
Miljöministeriets rekommendation om anmälan av varor som innehåller 
ämnen som inger mycket stora betänkligheter till SCIP-databasen från och 
med den 5 januari 2021  
 

I artikel 9.1 led i i EU:s avfallsdirektiv föreskrivs det om ett nytt förfarande som gäller leverantörer av varor. 
Leverantörer av varor ska lämna in de uppgifter som avses i artikel 33.1 i Reach-förordningen till den SCIP-
databas som drivs av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) från och med januari 2021. På detta sätt 
säkerställs att information om varor som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) 
finns tillgänglig under produkternas och materialens hela livscykel, också i avfallsfasen och materialåtervin-
ningen. 

Det nationella genomförandet av avfallsdirektivet har fördröjts. Regeringen bereder som bäst ett omfattande 
avfallslagstiftningspaket. I samband med beredningen föreslås det ändringar även i kemikalielagen. Genom 
ändringen av kemikalielagen genomförs skyldigheten för leverantörer av varor att anmäla uppgifter till SCIP-
databasen. Ändringarna i kemikalielagen beräknas träda i kraft sommaren 2021. 

Den fördröjda lagberedningen leder till en situation där finländska leverantörer av varor inte har lagstadgad 
skyldighet att anmäla uppgifter till SCIP-databasen från och med den 5 januari 2021. Miljöministeriet anser 
dock att det ligger i företagens intresse att göra en anmälan till SCIP-databasen med tanke på en fungerande 
inre marknad inom EU. Anmälan är till fördel för de egna kunderna på EU:s inre marknad, som i sin egen 
anmälan kan hänvisa till uppgifter som redan anmälts. 

Rekommendation om förfarandena från och med den 5 januari 2021: 

Företag som släpper ut varor som innehåller mer än 0.1 % SVHC-ämnen på den finska marknaden anmäler 
uppgifter om varorna till SCIP-databasen, som drivs av ECHA, i enlighet med målen för den ändring av 
kemikalielagen som är under beredning, genom vilken man genomför avfallsdirektivets artikel 9.1 led i. 

ECHA har öppnat SCIP-databasen för företag den 28 oktober 2020. Enligt ett meddelande från ECHA, som 
publicerades den 2 december 2020, har det redan gjorts över 50 000 SCIP-anmälningar. Mer information om 
databasen finns på ECHA:s webbplats. ECHA svarar på frågor som gäller användningen av SCIP-databasen. 

SCIP-databasen finns tillgänglig på ECHA:s webbplats. 

Mer information finns på Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats Anmälan om uppgifter om varor till 
SCIP-databasen. 

 

https://echa.europa.eu/sv/scip-support
https://echa.europa.eu/sv/scip
https://tukes.fi/sv/kemikalier/reach/amnen-som-kraver-tillstand/amnen-som-inger-mycket-stora-betankligheter/scip-anmalan-om-varor
https://tukes.fi/sv/kemikalier/reach/amnen-som-kraver-tillstand/amnen-som-inger-mycket-stora-betankligheter/scip-anmalan-om-varor

	Miljöministeriets rekommendation om anmälan av varor som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter till SCIP-databasen från och med den 5 januari 2021

