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Kommunikation er essentiel  – Digitalisering som løsning  

REACH CLP
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FN Verdensmål 

Verdensmål nummer 9 

Mere innovation !

Kommunikationsteknologi!

Signifikant øget adgang til information!

Opgrader teknologiske muligheder  => 

digitalisering !

Industrierer gøres bæredygtige, med 

mere effektiv udnyttelse af ressourcer og 

øget brug af rene teknologier og 

processer!

Digital information i forsyningskæden (3) | 2021-11-01



4

Digitale informationsveje 

Etiketter (CLP) – med printet og digital 

information

Nye digitale ”produktpas”
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CLP etiket – digital information

CLP etiket formidler information til bruger af kemi og produkter med kemi; information om farer og 

sikkerhed, information som hjælper til at beskytte menneskers sundhed og miljøet 

BEGRÆNSNING! Kompleks og måske overvældende etiketinformation kan nedsætte effektivitet 

af den lovgivning der skal beskytte mennesker og miljø

CLP etiket må også give plads for tilføjelse af nye fareklasser (tegnebordet)  

o Hormonforstyrrende stoffer 

o Persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer (PBT og en for vPvB) 

o Persistente, mobile og toksiske stoffer (PMT og en for vPvM)

DIGITAL HVORFOR: Innovative digitale redskaber kan forbedre kommunikation af 

etiketinformation (dele af -). Dertil fokus på at skabe mere opmærksomhed hos (for)brugere, øget 

forbrugerkraft, anvendelsesinstruktion, brugerrelevant information. På sigt et fleksibelt, 

besparende potentiale i.f.t. trykte etiketter alene. 
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Koncept  på tegnebordet i EU (Green Deal og Circular Economy Action Plan)

• SCOPE: Formidler information relateret til bæredygtighed, cirkularitet og værdibevarelse ved 

genbrug, genanvendelse & genfremstilling

• HVAD: Struktureret samling af data med alle vigtige miljø- og materialerelaterede 

informationer for produkt livscyklus. Data om oprindelse og sammensætning, om de enkelte 

bestanddele, evt. indhold af uønskede stoffer, kritiske råmaterialer, cirkulært materiale, 

muligheder/instruktion for cirkulær anvendelse / reparation, opsamling før bortskaffelse og 

håndtering som affald. Sporbarhed for produkter

• HVORDAN:  Decentraliseret system linket til ”The European Dataspace for Smart Circular 

Applications (EDSCA), med aftalte dataejerskaber og adgangsrettigheder via unik identifier i 

centralt register. Data kan forblive lokalt. Blockchain teknologi.

• REACH II: EU vil vurdere hvordan informationskrav om CO2 aftryk, emission af drivhusgasser

for kemiske stoffer introduceres i REACH II.                                                                          

CO2 aftryk for kemiske stoffer med i produktpas? 

- ALT STARTER MED KEMI ! 

Produktpas – digital information 
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Faldgrupper ved digitalisering ?  

EU vil harmoniseret digital mærkning og nye digitale 

produktpas

Der er brug for:

• Tidlig koordinering!

• Tidlig standardisering!

• Undgå ukoordinerede tiltag som kan føre til

markedsfragmentering og systemer der bliver incompatible 

med udviklingen! 

Inddrag erfaringer - eksempel:

• Kommunikation i forsyningskæder af sikkerhedsdatablade

med eksponeringsscenarier

ESCom standard for udveksling af data mellem IT systememer

( sætningskatalog, XML format “data container”)

ECHA ENES netværk 2011 – 2018 - 2020 blev oprettet efter

første REACH registreringsdeadline 2010
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Hvad vil give mening ?  

DIGITALT PRODUKTPAS

Cirkulær, bæredygtig økonomi kræver smartere styring af

produktrelaterede data, gennem et produkts livscyklus og tilbage til

produktets sammensætning

• EU vil vurdere hvordan informationskrav om klimaaftryk for 

kemiske stoffer introduceres i REACH II

✓ Et digitalt pas med standardiseret

bæredygtighedsinformation for kemi / kemiske stoffer ville

være nyttigt, herunder klimaaftryk og virgin/cirkulær

oprindelse
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Hvad vil give mening ?

Verdensmål nummer 8

Anstændigt arbejde for alle!

Intet børnearbejde 2025!

Afkoble økonomisk vækst fra 

miljøforringelse!

✓ Udveksling af information fra 

leverandøren i forsyningskæden 

om børnearbejde, arbejdstid og 

ansættelsesforhold, misbrug, 

diskrimination 

Politisk mandat 

for 

DIGITALT PRODUKTPAS

inkluderer 

under

bæredygtighed 

også 

sociale aspekter
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Hvad vil give mening ?  

DIGITALISERING AF ETIKETTER (kemi og kemiprodukter)

✓ Afpas indhold og form efter målgruppe

forbruger/industriel/professionel

✓ Overvej - link mellem digitale etiketter (CLP) og digitalt

produktpas?

✓ Etiketter som formidler af essential produktinformation til

brugere – mulighed for at inkludere produktspecifikationsdata

digitalt?

✓ Ved DIGITALISERING AF ETIKETTER og ved DIGITALT 

PRODUKTPAS vil det give mening at tænke i helheder

og handle rettidigt; være inkluderende i.f.t. virksomheder

af forskellig størrelse! 
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