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CLP Forordningen: 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 
af 16. december 2008  

- Fastsætter reglerne for klassificering, mærkning og emballering af 
kemiske stoffer og blandinger i EU 

- Ophæver de gamle regler på området (dvs. hhv. Direktiverne for farlige 
stoffer og blandinger) 
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Hvorfor en ny forordning? 

CLP forordningen implementerer Globally Harmonised System of 
Classification and Labelling (GHS) i EU 
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Implementering af GHS ”worldwide” 
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Formål: 

Sikre et højt beskyttelsesniveau af menneskers sundhed og 
miljøet gennem at: 

• Identificere de iboende egenskaber (stof/blanding), som 
kan føre til klassificering 

• Kommunikere farligheden (mærkning på etiket, SDS)  

• Emballere forsvarligt 

Sikre fri bevægelighed af stoffer & blandinger  
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Hvilke områder er omfattet af CLP? 

Kemiske stoffer og blandinger, der markedsføres i EU, og som ikke 
er omfattet af anden (sær)lovgivning! 

”Industrikemikalier”, inkl. pesticider og biocider 
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Hvilke områder er undtaget CLP? 

• Radioaktive stoffer og blandinger 

• Stoffer og blandinger, som er undergivet toldtilsyn 

• Ikke-isolerede mellemprodukter 

• Stoffer og blandinger til videnskabelig forskning og udvikling, som 
ikke markedsføres 

• Affald (NB: klassificering af farligt affald) 

• Følgende stoffer/blandinger i brugsklar stand til den endelige 
bruger:  

• Lægemidler, veterinær lægemidler, kosmetik, medicinsk 
udstyr, fødevarer/foder, inkl. tilsætnings- og aromastoffer 

• Transport af farligt gods 
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CLP implementering i EU 2010-2015 og frister 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ….. 

CLP obligatorisk for stoffer 

1. december 2010* 

CLP obligatorisk for blandinger 

1. juni 2015** 

CLP i kraft 

Januar 2009 

** Blandinger markedsført før 1/6-2015 skal dog senest være ommærkede 1/6-2017 
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Virksomhedernes roller og forpligtelser 

Klassificere Mærke Emballere Notificere Bevare info 
i 10 år 

Producent 
(af stof) 

√ √ √ √ √ 

Importør 
(fra ≠ EU) 

√ √ √ √ √ 

Downstream 
bruger (DU) 

(√)* √ √ √ 
 

Distributør √ √ √ 
 

* Kun hvis ændringer i sammensætningen af stoffet/blandingen. Hvis ingen 

ændringer anvendes producenten/importørens klassificering  
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Er min virksomhed omfattet af CLP? 

Hvis du markedsfører kemiske stoffer og /eller blandinger (B2B, 
B2C), herunder 

• Hvis du omhælder faremærkede stoffer/blandinger til anden 
emballage -> ansvar for ny mærkning og emballering (NB: 
Arbejdsmiljøregler hvis slutbruger) 

• Hvis du om-mærker faremærkede stoffer/blandinger -> ansvar 
for ny mærkning (NB: Arbejdsmiljøregler hvis slutbruger) 

Hvis du importerer stoffer/blandinger fra et ikke-EU land 
UANSET om disse markedsføres! -> Ansvar for at vurdere evt. 
forpligtelser i hht. CLP 

SÅ ER DIN VIRKSOMHED OMFATTET AF CLP! 

 
SIDE 10 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Er din virksomhed slutbruger af kemikalier? 

• Så er du typisk ikke omfattet af CLP forordningens forpligtelser  

• - Men stadig vigtigt at kende og forstå mærkningen! 

• Professionelle slutbrugere er omfattet af Arbejdstilsynets regler, 
herunder   krav om 

• sikkerhedsskiltning (Signalbekendtgørelsen)  

• arbejdspladsbrugsanvisniger (Bek. om arb. med stoffer og materialer) 

• Krav på at modtage information om farlighed                                     
på DANSK (etiket, SDS)                                                       
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Fra DSD/DPD til CLP  

• Flere nye fareklasser og farekategorier 

• Kriterier for klassificering i nogle tilfælde ændret 

• Nye mærknings elementer: 

• H- og P-sætninger (erstatter R- og S-sætninger) 

• Signalord : ”Advarsel”, ”Fare” (erstatter farebetegnelser) 

• Nye piktogrammer 

• Nye principper for klassificering af blandinger 
(”brobygningsprincipper) 

• Pligt til at anmelde klassificering  af stoffer til ECHA  
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CLP Fareklasser 

Fysiske farer 

Explosiver 

Brandfarlige gasser 

Brandfarlige væsker 

Brandfarlige faste stoffer 

Brandfarlige aerosoler 

Brandnærende gasser 

Brandnærende væsker 

Brandnærende faste stoffer 

Gasser under tryk 

Selvreaktive stoffer/bl. 

Pyrofore væsker 

Pyrofore faste stoffer 

Selvopvarmende stoffer/bl. 

Vandreaktive 

Oxiderende peroxider 

Metalætsende 

 

Sundhed 

Akut giftighed 

Hud/øjen irritation 

Alvorlig øjenskade 

Hudætsning 

Sensibilisering 

CMR 

STOT (Specifik målorgan 

toksicitet) 

Aspirationsfare 

 

 

 

Miljø 

Akut giftighed 

Kronisk giftighed 

Farlig for ozonlaget 
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Eksempler på gl. og ny klassificering 

DSD klassificering CLP klassificering 

R41:  
Risiko for 
alvorlig 
øjenskade 

”Fare” Eye dam. 1 H318:  
Forårsager alvorlig 
øjenskade 

R48/20: 
Farlig: Alvorlig 
sundhedsfare 
ved længere tids 
påvirkning ved 
indånding 

”Advarsel” STOT RE 2 H373: 
Kan forårsage 
organskader ved 
længerevarende eller 
gentagen eksponering 

R22: 
Farlig ved 
indtagelse 

”Advarsel” Acute tox. 
4 

H302:  
Farlig ved indtagelse 

R65: 
Farlig: Kan give 
lungeskade ved 
indtagelse 

”Fare” Asp. Tox. 1 H304: 
Kan være livsfarligt hvis 
det indtages og kommer i 
luftvejene 

SIDE 14 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Eksempel på ny fareklasse: Alvorlig øjenskade 

Fra lokalirriterende til ætsende: 

 

 

 

 

Kriterier for klassificering af stoffer uændret, MEN: 

• nye nedre grænser for, hvornår en blanding skal klassificeres for 
øjenskade (fra 5% under DPD til 3% under CLP)  

• nyt piktogram 

DSD klassificering CLP klassificering 

R41:  
Risiko for 
alvorlig 
øjenskade 

”Fare” Eye dam. 1 H318:  
Forårsager alvorlig 
øjenskade 
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Eksempel på nye kriterier for klassificering af 
blandinger: Alvorlig øjenskade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt vil flere stoffer og blandinger falde under kategorien alvorlig 
øjenskade under CLP, da grænserne for klassificering er blevet strengere 

NB: Stoffer og blandinger med ekstrem pH (pH ≤ 2 og ≥ 11,5) klassificeres normalt som ætsende, og dermed også for 
alvorlig øjenskade, med mindre der foreligger robuste data ,som kan afkræfte dette. 
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CLP – ny mærkning 

• Kommunikation af stoffets eller blandingens farlighed ved brug af 
standardiseret farekommunikation: 

• Identitet (kemisk navn, handelsnavn) 

• Faresætninger (H sætninger) 

• Sikkerhedssætninger (P sætninger) 

• Signalord 

• Piktogrammer 

• Anden obligatorisk information 
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Eksempel 1: Nye og gamle mærkningselementer 
for Glutaraldehyd 
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Eksempel 2: Obligatoriske CLP 
mærkningselementer 
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Nye principper for klassificering af blandinger  

• Testresultat af blandingen 

• Brobygningsprincipperne: 

 Fortynding,  batching,  koncentration af meget farlig 
 blanding,  interpolation (pr. farekategori), lignende testet 
 blanding, ændring i sammensætning, aerosoler (for 
 sundhedsfare)  

• Beregning på baggrund af indgående stoffer (som tidligere) 
 

 

NB – større vægt på ”Ekspert Vurdering” 
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Harmoniseret klassificering 

HVEM: 

• Myndigheder, industri   (NB: tidskrævende proces!) 

HVAD: 

• CMR stoffer, åndedræts sensibiliserende stoffer [og andre, case-by-case] 

• Bemærk: Pesticider og biocider -> harmoniseret klassificering for ALLE 
endpoints 

• (Tidligere: alle fareklasser underlagt harmonisering) 

HVOR: 

• Bilag VI til CLP forordningen, > 8000 stoffer 

• Skal fremgå af etiketter, sikkerhedsdatablade v. markedsføring 

Bindende i EU, skal anvendes af alle leverandører af samme stof 
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Eksempler på afledte konsekvenser af 
(harmoniseret) klassificering… 

REACH bilag XVII: Forbud mod harmoniserede CMR (Kat. 1A, 1B) i 
forbrugerprodukter; klassificering -> krav om eksponeringsscenarier i CSR 

Kosmetikforordningen: Forbud mod harmoniserede CMR (Kat. 1A, 1B, 2*) 

Toy Safety Directive: Forbud/begrænsninger vedr. CMR (Kat. 1A, 1B, 2), 
allergener, visse metaller mv. 

Seveso: Regler for virksomheder, der opbevarer visse farlige stoffer (inkl. Akut 
tox, STOT SE, aquatic chronic 1) 

PPP Directive: Forbud mod CMR, POP, PBT/vPvB 

Affaldsdirektivet: Klassificering af farligt affald 

Vandrammedirektivet: Vandkvalitetskrav for forurenende stoffer 
(herunder: CMR, persistente og bioakk.) 

IED (Ind. Emissions Directive): regulering af udslip af farlige 
(klassificerede) stoffer 
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Selvklassificering 

HVEM: 

• Pligt for alle leverandører og importører, både stoffer og blandinger 

HVAD: 

• Alle stoffer/blandinger, der markedsføres (inkl. stoffer m. harmoniseret 
klass. – for de ikke harmoniserede endpoints ) 

• NB: alle blandinger = selvklassificerede 

HVOR: 

• Selvklassificering af stoffer skal anmeldes til Det Europæiske 
Kemikalieagentur (ECHA) 

• Fremgår af ECHA’s Classification & Labelling Inventory (”Industrilisten”) 

• Skal fremgå af etiketter, sikkerhedsdatablade v. markedsføring 

NB: Et stof -> mange selvklassificeringer! SIDE 23 
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Industrilisten - anbefalinger til  
(downstream) brugere 

• Industrilisten synliggør, at forskellige leverandører kan 
anvende forskellige klassificeringer for samme stof 

• Brug industrilisten aktivt i dialogen med dine leverandører 

• Hvis der foreligger mange forskellige klassificeringer for et 
stof er det ikke altid den klassificering, som flest er enige om, 
der er den mest korrekte 
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Sikkerhedsdatablade (SDS) – nyt format 

• Sikkerhedsdatablade reguleres under REACH og håndhæves af 
Arbejdstilsynet 

• Nyt format for sikkerhedsdatablade (incl. CLP mærkning) – har 
skulle anvendes siden 1. december 2012 

• I overgangsperioden fra 2010-2015 skal SDS indeholde både DSD 
og CLP klassificering – af hensyn til at blandinger først SKAL være 
klassificeret i hht. CLP fra 1. juni 2015 

• HUSK: Krav på at modtage SDS på DANSK 
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Kontrol af og erfaringer med omstilling til CLP…. 

EU tværgående kontrolprojekt, REACH & CLP 

Ca. 2/3 af ”Downstream Users” -> manglende opfyldelse af 
forpligtelser under REACH/CLP! 

• Fejl i/manglende notificering af klassificering (15%) 

• Manglende opbevaring af data (20%) 

• Fejl i mere end 50% af de inspicerede SDS  

• Hos ca. 25% af virksomheder: ikke overensstemmelse mellem etiket 
og SDS 

 

PLADS TIL FORBEDRING! 
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Typiske spørgsmål til CLP HelpDesk’en 

• Ønske om import af ”noget kemi” fra et ikke EU land – hvilke 
regler gælder? 

• Afklaring af om virksomhedens produkt er omfattet af CLP 
forordningen 

• Klassificering af blandinger med ekstrem pH (2 ≤ pH ≥ 11,5) 

• Mærkningsforpligtelser i en leverandørkæde – hvem, hvornår og 
hvordan? Hvilke leverandører skal nævnes? Hvilke P sætninger 
skal anvendes? 

• Undtagelser vedr. mærkning af små emballager eller emballager 
med ”speciel form” 

• Spørgsmål til SDS og krav om mærkning på arb. plads -> AT! 
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knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Spørgsmål? 

• Tvivl om hvorvidt din virksomhed er omfattet? 

• Største udfordringer i forhold til CLP lovgivningen? 

• Får I opdaterede SDS fra leverandørerne? 

• Uensartede klassificeringer i SDS fra forskellige                    
leverandører? 

• Ændre oplysninger i mærkning når man køber kemikalier til 
videresalg? 
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