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KEMIKALIER

Syftet med EU:s kemikalielagstiftning är att skydda människors hälsa och miljön
och förebygga handelshinder. Den består av regler för saluföring och användning av
särskilda kategorier av kemiska produkter, en uppsättning harmoniserade begränsningar
för utsläppande på marknaden och användningen av vissa farliga ämnen och beredningar,
regler för hur man ska gå till väga vid allvarliga olyckshändelser och regler för export av
farliga ämnen. Den största framgången på EU-nivå är Reachförordningen om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 191 till 193 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

RESULTAT

A. Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier: Reach
Efter en grundlig översyn av EU:s kemikaliepolitik infördes år 2006 förordning
(EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach). Reachförordningen trädde i kraft den 1 juni 2007. Genom den inrättades en
ny rättslig ram för regleringen av utveckling och testning, tillverkning, utsläppande på
marknaden och användning av kemikalier och cirka 40 tidigare rättsakter ersattes. Syftet med
Reachförordningen är att skydda människor och miljö på ett bättre sätt mot eventuella risker
med kemikalier samt att främja hållbar utveckling. Även om en del skadliga kemikalier redan
var förbjudna enligt den tidigare EU-lagstiftningen (t.ex. asbest) saknades det information om
effekterna av många av de kemiska ämnen som släppts ut på marknaden före 1981, när kravet
på testning och anmälan av nya ämnen infördes. Genom Reach infördes ett gemensamt system
för alla kemikalier. Detta undanröjde skillnaden mellan ”nya” kemikalier (som släppts ut på
marknaden från 1981) och ”befintliga” kemikalier (som registrerats före 1981). Bevisbördan för
riskbedömningen av ämnena flyttas på så vis över från myndigheterna till företagen. Dessutom
innehåller förordningen ett krav på att de farligaste kemikalierna ska ersättas med lämpliga
alternativ.
Genom förordningen inrättades också Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) med säte
i Helsingfors. Europeiska kemikaliemyndigheten ansvarar för de tekniska, vetenskapliga
och administrativa aspekterna av Reach och ska också se till att förordningen tillämpas
på ett konsekvent sätt. Europeiska kemikaliemyndighetens första uppgift var att ansvara
för en sex månader lång förhandsregistrering, enligt vilken företagen måste lämna in sina
företagsuppgifter liksom uppgifter om de allmänkemikalier de använder i tillverkningen,
inbegripet planerade registreringsdatum. Den förteckning som blev resultatet av denna process,
och som offentliggjordes av Echa, innehåller cirka 143 000 ämnen som förhandsregistrerats av
65 000 företag. Dessa uppgifter användes för att inleda en registreringsfas, som kommer att
pågå till 2018. November 2010 var den första tidsgränsen för företagens registrering av i) alla
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ämnen i mängder om minst 1 000 ton per år, ii) ämnen som klassificeras som mycket toxiska
för vattenmiljön, i mängder om minst 100 ton per år och iii) de farligaste ämnena, det vill säga
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen), som tillverkas
eller importeras i mängder om minst ett ton per år.
I juni 2013 inföll tidsfristen för att registrera samtliga ämnen som tillverkas eller importeras
i mängder mellan 100 och 1 000 ton per år. Processen kommer att avslutas i juni 2018 med
registreringen av ämnen som släpps ut på marknaden i mängder mellan 1 och 100 ton per år.
I februari 2013 offentliggjorde kommissionen en översyn av Reachförordningen i vilken
den drog slutsatsen att det inte behövs några ändringar i artikeldelen av förordningen. Det
behövs dock framsteg när det gäller att minska den finansiella och administrativa bördan
på företagen och hitta alternativ till djurförsök. 2017 ska kommissionen göra en utvärdering
enligt programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet). Enligt
färdplanen från maj 2016 ska utvärderingen huvudsakligen vara inriktad på perioden 2010–
2016 och bland annat ska man bedöma hur Reach bidragit till att uppfylla målen för hållbar
utveckling efter 2015 från september 2015. Man ska också bedöma arbetet efter översynen 2013
och effektiviseringen av begränsningsförfarandet. Slutligen kommer man troligen att bedöma
om Reach är ändamålsenlig för att gripa sig an nya frågor såsom nanomaterial, den kumulativa
effekten av kemikalier samt hormonstörande ämnen.
B. Klassificering, förpackning och märkning
I syfte att förbättra skyddsnivån för människors hälsa och miljön bör samma kriterier gälla i
hela EU och i hela världen för att identifiera och märka (på ett beskrivande sätt) kemiska faror.
Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar antogs 2008 och syftar till att anpassa EU:s system till FN:s globalt harmoniserade
system (GHS). De tidigare direktiven om farliga ämnen och preparat upphävdes i juni 2015.
C. Export och import av farliga ämnen
EU:s lagstiftning om export och import av farliga kemikalier har funnits sedan 1988 och
sågs över och skärptes 1992 och 2003 för att anpassa den till utvecklingen av internationell
politik och lagstiftning. EU:s bestämmelser om export och import av farliga kemikalier
fastställdes definitivt i förordning (EU) nr 649/2012, som syftade till att främja delat ansvar
och samarbete i fråga om internationell transport av farliga kemikalier, och till att genomföra
Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats
(PIC-förfarandet) för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.
PIC-förfarandet består av informationsutbyte om giftiga kemikalier och inväntande av ett lands
uttryckliga samtycke innan produkten i fråga exporteras.
D. Allvarliga olyckshändelser
Syftet med Sevesodirektivet (82/501/EEG), som fått sitt namn efter en italiensk kommun
som förorenades av ett oavsiktligt utsläpp av dioxin från en närbelägen industrianläggning,
är att förebygga allvarliga olyckshändelser som bränder eller explosioner, och att
begränsa konsekvenserna av de olyckor som inträffar genom krav på säkerhetsrapporter,
planer för räddningsinsatser och information till allmänheten. År 1996 infördes genom
Seveso II-direktivet (96/82/EG) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår nya krav på säkerhetssystem,
planer för räddningsinsatser och planer för markanvändning samt skärpta rutiner för de
inspektioner som ska utföras av medlemsstaterna. Genom direktivet införlivades gemenskapens
skyldigheter enligt konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor (i enlighet
med Esbokonventionen). Mot bakgrund av flera allvarliga industriolyckor (i Toulouse i
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Frankrike, Baia Mare i Rumänien och Enschede i Nederländerna) och undersökningar
om cancerframkallande och miljöfarliga ämnen utvidgades tillämpningsområdet för
Seveso II-direktivet genom direktiv 2003/105/EG. Enligt det sistnämnda direktivet måste
medlemsstaterna lämna utförliga riskbedömningar av möjliga olycksscenarier och hantera
risker förknippade med lagrings- och bearbetningsverksamhet i samband med gruvdrift, lagring
av pyrotekniska och explosiva ämnen liksom lagring av ammoniumnitrat och gödselmedel
baserade på ammoniumnitrat. Seveso III-direktivet (2012/18/EU) godkändes av parlamentet och
rådet och offentliggjordes i juli 2012. De nya internationella klassificeringar av ämnen som FN
ställt upp och som medger en bättre riskbedömning och hantering av ämnen har beaktats i det.
E. Hållbar användning av bekämpningsmedel
Under 2009 antogs ett bekämpningsmedelspaket som bestod av direktiv 2009/128/EG om
hållbar användning av bekämpningsmedel, vars syfte var att minska miljö- och hälsorisker
samtidigt som jordbruksproduktionen upprätthålls och kontrollerna av användning och
distribution av bekämpningsmedel förbättras, förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande
av växtskyddsmedel på marknaden samt förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om
bekämpningsmedel, som innehåller bestämmelser om insamling av information om de årliga
mängder växtskyddsmedel som släpps ut på marknaden och används i varje medlemsstat.
Enligt direktiv 2009/128/EG ska medlemsstaterna införa nationella handlingsplaner för att
fastställa kvantitativa mål, riktmärken, åtgärder och tidtabeller för att minska de risker och
konsekvenser som användningen av bekämpningsmedel innebär för människors hälsa och
miljön. Ett allmänt förbud införs mot luftbesprutning med bekämpningsmedel, och det blir helt
förbjudet att bespruta i nära anslutning till bostadsområden.
Förordningen handlar om tillverkning av och tillstånd för användning av växtskyddsmedel
och innehåller en positivlista över godkända ”verksamma ämnen” (de kemiska ingredienserna
i växtskyddsmedel), som har utarbetats på EU-nivå. Växtskyddsmedlen kommer sedan att
godkännas på nationell nivå med utgångspunkt i listan. EU är indelat i tre zoner (norr, centrum
och söder), och grundregeln är obligatoriskt ömsesidigt erkännande inom varje zon. Detta gör
det lättare för tillverkarna att få sina produkter godkända över gränserna inom en viss zon, vilket
i sin tur leder till att användarna snabbare får tillgång till fler typer av växtskyddsmedel.
F. Biocidprodukter
En förordning (förordning (EU) nr 528/2012) trädde i kraft 2013 med syftet att förenkla
godkännandemekanismerna och stärka Europeiska kemikaliemyndighetens roll när den
tillämpar strängare villkor vid granskningen av dokumentationen inför godkännanden. Förutom
dessa aspekter återger innehållet i rättsakten det som ingått i tidigare bestämmelser, som
kontroll av saluföring och användning av biocider (exempelvis bekämpningsmedel avsedda
för andra områden än jordbruket, såsom desinfektionsmedel mot bakterier och insekticider)
för att hantera de risker för miljön och människors och djurs hälsa som bekämpningsmedel
medför. Dessa ämnen får användas endast om de står med på en positivlista, samtidigt som de
giftigaste kemikalierna – särskilt kemikalier som är cancerframkallande, reproduktionsstörande,
mutagena eller hormonstörande – är förbjudna. Enligt principen om ömsesidigt erkännande
får ett ämne som godkänts i en medlemsstat användas i hela EU. Med kraftig fördröjning
föreslog kommissionen den 15 juni 2016 kriterier för fastställande av biocidprodukters (samt
växtskyddsmedels) hormonstörande egenskaper, som för närvarande är föremål för intensiv
diskussion med parlamentet och medlemsstaterna.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0105:SV:NOT
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G. Långlivade organiska föroreningar (POP)
Långlivade organiska föroreningar är kemiska ämnen som blir kvar i miljön eftersom de
är resistenta mot olika former av nedbrytning (kemisk, biologisk, etc.). De bioackumuleras
genom näringskedjan och kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Denna prioriterade
grupp förorenande ämnen omfattar bekämpningsmedel (t.ex. DDT), industrikemikalier
(t.ex. polyklorerade bifenyler (PCB)) och oavsiktliga biprodukter av industriella processer
(t.ex. dioxiner och furaner). EU har på internationell nivå åtagit sig att övervaka
hantering, export och import av långlivade organiska föroreningar (genom förbud eller
begränsning), i enlighet med Århusprotokollet om långlivade organiska föroreningar till
Genèvekonventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (i kraft sedan 2003)
och Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (i kraft sedan 2004). EU
nådde ytterligare framsteg genom förordning (EG) nr 850/2004, som kompletterar tidigare
EU-lagstiftning om långlivade organiska föroreningar och anpassar denna till bestämmelser i
internationella avtal om långlivade organiska föroreningar. Förordningen går delvis längre än de
internationella avtalen genom att betona målet att produktion och användning av internationellt
erkända långlivade organiska föroreningar ska avskaffas.
H. Asbest
Asbest är ett mineral med fibrös struktur, som är farligt att inandas. Det användes
tidigare allmänt som isolering och för andra syften eftersom det har brandskyddande
och värmeisolerande egenskaper. Genom direktiv 87/217/EEG om att hindra och minska
asbestförorening i miljön införs kontroller av utsläpp av asbest till luft, vatten och mark.
Arbetstagare är särskilt exponerade och särskild lagstiftning för att skydda dem infördes
1983 (direktiv 83/477/EEG). Denna har sedan dess genomgått flera omfattande ändringar.
I direktiv 2009/148/EG förenklas och förtydligas lagstiftningen om skydd för arbetstagare.
Tack vare direktiv 1999/77/EG har det funnits ett förbud mot användning av asbest i
EU sedan den 1 januari 2005. Dessutom är utvinning, framställning och bearbetning av
asbestprodukter förbjuden enligt direktiv 2003/18/EG, i vilket även strategier för asbestsanering
som medlemsstaterna ska genomföra anges. I samma direktiv förbinder sig EU att vidta åtgärder
för ett internationellt förbud mot asbest.
I. Tvätt- och rengöringsmedel
Genom förordning (EG) nr 648/2004 harmoniserades reglerna för ytaktiva ämnens biologiska
nedbrytbarhet, begränsningar av och förbud mot ytaktiva ämnen, den information som
tillverkarna måste lämna och märkning av ingredienser i tvätt- och rengöringsmedel.
Denna förordning ändrades sedan 2006 (förordning (EG) nr 907/2006), 2009 (förordning
(EG) nr 551/2009) och 2012 (förordning (EU) nr 259/2012), i syfte att införa nya tester
av biologisk nedbrytbarhet för att öka skyddet av vattenmiljön. Dessutom utvidgas testerna
till att omfatta alla klasser av ytaktiva ämnen, dvs. även de 10 procent ytaktiva ämnen
som hittills inte omfattades av lagstiftningen. Genom förordning (EG) nr 907/2006 utvidgas
märkningsbestämmelserna till att även omfatta doftämnen som kan vara allergiframkallande,
och tillverkarna blir skyldiga att lämna en fullständig förteckning över alla beståndsdelar till
läkare som behandlar allergipatienter. Från och med den 30 juni 2013 är det förbjudet att använda
fosfater i tvättmedel och innehållet av andra fosforföreningar är begränsat.
Kommissionen håller för närvarande på med en övergripande utvärdering av om den nuvarande
lagstiftningsramen när det gäller kemikalier (förutom Reach) är ändamålsenlig. Resultatet
av denna utvärdering kommer, tillsammans med utvärderingen av Reach 2017, att ingå i
lägesrapporten om kemikalielagstiftningens ändamålsenlighet.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0850:SV:NOT
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EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentet spelade en viktig roll i arbetet med Reachförordningen. Parlamentet såg till
att vissa bestämmelser togs med i första behandlingen – framför allt, i kapitlet om registrering, en
riktad strategi för datakraven för befintliga ämnen som tillverkas i mindre mängder (1–10 ton),
samt principen ”en registrering per ämne” (OSOR), vars syfte är att minimera kostnaderna, med
undantag på särskilda villkor. För att begränsa djurförsök i så stor utsträckning som möjligt såg
parlamentet till att ett krav infördes på att företagen ska utbyta data om djurförsök (mot rimlig
ersättning) för att undvika överlappning av experiment. När det gällde kapitlet om godkännande
stödde parlamentet skärpta regler, varigenom alla ämnen som inger mycket stora betänkligheter
endast ska godkännas när det inte finns några lämpliga alternativa ämnen eller tekniker.
Med sina ändringsförslag ville parlamentet främja både innovation (genom tidsbegränsade
godkännanden på fem år) och säkerhet (genom en förteckning över de farligaste ämnena). När
lagstiftningsförfarandet avslutades omfattade överenskommelsen mellan parlamentet och rådet
om den kontroversiella frågan om ”godkännande/ersättning” att ett krav på att en ersättningsplan
alltid ska lämnas om ett lämpligt säkrare alternativ finns.
Under de långvariga diskussionerna om lagstiftningspaketet om bekämpningsmedel 2008
såg parlamentet till att buffertzoner av lämplig storlek infördes för skydd av vattenlevande
organismer, och fick också igenom ett krav på att skyddsåtgärder ska införas för de mest sårbara
befolkningsgrupperna genom ett förbud mot användning av bekämpningsmedel i allmänna
parker och trädgårdar, idrotts- och fritidsanläggningar, på skolgårdar och lekplatser samt i
närheten av hälso- och sjukvårdsanläggningar. Tidigt under 2013, till följd av offentliggörandet
av en rapport från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) om de skadliga
effekterna av vissa neonikotinoidbaserade insekticider, uppmanade parlamentet kommissionen
att vidta kraftfulla åtgärder för att garantera att bipopulationerna bevaras. I mars 2013 antog
parlamentet en resolution om asbestrelaterade arbetsmiljöhot och utsikterna att utplåna all
existerande asbest.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
11/2017
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