
Databasen

Vad du måste veta
För mer information:

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

Om du behöver hjälp: 

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

       https://echa.europa.eu/sv/home

Europeiska kemikaliemyndigheten
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HUR FÖRBEREDER MAN SIG FÖR SCIP?
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Ta reda på om du måste lämna in en 
SCIP-anmälan

Lär känna din produktportfölj

Utarbeta din anmälan

Läs om och sätt dig in i 
informationskraven

Anpassa dina data

Lämna in din anmälan

Spårning av farliga 
kemikalier i varor och 

produkter 
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VAD MÅSTE DU GÖRA?  

Du måste lämna följande uppgifter till Echa: 

• Identifiering av din vara.  
• Namn, koncentrationsintervall och var 

det eller de ämnen som är upptagna i 
kandidatförteckningen finns i den varan. 

• Övriga uppgifter som möjliggör säker 
användning av varan – i synnerhet uppgifter som 
säkerställer att varan kan hanteras på rätt sätt 
när den har blivit avfall.  

Uppgifterna i SCIP-databasen offentliggörs, i 
synnerhet till avfallsföretag och konsumenter.  

Echa säkerställer skyddet för känslig information, 
till exempel kopplingen mellan aktörer i samma 
distributionskedja. 

INNEHÅLLER DINA VAROR ÄMNEN SOM INGER 
MYCKET STORA BETÄNKLIGHETER (SVHC-ämnen)?

SÄLJER DU DEM PÅ EU-MARKNADEN?

Om de varor som du producerar, monterar, 
importerar eller distribuerar innehåller 
SVHC-ämnen, som är upptagna i Echas 
kandidatförteckning, i en koncentration på mer än 
0,1 viktprocent,

måste du anmäla dem till SCIP-databasen. 
Om du är återförsäljare och endast säljer dina 
varor till konsumenter behöver du inte anmäla. 

Kravet på SCIP-anmälan för företag gäller från 
januari 2021.

VAD ÄR EN VARA? 

En vara är ett föremål som under tillverkningen får 
en särskild form, yta eller design, vilken i större 
utsträckning än dess kemiska sammansättning 
bestämmer dess funktion. 

VAD ÄR SYFTET?  

SCIP-databasen syftar till att öka kunskapen om 
farliga kemikalier i varor och produkter under hela 
deras livscykel – inklusive avfallsstadiet.  

Databasen 

• syftar även till att reducera mängden farliga 
ämnen i avfall,  

• uppmuntrar till att byta ut dessa ämnen mot 
säkrare alternativ, och 

• bidrar till en bättre kretsloppsekonomi.  

FÖRDELAR FÖR AVFALLSFÖRETAG OCH 
KONSUMENTER 

Uppgifterna i SCIP-databasen hjälper 
avfallsföretagen att förbättra sin avfallshantering 
och främjar användning av avfall som en resurs. 

Konsumenterna drar nytta av ökade kunskaper om 
farliga kemikalier i produkterna. Detta kommer att 
underlätta för dem att göra mer informerade val 
när de köper produkter och stärka deras ”rätt att 
fråga”. 
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