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B9-0000/2020 

Europa-Parlamentets beslutning om en kemikaliestrategi for bæredygtighed 

(2020/2531(RSP)) 

Europa-Parlamentet,  

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. 

november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i 

en ressourcebegrænset verden" ("det syvende miljøhandlingsprogram") og dets vision 

frem til 2050, 

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 

december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for 

kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur ("REACH-

forordningen"), 

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. 

december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 

("CLP-forordningen"), 

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 

2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, 

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1107/2009/EF af 21. oktober 

2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler; 

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 

2019 om persistente organiske miljøgifte, 

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 

2012 om eksport og import af farlige kemikalier, 

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1381 af 20. 

juni 2019 om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden, 

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2398 af 12. 

december 2017, direktiv (EU) 2019/130 af 16. januar 2019 og direktiv 2019/983 af 5. 

juni 2019 om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod 

risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, 

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 

2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 26. juni 2019 med titlen "Mod en strategi for en 

bæredygtig kemikaliepolitik i Unionen", 
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– der henviser til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og til målene for 

bæredygtig udvikling (SDG), 

 der henviser til Rådets konklusioner af 4. oktober 2019 med titlen "Mere cirkularitet — 

omstilling til et bæredygtigt samfund", 

 der henviser til de politiske retningslinjer for Europa-Kommissionen for 2019-2024, 

navnlig nulforureningsmålsætningen for Europa, 

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen "Den 

europæiske grønne pagt" (COM(2019)640), 

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2018 med titlen "En ren 

planet for alle – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, 

moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi" (COM(2018)0773), og til den 

dybtgående analyse, der understøtter denne meddelelse1, 

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2018 med titlen 

"Kommissionens generelle rapport om, hvordan REACH fungerer, og revision af visse 

elementer — Konklusioner og tiltag" (COM(2018)0116) og det ledsagende 

arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, 

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. november 2018 med titlen "Mod en 

omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer" (COM(2018)0734), 

 der henviser til rapport fra Kommissionen af 7. november 2018 med titlen 

"Gennemgang af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om 

kosmetiske produkter for så vidt angår stoffer med hormonforstyrrende egenskaber" 

(COM (2018) 739), 

 der henviser til rapport fra Kommissionen af 25. juni 2019 med titlen "Resultaterne af 

kvalitetskontrollen af den vigtigste lovgivning om kemikalier (bortset fra REACH) og 

identificerede udfordringer, mangler og svagheder" (COM(2019)0264), 

 der henviser til sin beslutning af 24. april 2009 om de lovgivningsmæssige aspekter ved 

nanomaterialer (2008/2208(INI)) 

 der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om ressourceeffektivitet: overgang til en 

cirkulær økonomi (2014/2208(INI)), 

 der henviser til sin beslutning af 17. april 2018 om gennemførelsen af det syvende 

miljøhandlingsprogram (2017/2030(INI)), 

 der henviser til sin beslutning af 13. september 2018 om gennemførelsen af pakken om 

den cirkulære økonomi: løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, 

produkt- og affaldslovgivningen (2018/2589(RSP)), 

                                                
1 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
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–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. januar 2018 om gennemførelse af 

pakken om cirkulær økonomi: løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem 

kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (COM(2018)0032) og det tilknyttede 

arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2018)0020), 

 der henviser til sin beslutning af 13. september 2018 om en EU-strategi for plast i en 

cirkulær økonomi (2018/2035(INI)), 

 der henviser til sin beslutning af 13. september 2018 om gennemførelse af forordning 

(EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler (2017/2128(INI)), 

 der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om Unionens godkendelsesprocedure 

for pesticider (2018/2153(INI)), 

 der henviser til sin beslutning af 12. februar 2019 om gennemførelsen af direktiv 

2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider (2017/2284(INI)), 

 der henviser til sin beslutning af 18. april 2019 om en omfattende EU-ramme for 

hormonforstyrrende stoffer (2019/2683(RSP)), 

 der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt 

(2019/2956(RSP)), 

 der henviser til sin beslutning af x X 2020 om en strategisk tilgang til lægemidler i 

miljøet (2019/2816(RSP)), 

 der henviser til FN's miljøprograms rapport af 29. april 2019 med titlen "Global 

Chemicals Outlook II — From Legacies to Innovative Solutions: Implementing the 

2030 Agenda for Sustainable Development", 

 der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs rapport af 4. december 2019 med titlen 

"The European environment – state and outlook 2020" (rapport om miljøsituationen – 

SOER 2020), 

 der henviser til undersøgelsen fra august 2017 bestilt af Kommissionen med titlen 

"Study for the strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action 

Programme"2, 

 der henviser til undersøgelsen fra januar 2019, der blev ajourført maj 2019, og som var 

bestilt af Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender med titlen "Endocrine 

Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection"3, 

 der henviser til mundtlig forespørgsel til Kommissionen om en kemikaliestrategi for 

bæredygtighed (O-000000/2019 – B9-2019), 

 der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2, 

                                                
2 https://op.europa.eu/s/nJFb  
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf  

https://op.europa.eu/s/nJFb
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf
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 der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, 

1. Målsætningen om nulforureningsmålsætningen for et giftfrit miljø; 

2. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en kemikaliestrategi for bæredygtighed, der 

effektivt sikrer et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet og 

minimerer eksponeringen for farlige kemikalier; 

3. understreger, at den nye strategi bør være i overensstemmelse med og supplere de 

andre politiske mål i den grønne pagt; 

4. mener, at kemikaliestrategien bør skabe sammenhæng og synergi mellem 

kemikalielovgivningen (f.eks. REACH, CLP, POP, kviksølv, 

plantebeskyttelsesmidler, biocider) og relateret EU-lovgivning, herunder specifik 

produktlovgivning (f.eks. legetøj, kosmetik, materialer i kontakt med fødevarer, 

byggevarer, emballage), generel produktlovgivning (f.eks. miljøvenligt design, 

miljømærke), lovgivning om delmiljøer (f.eks. vand og luft) samt lovgivning om 

industrianlæg (f.eks. IED, Seveso III-direktivet); 

5. understreger, at kemikaliestrategien skal bringes i overensstemmelse med hierarkiet 

for foranstaltninger til risikostyring, der prioriterer forebyggelse, fjernelse og 

erstatning højere end kontrolforanstaltninger; 

6. understreger, at strategien fuldt ud bør afspejle forsigtighedsprincippet og princippet 

om, at forureneren betaler; 

7. fremhæver, at den nye kemikaliestrategi bør være baseret på solid og ajourført 

videnskabelig dokumentation, og at efterfølgende lovgivningsmæssige 

foranstaltninger bør ledsages af konsekvensanalyser, idet der tages hensyn til input fra 

relevante interessenter; 

8. bekræfter, at alle lovgivningsmæssige huller i EU's kemikalielovgivning bør lukkes, 

og at den nye kemikaliestrategi effektivt bør bidrage til hurtig udskiftning af særligt 

problematiske stoffer og andre farlige kemikalier, herunder hormonforstyrrende 

stoffer, meget persistente kemikalier, neurotoksiske stoffer og immunotoksiske stoffer 

samt håndtering af kombinationsvirkninger af kemikalier, nanoformer af stoffer og 

eksponering for farlige kemikalier fra produkter; gentager, at ethvert forbud mod disse 

kemikalier bør tage hensyn til alle aspekter af bæredygtighed; 

9. understreger, at der er behov for en klar forpligtelse til at sikre midler til bedre 

forskning i sikrere alternativer og fremme substitution af skadelige kemikalier, 

ikkegiftig produktion og bæredygtig innovation; 

10. gentager, at det er nødvendigt at minimere dyreforsøg ved hjælp af nye tilgange og 

metoder, og opfordrer til, at der gøres en større indsats og afsættes flere midler til dette 

formål med henblik på at indføre ikke-dyrebaserede sikkerhedsvurderinger i al 

relevant lovgivning og ikke kun for kosmetik; beklager, at der stadig er hindringer for 

anvendelse og godkendelse af alternative afprøvningsmetoder (uden brug af dyr) til 

reguleringsmæssige formål, der delvis er forbundet med mangler i de tilgængelige 
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retningslinjer for afprøvning4; anmoder om, at der træffes foranstaltninger til at rette 

op på denne situation; 

11. mener, at strategien bør omfatte en udvidelse af brugen af generiske risikovurderinger 

på tværs af lovgivningen; 

12. opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

kombinationsvirkninger behandles fuldt ud i al relevant lovgivning, herunder 

udvikling af nye forsøgsmetoder og revision af datakrav, hvor det er nødvendigt; 

13. glæder sig over princippet om "ét stof — én risikovurdering" for bedre at kunne 

anvende EU's agenturers og videnskabelige organers ressourcer, undgå 

dobbeltarbejde, mindske risikoen for divergerende resultater af vurderinger, 

fremskynde og skabe sammenhæng i forordningen om kemikalier og sikre en bedre 

beskyttelse af sundhed og miljø og lige konkurrencevilkår for industrien; 

14. understreger behovet for en mere integreret tilgang til vurdering af kemikalier med 

samme risiko, usikkerhedsmoment eller funktion som gruppe; opfordrer derfor 

Kommissionen til i større udstrækning at støtte sig til en gruppestrategi, både i 

forbindelse med evalueringen og under de efterfølgende lovgivningsmæssige tiltag, 

for at undgå uønsket erstatning; understreger, at tilgangen med "ét stof — én 

risikovurdering" ikke må være i modstrid med eller forhindre, at der udvikles en 

gruppestrategi til vurdering af familier som helhed; 

15. mener, at der er behov for regulerende foranstaltninger for at beskytte sårbare grupper; 

opfordrer Kommissionen til at vedtage en tværgående definition af sårbare grupper, 

tilpasse risikovurderinger og tilpasse beskyttelsen af sårbare grupper i al 

kemikalielovgivning; 

16. opfordrer til en strategi til at forbedre gennemførelsen af REACH med hensyn til 

registrering, evaluering og godkendelse; gør igen opmærksom på princippet om "ingen 

data, intet marked"; opfordrer til at sikre obligatorisk ajourføring af 

registreringsdossierer baseret på den seneste tilgængelige videnskab; opfordrer til 

gennemsigtighed med hensyn til overholdelsen af registreringsforpligtelserne og til at 

give ECHA udtrykkelig beføjelse til at trække registreringsnumre tilbage i tilfælde af 

fortsat manglende overholdelse; 

17. mener, at evalueringen af stoffer både skal forbedres og fremskyndes; 

18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afstå fra at tillade stoffer og 

godkende produkter med ufuldstændige datasæt om sundheds- og miljørisici; 

19. opfordrer Kommissionen til at muliggøre hurtig, effektiv og gennemsigtig 

reguleringsmæssig kontrol med skadelige kemikalier og udvikle og gennemføre et 

system for tidlig varsling for at identificere nye risici og risici i fremvækst med 

henblik på at sikre en hurtig reguleringsopfølgning på et tidligt stadie; 

                                                
4 Resultaterne af kvalitetskontrollen af den vigtigste lovgivning om kemikalier (bortset fra REACH) og 

identificerede udfordringer, mangler og svagheder (COM(2019)0264). 
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20. understreger, at lovgivningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer bør 

revideres; 

21. er bekymret over de mange uoverensstemmelser i EU-lovgivningen vedrørende 

PBT/vPvB, som blev fastslået ved kvalitetskontrollen; opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en klar handlingsplan og lovgivningsforslag om, hvordan man kan imødegå 

alle persistente, bioakkumulerende og toksiske samt meget persistente og meget 

bioakkumulerende og persistente og mobile kemikalier på tværs af al relevant 

lovgivning og miljømedier, herunder handlingsplanen til udfasning af enhver ikke-

essentiel anvendelse af perfluoralkylstoffer (PFAS) som led i kemikaliestrategien for 

bæredygtighed; 

22. gentager sine opfordringer fra den 18. april 2019 om en omfattende EU-ramme for 

hormonforstyrrende stoffer, navnlig til at vedtage en horisontal definition baseret på 

WHO's definition af formodede hormonforstyrrende stoffer, samt for kendte og 

formodede hormonforstyrrende stoffer i overensstemmelse med klassificeringen af 

CMR-stoffer i CLP-forordningen, revidere datakravene i overensstemmelse hermed, 

effektivt minimere den samlede eksponering af mennesker og miljø for 

hormonforstyrrende stoffer, fremsætte lovgivningsforslag om indsættelse af særlige 

bestemmelser om hormonforstyrrende stoffer i lovgivningen om legetøj og kosmetik 

for at behandle hormonforstyrrende stoffer som stoffer, der er kræftfremkaldende, 

mutagene eller reproduktionstoksiske, og revidere lovgivningen om materialer, som 

kommer i kontakt med fødevarer, med henblik på at erstatte hormonforstyrrende 

stoffer; 

23. gentager sin opfordring af 14. marts 2013 om, at hormonforstyrrende stoffer bør 

betragtes som stoffer uden nedre grænse; 

24. opfordrer Kommissionen til at indføre nye fareklasser i CLP-forordningen (f.eks. for 

hormonforstyrrende stoffer); 

25. understreger, at kemikaliestrategien for bæredygtighed bør forbedre vurderingen af 

komplekse stoffer (f.eks. stoffer af ukendt eller variabel sammensætning (UVCB'er)) 

og registrering af polymerer, navnlig ved at støtte ECHA i at videreudvikle de 

løsninger, der allerede er indført (f.eks. stoffets identitetsprofil); opfordrer til, at der 

udvikles særlige metoder til vurdering af denne type stoffer, som giver mulighed for 

en solid videnskabeligt baseret tilgang og er praktisk anvendelige; 

26. opfordrer til fuld gennemførelse af lovgivningen om plantebeskyttelsesmidler; 

opfordrer Kommissionen til at offentliggøre resultaterne af REFIT-processen for 

lovgivningen om plantebeskyttelsesmidler så hurtigt som muligt; opfordrer 

Kommissionen til at fremskynde Europas overgang til lavrisikopesticider og mindske 

afhængigheden af pesticider for at opfylde målene i direktivet om bæredygtig 

anvendelse af pesticider og støtte landbrugerne heri; 

27. understreger den bekymrende forsinkelse i gennemførelsen af vurderingsprogrammet 

og behovet for at sikre en hurtigere og omfattende (fornyet) sikkerhedsvurdering af 

biocider, der er aktive stoffer, hjælpestoffer og hele produkter, herunder 

hormonforstyrrende egenskaber, for at sikre beskyttelsen af borgernes sundhed og 

miljøet; 
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28. understreger betydningen af at udvikle ikkegiftige materialecyklusser; gentager, at 

forebyggelse i henhold til affaldshierarkiet prioriteres højere end genanvendelse, og at 

genanvendelse derfor ikke bør retfærdiggøre fortsat anvendelse af farlige stoffer; 

29. mener, at offentliggørelse af alle farlige kemikalier i artikler i forsyningskæden til 

forbrugere og affaldsforvaltere er en forudsætning for at opnå ikke-giftige 

materialecyklusser; 

30. opfordrer Kommissionen til at sikre, at der hurtigt etableres et brugervenligt offentligt 

informationssystem om farlige stoffer i materialer, artikler og affald, som stilles til 

rådighed på alle EU-sprog; 

31. påpeger, at strategien bør hjælpe den kemiske industri med at nå klimaneutralitets og 

nulemissionsmålene samt støtte et velfungerende indre marked og samtidig styrke 

EU's industris konkurrenceevne og innovation;   

32. opfordrer til, at der gives støtte til SMV'er for at hjælpe dem med at overholde EU's 

kemikalielovgivning; 

33. understreger, at lovgivning er nøglen til at udstikke retningslinjer for den nødvendige 

innovation med henblik på overgangen til en cirkulær og bæredygtig kemikaliesektor 

og langsigtede investeringer; 

34. understreger behovet for, at EU's kemikalielovgivning skaber incitamenter for 

bæredygtig kemi, materialer (herunder plast) og teknologier, herunder ikke-kemiske 

alternativer, som er sikre og ugiftige i deres udformning; 

35. minder om, at de gebyrindtægter, som ECHA modtager, vil blive væsentligt reduceret; 

opfordrer til en bæredygtig finansieringsmekanisme med henblik på at sikre, at den 

fungerer godt på lang sigt, og til at fjerne den ineffektivitet, der skyldes adskillelsen af 

budgetposter, idet der stilles de ressourcer til rådighed, der er nødvendige for at 

opfylde de stigende krav til dets nuværende arbejde og sikres tilstrækkelige 

supplerende ressourcer til det yderligere arbejde, der er behov for; 

36. opfordrer til, at EU's kemikalielovgivning gennemføres fuldt ud; opfordrer 

medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelig kapacitet til at forbedre håndhævelsen af 

EU's kemikalielovgivning og til, at Kommissionen og ECHA yder passende støtte 

hertil; 

37. opfordrer Kommissionen til at sikre, at importerede produkter overholder de samme 

standarder som de kemikalier og produkter, der fremstilles i Unionen; mener, at 

kontrollen med manglende overholdelse inden for EU og ved dets grænser bør styrkes; 

38. mener, at EU's standarder for kemisk sikkerhed bør fremmes på internationalt plan; 

° 

° ° 

39. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 


