Til alle virksomheder

Gemmer din vare på
problematisk kemi?

Du er ansvarlig for alt, hvad din vare indeholder.
Problematisk kemi kan gemme sig i
selv den mindste pakning eller gummibelægning. Pr. 5. januar 2021 er din
virksomhed ansvarlig for at registrere
den problematiske kemi, uanset hvor i
din vare den gemmer sig.
Små mængder er nok
Din virksomheds vare består højst
sandsynligt af en masse delkomponenter.
Indeholder blot en enkelt del af varen
mere end 0,1% vægt af et kemisk stof
fra EUs såkaldte kandidatliste, skal din
virksomhed registrere varen og delkomponenten i den nye SCIP-database.

Spørg dine underleverandører
Hvis du får hele eller dele af varen fra en
underleverandør, er du nødt til at spørge
leverandøren, om der indgår problematisk kemi et sted i leverandørkæden. Du
skal bruge deres oplysninger i din registrering. Spørg i god tid inden 5. januar
2021, som er fristen for registrering.
Importerer du fra ikke-EU lande?
Du skal være særlig opmærksom, hvis
du importerer artikler med kandidatlistestoffer fra leverandører uden for EU.
For de skal registreres, og det er kun dig,
der kan gøre det.

Kemiske stoffer fra
EUs kandidatliste
Max 0,1% vægt i hver
enkelt del af varen
Registreringspligt fra
5. januar 2021
Tjek med dine
underleverandører
Tjek også varens
emballage

Se om din virksomhed er omfattet •

Til alle virksomheder

Skal din virksomhed registrere
varen i SCIP-databasen?
Følg pilene og få klart svar!
Det ved jeg ikke
Se definitionen på kemiske stoffer,
blandinger og artikler på mst.dk/scip

Er den eller de varer, din virksomhed producerer eller
videredistribuerer, i sig selv et kemisk stof eller en kemisk
blanding som fx maling, lim og fortynder?

Nej, vi producerer eller
distribuerer noget andet

Ja, vi producerer eller distribuerer
kemiske stoffer eller blandinger
Jeg ved ikke, hvad delkomponenterne indeholder
Du er nødt til at spørge dine underleverandører.
Det er i sidste ende dit ansvar som videredistributør,
hvis dele af varen indeholder kandidatlistestoffer.

Indeholder en eller flere dele af din virksomheds vare
mere end 0,1% vægt af et stof fra EUs kandidatliste?

Ja, det gør de

Jeg ved ikke, hvilke stoffer kandidatlisten omfatter
Se listen over kandidatlistestoffer på mst.dk/scip

Nej, det gør de ikke

Importerer din virksomhed den del af varen,
der indeholder kandidatlistestof, til EU fra en
underleverandør bosiddene uden for EU?

Ja, fra et land uden for EU

Nej, vi importerer kun fra EU-lande

Sælger du udelukkende din vare videre
til private forbrugere?

Nej, også til professionelle

Ja, kun til private forbrugere

Du skal registrere
2 ting i SCIP-databasen

Du skal registrere
1 ting i SCIP-databasen

Du skal ikke registrere
varen i SCIP-databasen

Du skal både registrere din egen vare
OG den del af varen, der indeholder
kandidatlistestoffet, i SCIP-databasen
inden 5. januar 2021.

Du skal registrere din egen vare i
SCIP-databasen inden 5. januar 2021,
da varen, eller dele af varen,
indeholder kandidatlistestoffer.

Din virksomhed har ingen
forpligtelse til at registrere selve
varen i SCIP-databasen.
Men tjek også varens emballage.

Det er dig som importør til EU,
der har ansvaret for at registrere delkomponenter med kandidatlistestoffer.
Virksomheder uden for EU kan ikke
registrere i SCIP-databasen.

Eftersom dine underleverandør er
fra EU, er registreringen lidt lettere,
da du undervejs kan henvise til din
underleverandørs eksisterende
registrering af delkomponenter.

Derudover kan din virksomhed
være omfattet af andre regler om
kemihåndtering. Så hold dig løbende
orienteret på mst.dk/kemi

Det kan tage tid at fremskaffe de
nødvendige oplysninger til
registreringerne, så start i god tid.

Det forudsætter dog, at din underleverandør allerede har registreret sin del
– så undersøg det og start i god tid.

Læs mere om SCIP-databasen,
og hvordan du registrerer på mst.dk/scip

