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Kemikalier 

Ref. RISOR 

Den 17. marts 2020 

 

Se vedlagte høringsliste   

   

  

 

Høring vedrørende bekendtgørelse om leverandørers 
indberetningspligt til det Europæiske Kemikalieagenturs 
database over artikler med særligt problematiske stoffer  
 
Vedlagt fremsendes udkast til bekendtgørelse om leverandørers indberetningspligt 
til det Europæiske Kemikalieagenturs database over artikler med særligt 
problematiske stoffer. 

 

Baggrunden for udkast til bekendtgørelse er en gennemførsel af det ændrede 

affaldsrammedirektiv1 artikel 9, stk. 1, litra i), jf. artikel 9, stk. 2. 

 

Bestemmelserne vedrører den såkaldte SCIP-database (substances of concern in 

articles as such or in complex objects (products)) og indebærer, at enhver 

leverandør af en artikel, der indeholder særligt problematiske stoffer i en 

koncentration over 0,1 vægtprocent, fra den 5. januar 2021 skal indberette 

oplysninger om artiklen og stoffet til databasen, som oprettes og vedligeholdes af 

det Europæiske Kemikalieagentur.  

 

SCIP-databasen supplerer de eksisterende forpligtelser til at videregive 

oplysninger om kandidatlistestoffer i henhold til REACH-forordningen2). 

 

Ved leverandør af en artikel forstås en producent eller importør af en artikel, en 

distributør eller en anden aktør i leverandørkæden, der markedsfører en artikel, jf. 

artikel 3, nr. 33 i REACH-forordningen. Aktører, som udelukkende sælger varer 

direkte til forbrugere, er ifølge ECHA undtaget, da art. 33, stk. 1 i REACH-

forordningen kun vedrører udveksling af oplysninger mellem erhvervsdrivende. 

 

Med særligt problematiske stoffer menes stoffer, som er opført på den såkaldte 

kandidatliste i REACH-forordningens bilag XIV, jf. forordningens artikel 57 og 59, 

stk. 1, jf. artikel 33, stk. 1. 

                                                             
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EU 2018/851 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 

2008/98/EF om affald. 
2 Europa-Parlamentets og Rådets Forordningen (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om 

registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse 

af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets 

forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 

76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF 
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De oplysninger, der skal indberettes, er ifølge affaldsrammedirektivet, de 

oplysninger, som omhandlet i REACH-forordningens artikel 33, stk. 1, som er 

oplysninger, som leverandøren råder over, og som er tilstrækkelige til, at artiklen 

kan anvendes sikkert, herunder som et minimum stoffets navn. 

 

Det Europæiske Kemikalieagentur forventer, at den endelige database bliver 

offentliggjort til efteråret 2020. Der er allerede nu offentliggjort en testversion, 

som virksomheder kan tilgå og afprøve. Testversionen findes online på 

https://echa.europa.eu/da/-/substances-of-concern-in-products-database-try-

out-the-prototy-1. 

 

Det nye EU-krav vurderes at have væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser. 

På nuværende tidspunkt estimeres kravet at have administrative 

omstillingsomkostninger for erhvervslivet på ca. 75 mio. kr. og løbende 

administrative konsekvenser for erhvervslivet på ca. 15 mio. kr. årligt.  

 

For yderligere information henvises til Det Europæiske Kemikalieagenturs 

hjemmeside på https://echa.europa.eu/da/scip-database. 

  

Der tages forbehold for eventuelle justeringer i forbindelse med den lovtekniske 

gennemgang. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet skal anmode om at modtage eventuelle 

bemærkninger til det fremsendte senest den 20. april 2020. 

 

Eventuelle bemærkninger bedes så vidt muligt sendt elektronisk til Miljø- og 

Fødevareministeriet på e-mail adressen: mfvm@mfvm.dk med kopi til 

risor@mfvm.dk samt med angivelse af j.nr. 2020-4528.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet gør i den forbindelse opmærksom på, at evt. 

høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen, hvorfor man med afgivelse 

af høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af navn og mailadresse. 

 

For yderligere information henvises til Det Europæiske Kemikalieagenturs 

hjemmeside på https://echa.europa.eu/da/scip-database.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til risor@mfvm.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rie Sorgenfrei, 

risor@mfvm.dk  
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