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HANDLINGSPLAN
De åtgärder som läggs fram i denna handlingsplan, inbegripet lagstiftningsförslag och
riktade ändringar av Reach, kommer att behöva genomföras i enlighet med principerna för
bättre lagstiftning och vid behov bli föremål för utvärderingar och konsekvensbedömningar.
Centrala åtgärder som ska vidtas av EU-lagstiftning
kommissionen
Etablera ett rundabordssamtal på hög nivå i
syfte att främja kemikalielagstiftningens
effektivitet och ändamålsenlighet, främja
utveckling och användning av innovativa,
säkra och hållbara kemikalier och övervaka
effekterna av strategins åtgärder.
Innovation för säkra och hållbara kemikalier i EU
Utveckla EU-kriterier för säkra och hållbara
kemikalier
Inrätta ett EU-omfattande stödnätverk för
säker och hållbar design
Ekonomiskt
stöd
för
utveckling,
kommersialisering,
ibruktagande
och
spridning av säkra och hållbara ämnen,
material och produkter
Kartlägga kunskapsglapp och brister i fråga
om kompetens för säker och hållbar design,
och utfärda rekommendationer.
Fastställa centrala resultatindikatorer för att
mäta industrins övergång till produktion av
säkra och hållbara kemikalier
Införa rättsliga krav på förekomsten av (Kommande) initiativ
ämnen som inger betänkligheter (nedan produkter
kallade potentiellt skadliga ämnen) i
produkter, inklusive PFAS, genom initiativet
om hållbara produkter.
Initiativ och finansiering för att främja
utvecklingen av grön och smart teknik,
avancerade
material
och
innovativa
affärsmodeller för industriproduktion och
kemikalieanvändning
med
låga
koldioxidutsläpp och liten miljöpåverkan
Tillgång till riskfinansiering, särskilt för små
och medelstora företag och nystartade företag
Ändra EU-lagstiftningen om industriutsläpp Industriutsläppsdirektivet
för att främja EU-industrins användning av
säkrare kemikalier
Identifiera
centrala
värdekedjor
och
beroenden där kemikalier är viktiga
komponenter, och samarbeta med berörda
parter för att öka EU:s strategiska framsyn
om kemikalier
Främja interregionalt samarbete inom
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värdekedjor för hållbara kemikalier, genom
smart specialisering, för att påskynda
utvecklingen
av
gemensamma
investeringsprojekt
Stödja kompetenshöjning och omskolning av
arbetskraften för den digitala och gröna
omställningen
Starkare EU-rättslig ram för att hantera akuta miljö- och hälsoproblem
Färdplan
för
att
prioritera Reach (kommittéförfarande)
cancerframkallande,
mutagena
och
reproduktionstoxiska
ämnen
(CMR),
hormonstörande
ämnen,
långlivade,
bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT)
och mycket långlivade och mycket
bioackumulerande
ämnen
(vPvB),
immunotoxiska ämnen, neurotoxiska ämnen,
ämnen med specifik organtoxicitet och
luftvägssensibiliserande
ämnen
för
(grupp)begränsningar enligt Reach
Förslag om att utvidga den generiska Reach artikel 68.2
metoden för riskhantering så att det
säkerställs att konsumentprodukter inte Kontaktmaterialförordningen
innehåller kemikalier som orsakar cancer,
genmutationer, påverkar det reproduktiva Förordningen om kosmetiska produkter
eller det endokrina systemet eller är
långlivade och bioackumulerande och Direktivet om leksakers säkerhet
toxiska. Bedöma formerna och tidpunkten för
att utvidga samma metod till ytterligare Lagstiftningsväg för andra
kemikalier, inbegripet sådana som påverkar konsumentprodukter (t.ex. tvätt- och
immunologiska,
neurologiska
eller rengöringsmedel) som ska identifieras i
respiratoriska system samt kemikalier med konsekvensbedömningen
specifik organtoxicitet.
Förslag om ändring av artikel 68.2 i Reach Reach
för att inkludera yrkesmässiga användare
Införa obligatoriska rättsliga krav enligt Reach (kommittéförfarande)
direktivet om allmän produktsäkerhet samt
begränsningar i Reach för att öka säkerheten
för barn i fråga om farliga kemikalier i Direktivet om allmän produktsäkerhet
barnavårdsartiklar och andra produkter för
barn (utom leksaker)
I samband med den kommande strategiska Strategisk ram för arbetsmiljö
ramen för arbetsmiljö fastställa ytterligare
prioriteringar för att hantera arbetstagarnas
exponering för farliga ämnen, bland annat
genom att identifiera de mest skadliga
ämnena, för vilka kommissionen kommer att
föreslå yrkeshygieniska gränsvärden efter det
etablerade
samrådsförfarandet
på
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2021

2022
2022
2022
2022

2022
2022

2021

2021

arbetsmiljöområdet
I samråd med arbetsmarknadens parter stärka
skyddet för arbetstagare, särskilt genom att
föreslå en sänkning av de befintliga
yrkeshygieniska gränsvärdena för bly och
asbest samt genom att fastställa ett bindande
gränsvärde för diisocyanater
Fastställa
kriterier
för
nödvändiga
användningar, med beaktande av definitionen
i Montrealprotokollet.
Förslag om ändring av CLP-förordningen för
att införa nya faroklasser för hormonstörande
ämnen, PBT-/vPvB-ämnen samt långlivade
och mobila ämnen, och tillämpa dem
konsekvent i hela lagstiftningen
Uppdatera informationskraven för att göra
det möjligt att identifiera hormonstörande
ämnen i relevant lagstiftning, särskilt inom
Reach, lagstiftningen om kosmetiska
produkter, material i kontakt med livsmedel,
växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Bedöma hur man på bästa sätt kan införa en
eller flera faktorer för bedömning av
blandningar i bilaga I till Reach
Införa eller förstärka bestämmelser för att ta
hänsyn till kombinationseffekterna av
kemikalier i vatten, material i kontakt med
livsmedel, livsmedelstillsatser, leksaker,
tvätt- och rengöringsmedel, kosmetika

Direktivet om kemiska agenser, direktivet 2022
om asbest i arbetet

2021–2022

CLP-förordningen

2021

Reach (kommittéförfarande)

2022

Förordningen om biocidprodukter
(bilagor)

2021

Förordningen om växtskyddsmedel
(kommissionens meddelanden)

2021

Kontaktmaterialförordningen

2022

Förordningen om kosmetiska produkter
Reach (kommittéförfarande)

2022
2022

Direktivet om
2022
miljökvalitetsnormer/grundvattendirektivet
(bilagor)
Kontaktmaterialförordningen

2022

Kommissionens förordning om
livsmedelstillsatser
(kommittéförfarande)

2022

2022
Förordningen om tvätt- och
rengöringsmedel

2022

Direktivet om leksakers säkerhet

2022

Förordningen om kosmetiska produkter
Förslag om ändring av artikel 57 i Reach för Reach
att lägga till hormonstörande, långlivade,
mobila och toxiska ämnen (PMT) och
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2022

mycket långlivade och mycket mobila ämnen
(vPvM) till förteckningen över ämnen som
inger mycket stora betänkligheter (SVHC)
Förslag om att begränsa PFAS enligt Reach Reach (kommittéförfarande)
för alla icke nödvändiga användningar, även i
konsumentprodukter
Översyn av bilagorna till direktivet om Direktivet om
miljökvalitetsnormer
och miljökvalitetsnormer/grundvattendirektivet
grundvattendirektivet för att om möjligt (bilagor)
lägga till PFAS som en grupp
Ta itu med förekomsten av PFAS i livsmedel Kommissionens förordning om
genom att införa gränsvärden i lagstiftningen främmande ämnen i livsmedel
om främmande ämnen i livsmedel
(kommittéförfarande)
Förslag om översyn av lagstiftningen om Industriutsläppsdirektivet
industriutsläpp och det europeiska registret
över utsläpp och överföringar av föroreningar
för att ta itu med utsläpp och rapportering av
PFAS från industrianläggningar
Förslag om att ta itu med utsläppen av PFAS Direktivet om avloppsslam
från avfallsstadiet, bland annat genom
översyn av lagstiftningen om avloppsslam
Förslag
inom
ramen
för
Stockholmskonventionen
och
Baselkonventionen om att ta itu med PFASproblem på global nivå
EU-omfattande strategi och ekonomiskt stöd
för innovativa lösningar för sanering av
PFAS-föroreningar
Förenkling och konsolidering av den rättsliga ramen
Inrättande av ett förfarande för ”ett ämne, en
bedömning” för att samordna faro/riskbedömningen av kemikalier i hela
kemikalielagstiftningen, med hjälp av ett
gemensamt
samordningsverktyg
för
offentliga myndigheter, en expertgrupp och
en
samordningsmekanism
inom
kommissionen
Övergripande förslag om en omfördelning av
EU:s tekniska och vetenskapliga arbete om
kemikalier till EU:s byråer
Förslag till förordning om inrättande av
Europeiska kemikaliemyndigheten
Förslag om ändring av CLP-förordningen för CLP-förordningen
att ge kommissionen mandat att inleda en
harmoniserad klassificering
Översyn av definitionen av nanomaterial
Förslag till översyn av förfarandena för Reach
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2022–2024

2022

2022

2021

2023

2023–2024

Fr.o.m. 2020

Fr.o.m. 2021

2022

2023
2021

2021
2022

godkännande och begränsning enligt Reach
Inrättande av ett EU-register över
hälsorelaterade gränsvärden för människor
och miljö
Inrättande av en öppen plattform för
uppgifter om kemikaliesäkerhet och verktyg
för att få tillgång till relevanta vetenskapliga
data
Övergripande förslag för att undanröja
rättsliga hinder för vidareutnyttjande av data,
rationalisera
dataflödet
generellt
i
lagstiftningen och utvidga principerna om
öppna data och transparens från EU:s
livsmedelssäkerhetssektor till andra delar av
kemikalielagstiftningen
Förslag som möjliggör för EU och nationella
myndigheter att beställa testning och
övervakning av ämnen som en del av
regelverket
Utveckling av en indikatorram för kemikalier
Förslag om ändring av Reach för att införa en Reach
europeisk revisionsfunktion
Ändra Reach för att säkerställa kontroll av att Reach
kraven är uppfyllda för alla registreringar av
ämnen enligt Reach och för att möjliggöra
återkallande av registreringsnummer
Förslag om att utvidga Olafs verksamhet till
att omfatta utredningar om olaglig handel
med kemiska produkter i EU
Förslag till genomförandeakter enligt Förordningen om marknadskontroll
förordningen om marknadskontroll för att
fastställa enhetliga villkor och frekvens för
kontroller av vissa produkter
Tillhandahålla en omfattande och transparent kunskapsbas om kemikalier
Förslag om att se över registreringskraven i Reach
Reach för att säkerställa följande:
Identifiering av ämnen med kritiska farliga
egenskaper, inbegripet effekter på nerv- och
immunsystem,
övergång
till
grupperingsmetoder, registrering av en
undergrupp av polymerer, information om
kemikaliers totala miljöavtryck, krav på
kemikaliesäkerhetsrapporter för ämnen på
mellan 1 och 10 ton.
Utarbeta en strategisk forsknings- och
innovationsagenda för kemikalier
Finansiering av EU-omfattande biologisk
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2022

2023

2023

2023

2024
2022
2022

2022

2022–2023

2022

2022
Fr.o.m. 2020

exponeringsmätning och övervakning av
människor och miljö
Inrätta ett EU-system för tidig varning och
åtgärder avseende kemikalier
Tillhandahålla en modell som inspirerar kemikaliehanteringen globalt
Initiativ med internationella organisationer
och industrin för att främja användningen av
FN:s GHS-system internationellt
Förslag på GHS-nivå om att införa, anpassa
eller förtydliga kriterier/faroklasser i enlighet
med CLP-förordningen
Stöd, särskilt genom finansiering, för att
bygga upp tredjeländers kapacitet att bedöma
och hantera kemikalier
Se till att farliga kemikalier som är förbjudna
i Europeiska unionen inte produceras för
export, bland annat genom att vid behov
ändra relevant lagstiftning.
Främja tillbörlig aktsamhet i hållbar
produktion och användning av kemikalier i
det framtida initiativet om hållbar
företagsstyrning
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