
CLP tilkynning með REACH-IT



Tilkynningar

• Tilkynna um nýja flokkun til ECHA innan 30 daga 

- sem er 3.1.2011 fyrir efni á markaði

• Tilkynning í flokkunar- og merkingaskrá (C&L 

inventory)

- Hættuleg efni

- Hættuleg efni í blöndum sem stuðla að hættuflokkun 

blöndunnar

- Skráningarskyld efni (REACH)



Hverjir eiga að tilkynna?

• Framleiðendur efna

• Innflytjendur efna frá löndum utan EES,

• Framleiðendur efnablandna sem flytja inn hráefni frá 

löndum utan EES,

• Innflytjendur efnablandna frá löndum utan EES.

Innflutningur (frá löndum utan EES) telst vera 

markaðssetning.



Hvenær á ekki að tilkynna?

• Innflutningur á sér aðeins stað frá löndum innan EES.

• Framleiðsla á efnablöndum ef hráefnin koma frá 

birgjum innan EES. 

• Framleiðsla efna sem fara ekki á markað og eru 

aðeins notuð áfram í eigin framleiðslu. 

• Enginn innflutningur, aðeins sala og dreifing efna á 

innanlandsmarkaði eða til útflutnings.

• Úrgangur, snyrtivörur, lyf og fleira utan gildissviðs (1. 

grein)



Flokkunar- og merkingaskrá

• Flokkunar- og merkingaskrá sem byggir á tilkynntri og 

samræmdri flokkun og merkingu efna.

• Verður birt um mitt næsta ár.

• Með að færa ábyrgð með flokkun yfir á atvinnulífið 

þarf nýja leið til að koma henni á framfæri.

• Enginn undanskilinn, ekkert lágmark.

• Yfir 800.000 tilkynningar komnar nú þegar.



Tilkynningar

• Hvaða efni eru hættuleg?

- Efni á lista yfir hættuleg efni eða

- efni sem hafa eiginleika sem lýst er í I. viðauka

• Hvaða innihaldsefni í blöndum eru hættuleg?

1. Flokkast blandan sem hættuleg?

Ef nei: Engin tilkynning, ef já: Meta innihaldsefni.

2. Er styrkur innihaldsefna yfir 

þröskuldsgildi/styrkleikamörkum? 



Leiðir

• Tilkynning beint í REACH-IT
- efni á lista

- efni ekki á lista

- flokkun efnis þegar verið tilkynnt

• Magntilkynning (bulk notification)

• IUCLID 5 (sérstakt forrit)

• Hóptilkynning 
- aðilar innan hóps skulu komast að samkomulagi

- engar aðrar skyldur nema fyrir þann sem tilkynnir

• Tilkynnt í gegnum þjónustu 



Upplýsingar

• Í tilkynningu skal taka fram

- fjöldi efnisþátta (yfirleitt mono-constituent)

- auðkenni efnis

- hreinleiki efnis (tiltaka óhreinindi og aukefni)

- ljósfræðilega virkni (þegar það á við)

- ný hættuflokkun (velja rétta flokka)



Efni sem búið er að tilkynna

• Flest efni er þegar búið að tilkynna

- öll efni með samræmda flokkun

- önnur efni

• Val ef flokkun er ekki samræmd: 

- samþykkja flokkun sem þegar hefur verið tilkynnt

- tilkynna nýja flokkun

• Sumar tilkynningar eru rangar eða vafasamar



Efni sem eru ekki á lista

Efni með hættuflokkun en ekki á lista 

• Nota þýðingartöflu í viðauka VII

- nema ef aðgengileg gögn sýna fram á annað

- ekki alltaf ljóst hvort flokkunin byggist á traustum 

vísindalegum grunni



Vandamál

• Auðkenni efnis 

- CAS/EC nr. 

- IUPAC heiti (http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/)

• Velja rétta flokkun

- ef efni er ekki með samræmda flokkun

- velja eftir bestu vitund

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/


Tenging

• Tenging við REACH-IT: 

https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces

- Skrá fyrirtæki (sign up as company)

- Tengjast (login)

- Velja Classification & Labelling – Notify a C & L online

- Sjá nánar hér: 

http://www.ust.is/Efnavoruroghaettulegefni/frettir/nr/6888


