av den juridiska personen.

Underlagets och 
varans namn.

Den primära 
varubeteckningens typ och 
värde.

Inlämningsdatum

”SCIP Number” 
(SCIP-nummer)*.

*SCIP-numret tilldelas en varas ursprungliga SCIP-anmälan av systemet. Det delas 
av alla sammankopplade inlämningar av samma vara (samma juridiska person samt 
samma typ och värde för den primära varubeteckningen).
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Sökkriterier

2

Du kan söka utifrån kriteriet 
underlagstyp.1

3

Du kan söka på inlämningens datum, 
inlämningens status och/eller typ av 
anmälan.

Om du anger ett 
SCIP-nummer 
kommer systemet 
att visa dina 
inlämningar med 
detta SCIP-
nummer eller en 
förenklad SCIP-
anmälan som 
lämnades in med 
detta SCIP-
nummer.



ECHA submission portal 
(Echas inlämningsportal) 

Ladda upp och lämna in 

För att lämna in ett SCIP-
underlag måste du först ladda 
upp det här genom att välja 
den relevanta filen med 
funktionen ”Browse” (bläddra) 
eller dra-och-släpp.

När korrekt fil har valts för 
uppladdning visas den här. Om 
det inte är korrekt fil kan du 
klicka på ”Remove” (ta bort) 
och ladda upp igen.

2

Efter inlämning tilldelas 
du ett ”Submission 
Number” 
(inlämningsnummer). 
Klicka på 
inlämningsnumret för att 
få åtkomst till 
inlämningsrapporten.

Klicka på ”Submit” (lämna 
in) när du är klar.

4

3
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Från denna sida kan du ladda upp och lämna in din SCIP-anmälan.

1



Inlämningsrapport (I)
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Varje inlämning tilldelas 
automatiskt ett 
”submission number” 
(inlämningsnummer) av 
systemet. 

En varas ursprungliga SCIP-
anmälan tilldelas ett ”SCIP 
number” (SCIP-nummer) 
av systemet. Det delas av 
alla sammankopplade 
inlämningar av samma vara 
(samma juridiska person 
samt samma typ och värde 
för den primära 
varubeteckningen).

Uppgifter om den användare
och den juridiska person
(namn och UUID) som lämnar
in SCIP-anmälan.

Innehåller alla inlämningar som 
är kopplade till SCIP-numret.

Validation succeeded – inlämningen har gått igenom valideringen och underlaget har skickats till 
SCIP-databasen.

Validation succeeded ! – inlämningen har gått igenom valideringen med varningar. En 
valideringsrapport som visar möjliga brister görs tillgänglig för inlämnaren.

Validation failed X – underlaget har inte kunnat valideras och har därför inte skickats till SCIP-
databasen. En valideringsrapport som visar bristerna finns tillgänglig för inlämnaren, och underlaget 
måste lämnas in på nytt.

Åtgärder och steg under
inlämningen, med
tidsangivelse.

LE-namn

UUID för LE

Användarnamn
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Inlämningsrapport (II):

inlämningsuppgifter

”Dossier UUID” (underlagets universella, unika identitetsbeteckning) i den inlämnade 
SCIP-anmälan.

Underlagets inlämnade ”file 
name” (filnamn).

”Dossier name” (underlagets namn) i den inlämnade SCIP-anmälan.

Den primära varubeteckningens typ och värde i den inlämnade SCIP-anmälan.

”Article name” (varunamn) i den inlämnade SCIP-
anmälan.

En varas ursprungliga SCIP-anmälan tilldelas ett ”SCIP number” (SCIP-nummer) av 
systemet. Det delas av alla sammankopplade inlämningar av samma vara (samma 
juridiska person samt samma typ och värde för den primära varubeteckningen).

”Notification type”(typ av anmälan: Ursprunglig 
eller uppdatering.

LE-namn

UUID för LE

Användarnamn
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Förenklad SCIP-anmälan
Förenklad SCIP-anmälan är ett verktyg som Echa har utvecklat för att underlätta för användarna att uppfylla sina skyldigheter vad gäller SCIP-
anmälningar utan sammanställning av ett IUCLID-underlag. Det kan till exempel användas av distributörer (som inte är importörer) inom samma 
leveranskedja eller företag som hör till samma företagsgrupp (Q&A 1777).

- Det är endast tillämpligt om den vara eller det komplexa föremål som mottagits är samma som den/det som tillhandahållits.

- Varans mottagare kan hänvisa till uppgifter som redan har lämnats in till Echa (t.ex. leverantören i ett tidigare led) genom att lämna in det 
mottagna SCIP-numret via ECHA Submission portal. 

- Genom att lämna in en förenklad SCIP-anmälan kopplar varans mottagare SCIP-anmälans innehåll till den anmälan och de uppdateringar av 
denna som varans mottagare hänvisar till (t.ex. SCIP-anmälan från leverantören i ett tidigare led).  

Observera: För mer information om ”Referencing”, se Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (verktyg för att hänvisa till SCIP-
uppgifter som redan har lämnats in till Echa).

https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1777
https://echa.europa.eu/scip-support
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Hur fungerar förenklade SCIP-anmälningar?

LE 1

Tillverkare 
– importör

LE 2

Distributör

Cykel A

Cykel A

SCIP-anmälan 1

Cykel A

SCIP-nummer 1

LE 3+SCIP-
nummer 1

Cykel A 
Förenklad 

SCIP-
anmälan

LE2+SCIP-nummer 1 Cykel A 
Förenklad SCIP-anmälan

LE 3

Distributör

Cykel A

Cykel A

Cykel A
SCIP-nummer 1+

Information enligt 
artikel 33.1 i 

Reach

Cykel A

NYTT SCIP-
nummer 3

Cykel A

NYTT SCIP-
nummer 2

Cykel A

SCIP-nummer 3

+

Information enligt 
artikel 33.1 i Reach

1

2

3

4

5

De på varandra efterföljande steg som behöver genomföras illustreras här med ett hypotetiskt exempel (en cykel).

4
5
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Steg 1 och 2

LE 1

Tillverkare 
– importör

Cykel A

Cykel A

SCIP-anmälan 1

Cykel A

SCIP-nummer 1

1

2

En aktör i en varas eller ett komplext föremåls leveranskedja 
(t.ex. en tillverkare, importör eller montör) lämnar in ett 
underlag för SCIP-anmälan till Echa.

Efter en lyckad inlämning 
får inlämnaren ett SCIP-
nummer från Echa för 
varan som sådan eller det 
komplexa föremålet. 

Inlämningsrapport

LE-namn

UUID för LE

Användarnamn
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LE 1

Tillverkare 
– importör

LE 2

Distributör

Cykel A

LE 3

Distributör

Cykel A
SCIP-nummer 1

+

Information enligt 
artikel 33.1 i 

Reach

3

Steg 3: Dela ”SCIP Number” (SCIP-nummer) 

Om leverantören av varor som sådana eller komplexa föremål har lämnat in flera SCIP-anmälningar för sina varor eller komplexa föremål 
kan denna aktör exportera de inlämningsuppgifter som är relevanta för en eller flera SCIP-anmälningar till en Excel-fil som kan delas med 
nästa aktör (och dess kunder). 

Leverantören av varan som sådan eller det komplexa föremålet (t.ex. tillverkaren, importören eller montören) tillhandahåller det SCIP-nummer 
som angavs i rapporten om SCIP-anmälan till kunderna, som en del av eller tillsammans med de uppgifter som har förmedlats ned i 
leveranskedjan i enlighet med artikel 33.1 i Reachförordningen.

Funktionen ”Export to Excel” 
gör det möjligt att exportera 
SCIP-nummer och andra 
inlämningsuppgifter för flera 
inlämningar i en Excel-fil. 

SCIP-
nummer

Underlagets 
och varans 
namn

Den primära 
varubeteckningens typ 
och värde
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Steg 4: Förenklad SCIP-anmälan

LE 3

Distributör

LE2+SCIP-
nummer 1 
Cykel A 

Förenklad 
SCIP-

anmälan

Cykel A

Cykel A

NYTT SCIP-
nummer 3

4

Den juridiska personen kan antingen lämna in en förenklad SCIP-anmälan för ett enskilt SCIP-nummer eller lämna in fler än en 
förenklad SCIP-anmälan på en och samma gång (anmälan i bulk) genom att tillhandahålla en Excel-fil som innehåller förteckningen 
över SCIP-nummer som ska anmälas.
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Förenklad SCIP-anmälan:

enskilt SCIP-nummer

SCIP-nummer som 
använts för att 
lämna in den 
förenklade SCIP-
anmälan.

Efter inlämning tilldelas 
du ett ”Submission 
Number” 
(inlämningsnummer). 
Klicka på 
inlämningsnumret för 
att få åtkomst till 
inlämningsrapporten. 

Ange SCIP-nummer för den vara eller det 
komplexa föremål som ska anmälas och 
klicka på ”Submit” (lämna in).

Namn och UUID på 
den juridiska person 
som lämnar in den 
förenklade SCIP-
anmälan.
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Ladda upp en Excel-fil i vilken den första 
kolumnen innehåller förteckningen över SCIP-
nummer för de varor och komplexa föremål som 
ska anmälas. Ladda upp filen genom att antingen 
välja den relevanta filen med funktionen ”Browse” 
(bläddra) eller dra-och-släpp.

Förenklad SCIP-anmälan i bulk

Systemet kommer att 
visa de uppgifter som 
använts för att lämna 
in den förenklade SCIP-
anmälan.

Efter inlämning tilldelas du 
ett ”Submission Number” 
(inlämningsnummer). Klicka 
på inlämningsnumret för att 
få åtkomst till 
inlämningsrapporten. 

Namn och UUID på den 
juridiska person som 
lämnar in den 
förenklade SCIP-
anmälan.

Systemet kommer att visa de register som 
laddas upp från Excel-filen. Klicka på ”Submit” 
om förteckningen innehåller de korrekta 
värdena.
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Steg 5: Inlämningsrapport, nytt SCIP-nummer

NYTT SCIP-nummer 
som ska delas med nästa 
aktör i leveranskedjan.

SCIP-nummer som 
använts för att lämna in 
den förenklade SCIP-
anmälan, från leverantör i 
ett tidigare led.

Namn och den primära 
varans typ och värde 
från den SCIP-anmälan 
som det hänvisas till (från 
SCIP-databasen).

LE 3

Distributör

LE2+SCIP-
nummer 1 
Cykel A 

Förenklad 
SCIP-

anmälan

Cykel A

Cykel A

NYTT
SCIP-

nummer 3

5

Om inlämningens status 
är ”Succeeded” (lyckad) 
har processen för SCIP-
anmälan genomförts.

Uppgifter om den
användare och den
juridiska person (namn
och UUID) som lämnar in
SCIP-anmälan

LE-namn

UUID för LE

Användarnamn
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Förenklad SCIP-anmälan

för en eller flera juridiska personer

Funktionen för utomstående användare gör det möjligt för en tredje part att lämna in 
uppgifter för en efterlevnadsskyldigs räkning.

En utomstående användare kan lämna in flera förenklade SCIP-anmälningar för en eller flera 
juridiska personer genom en enda process.

Denna funktion kan exempelvis användas när företag som hör till samma företagsgrupp 
släpper ut samma vara på marknaden med förenklad SCIP-anmälan (se Q&A 1777).

Hur används denna funktion?

Ytterligare information som rör funktionen för utomstående användare finns i Q&A 1665, Q&A 960 och ECHA Accounts manual
(handboken för Echa-konton). 

1 Fastställ den utomstående användarens behörigheter 
för de berörda juridiska personerna. 

2. Sammanställ de SCIP-nummer som behövs för att lämna in 
den förenklade SCIP-anmälan.

3. Använd ECHA submission portal (Echas inlämningsportal).

4. Välj alternativet ”Submit a simplified SCIP Notification” 
(lämna in en förenklad SCIP-anmälan). 

https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1777
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1665
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/0960
https://echa.europa.eu/support-echa-accounts-and-eu-login
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Förenklad SCIP-anmälan av 
enskilt SCIP-nummer (I)

Förenklad SCIP-anmälan av enskilt 
SCIP-nummer: Ange SCIP-nummer för 
den vara eller det komplexa föremål som 
ska anmälas och klicka på ”Continue” 
(fortsätt).

Fastställ den 
utomstående 
användarens 
behörigheter 

för de berörda 
juridiska 

personerna.

1

2
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Förenklad SCIP-anmälan av enskilt 
SCIP-nummer (II)

Välj en eller flera 
juridiska personer från 
din lista och klicka på 
”Submit”.

LE-namn A

LE-namn B

LE-namn A

LE-namn B

3
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Förenklad SCIP-anmälan av 
enskilt SCIP-nummer (III)

SCIP-nummer som använts 
för att lämna in den 
förenklade SCIP-anmälan.

LE-
namn 
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Förenklad SCIP-anmälan i bulk (I)

Ladda upp en Excel-fil 
i vilken den första 
kolumnen innehåller 
förteckningen över 
SCIP-nummer för de 
varor och komplexa 
föremål som ska 
anmälas. 

Fastställ den 
utomstående 
användarens 
behörigheter 

för de berörda 
juridiska 

personerna.

1

2

Gå igenom bilden ”Steg 3: Dela "SCIP Number’ (SCIP-nummer)” (bild 74) för att se hur någon som genomför en anmälan med hjälp av en Excel-fil kan 
dela SCIP-numren för de varor som sådana eller de komplexa föremål som har anmälts.  



85

Förenklad SCIP-anmälan i bulk (II)

Systemet kommer att 
visa de uppgifter som 
laddas upp från Excel-
filen. Kontrollera om 
förteckningen innehåller 
de korrekta värdena.

Välj en eller flera 
juridiska personer 
från din lista och 
klicka på ”Submit”.

3

4

LE name A

LE name B
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SCIP-nummer som 
använts för att 
lämna in den 
förenklade SCIP-
anmälan.

Klicka på ett 
inlämningsnummer för 
att få åtkomst till 
inlämningsrapporten.

Förenklad SCIP-anmälan i bulk (III)

LE-namn A

LE-namn A

LE-namn B

LE-namn B

LE-namn B

LE-namn B

LE-namn B

LE-namn A

LE-namn A

LE-namn A
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Inlämningsrapport 

NYTT SCIP-nummer för 
den nya förenklade SCIP-
anmälan

SCIP-nummer som 
använts för att lämna in 
den förenklade SCIP-
anmälan, från leverantör i 
ett tidigare led.

LE-namn A

Användarnamn

LE namn  UUID



Uppdatering av uppgifter i SCIP-databasen

Om SCIP-uppgifterna för en vara behöver uppdateras kan du redigera uppgifterna i varans dataset
och skapa ett nytt underlag. Den primära varubeteckningen i underlaget måste vara exakt
densamma.

Inlämningen, som görs av samma juridiska person, av detta nya underlag med samma primära
varubeteckning, kommer att mottas som en uppdatering av SCIP-anmälan för denna vara eller
detta komplexa föremål.



Översikt över uppdateringen av SCIP-
anmälningar

Uppdatering av 
dataset

Valideringsprocess
Nytt underlag 
(uppdaterade 
varuuppgifter)

Inlämning av det nya 
underlaget

Nytt
inlämningsnummer

Samma SCIP-nummer

1 2 3

Viktigt: 

Det nya underlaget måste ha exakt samma primära varubeteckning som det gamla för att en uppdatering av SCIP-anmälan 
ska kunna göras.

4

89

”Dossier” 
(Underlag)



Ansvarsfriskrivning 

Syftet med detta dokument är att hjälpa användarna att uppfylla sina 
skyldigheter enligt artikel 9.1 i i ramdirektivet om avfall. Användarna påminns 
dock om att texten i ramdirektivet om avfall är den enda giltiga rättsliga 
referensen och att informationen i detta dokument inte utgör juridisk 
rådgivning. Ansvaret för hur denna information används åvilar helt den 
enskilda användaren. Europeiska kemikaliemyndigheten frånsäger sig allt 
ansvar för hur informationen i detta dokument kan komma att användas.

Version 5.0

31 maj 2022


