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Observera
• Denna presentation innehåller en förenklad bild av lagstiftningen. För en
fullständig bild av regelverket måste du titta i aktuella rättsakter.
• Har du frågor om kemikalielagstiftningen är du välkommen att kontakta oss.
Här kan du ställa skriftliga frågor och hitta telefonnummer till oss
https://www.kemi.se/fraga-kemikalieinspektionen/

Vad innebär CLP-förordningen
Regler för ämnen och blandningar
som släpps ut på marknaden.
•
•
•
•

Klassificera
Informera genom märkning
Förpacka
Anmäla till Echa:s klassificeringsoch märkningsregister
• Lämna uppgifter till
Giftinformationscentralen (GIC)
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Uppdatering av CLP genom ATP:er*
Aktuella:
•
ATP 14 – harmoniserad klassificering och märkning av
ämnen (bilaga VI) - ej formellt beslutad än
Diskuteras:
•
ATP 15 – harmoniserad klassificering och märkning av
ämnen (bilaga VI)

Mer information: https://www.kemi.se/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning
* Adaptation to Technical Progress

Harmoniserade uppgifter till giftinformationscentraler
– bilaga VIII
• Samma informationskrav
i alla länder
• Gemensamt format

• Skicka in via central portal
hos Echa
Echa: Europeiska kemikaliemyndigheten

Vilka ska anmäla - bilaga VIII?
Importör
för in ett ämne eller en
blandning från land utanför
EES
”Nedströmsanvändare”
Använder blandning
yrkesmässigt: formulerare
legotillverkare, förpackar om

Uppgiftslämnare
enligt artikel 45

Distributör:

lagrar och säljer vidare: grossist,
återförsäljare – även namnbytare eller

Också viktig roll –
indirekt ansvar

på annat sätt märker om
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När anmäla - bilaga VIII?
• Lämna uppgifter på farliga blandningar till giftinformationscentraler innan de
släpps ut på marknaden
Gäller för blandningar för;
• Konsumentanvändning från 1 januari 2021 (troligtvis)
• Yrkesmässig användning från 1 januari 2021
• Industriell användning från 1 januari 2024
• Övergångsperiod till 1 januari 2025

Pågående ändringar i bilaga VIII
• Uppdaterad version på gång
• Exempel på ändringar
- inrapportering till Giftinformationscentralen av
produkter för konsumentbruk
1 januari 2021
- UFI behövs bara på innerförpackningen
- UFI kan vara i säkerhetsdatabladet för produkt som
levereras för att användas på industrianläggningar
(istället för på förpackningen)

UFI: VDUI-414F-1003-1862

Uppdaterad vägledning
• Version 2 av vägledning till
harmoniserad information till
Giftinformationscentraler
(juli 2019)
• För mer information:
https://echa.europa.eu/sv/guidance-documents
/guidance-on-clp
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Diskussion om genomförbarhet av bilaga VIII för
vissa blandningar
• Studien ”Workability study” klar
Berörda produkter
• Diskussion pågår om hur lösa
inrapportering till
Giftinformationscentraler för vissa
produkttyper – ändringar i bilaga VIII
kommer senare

Petroleumprodukter
Industrigaser
Cement
Konstruktionsprodukter
Målarfärg
Rengöringsmedel
Parfym (doftämnen)

Utvärdering av EU:s kemikalielagstiftning
• Att bedöma om det nuvarande regelverket för kemikalier är ändamålsenliga
och levererar som avsett/förväntat. (Fitness check)
• CLP och nedströmslagstiftningar exkl Reach ingår
• Tittat på duglighet, effektivitet, samstämmighet, relevans och EU mervärde
• Kommissionsrapport klar: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC0199R(01)&from=EN

Generella slutsatser i utvärdering av EU:s
kemikalielagstiftning
• Ändamålsenlig gällande att säkerställa en hög skyddsnivå för människors
hälsa och miljön ämnen och blandningar
• Lett till betydande fördelar gällande människors hälsa och miljö i och med
reglering av farliga ämnen
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Slutsatser om CLP i utvärdering av EU:s
kemikalielagstiftning
• CLP fungerar som kärnan i EU: s kemikalielagstiftning
• Harmoniserad klassificering bra för konsekvent faroidentifiering men
otillräcklig kapacitet
• Klassificerings- och märkningsregistret kan förbättras
• Ska ytterligare faroklasser införas? t.ex. persistenta, bioackumulerande,
toxiska och mycket persistenta och mycket bioackumulerande ämnen och
toxicitet för landlevande organismer, endokrina effekter

Offentliga samråd harmoniserad klassificering

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning/lamnasynpunkter-pa-andringsforslag-i-clp

Länkar till mer information
Mer information finns hos KemI:
http://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/clp---klassificering-och-markning

På Echa: https://echa.europa.eu/regulations/clp
Agendor och minnesanteckningar från behöriga myndigheters möten om Reach
och CLP:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDet
ail&groupID=2385&NewSearch=1&NewSearch=1
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Tack!
Frågor?
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