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Informationskrav vid anmälan
till giftinformationscentraler
Företag som släpper ut farliga blandningar på marknaden är skyldiga
att lämna information om dessa blandningar till särskilda organ som
utsetts av medlemsstaterna. Informationen kommer att användas av
giftinformationscentraler för medicinsk rådgivning i nödsituationer.
Anmälningsskyldigheten gäller från och med den 1 januari 2021. Den baserar
sig på kraven i bilaga VIII till CLP-förordningen (om klassificering, märkning
och förpackning).
VEM MÅSTE LÄMNA INFORMATION?
Anmälningsskyldigheten gäller importörer och
nedströmsanvändare som släpper ut blandningar på
marknaden som klassificerats för hälsofaror eller
fysikaliska faror. Detta inbegriper blandningar för
konsumentanvändning, yrkesmässig användning och
industriell användning.

VILKET FORMAT SKA ANVÄNDAS FÖR INFORMATIONEN?
Företagen ska lämna den begärda informationen i det
harmoniserade PCN-formatet, där PCN står för Poison
Centres Notification. Formatet är XML-baserat och
kompatibelt med IUCLID.

VILKEN INFORMATION KRÄVS?
Uppsättningen information som krävs är likadan för samtliga
medlemsstater där blandningen släpps ut på marknaden.
Kontaktuppgifter – Namn, fullständig adress,
telefonnummer och e-postadress till den importör eller
nedströmsanvändare som gör en anmälan.
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Handelsnamn eller namn på blandningen – I förekommande
fall även varumärkesnamn och namn på varianter enligt
etiketten.
Förpackningstyp och förpackningsstorlek – Förpackningen
som används för att saluföra blandningen till
konsumentanvändning eller yrkesmässig användning. Typen
av behållare kan till exempel vara en flaska, en låda eller en
aerosolburk. Storleken måste anges som förpackningens
nominella volym eller vikt.
Produktkategori – Kategorin enligt det harmoniserade
europeiska produktkategoriseringssystemet (EuPCS). Den
valda kategorin måste överensstämma med den främst
avsedda användningen av produkten, och kan till exempel
vara ”gödselmedel”, ”tvättmedel” eller ”luftvårdsprodukt”.
Unik formuleringsidentifierare (UFI) – Koden som genereras
med UFI-generatorn, till exempel J200-U0CW-500A-Q2DA,
måste vara angiven på produktens etikett eller förpackning
och uppges i anmälan.
Faroinformation – Blandningens klassificering avseende
hälsofaror och fysikaliska faror.
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Följande märkningsuppgifter måste också uppges:
• faropiktogram
• signalord
• faroangivelser
• kompletterande faroinformation
• skyddsangivelser.
Toxikologisk information – Omfattar de troliga sätt som
en person skulle kunna exponeras för blandningen på, till
exempel att blandningen skulle kunna inandas, intas eller
komma i kontakt med huden eller ögonen. Informationen
inbegriper de kort- och långsiktiga effekterna och
symtomen till följd av exponeringen. Den information som
krävs om blandningens toxikologiska effekter motsvarar
den som krävs för avsnitt 11 i säkerhetsdatabladet.
Information om fysikalisk-kemiska egenskaper – Exempelvis
blandningens fysikaliska tillstånd, färg och pH-värde.
Fullständig information om blandningens sammansättning
– Omfattar blandningens alla komponenter, deras
koncentration i blandningen och deras klassificering.
Komponenterna kan vara ämnen eller blandningar i
blandningar. Det finns särskilda bestämmelser för hur
komponenterna identifieras och hur koncentrationerna
redovisas.
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Ursprungsblandning

Datumet för när anmälningsskyldigheten börjar gälla beror
på blandningens slutanvändning.
• Blandningar för konsumenter eller yrkesmässig
användning: 1 januari 2021.
• Blandningar för industriell användning: 1 januari 2024.
Om en blandning används i fler än ett av de tre fallen
ovan – oavsett om blandningen används som den är eller
som ingående i en produkt som tillverkas längre ner i
leveranskedjan – gäller det tidigaste datumet. Före det
relevanta tillämpningsdatumet fortsätter blandningen att
omfattas av de befintliga nationella informationskraven.
Blandningar som redan anmälts enligt nationell lagstiftning
fortsätter att vara giltiga fram till den 1 januari 2025. Om
blandningen ändras innan detta datum kan företagen behöva
göra en anmälan baserat på de nya informationskraven
enligt bilaga VIII.
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Industriell slutanvändning
Anmäl från och med 2024
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Yrkesmässig slutanvändning
Anmäl från och med 2021

Blandningar för enbart användning i industrianläggningar
– Som alternativ kan du välja att lämna in en begränsad
mängd information om blandningens sammansättning, så
som den står i säkerhetsdatabladet. Detta förutsätter
att du lämnar ett telefonnummer för snabb åtkomst till
den fullständiga informationen om blandningen. Det här
numret måste kunna nås av giftinformationscentralerna
dygnet runt veckans alla dagar.
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Konsumentslutanvändning
Anmäl från och med 2021

MER INFORMATION
Mer vägledning, stödmaterial och verktyg finns på
Echas webbplats om giftinformationscentraler:

»» https://poisoncentres.echa.europa.eu/
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Anmälningsskyldigheten beror på
slutanvändningen

NÄR BÖRJAR ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN ATT GÄLLA?

