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Dette skal du vide
Yderligere oplysninger:

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

Hjælp: 

echa.europa.eu/scip-support

       echa.europa.eu

Det Europæiske Kemikalieagentur
Telakkakatu 6
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki, Finland

SÅDAN FORBEREDER DU SCIP-ANMELDELSER

1

3

5

2

4

6

Find ud af, om du skal indsende en 
SCIP-anmeldelse

Kend din artikelportefølje

Forbered din indberetning

Kend og forstå oplysningskravene

Tilpas dine data

Indsend din anmeldelse

Sporing af farlige 
kemikalier i artikler 

og produkter 
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HVAD SKAL DU GØRE?  

Du skal indsende følgende oplysninger til ECHA: 

• identifikation af din artikel  
• navn, koncentrationsinterval og angivelse af, hvor 

stofferne på kandidatlisten findes i den pågældende 
artikel 

• andre oplysninger, der gør det muligt at anvende artiklen 
sikkert, navnlig oplysninger, der sikrer, at artiklen 
håndteres korrekt ved bortskaffelse som affald.  

Oplysningerne i SCIP-databasen er offentligt 
tilgængelige, navnlig for affaldsvirksomheder og 
forbrugere.  

ECHA sørger for beskyttelse af følsomme oplysninger, 
f.eks. forholdet mellem aktørerne i den samme 
forsyningskæde. 

INDEHOLDER DINE ARTIKLER SÆRLIGT 
PROBLEMATISKE STOFFER (SVHC'ER)?

SÆLGER DU DEM I EU?

Hvis de artikler, som du fremstiller, samler, importerer 
eller distribuerer, indeholder særligt problematiske 
stoffer fra ECHA's kandidatliste i en koncentration på 
mere end 0,1 % w/w,

skal du anmelde dem til SCIP-databasen. 

Hvis du er detailhandler og kun sælger dine artikler til 
forbrugere, skal du ikke anmelde dem. 

Virksomhedernes forpligtelse til at foretage en SCIP-
anmeldelse gælder fra januar 2021.

HVAD ER EN ARTIKEL? 

En artikel er en genstand, der under fremstillingen har 
fået en særlig form, overflade eller design, der i højere 
grad end den kemiske sammensætning er bestemmende 
for dens funktion. 

HVAD ER FORMÅLET?  

Formålet med SCIP-databasen er at øge viden om farlige 
kemikalier i artikler og produkter gennem hele deres 
livscyklus, herunder ved bortskaffelse som affald.  

Formålet er også at: 

• reducere farlige stoffer i affald  
• fremme erstatning af disse stoffer med sikrere 

alternativer 
• bidrage til en bedre cirkulær økonomi.  

FORDELE FOR AFFALDSVIRKSOMHEDER OG 
FORBRUGERE 

Oplysningerne i SCIP-databasen hjælper 
affaldsvirksomhederne med at forbedre håndteringen af 
affald og fremmer brugen af affald som en ressource. 

Forbrugerne drager fordel af en øget viden om farlige 
kemikalier i produkter. Det vil sætte dem i stand til at 
træffe bedre beslutninger på et informeret grundlag, når 
de køber produkter, og fremme deres "ret til at spørge". 
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