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Det Europæiske Kemikalieagentur

ECHA og EU's kemikalielovgivning
Fremme af sikker anvendelse af kemikalier

ECHA-15-FS-02-DA

EU har verdens mest ambitiøse lovgivning 
med henblik på sikker anvendelse af 
kemikalier.

Som følge af REACH- og CLP-forordningen 
har den kemiske industri i et hidtil uset 
omfang stillet information om de kemiske 
stoffer, der bruges i Europa, til rådighed. 

Forordningen om biocidholdige produkter 
fører til bedre funktion af markedet for 
biocidholdige produkter i EU. Forordningen 
om forudgående informeret samtykke 
regulerer eksport og import af visse farlige 
kemikalier. 

Det Europæiske Kemikalieagentur 
(ECHA) gennemfører disse fire retsakter 
til beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet.   
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REACH

REACH står for »Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of chemicals« 
(registrering, vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier)..

Kemikalier kan ikke anvendes i Europa, medmindre 
de er registreret. Indtil nu har europæiske 
producenter og importører registreret de farligste 
kemikalier og dem, der fremstilles i store og 
mellemstore mængder. Mindre mængder skal 
være registreret i 2018. Alle nye kemikalier skal 
registreres, før de fremstilles eller bringes på 
markedet.

ECHA modtager de enkelte registreringer og 
vurderer, om de er i overensstemmelse med 
lovgivningen. EU's medlemsstater vurderer udvalgte 
stoffer for at skabe klarhed over indledende 
bekymringer vedrørende menneskers sundhed eller 
miljøet.

I henhold til REACH bærer industrien ansvaret for 
kemikaliesikkerheden, men lovgivningen åbner også 
mulighed for innovation.

Oplysninger om kemikalier tilgængelige for alle

ECHA offentliggør oplysningerne fra 
registreringsdossiererne på sit websted – bortset 
fra kommercielt fortrolige data. På webstedet 
findes der oplysninger om selve stofferne og 
farerne ved dem samt vejledning om sikker brug 
af dem. Mængden af oplysninger vokser konstant. 
Webstedet er således i verdenssammenhæng en unik 
kilde til oplysninger om kemikalier. 

Producenter og importører anvender disse 
oplysninger til at gøre anvendelsen af kemikalier 
sikker. De formidler sikkerhedsoplysninger til 
brugerne, som derefter kan kortlægge risiciene 
på arbejdspladsen og anvende de mest effektive 
risikohåndteringsforanstaltninger. Ved hjælp disse 
oplysninger kan forbrugerne få større viden om 
kemikalierne i de produkter, de køber. 

Myndighederne anvender oplysningerne til 
at identificere kemikalier, der har behov for 
ekstra kontrol eller begrænsninger på grund af 
farerne i forbindelse med dem. Oplysningerne i 
virksomhedernes registreringer benyttes desuden 
af de nationale håndhævelsesmyndigheder, 
når de foretager inspektion på et anlæg 
og kontrollerer, at der anvendes passende 
risikohåndteringsforanstaltninger.

Deling af oplysninger for at undgå unødvendige 
dyreforsøg

Virksomheder, der fremstiller det samme kemikalie, 
skal samarbejde gennem udveksling af oplysninger 
om kemikaliet. Denne udveksling af oplysninger 
er et lovkrav, der tjener til at undgå unødvendige 
dyreforsøg og minimere virksomhedernes 
omkostninger. Når der mangler data, opfordres 
der til at bruge alternative metoder til vurdering 
af farerne ved kemikalier, da dyreforsøg kun må 
foretages som en sidste udvej.

Når industrien foreslår at udføre forsøg med 
hvirveldyr, offentliggør ECHA derudover forslaget 
på sit websted. Alle med relevante oplysninger om 
den foreslåede test af stoffet kan fremsende dem 
til ECHA. Hvis der fremkommer sådanne oplysninger, 
kan dyreforsøget undgås.

Håndtering af problematiske stoffer

I henhold til REACH hviler bevisbyrden på 
virksomhederne . For at overholde forordningen skal 
virksomhederne fastlægge og håndtere risiciene ved 
de stoffer, de fremstiller og markedsfører i EU. 
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De skal over for ECHA bevise, hvordan stoffet 
kan anvendes sikkert, og de skal formidle 
risikohåndteringsforanstaltningerne til brugerne.

Hvis de risikohåndteringsforanstaltninger, 
industrien anbefaler i et registreringsdossier, 
ikke anses for tilstrækkelige, kan EU indskrænke 
anvendelsen af stoffet ved f.eks. at begrænse dets 
anvendelse eller kræve, at virksomhederne skal have 
forhåndsgodkendelse til at anvende det.

Stoffer, der kan have alvorlige virkninger på 
menneskers sundhed og miljøet, kan udpeges som 
særligt problematiske stoffer (SVHC) og optages 
på kandidatlisten. Som næste skridt kan disse 
stoffer overføres til godkendelseslisten. Det 
betyder, at virksomhederne efter en given dato 
ikke må markedsføre eller anvende det farlige 
stof, medmindre de har fået tilladelse til det. Et af 
hovedformålene med godkendelse er at erstatte 
særligt problematiske stoffer, hvor det er muligt.

KLASSIFICERING OG MÆRKNING

EU's forordning om klassificering, mærkning og 
emballering af stoffer og blandinger (CLP) tilsigter 
også  at beskytte menneskers sundhed og miljøet og 
den frie bevægelighed for stoffer. Med forordningen 
integreres de kemiske klassifikationskriterier 
fra FN's globalt harmoniserede system i EU-
lovgivningen.

Virksomhederne skal anmelde den klassificering 
og mærkning, de anvender for deres kemikalier, 
til ECHA. ECHA har modtaget millioner af 
disse anmeldelser for over 100 000 stoffer fra 
virksomheder. Anmeldelse finder sted for alle 
stoffer, der skal registreres i henhold til REACH, 
samt for alle farlige stoffer. 

Medlemsstaterne og industrien kan foreslå, at et 
klassificeringen og mærkningen af et farligt stof 
harmoniseres i hele EU. Denne harmoniserede 
klassificering sikrer, at alle virksomheder giver 
de samme oplysninger til deres kunder. Europa-
Kommissionen beslutninger om harmonisering 
bygger på den pågældende udtalelse fra ECHA's 
Udvalg for Risikovurdering og den forudgående 
offentlige høring. 

 
 

Forordningen om klassificering, mærkning og 
emballering indfører nye piktogrammer.

BIOCIDHOLDIGE PRODUKTER

Biocidholdige produkter anvendes mod skadedyr 
og skadelige mikroorganismer. De omfatter f.eks. 
insektbekæmpelsesmidler, træbeskyttelse og 
desinfektionsmidler. 

Formålet med forordningen om biocidholdige 
produkter er at forbedre funktionen af markedet 
for biocidholdige produkter i EU og samtidig sikre 
et højt niveau af beskyttelse af mennesker og 
miljøet. De farligste biocidaktivstoffer vurderes før 
godkendelse, hvilket også gælder de biocidholdige 
produkter, hvori de findes. Dette skal mindske 
antallet af kræftfremkaldende, mutagene og 
toksiske stoffer på markedet. Hvis aktivstoffet 
er identificeret som et stof, der bør erstattes 
af et mindre farligt stof, vil dets anvendelse i et 
biocidholdigt produkt kun blive godkendt, hvis der 
ikke findes bedre alternativer.

Alle biocidholdige produkter skal godkendes, før 
de kan markedsføres. Producenter af biocidholdige 
produkter kan søge om godkendelse af et produkt 
i et enkelt land eller søge om en godkendelse, som 
gælder i alle EU's medlemsstater.  



annankatu 18,  p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland  |   echa.europa.eu

 
 
FORUDGÅENDE INFORMERET SAMTYKKE

Forordningen om forudgående informeret samtykke 
sætter retningslinjer for eksport og import af 
visse farlige kemikalier. Gennem denne forordning 
gennemføres i EU Rotterdamkonventionen om 
forudgående informeret samtykke vedrørende 
international handel med visse farlige kemikalier 
og pesticider. Den indfører forpligtelser for 
virksomheder, der vil eksportere sådanne kemikalier 
til lande uden for EU. Modtagerlandet bliver 
forhåndsunderrettet, når der forventes at ankomme 
farlige kemikalier til landet. Det pågældende land 
har derefter mulighed for at afvise importen.

VIDENSKABELIG EKSPERTISE OG REGLER 
AF HØJ KVALITET

ECHA's videnskabelige udvalg samler eksperter fra 
medlemsstaterne. Udvalget for Risikovurdering og 
Udvalget for Socioøkonomisk Analyse udarbejder 
ECHA's udtalelser om risiciene ved stoffer og den 
socioøkonomiske virkning af lovgivningstiltag 
vedrørende farlige kemikalier. 

Medlemsstatsudvalget afgiver udtalelser og 
afklarer meningsforskelle mellem medlemsstaterne. 
Udvalget for Biocidholdige Produkter udarbejder 
udtalelser om en række processer vedrørende 
forordningen om biocidholdige produkter.

Forummet for Informationsudveksling om 
Håndhævelsesaktiviteter koordinerer håndhævelsen 
på tværs af landene via fælles projekter.

STØTTE TIL INDUSTRIEN

ECHA støtter industrien ved at offentliggøre 
oplysninger og vejledning på 23 EU-sprog. Agenturet 
stiller helpdesktjenester til rådighed i samarbejde 
med medlemsstaterne i EU/EØS og afholder events, 
workshops og webinarer.

   

                 echa.europa.eu/regulations
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