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HANDLINGSPLAN
Foranstaltningerne i denne handlingsplan, herunder lovgivningsforslag og målrettede
ændringer af REACH, vil alle skulle gennemføres i overensstemmelse med principperne om
bedre regulering og underkastes evalueringer og konsekvensanalyser, hvis det er relevant.
Vigtige tiltag, som skal træffes af EU-lovgivning
Kommissionen
Iværksætte en rundbordsdiskussion på højt plan
for at fremme kemikalielovgivningens effekt og
effektivitet,
fremme
udviklingen
og
udbredelsen af innovative, sikre og bæredygtige
kemikalier og overvåge virkningerne af
strategiens foranstaltninger
Innovation inden for sikre og bæredygtige EU-kemikalier
Udarbejde EU-kriterier for sikre kemikalier
med indbygget bæredygtighed
Oprette et EU-dækkende støttenetværk for
sikkerhed og indbygget bæredygtighed
Finansiel støtte til udvikling, markedsføring,
ibrugtagning og udbredelse af sikre stoffer,
materialer og produkter med indbygget
bæredygtighed
Kortlægge
manglende
overensstemmelse
mellem udbudte og efterspurgte kompetencer
og kompetenceefterslæb, hvad angår sikkerhed
og indbygget bæredygtighed, og udarbejde
henstillinger
Opstille nøgleresultatindikatorer til at måle den
industrielle omstilling til produktion af sikre og
bæredygtige kemikalier
Indføre lovkrav om forekomst af problematiske (Kommende) Initiativ om bæredygtige
stoffer i produkter, herunder PFAS, via produkter
initiativet om bæredygtige produkter
Initiativer og finansiering, der fremmer
udviklingen af grønne og intelligente
teknologier,
avancerede
materialer
og
innovative forretningsmodeller med henblik på
en kulstoffattig industriel produktion og
anvendelse
af
kemikalier
med
lav
miljøbelastning
Adgang til risikovillig kapital, navnlig for
SMV'er og nystartede virksomheder
Ændre EU-lovgivningen om industrielle Direktivet om industrielle emissioner
emissioner for at tilskynde EU-industrien til at
anvende mere sikre kemikalier
Udpege
centrale
værdikæder
og
afhængighedsforhold, hvori kemikalier udgør
vigtige byggesten, og indgå i dialog med
interessenter for at øge EU's strategiske
fremsynethed, hvad angår kemikalier
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Vejledende
tidsplan
2021

2022
2023
Fra og med 2021

2021

2021

2021-2022

Fra og med 2021

Fra og med 2021
2021 E

Fra og med 2021

Fremme
tværregionalt
samarbejde
i
bæredygtige kemikalierelaterede værdikæder
gennem intelligent specialisering for at
fremskynde
udviklingen
af
fælles
investeringsprojekter
Støtte opkvalificering og omskoling af
arbejdskraften til den digitale og grønne
omstilling
En styrket EU-retlig ramme for at imødegå presserende miljø- og sundhedsproblemer
Køreplan med henblik på at opprioritere REACH (Komitologi)
indsatsen
over
for
kræftfremkaldende,
mutagene og reproduktionstoksiske stoffer
(CMR-stoffer), hormonforstyrrende stoffer,
persistente, bioakkumulerende og toksiske
(PBT) og meget persistente og meget
bioakkumulerende
(vPvB)
stoffer,
immunotoksiske og neurotoksiske stoffer,
stoffer, der er toksiske for bestemte organer, og
respiratorisk
sensibiliserende
stoffer
i
forbindelse med (gruppe-)begrænsninger inden
for rammerne af REACH
Forslag om at udvide den generiske tilgang til Artikel 68, stk. 2, i REACH
risikostyring for at sikre, at forbrugerprodukter
ikke indeholder kemikalier, der forårsager kræft Forordningen om materialer bestemt til
eller
genmutationer,
påvirker at komme kontakt med fødevarer
forplantningssystemet og hormonsystemet, eller
som er persistente, bioakkumulerende og Forordningen om kosmetiske produkter
toksiske; vurdere de nærmere bestemmelser og
tidsplanen for at udbrede den samme tilgang til Direktivet om sikkerhedskrav til legetøj
andre kemikalier, herunder kemikalier, der
påvirker immunsystemet, nervesystemet eller Lovgivningsprocessen for andre
åndedrætsorganerne samt kemikalier, der er forbrugerprodukter (f.eks. vaske- og
toksiske for et specifikt organ
rengøringsmidler), der skal udpeges i
forbindelse med konsekvensanalysen
Forslag om at ændre artikel 68, stk. 2, i REACH
REACH,
så
bestemmelsen
omfatter
erhvervsmæssige brugere
Indføre obligatoriske lovkrav i henhold til REACH (Komitologi)
direktivet om produktsikkerhed i almindelighed
og begrænsninger i henhold til REACH for at
beskytte børn yderligere mod farlige kemikalier Direktivet om produktsikkerhed i
i småbørnsartikler og andre produkter til børn almindelighed
(bortset fra legetøj)
I forbindelse med den kommende strategiske Strategirammen for sundhed og
ramme for sundhed og sikkerhed på sikkerhed på arbejdspladsen
arbejdspladsen: fastlægge yderligere prioriteter
for at imødegå arbejdstagernes eksponering for
farlige stoffer, bl.a. udpege de mest skadelige
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Fra og med 2021

Fra og med 2020

2021

2022
2022
2022
2022

2022

2022

2021

2021

stoffer, for hvilke Kommissionen vil foreslå, at
en grænse for erhvervsmæssig eksponering
fastsættes efter den etablerede høringsproces
vedrørende sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen.
I samråd med arbejdsmarkedets parter: styrke
beskyttelsen af arbejdstagerne, navnlig ved at
foreslå
at
nedsætte
de
eksisterende
grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
for bly og asbest og fastsætte en bindende
grænseværdi for diisocyanater
Fastlægge
kriterier
for
væsentlige
anvendelsesformål under hensyntagen til
definitionen i Montrealprotokollen
Forslag om at ændre CLP-forordningen for at
indføre nye fareklasser for hormonforstyrrende
stoffer, PBT-stoffer/vPvB-stoffer og persistente
og mobile stoffer og anvende dem i hele
lovgivningen
Opdatere oplysningskravene for at gøre det
muligt at udpege hormonforstyrrende stoffer i
relevant lovgivning, navnlig i henhold til
REACH samt lovgivningen om kosmetiske
produkter, materialer i kontakt med fødevarer,
plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige
produkter

Direktivet om kemiske agenser og 2022
asbestdirektivet

2021-22

CLP-forordningen

2021

REACH (Komitologi)

2022

Forordningen om biocidholdige
produkter (Bilag)

2021

Forordningen om
plantebeskyttelsesmidler (Meddelelser
fra Kommissionen)

2021

2022

Vurdere, hvordan der bedst indføres en eller
flere faktorer til at vurdere blandinger i bilag I
til REACH
Indføre eller skærpe bestemmelser for at tage
hensyn til kombinationsvirkningerne af
kemikalier i vand, materialer i kontakt med
fødevarer, tilsætningsstoffer til fødevarer og
legetøj samt vaske- og rengøringsmidler og
kosmetik

Forordningen om materialer bestemt til
at komme kontakt med fødevarer

2022

Forordningen om kosmetiske produkter
REACH (Komitologi)

2022

Direktivet om
2022
miljøkvalitetskrav/grundvandsdirektivet
(Bilag)
Forordningen om materialer bestemt til
at komme kontakt med fødevarer

2022
2022

Kommissionens forordning om
fødevaretilsætningsstoffer
(Komitologi)
Forordningen om vaske- og
rengøringsmidler
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2022
2022

2022
Direktivet om sikkerhedskrav til legetøj
Forordningen om kosmetiske produkter
Forslag om at ændre artikel 57 i REACH for at REACH
tilføje hormonforstyrrende stoffer og stoffer,
som er persistente, mobile og toksiske (PMT)
eller meget persistente og meget mobile
(vPvM), til fortegnelsen over særligt
problematiske stoffer
Forslag om at begrænse PFAS i henhold til REACH (Komitologi)
REACH med hensyn til alle ikkevæsentlige
anvendelsesformål,
herunder
i
forbrugerprodukter
Revision af bilagene til direktivet om Direktivet om
miljøkvalitetskrav og af grundvandsdirektivet miljøkvalitetskrav/grundvandsdirektivet
for at tilføje PFAS — så vidt muligt som en (Bilag)
gruppe
Imødegå tilstedeværelsen af PFAS i fødevarer Kommissionens forordning om
ved at indføre grænseværdier i lovgivningen fødevarekontaminanter
om fødevarekontaminanter
(Komitologi)
Forslag om revision af lovgivningen om Direktivet om industrielle emissioner
industrielle emissioner og det europæiske
register over udledning og overførsel af
forurenende stoffer med henblik på at indføre
bestemmelser om emissioner og indberetning af
PFAS fra industrianlæg
Forslag om at imødegå PFAS-emissioner fra Direktivet om slam fra rensningsanlæg
affaldsfasen, bl.a. ved at revidere lovgivningen
om slam fra rensningsanlæg
Forslag i henhold til Stockholmkonventionen
og Baselkonventionen om at tage højde for
PFAS-relaterede betænkeligheder på globalt
plan
EU-dækkende tilgang og finansiel støtte til
innovative løsninger til at afbøde forurening
med PFAS
Forenkling og konsolidering af de retlige rammer
Tilrettelægge en procedure, "ét stof — én
vurdering",
for
koordinering
af
fare/risikovurderingen vedrørende kemikalier
på tværs af lovgivningen om kemikalier ved
hjælp af et fælles koordineringsredskab for de
offentlige myndigheder, en ekspertgruppe og en
koordineringsmekanisme under Kommissionen
Horisontalt forslag om omfordeling af EU's
videnskabelige og tekniske arbejde med
kemikalier til EU-agenturerne
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2022

2022-24

2022

2022

2021

2023

2023-2024

Fra og med 2020

Fra og med 2021

2022

Forslag til forordning om oprettelse af Det
Europæiske Kemikalieagentur
Forslag om at ændre CLP-forordningen for at CLP-forordningen
give Kommissionen mandat til at indlede en
harmoniseret klassificering
Revision af definitionen af nanomaterialer
Forslag om revision af REACH-processerne for REACH
godkendelse og begrænsning
Oprettelse
af
et
EU-register
over
sundhedsbaserede
grænseværdier
for
mennesker og miljø
Oprettelse af en åben platform om
kemikaliesikkerhedsdata og -værktøjer med
henblik på adgang til relevante akademiske data
Horisontalt
forslag
om
at
fjerne
lovgivningsmæssige
hindringer
for
genanvendelse af data, strømline datastrømmen
på tværs af lovgivningen og udbrede
principperne om åbne data og gennemsigtighed
fra EU's fødevaresikkerhedssektor til andre dele
af kemikalielovgivningen
Forslag om at give EU-myndighederne og de
nationale myndigheder mulighed for at bestille
test og monitorering af stoffer som en del af
rammebestemmelserne
Udarbejdelse af en indikatorramme for
kemikalier
Forslag om at ændre REACH med henblik på at REACH
indføre en europæisk auditkapacitet
Ændre
REACH
for
at
sikre REACH
overensstemmelseskontrol af alle registreringer
af stoffer i henhold til REACH og åbne
mulighed for at tilbagekalde registreringsnumre
Forslag om at udvide OLAF's indsatsområde til
at omfatte undersøgelser af omsætningen af
ulovlige kemikalier i EU
Forslag om gennemførelsesretsakter til Forordningen om markedsovervågning
forordningen om markedsovervågning med
henblik på at fastsætte ensartede betingelser for
og hyppigheden af kontrollen af visse produkter
Tilvejebringelse af en omfattende og gennemsigtig videnbase om kemikalier
Forslag om revision af kravene til registrering i REACH
REACH for at sikre: udpegning af stoffer med
kritiske fareegenskaber, herunder påvirkning af
nervesystemet og immunsystemet, udviklingen
mht. grupperingsmetoder, registrering af en
undergruppe af polymerer, oplysninger om
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2023
2021

2021
2022
2022

2023

2023

2023

2024
2022
2022

2022

2022-23

2022

kemikaliers samlede miljøaftryk og krav om
kemikaliesikkerhedsrapporter for stoffer på 110 ton
Udarbejde en strategisk forsknings- og
innovationsdagsorden for kemikalier
Finansiere (bio-)monitorering af mennesker og
miljø i hele EU
Oprette et EU-system for tidlig varsling og
indsats
Opstilling af en model til inspiration for forvaltningen af kemikalier på globalt plan
Initiativer med deltagelse af internationale
organisationer og erhvervslivet for at fremme
anvendelsen af UN GHS internationalt
Forslag om på UN GHS-niveau at indføre,
tilpasse eller præcisere kriterier/fareklasser i
overensstemmelse med CLP-forordningen
Støtte, navnlig gennem finansiering, til at
opbygge tredjelandes kapacitet til at vurdere og
forvalte kemikalier
Sikre, at farlige kemikalier, der er forbudt i Den
Europæiske Union, ikke fremstilles til eksport,
herunder ved at ændre den relevante
lovgivning, hvis og når det er nødvendigt.
Fremme rettidig omhu i forbindelse med
bæredygtig produktion og anvendelse af
kemikalier i det fremtidige initiativ om
bæredygtig virksomhedsledelse
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