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Baggrund

• 84% af europæerne er bekymrede for kemikalier i 
hverdagsprodukters effekt på sundheden og 90% er bekymrede for 
deres effekter på miljøet

• Global produktion og handel med kemikalier og varer stiger
• Kemikalieproduktion er den 4. største industri i EU (30.000 

virksomheder, 3,6 mio jobs)
• Befolkningsundersøgelser viser, at stadigt flere skadelige kemikalier 

findes i kroppen og blodet 
• (Kemisk) forurening centralt element i klimaforandringer, tab af 

økosystemer og nedsat biodiversitet
• Det vurderes, at der i EU findes op til 2,8 mio steder, hvor 

økosystemer er forurenet med kemikalier

Kemikaliestrategen anerkender, at
• På trods af 40 lovgivninger på kemikalieområdet er udvikling af 

kemikaliepolitikken berettiget for at sikre mennesker og miljø mod 
skadelig kemi 

De kommende år vil medføre den største ændring i EU 

kemikaliepolitik siden introduktionen af REACH!



One substance – one assessment

Risikovurdering og risikohåndtering af det samme kemiske stof udføres på 
forskellige tidspunkter og for forskellige anvendelser af forskellige organer 
under forskellige lovgivninger. Nogle gange med forskellige datagrundlag og 
med konklusioner, der kan synes at være modstridende.
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EFSA

EMA
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SCOEL



One substance – one assessment

Indhold

▪ Bedre koordinering mellem myndigheder (udvidelse af PACT)
▪ Bedre anvendelse af grouping
▪ Mulighed for, at Kommissionen kan foreslå harmoniserede 

klassificeringer
▪ Flere vurderingsopgaver til agenturerne
▪ Fælles dataplatform 
▪ Bedre brug af akademiske data
▪ Mulighed for at myndigheder kan igangsætte testning og 

monitorering
▪ Fælles EU register med grænseværdier
▪ Review af definitionen for nanomaterialer
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REVISION AF REACH-forordningen (data og vurdering)

Revision af informationskravene for registrering:
• Polymerer
• Udvidelse af informationskrav for iboende egenskaber (bl.a. 

kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, økotoksicitet)
• Information om det miljømæssige fodaftryk (‘environmental footprint’)

Introduktion af ‘Mixture Assessment Factor (MAF)

Essentielle anvendelser (‘goes beyond REACH alone’)

Tilpasse begrænsningsproceduren:
• Udvide den generisk tilgang til risikohåndtering med stoffer, der er 

hormonforstyrrende, PBT/vPvB, immunotoksisk, neurotoksisk, 
luftvejssensibiliserende samt stoffer der har effekt på det enkelte organ

• Udvide den generisk tilgang til risikohåndtering for markedsførte 
produkter til professional anvendelse



REVISION CLP-forordningen (udvalgte områder)

Nye fareklasser:
• Hormonforstyrrende – sundhed og miljø + mistænkt
• Persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) + meget persistent, 

meget bioakkummulerende (vPvB)
• Persistent, mobil og toksisk (PMT) + meget persistent, meget mobil 

(vPvM)

Nye kriterier:
• Vurdering af ekstra-værdi ved anvendelse af data fra jordlevende 

organismer ved miljøklassificering
• Vurdering af behovet for specifikke kriterier for immun-toksicitet og neuro-

toksicitet, som for nuværende er dækket af STOT og 
reproduktionstoksicitet



Revision af Kosmetikforordningen

Inception impact assessment 
(4. oktober – 1. november)

• Bedre sikkerhedsvurdering inden 
markedsføring

• Udvide den generisk tilgang til 
risikohåndtering for stoffer, der er 
hormonforstyrrende

• Flytning af opgaver fra SCCS til 
ECHA

• Revision af definitionen for 
nanomaterialer

• Digital mærkning



Revision af Detergentforordningen

Inception impact assessment
(21. september – 19. oktober)

• Sikre større overensstemmelse med anden relevant lovgivning.
• Supplerende krav – f.eks. udvidelse af begrænsninger for fosfor eller

yderligere krav for farlige stoffer, der endnu ikke er omfattet af
detergentforordningen. 



Hurtigere myndighedsvurderinger - grouping

10

Kilde: Integrated Regulatory

Strategy Annual Report. 

ECHA 2021



Resultat af gruppevurderinger 2020
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Kilde: Integrated Regulatory

Strategy Annual Report. 

ECHA 2021



Mapping the ”chemical universe” of REACH substances
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Kilde: Integrated Regulatory

Strategy Annual Report. 

ECHA 2021



Nye vurderingsmetoder fra OECD 

Defined Approaches (DA)

En fast datafortolkningsprocedure som 
anvendes til at fortolke data fra et defineret sæt af 
informationskilder.
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Tak for i dag!

Magnus Løfstedt

Miljøstyrelsen

Kemikalier

Tolderlundsvej 5 - 5000 Odense C

Mail: malfs@mst.dk


