Sælger du produkter
med faremærkning?
Få overblik over de ændrede regler for indberetning af
oplysninger om produktets sammensætning og kom godt i gang

Læs mere på
gift-info.dk

Hvis farlige kemikalier indtages eller bruges forkert, er der risiko for forgiftning. For at
kunne vælge den rette behandling skal sundhedspersonalet vide, hvilke kemikalier en
patient har været i kontakt med. Sælger du en kemisk blanding med faremærkning til
privat eller professionel brug, så betyder ændrede EU-regler, at du fra 1. januar 2021 skal
indberette ensartede sammensætningsoplysninger til giftinformationscentre i alle de
EU-lande, hvor blandingen markedsføres.
Hvem skal indberette?
Er du importør eller downstream-bruger af en kemisk blanding, skal du indberette sammensætningsoplysninger i alle
de medlemslande, hvor blandingen markedsføres. Det gælder også de lande, hvor markedsføringen sker via distributører. Indberetningen skal ske inden blandingen markedsføres.
Hvornår skal der indberettes?
På sigt skal alle blandinger indberettes, hvis de er klassificeret som farlige på grund af deres sundhedsvirkninger eller
fysiske virkninger. Det gælder uanset mængde, og uanset
om det er til privat, professionel eller industriel brug.
For blandinger, der sælges til forbrugere og professionel
brug, er fristen 1. januar 2021*, mens den er 1. januar 2024
for blandinger, der sælges til industriel brug.
Hvad skal indberettes?
De harmoniserede oplysningskrav er mere omfattende, end
hvad der typisk fremgår af et sikkerhedsdatablad. Der er bl.a.
krav om en unik produktidentifikator (UFI), der utvetydigt
kæder de indberettede oplysninger om sammensætningen
af en blanding sammen med det produkt, der markedsføres.
Du skal også oplyse koncentrationer for alle indholdsstoffer
i blandingen og angive produktkategori i forhold til det europæiske produktkategoriseringssystem (EuPCS). Til gengæld
kan du indberette på dit foretrukne sprog, hvorefter oplysningerne automatisk oversættes til de officielle sprog i de
lande, hvor blandingen markedsføres.
Hvordan indberettes?
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har udviklet et
harmoniseret standardformat (PCN-format) for indberetning
af oplysningerne og oprettet en central portal (PCN-portalen), som medlemslandene kan anvende som alternativ til
nationale løsninger. PCN står for Poison Centers Notification.

Danmark har valgt at bruge PCN-portalen, hvor oplysningerne opbevares i en database på EU-niveau. En af fordelene er, at virksomheder kan indsende oplysninger til flere
medlemsstater ved én samlet indberetning. Indberetning af
oplysninger vil fortsat være gratis.
Hvor længe gælder eksisterende indberetninger?
Indberetninger af sammensætningsoplysninger til
Produktregisteret eller Miljøstyrelsen inden for tidsfristerne
er gyldige frem til 1. januar 2025, hvis der ikke foretages ændringer i produktet, som kræver opdatering. Skal du opdatere en eksisterende indberetning, gælder tidsfristen for brug
af PCN-formatet. Efter 1. januar 2025 skal alle produkter være
indberettet via PCN-portalen.
Hvordan kommer du i gang?
Det kan tage tid at forberede oplysningerne til indberetning,
så det er en god idé at gå i gang nu, især hvis du har en
stor produktportefølje. Her er nogle gode råd til, hvordan du
kommer godt i gang:
•
Identificer hvilke af dine blandinger, der berøres af de
ændrede regler, og hvordan de anvendes, så du kender
tidfristen for hver blanding.
•
Undersøg om du kender de berørte blandingers sammensætning, klassificering og koncentrationerne på alle
indholdsstoffer.
•
Gå i dialog med dine leverandører, hvis du mangler oplysninger om indholdsstoffer.
•
Opret et numerisk system til at nummerere blandingerne, der kan bruges ved generering af UFI’er og begynd
at tildele UFI’er til dine blandinger.
•
Sørg for at alle produktdata er opdaterede og opret evt.
et datahåndteringssystem, så du let og løbende kan
opdatere data.

* Oprindeligt var fristen for blandinger, der sælges til forbrugere, sat til 1. januar 2020, men da det har vist sig at være urealistisk at nå, ønsker Kommissionen at skyde
fristen til 1. januar 2021. Blandt medlemslandene er der bred opbakning til en udskydelse, og denne forventes formelt vedtaget i december 2019.

