
SCIP databasen

Maria Thestrup Jensen
Kemikalieenheden

17. november 2021



Hvad er SCIP?

Substances of Concern In articles as such or in complex objects 

(Products)

• REACH forordningens art 33.1 (2007): 

Leverandører af artikler skal videregive information til deres kunder, hvis artiklen 
indeholder over 0,1 % af et kandidatlistestof (SVHC).

Fra 5. januar 2021 skal info også til det europæiske kemiagentur (ECHA) via 
SCIP databasen
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Formålet med SCIP

Reducere farligt affald og øge incitament til 
substitution i artikler

Info om problematiske stoffer i 
affaldsfraktioner (til affaldbehandlere)

Overblik over brug af farlige stoffer i hele artiklens 
livscyklus (også i affaldsfasen)
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Sikker Cirkulær Økonomi



Hvad er egentlig et kandidatlistestof?

Kandidatlistestof = SVHC (Substances of very high concern)

Kandidater til at komme på REACHs godkendelsesordning (forbudt med mindre 
man har fået godkendelse til anvendelsen)

Har følgende effekter:

• kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) 
• persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) 
• meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) 

219 stoffer og stofgrupper (november 2021)

Dynamisk liste – nye stoffer tilføjes 2 gange årligt, så hold jer orienteret

Findes på det europæiske kemiagentur, ECHAs hjemmeside
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Hvilke produkter er omfattet (1)?
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9 Artikler = ”genstand, der under fremstillingen har fået en særlig 
form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske 
sammensætning er bestemmende for dens funktion” (REACH art. 
3.3)

9 Også artikler, som er inkorporeret i sammensatte artikler 
9 Indeholder >0,1% af et kandidatlistestof (SVHC)



Hvilke produkter er omfattet (2)?
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Mere komplicerede sammensatte artikler:



Hvem har hvilke forpligtelser?
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Forpligtelser

ECHA Etablering og vedligeholdelse af databasen. Give adgang til affaldsoperatører 
og forbrugere (på forespørgsel).

Medlemsland Implementering i national bekendtgørelse. Håndhævelse. Vejledning i 
forpligtelser under REACH forordningen.

EU producenter
EU importører
EU distributører

Indberetningspligt til SCIP hvis forsyning med artikler indeholdende >0,1% 
kandidatlistestof

Detailhandlere som
kun leverer direkte 
til forbrugere (ekskl. 
importører)

Ingen indberetningspligt til SCIP

Affaldsoperatører Ingen indberetningspligt til SCIP



Definition af roller i REACH

Leverandør af en artikel (REACH art. 3.32):
”en producent eller importør af en artikel, en distributør eller en anden aktør i 
leverandørkæden, der markedsfører en artikel”

EU producent af en artikel (REACH art. 3.4):
”enhver fysisk eller juridisk person, der fremstiller eller samler en artikel 
indenfor EU”

EU importører (REACH art. 3.11):
”enhver fysisk eller juridisk person etableret i EU, der er ansvarlig for import”

EU distributør (REACH art. 3.14):
”enhver fysisk eller juridisk person etableret i EU, herunder en detailhandler, 
der kun opbevarer og markedsfører et stof som sådan eller i en blanding for 
tredjeparter”
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Hvilke data indgår i en SCIP indberetning (1)?

Identifikation:
• Model, mærke, type el.a.
• ISBN-, EAN-, GPC-nummer

Kategori:
• Scroll bar med kategorier fra CN eller TARIC database
• Produktion i EU (aktørrolle)

Karakteristik af artikel eller sammensatte artikel:
• Foto (frivilligt)
• Dimensioner (frivilligt)

Instruktion i sikker brug:
• Dokument kan uploades
• Her kan evt. klikkes ”identification of the Candidate List Substance is 

sufficient to allow safe use”
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Hvilke data indgår i en SCIP indberetning (2)?

Concern element:
• Beskrivelse og navn på artikel i den sammensatte artikel, som indeholder 

kandidatlistestof
• ID på kandidatlistestoffet (download kandidatliste-datapakke)
• Koncentrationsområde (scroll bar)
• Materialekategori (scroll bar) og/eller blandingskategori (f.eks. lim, lak o.l.)

Kan undgås ved at bruge leverandørs SCIP nummer!
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Hvordan beskyttes fortrolige forretningsoplysninger (CBI)?

• Oplysninger om hvem der forsyner hvem, holdes fortroligt 

• Kun oplysninger på øverste niveau kan ses i databasen:

• Afslør ikke oplysninger, som ønskes holdt fortroligt via fritekstfelter 
eller uploadede dokumenter i SCIP databasen.
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Hvordan kan jeg simplificere min indberetning (1)?

”Grouping” 
• ”Quasi-identical articles” (næsten identiske artikler) = én 

indberetning

Kriterier for ”Quasi-identical articles” (næsten identiske artikler):
• De har den samme funktion eller anvendelse.
• De indeholder det eller de samme kandidatlistestoffer.
• De består af det samme materiale eller kandidatlistestoffet er inkorporeret i 

dem ved hjælp af den samme blandingskategori (lim, maling, fugemasse) i 
et videreforarbejdningstrin.

• Instruktionerne i sikker anvendelse er de samme.
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Hvordan kan jeg simplificere min indberetning (2)?

”Grouping” 
• ”Quasi-identical complex objects” (næsten-identiske sammensatte 

artikler) = én indberetning

Kriterier for ”Quasi-identical complex objects” (næsten-identiske 
sammensatte artikler):
• De komplekse genstande har den samme funktion eller anvendelse. 
• De komplekse genstande inkorporerer de samme komponenter og 

delkomponenter, og de komplekse genstande eller deres komponenter og 
delkomponenter inkorporerer de samme artikler som sådan, der opfylder 
kriterierne for næsten identiske artikler. 

• Instruktionerne i sikker anvendelse er de samme for de komplekse 
genstande (enheder), som markedsføres.
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Hvordan kan jeg simplificere min indberetning (3)?

”Referencing”
• Ved brug af leverandørs SCIP-nummer

”Simplified SCIP notification”
• Produkt modtaget = produkt leveret
• Især for distributører

”Foreign User”
• SCIP indberetning på vegne af andre
• Ikke-EU leverandører kan indberette på vegne af EU-importør
• Stadig EU-importørs ansvar
• Modervirksomheder kan indberette på datterselskabs vegne 

S2S indberetning
• Relevant ved store datasæt
• Automatiseret proces
• Udføres i virksomhedens eget system
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Hvordan kommer jeg i gang (1)?

1) Find ud af om din virksomhed er omfattet
- Leverer i artikler videre til professionelle brugere (brug artikeldefinition)? 
- Importerer I artikler fra et land udenfor EU?
- Er der kandidatlistestoffer i jeres artikler 

• Se Kandidatlisten for relevante stoffer.
• Spørg jeres leverandør - se skabeloner på: https://mst.dk/kemi/kemikalier/reach-og-

clp/faa-overblik-over-reach/er-der-kandidatlistestoffer-i-dine-artikler/har-du-modtaget-
de-rigtige-oplysninger/

• Analyser 

2) Find ud af hvilke data, I skal bruge til SCIP indberetningen
- Rekvirer evt. manglende data (SCIP numre) fra jeres leverandør.
- Læs ECHAs vejledninger

3) Dan dig et overblik over din artikelportefølje
- Hvor mange af jeres artikler, skal registreres?
- Kan I anvende ”Grouping”?
- Er der varer, I ikke ændrer på (”Simplified SCIP notification”)?
- Kan I gå sammen med andre virksomheder om indberetning, hvis I importerer de 

samme varer (”Foreign User”)?
- Kan I anvende S2S?
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Hvordan kommer jeg i gang (2)?

4) Opret din virksomhed som bruger af IUCLID6 hos ECHA

5) Begynd oprettelse af SCIP dossier

6) Indsend indberetning 
- Husk at tjekke for fejl – ECHA kvalitetstjekker ikke og sletter/ændrer ikke på anmodning. 
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Konsekvens af manglende indberetning til SCIP

Bekendtgørelse om leverandørers indberetningspligt til det Europæiske 
Kemikalieagenturs database over artikler med særligt problematiske stoffer 
(BEK nr 662 af 19/05/2020)

§ 4. Med bøde straffes den, der
1) undlader at indberette til det Europæiske Kemikalieagentur i strid med § 2, 
stk. 1, eller
2) overtræder artikel 111 i REACH-forordningen, jf. § 2, stk. 2.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået 
forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 
opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den 
pågældende selv eller andre.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter 
reglerne i straffelovens 5. kapitel.
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Status på SCIP - november 2021

SCIP Dissemination Platform lanceret:
https://echa.europa.eu/da/scip-database

Indeholder 6,4 mio indberetninger
– ca. 6000 virksomheder

Top produktkategorier: 
Machinery, measuring instruments, electronic equipment, vehicles, …

Top kandidatlistestoffer:
Bly og visse blyforbindelser, ”Dechlorane PlusTM”, …

Dossierer med > 1000 komponenter er ikke teknisk muligt. 
• Opsplit og lav reference eller kontakt ECHAs supportservice.

Man kan endnu ikke fremsøge SCIP-numre – kommer snart…
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Hvor finder jeg mere information?

• https://echa.europa.eu/da/scip-database

• REACHspm@mst.dk 
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