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Kemikalieregulering 2015
– Hvad skal vi forberede os på?
REACH har sat rammerne for store dele af kemikaliereguleringen de senere år, men
verden står ikke stille, og der sker løbende nye ting på området. REACH bliver set
efter i sømmene i 2012, og måske vil det medføre behov for justeringer, ligesom der
kan være andre initiativer på vej.
Hvad skal virksomheder og myndigheder forberede sig på de kommende år? Hvor
kommer der stramninger i Danmark, og hvor kommer der stramninger i EU og
internationalt? Hvilke stoffer og stofgrupper vil der særligt komme fokus på? Hvor
bliver det administrativt lettere, og hvor bliver det mere besværligt?
Deltag i Kemiens Dag 2012, vær med i debatten, og få mere viden om udviklingen:
Hvor er regulering af kemikalieområdet på vej hen i Danmark og EU? Hvilke justeringer kan vi forvente de kommende år fra EU-Kommissionen, og hvordan udvikler
reguleringen sig i EU i forhold til USA og resten af verden? Hvilke nye initiativer er på
vej? Og hvad er der fokus på, når det gælder kemikalier og arbejdsmiljø?
Kemiområdet står over for flere svære udfordringer: Hvordan skal områder som
cocktaileffekter, hormonforstyrrende stoffer og nanoteknologi reguleres? Kan og
vil Danmark indføre særlige initiativer, eller skal reguleringen alene ske gennem EU?
Hvilken betydning kan det få for forbrugerne, markedet og myndighederne, hvis
Danmark indfører nationale særregler?
Der er nye krav til håndtering af, hvad der sker i hele kæden fra udvinding af råvarer
til produktion og videre til import, salg og brug. Hvordan går det for virksomhederne
med at leve op til de øgede krav, der nu stilles til virksomhederne om at tage ansvar
for deres varer og have større viden om indholdet i produkterne? Hvad kan forventes af initiativer i forhold til de forskellige led i kæden?
Miljøminister Ida Auken indleder med en introduktion til de overordnede udfordringer
på området.
Kemiens Dag 2012 foregår i Eigtveds Pakhus torsdag den 15. november 2012
fra kl. 9.00 til kl. 16.30.
Læs mere om Kemiens Dag på www.kemiensdag.dk. Du kan tilmelde dig ved at
sende en e-mail til kemiensdag@operate.dk med oplysning om navn, adresse, firma,
titel, e
 -mail-adresse og tlf. nr. Det koster 1.800 kr. ekskl. moms at deltage.

