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Vad är SCIP?

Substances of Concern In articles as such or in 

complex objects (Products)

• SCIP är Europeiska Kemikaliemyndighetens 

(ECHA) senaste databas över varor som innehåller 

Kandidatämnen i koncentrationer över 01 vikt-%

• Kandidatämnen är ämnen som har sådana 

egenskaper som bedömts vara särskilt farliga enligt 

särskilda kriterier.



SCIP-databasen

• SCIP-databasen är avsett för att säkerställa att 

informationen är tillgänglig under hela livscykeln 

• Ska bidra till att SVHC-ämnen i varor successivt 

ersätts



SCIP-databasen (forts.)

Huvudsyften med SCIP-databasen:

Att minska genereringen av avfall som innehåller 
farliga ämnen.

Att göra informationen tillgänglig för att ytterligare 
förbättra avfallshanteringen.

Att möjliggöra myndigheters övervakning av varor med 
SVHC-ämnen samt vidtagande av lämpliga åtgärder 
under varornas livscykel.



Genomförandet av SCIP?

BE, DK, FR, HR, LT, NL, AU, PL, RO, SE, och UK



Kemikalieinspektionens föreskrift 
(KIFS) 2017:7



Bakgrunden till SCIP

EU:s handlingsplan för 

cirkulär ekonomi

• EU-kommissionen ett paket 

om cirkulär ekonomi

• Handlingsplan 2015 – 2019

• Initiativ för att påverka 

produkters hela livscykel:

– Produktion & Design

– Konsumtion

– Avfallshantering

– Återvunna Material



Bakgrunden till SCIP

• Förslag om revidering av sex direktiv på 

avfallsområdet (Avfallspaketet)

– Avfallsdirektivet 2008/98/EG

– Förpackningsavfallsdirektivet

– Deponeringsdirektivet

– WEEE-direktivet

– Batteridirektivet

– Direktivet om uttjänta fordon (End-of-Life Vehicles)



Bakgrunden till SCIP

• EU-kommissionens ändringsförslag till Avfallsdirektivet av den 12 mars 

2015 (COM 2015/595)

• Punkten 10 i förordet till förslaget:

”Förebyggande av avfall är det effektivaste sättet att förbättra 

resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan från avfall. Det är därför 

viktigt att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga 

avfallsgenerering och övervaka och utvärdera framstegen i genomförandet av 

sådana åtgärder.”

Ingen krav på rapportering till SCIP

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=COM:2015:0595:FIN


Bakgrunden till SCIP

• Europaparlamentets motförslag den 14 mars 2017 (A8-0034/2017)

• Tillägg till bestämmelsen om avfallsförebyggande åtgärder:

”För att bidra till avfallsförebyggandet ska medlemsstaterna sträva efter att 

uppnå åtminstone följande mål: … (c)   Ett successivt ersättande av ämnen 

som enligt definitionen i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 inger mycket 

stora betänkligheter, såvida det finns lämpliga alternativa ämnen eller 

tekniker som är ekonomiskt och tekniskt användbara.”

Krav på substitution, men ej rapportering till SCIP

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0070_SV.html


Bakgrunden till SCIP

• Delegationens kompromissförslag den 23 februari 2018 (ST 6516 2018 

INIT)

• En ny bestämmelse introduceras på EU-kommissionens förslag:

”The European Chemicals Agency shall establish and maintain a database 

for the data to be submitted to it pursuant to indent nine of paragraph 1 of this 

Article no later than ... [18 months after the entry into force of this amending 

Directive]. The European Chemicals Agency shall provide access to that 

database to waste treatment operators. The Agency shall also provide 

access to that database to consumers upon request.”

Krav på substitution och rapportering till SCIP

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_6516_2018_INIT&from=SV


Vad är SCIP?

• Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om 

ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

• SCIP-databasen motiveras på följande sätt: (punkten 38 i förordet till direktivet)

– Problem: ”När produkter, material och ämnen blir avfall kan 

förekomsten av farliga ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning 

eller produktion av returråvaror av hög kvalitet.”

– Målsättning: ”… nödvändigt att främja åtgärder som minskar halten av 

farliga ämnen i material och produkter, även återvunnet material, och 

se till att det ges tillräcklig information om förekomsten av farliga 

ämnen…”

– Lösning: ”… För att uppnå dessa mål måste samstämmigheten inom 

unionsrätten om avfall, om kemikalier och om produkter förbättras och 

Europeiska kemikaliemyndigheten ges i uppdrag att se till att 

information om förekomsten av farliga ämnen, och särskilt ämnen som 

inger mycket stora betänkligheter, finns tillgänglig under produkternas 

och materialens hela livscykel, inklusive i avfallsledet.”



SCIP-databasens hemvist?

REACH

W
F

D



Kort om Avfallsdirektivet 2008/98/EC 
(WFD)

• Ramdirektivet om avfall

• Åtgärder för hantering av negativa effekter på miljön och människors 

hälsa till följd av genereringen och hanteringen av avfall

• Förbättring av den effektiva användningen av resurser

• Ett led i genomförandet av EU:s handlingsplan för 

Cirkulär ekonomi

• Medlemsstaterna måste implementera WFD-direktivet i nationell 

lagstiftning.

• Medlemsstaterna måste därför genomföra kravet om rapportering till 

SCIP-databasen i nationell lagstiftning.



Kort om REACH 1907/2006

• EU:s harmoniserande kemikalielagstiftning 

• REACH står för ”Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals”, vilket på svenska kan översättas till 

registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier.

Information om 
ämnens 

egenskaper

Information om 
användning

Utvärdering av 
risker

Riskminsknings-
åtgärd



SCIP-databasens hemvist?
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Vilka kemikalier identifieras som
SVHC?



Hur identifieras Kandidatämnen?

Authorisation 
List

Registry of 
intentions

Identification 
of SVHC

Prioritisation Decision

MSC 
opinion

No further 
action at this 

time

Proposal for 
identification 

as SVHC

Draft 
recommendation

Public
consultation

Decision

Public
consultation

Recommendation
Candidate

List



Vad omfattas av REACH?

Varor är föremål som 

under produktionen får 

en särskild form, yta eller 

design som i större 

utsträckning än dess 

kemiska sammansättning 

bestämmer dess funktion

Ämnen är 

grundämnen 

och föreningar 

av 

grundämnen, 

naturliga eller 

framställda

Blandningar är 

blandningar eller 

lösningar som består 

av två eller flera 

ämnen

Begreppen material, komponenter, delar 
och produkter är inte definierade i 
Reach utan sådana föremål betraktas 
antingen som blandningar eller som 
varor enligt Reach. 



EU-domstolens avgörande C-106/14, 
FCD and FMB, 10 September 2015

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150100en.pdf

“Each of the articles incorporated as a component of a complex product 
is covered by the relevant duties to notify and provide information when they 
contain a substance of very high concern in a concentration above 0.1% of 
their mass.”

“…the producer’s duty to notify covers only those articles which the 
producer itself has made or assembled. That duty is therefore not applicable 
to an article which, although used by that producer as input, was made by a 
third party.” 

“…the importer of a product the composition of which comprises one or 
more of the objects coming within the definition of the term ‘article’ must also 
be considered to be the importer of that article or those articles.” 

” …the duty to provide information with regard to the recipients and 
consumers of the product is not restricted to the producers and importers 
but applies to all operators along the supply chain when that person 
supplies an article…”

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150100en.pdf


Vad innebär EU-domstolens avgörande?

• EU-domstolen fastställde principen om “Once an Article, Always an 

Article!”

• EU-domstolen skapade det nya begreppet “Complex Object”



EU-domstolens tillvägagångssätt



Roller i leveranskedjan enligt REACH

Tillverkare:
Tillverkare av ett 

ämne inom 
EU/EEA

Importör:
importerar ämnen
från utanför
EU/EEA

Nedströms-
användare: 

Använder 
kemikalier i 

verksamheten, 
t.ex. formulerare

Distributör: 
lagrar eller 
distribuerar 
ämnen

Varuleverantör:
Varuproducent, 
Varuimportör
Varudistributör

Enda Representant (OR): utses 

av en icke-EU tillverkare för att genom 
fullmakt representera tillverkaren inom 
EU/EEA och fullgöra de skyldigheter som 
åligger importörer



Vem i leveranskedjan berörs av SCIP?

Tillverkare:
Tillverkare av ett 

ämne inom 
EU/EEA

Importör:
importerar ämnen
från utanför
EU/EEA

Nedströms-
användare: 

Använder 
kemikalier i 

verksamheten, 
t.ex. formulerare

Distributör: 
lagrar eller 
distribuerar 
ämnen

Varuleverantör:
Varuproducent, 
Varuimportör
Varudistributör

Only Representative: utses av 

en icke-EU tillverkare för att genom 
fullmakt representera tillverkaren inom 
EU/EEA och fullgöra de skyldigheter 
som åligger importörer

Assembler:
monterar ihop 

komplexa varor



Vem ska rapportera till SCIP?

Producenter och Importörer 
av varor inom EU/EEA

Distributörer av varor inom 
EU/EEA

Varumontörer 
(”Assemblers”)

Återförsäljare och andra aktörer 

i distributionskedjan som 

levererar varor direkt och 

exklusivt till konsumenter

Icke-EU 
varuleverantörer

Enda 
Representant



Vilka varor ska rapportera till SCIP?



Vilken information ska rapporteras till 
SCIP?



Vilken information ska rapporteras till 
SCIP?



Sammanfattning?



Bobby Arash

Partner/Advokat/M.Sc.

Tel: + 46 708 88 28 32

Epost: bobby.arash@ramberglaw.se

Anders Ericsson

Partner/Advokat

Tel: + 46 708 52 13 19

Epost: anders.ericsson@ramberglaw.se

Tack för uppmärksamheten!
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