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Henrik Hedlund
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Avslut och utvärdering

Aktuellt inom

REACH
Helena Dorfh och Anne-Marie Vass
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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/
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Den här presentationen
•

Kort om Reach-förordningen

•

Begränsningar
 Begränsningar – status
 Nytt begränsningsförslag: Allergiframkallande ämnen i textil
och läder

• Regler för särskilt farliga ämnen
 Tillstånd för kromtrioxid
 Information om ämnen i varor: pågående arbeten

Vad är Reach-förordningen?
• Registrering (R), utvärdering (E), godkännande (A) och begränsning av
kemikalier (CH)
• Omvänd bevisbörda – krav på industrin
•
•
•
•

”No data – no market”
Ta fram och sammanställa information
Utveckla lämpliga riskhanteringsåtgärder
Kommunicera till användare (t ex säkerhetsdatablad, informationsplikt)

• Ger myndigheter verktyg för att minska risker med kemikalier:
•
•
•

SVHC*-identifiering - kandidatförteckningen
Tillståndssystemet (bilaga XIV)
Begränsning (bilaga XVII)
* Substances of very high concern

Begränsningar (bilaga XVII) - status
Förslag som utvärderas av
Echa:

Förslag som diskuteras i EUkommissionen:

Mikroplaster i kemiska produkter
Dimetylformamid (DMF) – yrkesmässig
användning*
Formaldehyd och formaldehydavgivare
i varor
5 koboltsalter – yrkesmässig
användning
Kalciumcyanamid i gödsel*
PFHxS (ett högfluorerat ämne)* i
kemiska produkter och varor
D4/D5/D6 (cykliska siloxaner) i kemiska
produkter
Allergiframkallande ämnen i textil och
läder*
*Samråd pågår
https://echa.europa.eu/sv/restrictionsunder-consideration

Bly i PVC inkl. återvunnen PVC
Bly i hagel för jakt i våtmark

Beslutade begränsningar:
Post 73: TDFA*
i spray med
organiska
lösningsmedel

Allmänheten:
2 ppb

Post 54:
Ammoniumnitrat – ändring

 Punkt 2 och 3
utgår
 Förordning om
sprängämnesprekursorer
 1 februari
2021

Diisocyanater – yrkesmässig
användning
Ämnen i tatueringsfärger och
permanent make-up
Perfluorerade karboxylsyror
(kolkedjor med 9-14 kol) i kemiska
produkter och varor
PAH i gummigranulat och
fallskydd

Yrkesmässigt:
”Endast för
yrkesmässigt
bruk”
2 januari
2021

*(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8,tridekafluoroktyl)-silantriol
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Förslag till förbud för allergiframkallande
ämnen i textil och läder– vad innebär det?

Kemikalieinspektionen
Franska myndigheten för säkerhet i
livsmedel, miljö och arbetsmiljö (Anses)

Allergi och textil – vad är problemet?
• Stora mängder kemikalier används i tillverkningen av textiler och läder. En
del finns kvar i den färdiga varan.
• Enligt våra beräkningar är 4-5 miljoner av innevånarna i EU allergiska mot
kemikalier i textiler och läder. Mellan 45 000 och 180 000 människor i EU
utvecklar en allergi varje år.
• Har man blivit sensibiliserad är man allergisk resten av livet.
• Gemene man kan inte undvika exponering.

• Allergiframkallande ämnen ska inte förekomma i varor av
textil och läder

Substances

Conditions of the restriction

Substances with harmonised
1. Shall not be placed on the market for the general public in any of the following articles made exclusively or partly of textile, leather, hides and furs:
classification as skin sensitisers
i.
Clothing and related accessories
in Category 1 or 1A or 1B in
Articles other than clothing which come into contact with the human skin under normal or reasonably foreseeable conditions of use to an extent similar to clothing
Annex VI to Regulation (EC) No ii.
iii.
Footwear
1272/2008
The substances listed in Table
2

if, the article or any individual part of the article at point of sales, contains the substances in an individual concentration equal to or greater than the concentration specified
in paragraphs 2 and 3.
2. The articles or parts of articles, as listed in paragraph 1, shall, at point of sale, not contain substances (meaning exceeding the detection limit) belonging to the group of
“disperse dyes”, with harmonised classification as skin sensitisers in category 1, 1A or 1B in Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008, or listed in Table 2.
3. The articles or parts of articles, as listed in paragraph 1, shall, at point of sale, not contain the following substances above concentrations specified below:

Begränsningsförslaget

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Chromium VI compounds in individual concentration greater than 1 mg/kg w/w for all materials specified in paragraph 1
Formaldehyde in concentration greater than 75 mg/kg w/w for all materials specified in paragraph 1
1,4 paraphenylene diamine in concentration greater than 250 mg/kg w/w in textile and 210 mg/kg in leather, hides and furs
Nickel compounds in concentration greater than 130 mg/kg w/w in textile and 110 mg/kg in leather, hides and furs
Cobalt compounds in concentration greater than 70 mg/kg w/w in textile and 60 mg/kg w/w in leather, hides and furs
Substances not covered by paragraph 3 i-v and with harmonised classification as skin sensitisers in category 1, 1A or 1B listed in Annex VI to Regulation (EC) No
1272/2008, in individual concentration greater than 130 mg/kg in textile and 110 mg/kg in leather, hides and furs.

4. Paragraphs 1 to 3 shall apply without prejudice to the application of any stricter restrictions or existing regulations.
5. Paragraphs 1 to 3 shall not apply to
i.
ii.
iii.

Clothing, related accessories, articles other than clothing, or footwear within the scope of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council
(*) or Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council (**)
Substances that are used as active ingredients in biocidal products within the scope of Regulation (EU) 528/2012.
The placing on the market of second-hand clothing, related accessories, articles other than clothing, or footwear which were in end-use in the Union before 31
January 2023.

6. When existing, the standards adopted by the European Committee for Standardisation (CEN) shall be used as the test methods for demonstrating the conformity of
articles to paragraphs 1 to 3.

(*) Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive
89/686/EEC (OJ L 81, 31.3.2016, p. 51)
(**) Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No
178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (OJ L 117, 5.5.2017, p. 1).’
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Förslaget omfattar över 1000 ämnen
Hudsensibiliserande
ämnen i kategori 1, 1A
eller 1B i bilaga VI till
förordning (EG) nr
1272/2008
Ämnen listade i tabell 2

• Totalt 1074 ämnen (inklusive biocider)
•
•

1050 ämnen är införda i bilaga VI till CLP-förordningen
24 dispersionsfärger

• 94 ämnen kan förekomma i den slutgiltiga varan

• Syfte:
•
•

Undvika falsk substitution – ger ett starkt skydd för
konsumenten
Dynamisk koppling till CLP – ger en effektiv reglering

Vilka varor omfattas?
• Kläder
• Varor som används på ett sätt som ger en exponering
som motsvarar den kläder ger
• Till exempel sängkläder, möbeltyger, mattor

• Skor

Vilka analysmetoder ska användas?
• Där analysmetoder inte finns på plats kommer CEN*
få i uppdrag att ta fram det.
• Implementeringstiden anpassas efter det.
*Europeiska organisationen för standardisering
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Vad händer nu?
•
•
•
•

Förslaget granskas just nu av ECHAs vetenskapliga kommittéer
Offentligt samråd pågår, deadline 19 december!
Ytterligare ett samråd på den samhällsekonomiska analysen i mars-maj 2020
Kommittéerna ska lämna yttranden senast juni 2020

• EU-kommissionen diskuterar förslaget och fattar därefter beslut
• Följ Echas arbete: https://echa.europa.eu/sv/registry-of-restriction-intentions//dislist/details/0b0236e182446136

Regler för ämnen i kandidatförteckningen
• Kandidater för tillståndsprövning
• Information om innehåll i varor

https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

Reach Kandidatförteckningen
Lista med särskilt farliga ämnen (SVHC: Substances of Very High

Concern):

•
•
•
•
•

Cancerframkallande
Mutagena
Reproduktionstoxiska
Miljöfarliga (PBT / vPvB)
Har andra särskilt farliga egenskaper, t.ex. hormonstörande

• Ämnena är kandidater till att bli tillståndspliktiga i Reach (bilaga
XIV)
• Ämnena triggar krav på information om de finns i varor
• Fundera på substitution!
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Tillståndsprövning

Tillståndsförteckningen - Bilaga XIV
• 43 ämnen
• Beslut om 11 nya väntas runt årsskiftet
Ämnen i bilaga XIV förses med:
• Slutdatum (Sunset date)
• Datum då ansökan ska ha kommit in för att undvika avbrott i
användningen (Latest application date LAD)
Tillståndsförteckningen: https://www.echa.europa.eu/sv/authorisation-list

Nya ämnen i kommande beslut om bilaga XIV
• 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear
• Dihexyl phthalate
• 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and
octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate
• Trixylyl phosphate
• Sodium perborate; perboric acid, sodium salt
• Sodium peroxometaborate
• -sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination
thereof] (karanal group)
• 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)
• 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)
• 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)
• 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)
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Förutsättningar för att bevilja tillstånd
Ämnet hanteras på ett säkert sätt

1. De samhällsekonomiska fördelarna uppväger riskerna med hantering
och
2. Det saknas lämpliga alternativ

Kromtrioxid CETAC / Lanxess

1(2)

6 olika användningsbeskrivningar
1. Formulering av blandningar
2. Hårdkromatering (Functional chrome plating … )
3. Kromatering för dekorativa ändamål (Functional chrome plating with
decorative character ... )
4. Ytbehandling för tillämpningar inom rymd- och flygindustri
5. Ytbehandling för tillämpningar inom arkitektur, fordonsindustri,
metalltillverkning och efterbehandling samt allmän verkstadsindustri
6. Passivering av plåt (förpackningsindustri)

Kromtrioxid CETAC / Lanxess

2(2)

• 7 företag har ansökt gemensamt (6 olika användningsområden)
• Cirka 1 600 berörda nedströmsanvändare
• Röstning i Reach-kommittén 14-15 februari 2019
Vad händer nu?
• Kunder till de sökande kan fortsätta användningen i väntan på beslut
• Ansökan inkom 11 maj 2015
• Sista ansökningsdatum 21 mars 2016
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Information om ämnen i varor

Information om ämnen i varor
Krav på information gäller ämnen i kandidatförteckningen
om halten i varan är minst 0,1 procent
- Mellan företag i leverantörskedjan
- Från leverantör till konsument på begäran
- Producenter och importörer till Echa

Information till konsumenter
• Rätt till information på begäran
• Inom 45 dagar

• Kemikalieappen lanseras i Sverige i november
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Kemikalieappen
Konsumenten (via appen)
• Scannar varans streckkod
• Skickar fråga om innehåll
1. till databas kopplad till appen eller
2. till ägare av streckkoden

The Project LIFE Ask
REACH (No. LIFE16
GIE/DE/000738)
is
funded by the LIFE
Programme
of
the
European Union

Företagen
• Fyra möjligheter att ge svar
1. Information finns redan i appens databas
2. Lägg in information i appens databas
3. Skicka information via appen (utan att lagra)
4. Skicka information via epost

Fördelar för företag
• Underlätta kommunikationen mellan företag och konsument
• Lättare att informera – med databasen räcker det att svara en gång
per vara
• Information till databasen kan läggas in i förväg
• Marknadsföring av varor som inte innehåller särskilt farliga ämnen
• Bli påmind om uppdateringar i kandidatförteckningen
• Läs mer på www.askreach.eu eller www.kemikalieappen.se

The Project LIFE Ask
REACH (No. LIFE16
GIE/DE/000738)
is
funded by the LIFE
Programme
of
the
European Union

Information i leverantörskedjan
Regler i Reach
• Yrkesmässiga kunder ska alltid få information
• Ingen tidsfrist
Nya regler i avfallsdirektivet
• Echa ska inrätta en databas
• Alla leverantörer av varor ska rapportera
• Hänvisar till Reach
• Huvudsyftet är att informera avfallsoperatörer
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SCIP databas 1(2)
SCIP - Substances of Concern In articles, as such or in complex
objects (Products)
Tidplan
• 5 januari 2021 Leverantörer ska mata in uppgifter i Echa:s databas
• 5 juli 2020
Svensk lagstiftning
• 5 januari 2020 Databas tillgänglig hos Echa

SCIP databas 2(2)
EU - Echa
• Webplats: https://www.echa.europa.eu/sv/scip-database
• Användargrupp – IT SCIP user group scip@echa.europa.eu
• Workshop Helsingfors 12 november
https://www.echa.europa.eu/-/scip-workshop-12-november-2019
Sverige
• Samråd om införande av avfallspaketet 4 okt – 7 jan 2020
https://www.regeringen.se/remisser/2019/10/remiss-omgenomforande-av-reviderade-eu-direktiv-pa-avfallsomradet/

Skillnader och likheter i databaserna
Kemikalieappen
AskREACH
Art 33.2

SCIP
Avfallsdirektivet
Art 33.1

”Frivilligt”
Utrymme för SVHC-fria varor

Legalt krav
Varor som innehåller ämnen i
kandidatförteckningen
Varor som når konsument
Alla varor i hela
distributionskedjan
Leverantör/tillverkare av
Alla aktörer i hela
konsumentartiklar
distributionskedjan
Möjlighet till samma datastruktur?
Möjlighet till samordnat gränssnitt för inmatning?
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Tack för er
uppmärksamhet!
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