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Oplysningskrav ved anmeldelse
til giftinformationscentre
Virksomheder, der markedsfører farlige blandinger, skal indsende oplysninger om disse
blandinger til bestemte organer, der udpeges af medlemsstaterne. Giftinformationscentrene
anvender disse oplysninger til at give medicinsk rådgivning i nødsituationer.
Anmeldelseskravet gælder fra den 1. januar 2020. Det er baseret på bilag VIII til forordningen
om klassificering, mærkning og emballering (CLP-forordningen).

HVEM SKAL INDSENDE OPLYSNINGER?
Anmeldelsespligten gælder importører og downstreambrugere,
som markedsfører blandinger, der er klassificeret som farlige
på grund af deres sundhedsmæssige og fysiske virkninger. Den
omfatter blandinger til forbrugeranvendelse, erhvervsmæssig
anvendelse og industriel anvendelse.

HVILKET FORMAT SKAL DER ANVENDES?
Virksomhederne skal indsende de påkrævede oplysninger
ved hjælp af det harmoniserede PCN- format. Formatet er
XML-baseret og kompatibelt med IUCLID.

HVILKE OPLYSNINGER KRÆVES DER?
De oplysninger, der kræves, er de samme i alle
medlemsstater, hvor blandingen markedsføres.
Kontaktoplysninger – navn, fuldstændig adresse,
telefonnr. og e-mailadresse på den importør eller
downstreambruger, der indsender anmeldelsen.

Handelsnavn eller navn på blandingen – i givet fald også
varenavn og alternative betegnelser som anført på etiketten.
Emballagens type og størrelse – emballagen, der anvendes
til markedsføring af blandingen til forbrugeranvendelse
eller erhvervsmæssig anvendelse. Typen af beholder kan
f.eks. være en "flaske", en "kasse" eller en "aerosoldåse".
Størrelsen skal angives som emballagens nominelle
volumen eller vægt.
Produktkategori – kategorien i henhold til det
harmoniserede europæiske produktkategoriseringssystem
(EuPCS). Den valgte kategori skal stemme overens med
den primære anvendelse, som produktet er tiltænkt, og
kan f.eks. være "gødningsmiddel", "vaskemiddel" eller et
"luftplejemiddel".
Unik formelidentifikator (UFI) – koden, der generes med UFIgeneratoren, f.eks. J200-U0CW-500A-Q2DA, skal angives på
produktets etikette eller emballage og i anmeldelsen.
Fareoplysninger – blandingens klassificering vedrørende
sundhedsmæssige og fysiske farer.
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Følgende mærkningselementer skal også anføres på etiketten:
• farepiktogrammer
• signalord
• faresætninger
• supplerende fareoplysninger
• sikkerhedssætninger.
Toksikologiske oplysninger – oplysninger om de måder, en
person kan tænkes at blive eksponeret for blandingen på,
f.eks. ved indånding, indtagelse, eller kontakt med hud eller
øjne. Oplysningerne omfatter de langvarige og kortvarige
virkninger og symptomer som følge af eksponeringen. De
oplysninger, der kræves om de toksikologiske virkninger
af blandingen, modsvarer dem, der kræves i afsnit 11 i
sikkerhedsdatabladet.
Oplysninger om de fysisk-kemiske egenskaber – f.eks.
oplysninger om blandingens fysiske tilstand, farve og pH-værdi.
Fuldstændige oplysninger om blandingens sammensætning
– alle komponenter, deres koncentrationer i blandingen og
deres klassificering. Komponenterne kan være stoffer eller
blandinger i blandinger (MiM). Der gælder særlige regler for,
hvordan de identificeres, og hvordan deres koncentrationer
rapporteres.

HVORNÅR BEGYNDER ANMELDELSESPLIGTEN AT
GÆLDE?
Datoen for, hvornår anmeldelsespligten begynder at
gælde, afhænger af blandingens slutanvendelse.
• Blandinger til forbrugeranvendelse: 1. januar 2020.
• Blandinger til erhvervsmæssig anvendelse: 1. januar 2021.
• Blandinger til industrielle formål: 1. januar 2024.
Hvis en blanding anvendes i mere end et af de
ovennævnte tilfælde – hvad enten den anvendes direkte
eller er indeholdt i et andet produkt længere nede i
leverandørkæden – gælder den tidligste dato. Inden den
relevante ikrafttrædelsesdato vil blandingen fortsat være
omfattet af de eksisterende nationale oplysningskrav.
Blandinger, der allerede er anmeldt i henhold til national
lovgivning, er stadig gældende indtil den 1. januar
2025. Hvis blandingen ændres inden denne dato, kan
virksomhederne blive nødt til at foretage en anmeldelse
på grundlag af de nye oplysningskrav i henhold til bilag VIII.
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Formulator 1

Oprindelig blanding

Blandinger udelukkende til anvendelse på industrianlæg – her har

Forbrugerslutanvendelse
Anmeld fra og med 2020

YDERLIGERE OPLYSNINGER

du mulighed for at vælge at indsende begrænsede oplysninger
om blandingens sammensætning, sådan som den fremgår af
sikkerhedsdatabladet. I så fald skal du angive et telefonnummer,
der sikrer hurtig adgang til alle oplysninger om blandingen. Dette

Mere vejledning og støttemateriale og flere værktøjer
findes på ECHA's websted om giftinformationscentre:
»» https://poisoncentres.echa.europa.eu/da

nummer skal være tilgængeligt for giftinformationscentrene 24
timer i døgnet alle ugens syv dage.
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Erhvervsmæssig slutanvendelse
Anmeldelse fra 2021
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Anmeldelsespligten afhænger af
slutanvendelsen
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Industriel slutanvendelse
Anmeld fra og med 2024

