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I. Indledende bemærkninger

Efter Europa-Kommissionen i oktober 2003 fremlagde et forslag til forordning om en reform 
af EU's kemikaliepolitik og efter drøftelserne i Rådet og Europa-Parlamentet inklusive 
høringen den 19. januar 2005 og de talrige forhandlinger med aktørerne, er der udbredt 
enighed om, at der ikke længere er tvivl om nødvendigheden af en ny kemikaliepolitik, men 
der er stadig uenighed om udformningen af systemet til registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier.

Et centralt punkt i diskussionen er Kommissionens valg af en tilgang til registrering, der 
hovedsageligt er mængdebaseret, og som ikke muliggør en detaljeret risikovurdering. De 
krav, der indgår heri, er afgørende for bedømmelsen af, om det tilstræbte niveau for 
beskyttelse mod farer eller risici, der kan være forbundet med kemiske stoffer, er (u-
)forholdsmæssig i forhold til den byrde, industrien pålægges som følge af overmåde 
komplicerede og dyre procedurer.

Den hidtidige diskussion efterlader grundlæggende også to spørgsmål uafklarede:

1. Hvordan kan det undgås, at stoffer, der især produceres i mindre mængder, trækkes 
tilbage fra markedet og dermed mangler i downstream-brugernes 
produktionsproces, blot fordi registreringen af dem er for dyr, og ikke fordi de er 
for farlige?

2. Hvordan kan en importør af produkter opfylde registreringskravene uden at kunne 
få tilstrækkeligt nøjagtigt kendskab til de stoffer, der er indeholdt i produkterne?

Der forekommer ikke at være tvivl om, at der fremover skal tages bedre højde for byrderne 
for de små og mellemstore virksomheder, der vil blive berørt af Reach, dels som producenter 
af specialkemikalier i små mængder, dels som downstream-brugere i de forskellige brancher.

Bestemmelserne om håndtering af importer skal udformes således, at yderligere 
konkurrencemæssige ulemper for en europæisk nøgleindustri undgås, og at der ikke kan opstå 
tvivl om, at WTO-forpligtelserne opfyldes.

Desuden skal det nye europæiske kemikalieagenturs stilling afklares entydigt i forbindelse 
med de nationale tilsynsmyndigheder, og Europa-Parlamentets rolle skal fastlægges.

Det øverste mål i forbindelse med alle overvejelser vedrørende nødvendige og mulige 
risikoorienterede forbedringer af den hovedsageligt mængdebaserede tilgang, som 
Kommissionen har foreslået, må være at opnå det tilstræbte beskyttelsesniveau for mennesker 
og miljø på en mere effektiv måde, dvs. mere målrettet, hurtigere, mere ubureaukratisk og 
billigere for de involverede, end det er muligt med Kommissionens forslag i dets nuværende 
form.

Der har været væsentlig kritik af Kommissionens forslag i forbindelse med den praktiske 
gennemførlighed, der skal tages alvorligt. For en del af kritikpunkternes vedkommende 
foreligger der glædeligvis allerede værdifulde løsningsforslag, mens der for andre 
problemområders vedkommende - såsom det, der indgår i artikel 6 - slet ikke foreligger nogen 
løsninger.
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II. Kritikpunkter i forbindelse med det foreslåede registreringssystem

Kommissionens tilgang er både uplausibel og uforholdsmæssig. Det er uplausibelt, at den 
kræver alle registreringsoplysninger uden nogen form for hensyntagen til stoffets konkrete 
risiko for mennesker og miljø for alle substanser og anvendelser på lige fod i stedet for at 
foretage en prioritering. Det er uforholdsmæssigt, at det godt nok altid er princippet "flere 
oplysninger er lig med flere omkostninger til nødvendige test og indhentning af oplysninger", 
der gælder, men at det langtfra altid er tilfældet, at "flere oplysninger er lig med et højere 
beskyttelsesniveau".

Det er f.eks. ikke forståeligt, hvorfor et (natur-)stof som salt, der - selv om det er forbundet 
med en ekstremt lille eksponering - medfører lige så store omkostninger til indhentning af 
oplysninger som et stærkt carcinogent stof, blot fordi salt fremstilles i store mængder.

Her bør der vælges en differentieret fremgangsmåde, uden at der skal viges fra målet om at 
registrere alle ca. 30.000 stoffer uden undtagelse.

De ualmindeligt store omkostninger til registrering, der er forbundet med Kommissionens 
mængdebaserede tilgang, står i mange tilfælde - navnlig med hensyn til stoffer, der fremstilles 
i små mængder af små og mellemstore virksomheder på nichemarkeder - ikke i passende 
forhold til den omsætning, der ville kunne opnås med stofferne. Dette medfører, at 
virksomheder af økonomiske årsager (ikke af årsager, der har med farligheden at gøre!) må 
trække en dokumenterbart stor andel af deres produkter tilbage fra markedet. I værste fald er 
der risiko for produktionsflytning, produktionsindstilling eller endda virksomhedslukning 
med tab af arbejdspladser inden for EU til følge. Kommissionens mængdebaserede system 
skaber altså et falsk selektionsincitament, der er baseret på registreringsomkostningerne og 
ikke den risiko, der er forbundet med det pågældende stof. Det skal korrigeres!

De bureaukratiske omkostninger til udarbejdelse af de påkrævede registreringsdokumenter 
og datablade vil langt overstige navnlig små og mellemstore virksomheders formåen. Foruden 
tidsfaktoren ville også behovet for personale være økonomisk ekstremt belastende, og der 
ville hyppigt opstå mangel på fagpersonale. Kravene står i diametral modsætning til en 
styrkelse af konkurrenceevnen og den til stadighed krævede administrative forenkling samt 
forsøget på at skabe en bedre lovgivning.

Endelig må det frygtes, at forslaget også vil skade den innovative evne i EU's erhvervsliv på 
lang sigt, fordi realiseringen af innovative idéer vanskeliggøres, antallet af disponible stoffer 
reduceres, og realiseringen af nye idéer er forbundet med et omfattende bureaukratisk 
forbehold. Målet om en ny Lissabon-strategi, der skal gøre EU mere konkurrencedygtigt, 
modarbejdes således.

Den mængdebaserede tilgang medfører desuden unødige yderligere dyreforsøg, hvis antal 
ville kunne nedbringes betydeligt med en risikobaseret tilgang.

III. Muligheder for forbedringer

Medlemsstaterne og brancheforeningerne har i mellemtiden fremsat en række forslag, der til 
dels supplerer hinanden. Alle forslag har tilfælles, at de udgør et forsøg på at slå bro mellem 
et opnåeligt beskyttelsesniveau og nogle mere fagligt orienterede og faktisk nødvendige krav 
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til registrering og effektiv vurdering. Det primære er at erklære stoffer, hvor der ikke hersker 
tvivl om, at de ikke har noget risikopotentiale, miljøvenlige så hurtigt som muligt og dermed 
begrænse kravene om oplysninger pr. stofindberetning samt koncentrere de mere omfattende 
prøvninger til de virkeligt problematiske stoffer.

1. Ét stof - én registrering (one substance - one registration, OSOR)

Det forslag, som Storbritannien og Ungarn har stillet i Rådet om, at hvert stof kun skal 
registreres én gang, er godt på grund af sin simple logik, idet det søges at undgå at indsamle 
og betale for de samme oplysninger flere gange. OSOR-idéen er principielt velegnet til at 
mindske de administrative udgifter for virksomheder og myndigheder betydeligt.

Diskussionen har imidlertid understreget, at der er følgende uafklarede spørgsmål, som skal 
afklares, hvis der skal udvikles et acceptabelt alternativ:

1. Hvem fastlægger omkostningerne til deling af oplysninger, og hvem er den 
uafhængige forligsmand i tilfælde af, at der ikke opnås enighed mellem konsortiets 
parter?

2. Hvordan skal omkostningerne opdeles (på ny), hvis nye producenter ønsker at blive 
optaget i konsortiet efter dets dannelse, uden at det bliver nødvendigt med en 
omfattende bureaukratisk omfordeling?

3. Hvordan kan man trods dannelse af konsortier - her afvises obligatoriske 
konsortier entydigt - garantere forretningshemmeligheder?

4. Er dannelse af konsortier i henhold til de p.t. endnu ikke fuldstændigt udarbejdede 
bestemmelser helt generelt i overensstemmelse med de relevante 
monopolbestemmelser?

5. Skal man i alle tilfælde fastholde den antagelse, at der altid findes en entydig 
stofdefinition?

Trods de uafklarede spørgsmål kan man fastholde, at dette forslag vil reducere de 
administrationstekniske omkostninger til en registrering, er en hjælp til de små og 
mellemstore virksomheder og kan have en positiv indflydelse på omkostningsaspektet. Heller 
ikke dette koncept besvarer dog spørgsmålet, hvordan den mangelfulde prioritering i 
forbindelse med registreringen kan forbedres. Importproblematikken forbliver ligeledes uløst. 
For at opnå en hensigtsmæssig gennemførelse af forslaget ville det europæiske agenturs rolle 
desuden skulle styrkes, således at det kan indgå som uafhængig forligsmandsinstitution.

2. Små mængder

Ifølge Kommissionens forslag er det kun stoffer med en årlig produktionsmængde på over 1 t, 
der er omfattet af registreringsbestemmelserne, så vidt stofferne ikke under alle 
omstændigheder tilhører en anerkendt maksimumsrisikokategori såsom pcb eller er 
carcinogene. Alligevel blev der i diskussionerne i især Rådet stillet forslag om ligeledes at 
lade stoffer under denne grænse omfatte af Reach.
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Den således påtænkte udvidelse af anvendelsesområdet understreger endnu en gang, at en 
definition af kravene om oplysninger og af procedurerne til registrering uden nogen form for 
udgangspunkt i den pågældende risiko fører på vildspor. Naturligvis kan stoffer, der 
fremstilles i små mængder, også udgøre en risiko for sundheden og miljøet. Alligevel 
forekommer det fuldstændig uforholdsmæssigt at lade alle disse stoffer omfatte af Reach-
systemet.

Det skal i denne forbindelse også påpeges, at en tydelig udvidelse af oplysnings- og dermed 
også testkravene vil have meget negative følger for omfanget af dyreforsøg, der stadig anses 
for værende for stort.

3. Det maltesisk-slovenske forslag

Med det forslag, som Malta og Slovenien har stillet, gøres der forsøg på at tage fat i den netop 
omtalte problematik. Overvejelserne tager udgangspunkt i, at den hidtil anvendte strategi med 
fælles og altomfattende registrering (one size fits alle) i hvert fald ikke kan omfatte området 
0-10 t. Det er hermed første gang, at en mere vidtgående prioritering anses for nødvendig.

Med klassificeringen i to hovedrisikogrupper (specialkemikalier og importstoffer fra små og 
mellemstore virksomheder til videreforarbejdning hos andre stofproducenter) tages der især 
højde for problematikken for nicheproducenter. Der henvises med rette til 
producenternes/importørernes meget mindre interesse i dannelse af konsortier (se 
spørgsmålskatalog til OSOR under punkt III-1). Den foreslåede opdeling af oplysninger, der -
hvis der er tale om fuld tilgængelighed - muligvis sætter spørgsmålstegn ved en virksomheds 
forretningssucces, tager højde for spørgsmål om hensigtsmæssigheden ved krav om 
oplysninger og forretningshemmeligheder.

Desuden foreskriver forslaget en opgørelse over allerede disponible oplysninger og dermed 
en præregistreringsfase. For første gang overvejes der i denne forbindelse en oversigt over 
oplysninger om basisrisici, der vil muliggøre en hurtig og effektiv risikovurdering. Med den 
påtænkte første foreløbige risikovurdering og den første sikkerhedsvurdering samt prøvningen 
af dokumenternes fuldstændighed undgås en ekstrem akkumulering af små mængder uden 
risici ved slutningen af den 11 år lange indføringsfase, og den risikobaserede tilgang styrkes 
væsentligt. De allerede nævnte elementer med hensyn til opdeling af omkostninger og 
agenturets stilling som forligsmandsinstitution berøres ligeledes.

Forslaget udgør en første tilgang væk fra en simpel samling af omfattende oplysninger hen 
imod en effektiv undersøgelse af kemikalier baseret på risikokriterier med henblik på 
stoffernes risikopotentiale og muliggør en hurtig afgørelse af, hvorvidt de pågældende stoffer 
er forbundet med nogen risici.

4. Et bedre Reach (a workable Reach)

Industrien har udvidet disse overvejelser omkring en ægte risikovurdering og begrænsning af 
de påkrævede oplysninger i en første fase til at omfatte hele Reach-anvendelsesområdet.
Målet er en indlysende dobbeltstrategi, hvor:

1. registreringskravene tilpasses det risikopotentiale, der rent faktisk skal analyseres, 
og
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2. der samtidig foretages en effektiv risikovurdering, der koncentrerer sig om de 
virkeligt problematiske stoffer.

Således bliver resultaterne gjort tilgængelige hurtigere, og agenturet sættes i stand til at 
foretage en grundig test af de stoffer, hvor der er tale om en begrundet mistanke om risici, 
der kan gøre restriktioner vedrørende enkelte anvendelser eller forbud mod et stof 
nødvendige. Samlet set opnås der altså et bedre beskyttelsesniveau i forhold til det tidligere 
foreslåede altomfattende system til indsamling af oplysninger, samtidig med at den 
bureaukratiske overbelastning af systemet mindskes betydeligt.

Dette opnås dels ved, at anvendelsesområdet i første omgang afgrænses tydeligt fra andre lex 
specialis-regulerede retsområder. En sammenfatning af de undtagelser, der er oplistet de 
forskelligste steder i det nuværende forslag, ville muliggøre en sammenhængende 
bedømmelse af anvendelsesområdet.

For at det bliver muligt at foretage en - som netop beskrevet - effektiv risikoanalyse, skal 
klassificeringen af stoffer udvides fra den rent årlige produktion i tons til også at omfatte et 
stofs egenskaber og dets mulige eksponeringskategorier. I stedet for at betragte 
produktgrupper kan der identificeres og kategoriseres typiske eksponeringer af mennesker og 
miljø uafhængigt af anvendelsen af et stof. I denne forbindelse sammenfattes typiske 
belastningssituationer, der kræver samme beskyttelsesforanstaltninger. Der er tale om de 
primære optagelsesmåder for mennesker (oral, inhalativ eller dermal), overførselsmåderne for 
miljøet (luft, vand, jord, biotat) og varigheden af den pågældende eksponering (enkeltstående 
eller kortvarig, lejlighedsvis, gentagen eller langvarig). Inden for disse eksponeringskategorier 
foretages definitioner og herefter grupperinger: grundlæggende anvendelsesområder 
(industrielle, erhvervsmæssige eller privat forbrug) og tolerable eksponeringsniveauer/-trin. 
En sådan er for tiden ved at blive udviklet i Kommissionens "REACH Implementation 
Programme".

For et første trin i risikovurderingen ville minimumsoplysninger, der indeholder de 
væsentlige fysisk-kemiske egenskaber og den akutte indvirkning på mennesker og miljø, være 
tilstrækkelige. Behovet for yderligere test afhænger derefter af den pågældende 
eksponeringssituation. Jo alvorligere eksponeringen er, jo større krav skal der stilles 
tidsmæssigt og indholdsmæssigt i forbindelse med registreringsproceduren. På den måde vil 
der desuden skulle tages omfattende hensyn til prioriteringskomponenterne for de stoffer, der 
skal registreres, og der tages fuld højde for risikoaspektet. Informationer, som 
virksomhederne allerede råder over, bør i den forbindelse anvendes understøttende med 
henblik på at identificere stoffer med en kendt relevant risiko så tidligt som muligt og 
behandle dem med høj prioritet i registreringsproceduren. Her er der navnlig tale om CMR-, 
PBT- og vPvB-stoffer.

5. It-værktøj for downstream-brugere

Den europæiske tekstilindustri har udviklet et it-værktøj, med hvilket downstream-brugerne 
selvstændigt og på simpleste vis - da procedurerne er standardiserede og digitaliserede - kan 
foretage en vurdering af de stoffer, de anvender, alt efter anvendelse og opdelt i 
eksponeringskategorier.
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Forslaget, der blev fremsat af den tyske og østrigske delegation, blev også mødt med stor 
interesse i Rådet.

En tilsvarende udformet automatiseret præregistrering samt minimumsoplysninger hos det 
europæiske kemikalieagentur ville muliggøre en sådan prøvning hos downstream-brugerne, 
begrænse de administrative omkostninger for virksomheder og myndigheder og samtidig tage 
højde for den krævede frigivelse af oplysninger (right to know).

6. Et nyt anvendelsesområde

Nedenfor beskrives et ændret anvendelsesområde, der tager fat i de nævnte problemer, så vidt 
de kan løses i denne del af Reach-forslaget.

a) Eksisterende lovgivning

Stoffer, hvis håndtering allerede er reguleret i eksisterende direktiver (f.eks. biocider, 
plantebeskyttelse osv.), bør generelt undtages fra hele anvendelsesområdet i henhold til artikel 
2. Undtagelsesreglerne, der p.t. er fordelt ud over hele direktivet, bør opføres 
sammenhængende i begyndelsen af direktivet. Kosmetikdirektivet udgør i denne forbindelse 
en særlig udfordring, da der er visse aspekter af Reach-forslaget, som den nuværende udgave 
ikke tager højde for.

b) Genbrugs- og affaldsproblematik

Ved den grundige analyse af Reach-forslaget fremgik det meget hurtigt tydeligt, at en række 
problemer, hvor der uden tvivl er behov for ændringer, næsten var blevet overset. En del af 
succesen med håndteringen af stoffer skyldes, at Europa på et tidligt tidspunkt og i 
mellemtiden har genanvendt stoffer og reguleret bestemmelserne herfor. Det nu foreliggende 
forslag rummer faren for, at disse fordele forsvinder.

En løsning kunne være at undtage stoffer og råstoffer såsom (drikke-)vand, glas, pap og papir 
fra registreringen, såfremt der er tale om stoffer i en genanvendelsesproces. Det skal drøftes, 
hvordan stoffer, der modificeres som led i en stofseparation eller -udvinding ved hjælp af 
kemiske stoffer eller processer, skal håndteres. Alligevel bør det sikres, at det høje 
genanvendelsesniveau i Europa som minimum bevares, om ikke forbedres yderligere, ved en 
ændring på dette område.

c) Naturstoffer

En lignende række problemer optræder med naturstoffer, hvor en registrering i henhold til 
Reach ville være uforholdsmæssig (se eksemplet "Salt" under punkt II). En generel undtagelse 
for sådanne stoffer er dog ikke tænkelig, da det står klart, at naturprodukter såsom bly og 
kviksølv er forbundet med risici.

En tænkelig afgrænsning kunne opnås ved, at der kun undtages stoffer i form af naturstoffer, 
hvis anvendelse er mulig uden brug af en mellemliggende behandling ved hjælp af kemiske 
stoffer, og hvis eksponering enten kan klassificeres som ubetydelig eller er reguleret i andre 
bestemmelser. Et eksempel er koks, som anvendes uden viderebehandling, og hvis 
eksponering bl.a. kontrolleres tilstrækkeligt gennem bestemmelserne om 
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emissionsbeskyttelse.

d) Polymerer

Den løsning, der foreslås for polymerers vedkommende, forekommer ikke logisk. 
Resultaterne i forbindelse med revideringen i henhold til artikel 133, stk. 2, vurderes af 
agenturet, og det er op til medlovgiverne at foretage en ændring af lovbestemmelserne.

e) Legeringer

Ved legeringer er der et lignende behov for afklaring. Også i dette tilfælde forekommer en 
undtagelsesregel at være passende.

f) Forskning og udvikling (F&U)

De undtagelsesregler, der foreslås i Reach for stoffer, der anvendes som led i F&U, 
forekommer ligeledes utilstrækkelige. F&U bør undtages fra forordningens 
gyldighedsområde. Betingelserne, under hvilke stoffer anvendes til F&U, adskiller sig så 
meget fra industriel og erhvervsmæssig anvendelse, at det forekommer uhensigtsmæssigt at 
medtage de pågældende stoffer i Reach. Tidsbegrænsningen for undtagelsesbestemmelsen på 
fem år i henhold til artikel 7 bør derfor ophæves.

Innovationsincitamentet for industrien skal derfor styrkes yderligere, dog uden at der i den 
forbindelse indføres en generel obligatorisk substitution.

g) Mellemprodukter

Et andet spørgsmål er, om mellemprodukter, der ikke kommer på markedet, bør undtages fra 
Reach.

7. Krav til et funktionsdygtigt og afbalanceret Reach

De hidtidige betragtninger omkring de drøftede muligheder for ændring af Reach-forslaget 
munder ud i følgende krav:

i) Anvendelsesområdet skal fastlægges på ny (se punkt 6).

ii) Der skal indføres en præregistrering, som gør det muligt at udarbejde et aktuelt 
stofregister med minimumsoplysninger omfattende alle 30.000 stoffer. Dermed ville det 
være muligt at foretage en omgående grov risikovurdering.

Indhentningen af sådanne minimumsoplysninger ville nødvendiggøre en begrænset 
præregistreringsperiode, da ikke alle medlemsstater og virksomheder råder over et 
sammenligneligt oplysningsmateriale. Men samtidig ville det muliggøre en omgående 
og omfattende indsamling af nødvendige risikovurderingsoplysninger.

Denne første indsamling ville også give mulighed for at danne konsortier på et tidligt 
tidspunkt med henblik på at kunne operere så billigt som muligt i de fuldstændige 
registrerings- og evalueringsfaser, der afhænger af den årlige produktionsmængde.
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Denne fremgangsmåde ville desuden gøre det muligt at tilpasse oplysningskravene for 
mellemprodukter og stoffer, der forbliver inden for samme lukkede produktionsproces, 
til det faktiske risikopotentiale.

Endelig ville det også føre til en nedbringelse af bureaukratiet og omkostningerne for 
downstream-brugere.

iii) Der udarbejdes prioritetslister ved hjælp af stofregisteret ud fra risiko- og 
mængdekriterier. Jo farligere vurderingen af et stof falder ud på basis af 
minimumsoplysningerne, jo tidligere skal stoffet registreres, og jo større er 
oplysningskravene. Som i det foreliggende forslag vil alle 30.000 stoffer være 
registreret ud fra risikokriterier efter 11 år.

iv) Med hensyn til den problematik, der nævnes i artikel 6, skal som minimum stk. 2 ff 
slettes, da de ikke er i overensstemmelse med WTO-bestemmelserne. En mere 
omfattende løsning på tekstplan ville helt sikkert være at ønske, men en sådan kan dog 
ikke forventes på nuværende tidspunkt.

v) Agenturets rolle skal styrkes tydeligt, og her skal samarbejdsmekanismerne mellem 
dette og de nationale myndigheder beskrives klart. I denne forbindelse skal det undgås, 
at afgørelser blokeres. Der skal ligeledes indføres en automatisering af 
præregistreringen ved hjælp af egnede it-værktøjer (se punkt III-5) og en tilsvarende 
standardisering af registreringsproceduren. I denne forbindelse skal de finansielle 
bevillinger til agenturet kontrolleres på ny og evt. justeres.

Endelig skal agenturet være garant for virksomhedernes retssikkerhed og derfor have 
det sidste ord i vurderingen af den risiko, der er forbundet med de pågældende stoffer, 
og testresultaterne. Det betyder samtidig, at en virksomhed eller en medlemsstat, der 
drager en vurdering fra agenturets side i tvivl, har bevisbyrden.

vi) Europa-Parlamentets stilling under den videre observation af, om et sådant ændret 
Reach giver de faktiske virkninger, skal sikres. Derfor skal der indføres en horisontal 
klausul.

IV. Næste skridt hen imod en løsning

Ovennævnte muligheder skal undersøges yderligere med henblik på deres kohærens eller 
kombination, og det afventes, hvilke resultater Kommissionens snarlige supplerende 
konsekvensvurdering munder ud i.

Det lader dog til, at den risikobaserede tilgang, der omfatter alle stoffer, ved hjælp af 
minimumsoplysninger og præregistrering forekommer at være en løsning, der omfatter alle de 
indledningsvis nævnte problemområder. Den samtidige begrænsning af oplysningskravene og 
den tidlige og omfattende risikovurdering højner beskyttelsesniveauet for forbrugerne og 
miljøet og muliggør en passende reduktion af omkostningerne og tidsforbruget for industrien. 
Dette ville nødvendiggøre en omfattende revidering af registreringsbestemmelserne under 
iagttagelse af lovgrundlaget for det indre marked og en tilpasning af de relevante bilag.
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For øjeblikket tegner der sig dog endnu ingen tilfredsstillende løsning, hvad angår 
virksomhedernes forbindelser med tredjelande (producenter), der forhindrer, at Reach 
forbliver anvendelig ret alene i Europa og dermed skaber internationale 
konkurrenceforvridninger for den europæiske industri.
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