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Om: En strategi for bæredygtig brug af kemikalier

Den 11. december 2019 vedtog Kommissionen sin meddelelse om den europæiske grønne pagt 
(COM(2019)0640). Meddelelsen bebuder, at Kommissionen inden sommeren 2020 vil fremlægge en 
strategi for bæredygtig brug af kemikalier med henblik på at sikre et giftfrit miljø. I meddelelsen 
fastslås det, at strategien vil bidrage til at beskytte borgerne og miljøet bedre mod farlige kemikalier 
og tilskynde til innovation med henblik på udvikling af sikre og bæredygtige alternativer. 
Kommissionen forklarer endvidere, at den vil se på, hvordan EU's agenturer og videnskabelige 
organer kan bruges bedre i forsøget på at nå frem til en proces, der sikrer, at det samme stof kun 
vurderes én gang, og til at skabe mere gennemsigtighed i forbindelse med prioriteringen af tiltag til 
håndtering af kemikalier. Ifølge Kommissionen skal de lovgivningsmæssige rammer hurtigt kunne 
afspejle videnskabelig dokumentation om risikoen ved hormonforstyrrende stoffer, farlige kemikalier i 
produkter, herunder også importerede produkter, kombinationsvirkningerne af forskellige kemikalier 
og meget persistente kemikalier.

Der blev imidlertid konstateret en række udfordringer, mangler og svagheder i EU-lovgivningen:

1. Hvilke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger agter Kommissionen at 
træffe i forbindelse med strategien for bæredygtig brug af kemikalier? Hvordan agter 
Kommissionen især at forbedre den måde, hvorpå REACH fungerer, og lukke de 
lovgivningsmæssige huller i EU's kemikalielovgivning og i al relevant sektorspecifik lovgivning for 
at opnå sammenhæng og et højt beskyttelsesniveau? Hvordan agter Kommissionen at behandle 
hormonforstyrrende stoffer, kombinationsvirkningerne af forskellige kemikalier og persistente 
kemikalier for at minimere eksponeringen?

2. Hvad er tidsplanen for disse foranstaltninger?

3. Hvordan vil Kommissionen sikre EU-industriens globale konkurrenceevne i den nærmeste 
fremtid og på mellemlang og lang sigt, i betragtning af at der gælder strengere regler i EU 
sammenlignet med andre regioner og lande?

4. Hvordan vil Kommissionen sikre medlemsstaternes fulde overholdelse?
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