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Viktig information till företag som måste utarbeta och lämna uppgifter om farliga 
blandningar till giftinformationscentraler  

Hur man utarbetar och lämnar 
information till giftinformationscentraler

ECHA-20-B-01-SV

Echas portal för anmälan till giftinformationscentraler (nedan kallad inlämningsportalen) är ett onlineverktyg 
som företag kan använda för att utarbeta och lämna in information om farliga blandningar. Denna information 
kan sedan användas av giftinformationscentraler för att ge snabba svar vid hälsorelaterade nödsituationer. 

De uppgifter som ska lämnas i en anmälan till giftinformationscentraler (PCN) styrs av ett harmoniserat 
format som följer de informationskrav som fastställs i bilaga VIII till CLP-förordningen. 

I korthet
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VARFÖR HARMONISERAS FORMATET? 

Om inte kraven i bilaga VIII uppfylls kan 
den information som lämnas för att 
giftinformationscentraler ska ha beredskap vid 
nödsituationer variera från medlemsstat till 
medlemsstat. Det nya PCN-formatet harmoniserar 
och minskar den bristande överensstämmelsen i 
den information som görs tillgänglig för hälso- och 
sjukvårdspersonal i de olika medlemsstaterna. 

PCN-formatet är kompatibelt med IUCLID 6. Det 
innebär att företagen kan dra full nytta av IUCLID:s 
möjligheter och använda Echas molntjänster för 
att spara sina PCN-uppgifter. För mer information 
om formatet och annat stödmaterial, gå till Echas 
webbplats om giftinformationscentraler. 

HUR FUNGERAR ECHAS PORTAL FÖR ANMÄLAN 
TILL GIFTINFORMATIONSCENTRALER?

Företag kan använda inlämningsportalen för att på 
ett smidigt sätt utarbeta, skicka in och hantera sina 
anmälningar – allt från en och samma plats.

En annan stor fördel med portalen är att företag 
kan skicka en anmälan till flera medlemsstater 
på en och samma gång. Dessutom kan en inbyggd 
valideringsassistent köras för att kontrollera 
uppgifternas kvalitet innan de skickas.

När anmälan tagits emot tilldelas företagen 
ett inlämningsnummer med vars hjälp de kan 
följa ärendets status och bli aviserade när 
anmälan mottagits och laddats ner av de aktuella 
medlemsstaterna. 

Dessutom kommer företagen att ha löpande 
tillgång till den inlämnade informationen och dess 
inlämningsstatus via en inlämningsrapport som kan 
nås via Echas inlämningsportal.

PÅ VILKA OLIKA SÄTT KAN MAN UTARBETA 
OCH LÄMNA IN EN ANMÄLAN TILL EN 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL?

Det finns ett flertal sätt för företag att utarbeta och 
lämna in denna information. Vilken metod som väljs 
beror på företagets interna system och på vilket 
inlämningssystem de aktuella medlemsstaterna 
föredrar. 
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Via Echas inlämningsportal online:

Portalen gör det möjligt för användarna att 
utarbeta sina anmälningsunderlag med hjälp av 
molntjänsterna i IUCLID, vilket gör det enklare 
att underhålla, uppdatera och säkerhetskopiera 
informationen. Anmälan kan lämnas in direkt via 
portalen eller laddas ner och sparas lokalt för senare 
inlämning via portalen eller via medlemsstatens/
medlemsstaternas lokala inlämningssystem. 
Anmälan sparas centralt på portalen och kan nås via 
Echas molntjänster av det inlämnande företaget. 

System-till-system-tjänst:

För ett mer automatiserat arbetsflöde kan man 
välja system-till-system-tjänsten. Med denna 
tjänst kan företag utarbeta sina anmälningar till 
giftinformationscentraler direkt i ett IUCLID-
kompatibelt format (.i6z) i sina egna system 
och sedan automatiskt överföra dem till Echas 
inlämningsportal. Företaget meddelas automatiskt 
via portalen vid oförenliga uppgifter i anmälan.  
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Utarbetande offline:

Eftersom formatet som gäller för anmälningar till 
giftinformationscentraler är IUCLID-kompatibelt 
kan anmälan även utarbetas offline med hjälp av 
IUCLID 6. En användarmall för anmälningar till 
giftinformationscentraler finns tillgänglig direkt 
i verktyget för de företag som föredrar att fylla 
i uppgifterna manuellt och spara dem lokalt. 
Anmälningar som utarbetas offline kan antingen 
lämnas in via Echas inlämningsportal eller via 
medlemsstatens/medlemsstaternas lokala system i 
förekommande fall. 

ÄR DET OBLIGATORISKT ATT ANVÄNDA 
INLÄMNINGSPORTALEN?

Det är upp till respektive medlemsstat att välja 
vilket eller vilka inlämningssystem som ska 
användas. De allra flesta medlemsstater tar emot 
anmälningar via Echas inlämningsportal, och några 
av dem använder nationella inlämningssystem 
parallellt med detta. Om inlämning via Echa används 
parallellt med inlämning via ett nationellt system av 
medlemsstaten i fråga kan det inlämnande företaget 
välja fritt mellan dessa.

Att använda Echas inlämningsportal är gratis, även 
om vissa medlemsstater tar ut avgifter för detta. 
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NÄR KAN FÖRETAGEN BÖRJA ANVÄNDA 
INLÄMNINGSPORTALEN?

Echas inlämningsportal är redan tillgänglig och kan 
användas av företag för att utarbeta och lämna 
in anmälningar till giftinformationscentraler. 
Innan företagen lämnar in sina anmälningar 
måste de kontrollera om medlemsstaten/
medlemsstaterna i fråga tar emot anmälningar 
via portalen. Detta kan kontrolleras i översikten 
över medlemsstaternas beslut om genomförande 
av bilaga VIII till CLP-förordningen (”Overview of 
Member States’ decisions on implementing Annex 
VIII to the CLP”) som finns på Echas webbplats om 
giftinformationscentraler.

HUR SÄKER ÄR HANTERINGEN AV DEN 
INLÄMNADE INFORMATIONEN?

All information som företag lämnar via 
inlämningsportalen kommer på ett säkert sätt att 
vidarebefordras till den eller de medlemsstater som 
angetts i anmälan. 

Echas portal för anmälan till 
giftinformationscentraler håller samma 
höga säkerhetsstandard som Echas övriga 
branschspecifika it-system (exempelvis 
Reach-IT). Åtkomst till data från anmälningar 
till giftinformationscentraler ges endast till 
autentiserade användare. Så snart informationen 
vidarebefordras till medlemsstaternas utsedda 
myndigheter övergår ansvaret till dessa för att 
garantera liknande säkerhetsåtgärder.
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Echas webbplats för giftinformationscentraler
https://poisoncentres.echa.europa.eu

Frågor och svar samt hjälp:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/
support

Översikt över medlemsstaternas beslut om 
genomförande av bilaga VIII till CLP-förordningen
https://poisoncentres.echa.europa.
eu/documents/22284544/27487986/
msd_en.pdf/982d9115-58cb-75c8-80ae-
8eb16f5c0009
 
Lista över utsedda organ:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/sv/
appointed-bodies

Format för anmälan till giftinformationscentraler:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/sv/
poison-centres-notification-format 

IUCLID:s webbplats: 
https://iuclid6.echa.europa.eu/ 
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