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Kemikalieinspektionen föreskriver med stöd av 25 § 13–

14 förordningen (2008:245) om kemiska produkter och 

biotekniska organismer att det i Kemikalieinspek-

tionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska 

produkter och biotekniska organismer ska införas ett 

nytt kapitel, 12 kap., av följande lydelse. 

 

12 kap. Uppgiftsskyldighet 

Tillämpningsområde  

1 § Bestämmelserna i 2–6 §§ i detta kapitel genomför i 

svensk rätt artikel 9.1.i) Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall 

och om upphävande av vissa direktiv.  

Bestämmelserna i 7–8 §§ i detta kapitel kompletterar 

artikel 45 och bilaga VIII i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 

om klassificering, märkning och förpackning av ämnen 

och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 
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KIFS 2020:6 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning 

(EG) nr 1907/2006. 

Information om särskilt farliga ämnen i varor 

2 § Termerna i 3–6 §§ har samma betydelse som i 

förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach), med undantag för 

termen utsläppande på marknaden som har samma 

betydelse som i 2 § förordningen (2008:245) om kemiska 

produkter och biotekniska organismer.  

3 § I artikel 33.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) 

finns bestämmelser om att leverantörer av varor som 

innehåller ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 och 

identifieras enligt artikel 59.1 i förordningen ska lämna 

information om säker användning till mottagare av varan, 

åtminstone ämnets namn, när halten i varan av sådana 

ämnen överstiger 0,1 viktprocent.  

4 § Leverantörer av varor som är skyldiga att lämna 

information enligt artikel 33.1 i förordningen 1907/2006 

(Reach) ska också lämna den informationen till den 

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).  

Skyldigheten enligt första stycket gäller dock inte 

distributörer som enbart tillhandahåller varor direkt till 

konsumenter. Skyldigheten gäller inte heller varor som 

omfattas av beslut om dispens från artikel 33.1 i förordning 

1907/2006 som Försvarsinspektören för hälsa och miljö 

meddelat med stöd av 24 § första stycket punkten 1 

förordningen (2008:245) om kemiska produkter och 

biotekniska organismer.   

5 § Skyldigheten att lämna information kan i stället för av 

en importör fullgöras av en enda representant som har 
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KIFS 2020:6 utsetts enligt artikel 8 i förordningen (EG) nr 1907/2006 

(Reach).  

6 § Information enligt 4 § ska lämnas till Echa i det 

elektroniska format och med det innehåll som följer av det 

tekniska stöd för inlämnandet som Echa tillhandahåller.  

Informationen, inklusive ändringar av tidigare lämnad 

information, ska lämnas senast när varorna släpps ut på 

marknaden.  

Uppgifter till Giftinformationscentralen 

7 § I artikel 45 förordningen (EU) nr 1272/2008 och i del 

A, avsnitt 3.1 i bilaga VIII till den förordningen finns 

bestämmelser om att uppgifter om vissa av de blandningar 

som klassificerats som farliga på grund av sina 

hälsoeffekter eller fysikaliska effekter ska lämnas till de 

utsedda organ i den eller de medlemsstater där blandningen 

släpps ut på marknaden.  

Av förordningen (2007:1205) med instruktion för 

Läkemedelsverket framgår att det utsedda organet i 

Sverige är Giftinformationscentralen.  

8 § Uppgifterna som avses i 7 § ska lämnas till 

Giftinformationscentralen genom den inlämningsportal 

som tillhandahålls av Echa. Inlämning kan även i enskilda 

fall ske på annat sätt efter godkännande av 

Giftinformationscentralen.  

Uppgifterna ska lämnas på svenska eller på engelska.  
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 vad 

gäller 7–8 §§ och i övrigt den 5 januari 2021. 

På Kemikalieinspektionens vägnar 

 

 

PER ÄNGQUIST 

 Adam Diamant 

 

 

 


