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Anmälan till

Klassificerings- och märkningsregistret
Tillverkare och importörer ska anmäla sina ämnen till
den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas klassificerings- och märkningsregister. Ämnen ska anmälas
inom en månad från det att de släppts ut på marknaden.
Förordningen (EG) nr 1272/2008 om klassificering,
märkning och förpackning av kemiska ämnen och
blandningar (CLP) gäller i EU sedan den 20 januari
2009. Under en övergångsperiod fram till 2015 kommer CLP att stegvis ersätta bestämmelserna om klassificering och märkning i KemI:s föreskrifter (KIFS
2005:7). I och med CLP införs en ny skyldighet för
företag att anmäla ämnen till ett klassificerings- och
märkningsregister.
Vilka ämnen ska anmälas?
Tillverkare och importörer, eller grupper av tillverkare eller importörer, ska anmäla ett ämne om
det släpps ut på marknaden och
• klassificeras som farligt enligt CLP, eller
• ska registreras enligt förordning (EG) nr 1907/2006
(Reach) (även om det inte klassificerats som farligt), eller
• ingår i en blandning i en halt som bidrar till att
blandningen klassificeras som farlig enligt CLP
(gäller endast vid import till EU/EES).
Ämnena ska anmälas oavsett i vilken mängd de tillverkas eller importeras och oavsett om importen görs
för eget bruk eller för vidare överlåtelse inom EU.
Den som redan har gjort en fullständig registrering
av ämnet enligt Reach och i samband med registreringen lämnat de uppgifter som krävs enligt CLP ska
inte skicka in uppgifterna igen.
Nedströmsanvändare och distributörer ska inte anmäla ämnen eftersom skyldigheten endast berör tillverkare och importörer.

Vad ska anmälan innehålla?
Anmälan till Echa ska bestå av de uppgifter som
framgår av artikel 40 i CLP, bl.a. anmälarens namn
och kontaktuppgifter, ämnets identitet och klassificering enligt CLP samt märkningsuppgifter.
När ska anmälan göras?
Anmälan ska göras senast inom en månad från det att
ämnet släppts ut på marknaden. Observera att detta
också gäller så kallade infasningsämnen som ska registreras enligt Reach först 2018. Anmälan ska uppdateras om företaget ändrar ämnets klassificering och
märkning.
Hur görs en anmälan?
Anmälan ska göras elektroniskt via REACH-IT portalen på Echas webbplats. Det finns olika verktyg för
att upprätta en anmälan (IUCLID 5, Bulk eller On
Line). Mer information finns hos Echa i Praktisk vägledning 7 ”Hur ett ämne anmäls till klassificerings och märkningsregistret”. Anmälan är kostnadsfri.
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Fakta från Kemikalieinspektionen
Registret
Den information som lämnats in samlas i en databas
som upprätthålls av Echa, det s.k. klassificerings- och
märkningsregistret (Inventory). Databasen innehåller
också motsvarande information från Reach-registreringar. För ämnen som har en harmoniserad klassificering och märkning, dvs. ämnen som förtecknas
i bilaga VI till CLP-förordningen anges den harmoniserade klassificeringen först och därefter följer de
anmälda klassificeringar som företagen gjort. Klassificering enligt KIFS 2005:7 (Tabell 3.2 i bilaga VI)
ingår ännu inte i klassificerings- och märkningsregistret. Databasen innehåller närmare 6 miljoner anmälningar för över 100 000 ämnen. Viss information
om klassificering och märkning för dessa ämnen görs
tillgänglig i en offentlig version av registret som är
sökbart för var och en och kan nås via KemI:s webbplats.
Anmälarens identitet kommer inte att offentliggöras, och det går därför inte att hitta information om
vilka företag som har anmält ämnen. Däremot kan
man se hur många företag som har anmält en viss
klassificering för ett ämne, vilket innebär att man får
information om vilken klassificering som är vanligast
för detta ämne.

Plattformen
Olika företag kan ha anmält olika klassificering för
ett ämne till registret, men enligt reglerna ska företagen försöka komma överens om en gemensam klassificering för ett och samma ämne. Därför har Echa
lanserat en plattform, den s.k. klassificerings- och
märkningsplattformen. Plattformen gör det möjligt
för företagen att komma i kontakt med varandra
för att uppfylla sina skyldigheter när det gäller att
komma överens om en gemensam klassificering och
märkning för samma ämne.
Endast de som har anmält ämnet enligt CLP-förordningen eller registrerat ämnet enligt Reach-förordningen har åtkomst till diskussionsrummet för ett
visst ämne.
Echas avsikt är att plattformen ska användas för att
göra det lättare för företagen att följa reglerna i CLPförordningen och till att förbättra den övergripande
kvaliteten på de öppna uppgifterna i Echas klassificerings- och märkningsregister.
Plattformen kommer också att vara till nytta för
små och medelstora företag, eftersom de kommer
att kunna följa de klassificeringar som fastställts av
större företag.

Regler
Regler om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret finns i Förordning (EG) nr 1272/2008
om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP), Artikel 39-42.
Företag som inte anmält ett ämne till klassificering och märkningsregistret enligt CLP artikel 40, kan
bli tvungna att betala en miljösanktionsavgift på 5000 kronor enligt 7 kap, 5§ förordning (2012:259)
om miljösanktionsavgifter.
Mer information om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret finns
• på KemI:s webbplats: www.kemikalieinspektionen.se/clp
• på Echas webbplats: http://echa.europa.eu/sv/support/dossier-submission-tools/reach-it/
notification-to-the-cl-inventory

Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg, tel: 08-519 41 100, fax: 08-735 76 98, e-post: kemi@kemi.se
Faktablad beställningsnummer: 511 092. Kan laddas ned från www.kemi.se/publikationer/faktablad

