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Tietovaatimukset myrkytystietokeskuksille
annettavia ilmoituksia varten
Yritysten, jotka saattavat vaarallisia seoksia markkinoille, on toimitettava tietoa näistä
seoksista erityisille jäsenvaltioiden nimeämille elimille. Myrkytystietokeskukset käyttävät
näitä tietoja lääkinnällisten neuvojen antamisessa hätätapauksissa.
Ilmoitusvaatimusta aletaan soveltaa 1. tammikuuta 2020 alkaen. Se perustuu luokituksesta,
merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (CLP-asetus) VIII liitteeseen.
KENEN ON TEHTÄVÄ ILMOITUS?
Tuojilta ja jatkokäyttäjiltä, jotka saattavat markkinoille
seoksia, jotka on luokiteltu ihmisen terveyden tai
fysikaalisen vaaran osalta, edellytetään Ilmoitusten
toimittamista. Velvoite kattaa seokset kuluttaja-,
ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
MISSÄ MUODOSSA ILMOITUKSET ON TOIMITETTAVA?
Yritysten on toimitettava vaaditut tiedot
yhdenmukaistettua myrkytystietokeskusten
(PCN) mallia noudattaen, joka on XML-pohjainen ja
yhteensopiva IUCLID:n kanssa.
MITÄ TIETOJA VAADITAAN?
Tietovaatimukset ovat samat kaikissa
jäsenvaltioissa, joissa seos saatetaan markkinoille.
Yhteystiedot – Ilmoituksen toimittavan tuojan tai
jatkokäyttäjän nimi, koko osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite.

Seoksen kauppanimi tai -nimet – Tarvittaessa myös
tuotenimet ja vaihtoehtoiset nimet sellaisina kuin ne
esiintyvät varoitusetiketissä.
Pakkauksen tyyppi ja koko – Pakkaus, jota käytetään
seoksen markkinoille saattamiseen kulutus- tai
ammattikäyttöön. Säiliön tyyppi voi olla esimerkiksi
pullo, laatikko tai aerosolitölkki. Koko on ilmoitettava
pakkauksen nimellistilavuutena tai painona.
Tuotteen luokka – Yhdenmukaistetun eurooppalaisen
tuoteluokitusjärjestelmän (EuPCS) mukainen luokka.
Valitun luokan on vastattava tuotteen pääasiallista
käyttötarkoitusta esimerkiksi lannoitteena,
pyykinpesuaineena tai ilmankäsittelytuotteena.
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI) – UFItunnisteen muodostamisessa käytettävän
menetelmän avulla luotu koodi, esimerkiksi J200U0CW-500A-Q2DA, on merkittävä tuotteen
varoitusetikettiin tai pakkaukseen ja se tulee
sisällyttää ilmoitukseen.
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Vaaraa koskevat tiedot – Ihmisen terveyttä ja
fysikaalista vaaraa koskevat seoksen luokitukset.
Myös seuraavat merkinnät on toimitettava:
• varoitusmerkit
• huomiosana
• vaaralausekkeet
• vaarallisuutta koskevat lisätiedot
• turvalausekkeet.
Toksikologiset tiedot – Kattaa todennäköiset seokselle
altistumisen tavat, kuten sisäänhengityksen, nielemisen,
ihokosketuksen tai joutumisen silmiin. Tämä kattaa
altistumisen lyhyt- ja pitkäaikaiset vaikutukset ja oireet.
Tiedot seoksen toksikologisista vaikutuksista ovat
samat kuin käyttöturvallisuustiedotteen osiossa 11
vaaditut tiedot.
Tiedot fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista –
Esimerkiksi seoksen fysikaalinen olomuoto, väri ja
pH-arvo.
Kaikki seoksen koostumustiedot – Kattaa kaikki
aineosat ja niiden pitoisuudet seoksessa sekä
luokituksen. Aineosat voivat olla aineita tai seoksia
seoksissa. Niiden määrittämistapaan ja pitoisuuksista

ilmoittamiseen sovelletaan erityisiä sääntöjä.
MILLOIN ILMOITUSVELVOITETTA ALETAAN
SOVELTAA?
Päivämäärä, josta lähtien velvoitetta aletaan
soveltaa, riippuu seoksen loppukäytöstä.
• Seokset kulutuskäyttöön: 1. tammikuuta 2020.
• Seokset ammattikäyttöön: 1. tammikuuta 2021.
• Seokset teolliseen käyttöön: 1. tammikuuta 2024.
Jos seoksella on useampia kuin yksi edellä mainittu
käyttö – joko suoraan tai mukana tuotteen
valmistuksessa alemmalla toimitusketjun tasolla
– kyseeseen tulee varhaisin ajankohta. Ennen
asianomaista soveltamisajankohtaa seosta koskevat
voimassa olevat kansalliset tietovaatimukset.
Seoksia, joista on jo annettu ilmoitus kansallisen
lainsäädännön mukaan, pidetään hyväksyttävinä 1.
tammikuuta 2025 saakka. Jos seosta muutetaan ennen
tätä päivämäärää, yritykset voivat joutua tekemään
ilmoituksen uusien tietovaatimusten perusteella VII
liitteen mukaisesti.

Sekoittaja 2

Alkuperäinen seos

Ilmoitusvelvoite riippuu loppukäytöstä

Sekoittaja 3

Seosten käyttö ainoastaan teollisuustoimipaikassa – Rajoitetun
ilmoittamisen vaihtoehtoon sisältyy mahdollisuus toimittaa
seoksesta vähäisemmät koostumustiedot kuin ne, jotka
ovat käyttöturvallisuustiedotteessa, jos puhelinnumero
varmistaa nopean pääsyn kaikkiin seoksen tietoihin. Tästä
puhelinnumerosta on päästävä myrkytystietokeskuksiin kaikkina

Kulutuskäyttö loppukäyttönä
Ilmoitetaan vuodesta 2020 alkaen

LISÄTIETOJA
Lisää ohjeita, tukimateriaalia ja työvälineitä
on kemikaaliviraston myrkytystietokeskusten
verkkosivustolla:

»» https://poisoncentres.echa.europa.eu/fi

vuorokauden aikoina kaikkina päivinä viikossa.
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Ammattimainen loppukäyttö
Ilmoitetaan vuodesta 2021 alkaen
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Teollinen loppukäyttö
Ilmoitetaan vuodesta 2024 alkaen

