
CM\562724SV.doc PE 357.565v01-00
Extern översättning

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Förslag till förordning om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (REACH) – KOM(2003)0644

Föredragande: Hartmut Nassauer

GENERALDIREKTORATET
FÖR EU-INTERN POLITIK

_____________
7 april 2005



PE 357.565v01-00 2/9 CM\562724SV.doc
Extern översättning

SV

I. Inledning
Enligt Europeiska kommissionens förslag till förordning om ändring av EU:s kemikaliepolitik 
i oktober 2003 samt de tidigare diskussionerna i rådet och Europaparlamentet, inklusive dess 
utfrågning den 19 januari 2005 samt de många samtalen med de inblandade aktörerna, kan det 
konstateras att det finns stor enighet om att det krävs en ny kemikaliepolitik, medan 
utformningen av systemet för registrering, bedömning, godkännande och begränsning 
fortfarande är omstritt.
En central punkt i diskussionerna är den huvudsakligen volymrelaterade metod för 
registrering som kommissionen valt, vilken inte medger någon detaljerad riskbedömning. De 
där fastslagna kraven är avgörande för bedömningen av om den eftersträvade skyddsnivån 
mot eventuella faror eller risker som kemiska ämnen kan orsaka är oproportionerlig jämfört 
med de alltför komplicerade och kostsamma förfaranden som industrin utsätts för.

Vidare förefaller det som om två frågor i princip skulle vara olösta, även efter de hittillsvarande 
diskussionerna:

1. Hur kan man undvika att särskilt ämnen med små produktionsvolymer tas bort från 
marknaden, och därigenom saknas, särskilt i nedströmsanvändarens produktionsprocess, 
enbart därför att registreringen blir för dyr, och inte därför att ämnena i sig är för farliga?

2. Hur kan en importör efterkomma registreringskraven, om han inte kan få tillräckligt 
exakta kunskaper om de ämnen som finns i produkterna?

Det är obestridligt att man i högre utsträckning än tidigare bör ta hänsyn till belastningarna 
för små och medelstora företag, som för det första kommer att drabbas som tillverkare av 
små volymer av speciella kemikalier, och för det andra som nedströmsanvändare av ämnen 
från vitt skilda områden inom REACH.
Föreskrifterna för importhanteringen bör avfattas så att ytterligare konkurrensnackdelar för 
europeisk kärnkraftsindustri undviks, och så att inga tvivel kan uppstå om att de 
överensstämmer med WTO:s bestämmelser.

Dessutom bör den föreslagna europeiska kemikaliemyndighetens ställning i den struktur som 
omfattar de nationella tillsynsmyndigheterna klargöras entydigt, och Europaparlamentets roll 
bör fastslås.
Det främsta målet vid alla överläggningar om nödvändiga och möjliga riskorienterade 
förbättringar av det tillvägagångssätt som kommissionen föreslagit, som i huvudsak är 
volyminriktat, måste vara att den eftersträvade skyddsnivån för människa och miljö uppnås på 
ett effektivare sätt, det vill säga mer målinriktat, snabbare, mer obyråkratiskt och mindre 
kostnadskrävande för berörda parter, än vad kommissionens förslag i sin nuvarande form 
erbjuder. 
Viktig kritik har riktats mot den praktiska genomförbarheten för kommissionens förslag, 
vilket måste tas på allvar. För vissa av dessa punkter finns det glädjande nog redan värdefulla 
förslag till lösningar, men andra problemområden, till exempel det som nämns i artikel 6, är 
fortfarande helt och hållet olösta.

II. Kritik mot det föreslagna registreringssystemet

Kommissionens tillvägagångssätt är både orimligt och oproportionerligt. Det är orimligt att 
man begär att få in lika omfattande registreringsuppgifter för samtliga ämnen och 
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användningsområden, utan någon som helst hänsyn till ämnets faktiska risk för människor och 
miljö, i stället för att göra en prioritering. Det är oproportionerligt att principen ”mer uppgifter 
är lika med ökade kostnader för nödvändiga tester och insamlande av data” visserligen 
fortfarande gäller, men att relationen ”mer uppgifter är lika med en högre skyddsnivå” inte 
alls är given i samtliga fall.
Det är till exempel svårt att inse varför lika stora ansträngningar skall göras för att samla in 
uppgifter för ett (naturligt) ämne som salt, trots extremt små risker för exponering, som för ett 
mycket cancerframkallande ämne, bara därför att salt tillverkas i stora mängder.

Här bör en differentierad metod väljas, utan att man avviker från målet att utan undantag 
registrera samtliga cirka 30 000 aktuella ämnen. 
De mycket höga registreringskostnader som kommissionens metod med volymgräns orsakar, 
står i många fall – särskilt för de ämnen som små och medelstora företag framställer i små 
volymer på nischmarknader – inte i något proportionerligt förhållande till den omsättning som 
skulle kunna uppnås med dessa ämnen. Detta får till följd att företag av ekonomiska skäl (inte 
på grund av ämnenas farlighet!) måste ta bort en märkbart stor andel av sina produkter från 
marknaden. I värsta fall hotar flyttning av produktionen, upphörande med produktionen eller 
rent av företagsnedläggelse med förlust av arbetstillfällen inom EU.1 Kommissionens system 
med en volymgräns stimulerar alltså till ett urval på falska grunder, som inriktar sig på 
registreringskostnaderna och inte på ämnets farlighet. Detta måste ändras! 
Den administrativa kostnaden för att ta fram erforderligt registreringsunderlag och faktablad 
kommer att kräva alldeles för mycket, särskilt av små och medelstora företag. Förutom 
tidsaspekten skulle kravet på personal bli en svår ekonomisk belastning, och en annan 
belastning vore den frekventa bristen på specialister. Kraven strider helt mot det ofta uttalade 
kravet att stärka konkurrensförmågan och att förenkla förvaltningen, liksom mot planerna på 
en bättre lagstiftning.
Slutligen måste man befara att förslaget på längre sikt också kommer att skada 
innovationsförmågan inom EU:s näringsliv, eftersom det blir svårare att genomföra 
innovativa idéer, antalet ämnen som står till förfogande minskas och genomförandet av nya 
idéer kommer att omfattas av ett stort byråkratiskt förbehåll. Målet med den förnyade 
Lissabonstrategin att äntligen göra EU mer konkurrenskraftigt kullkastas därigenom. 

Tillvägagångssättet med en volymgräns leder dessutom till onödiga ytterligare djurförsök, 
vilka skulle kunna reduceras avsevärt om man använder sig av en riskorienterad metod.

III. Möjligheter till förbättringar

Många förslag, som delvis kompletterar varandra, har under tiden lagts fram av 
medlemsstaterna och branschorganisationerna. Det alla förslag har gemensamt är försöket att 
förena en genomförbar skyddsnivå med korrekta och verkligt nödvändiga krav på registrering 
och effektiv bedömning. I förgrunden står här att ämnen som obestridligen inte innebär någon 
risk så snart som möjligt skall förklaras miljövänliga, och att man därigenom begränsar 

  
1 En ersättning av ämnen kräver återigen i regel dyrbar forskning på grund av det helt naturligt begränsade 
antalet ämnen som står till förfogande, samt kombinationerna av dem, liksom av att man måste undersöka 
ämnenas lämplighet som beror av många kemiska, fysikaliska, tekniska och toxikologiska egenskaper.
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uppgiftskraven för varje ämnesanmälan och koncentrerar de mer ingående testerna till de 
verkligt problematiska ämnena.

1. Ett ämne – en registrering (one substance – one registration, OSOR)
Det förslag som Förenade kungariket och Ungern lagt fram i rådet om att varje ämne bara 
skall underkastas en enda registrering är bestickande genom sin enkla logik, eftersom man där 
försöker undvika en upprepad undersökning och finansiering av samma uppgifter. OSOR-idén 
är principiellt lämplig för att massivt minska den administrativa kostnaden för företag och 
myndigheter. 

Diskussionerna har emellertid tydligt visat på följande olösta frågor. Dessa frågor måste 
besvaras om man skall kunna komma fram till en acceptabel alternativ metod:

1. Vem fastslår kostnaderna för delningen av uppgifterna, och vem är den oberoende 
medlaren för den händelse att konsortieparterna inte kan enas?

2. Hur skall kostnaderna (på nytt) delas upp, om ytterligare producenter vill ansluta sig efter 
det att det första konsortiet har bildats, utan att någon storslagen byråkratisk omfördelning 
skall behöva göras?

3. Hur kan man trots bildandet av ett konsortium – tvingande konsortier måste entydigt 
avvisas – garantera att affärshemligheter skyddas?

4. Överensstämmer bildandet av konsortier, enligt de för ögonblicket ännu inte fullständigt 
utarbetade föreskrifterna, generellt med de tillämpliga kartellbestämmelserna?

5. Bör man i varje fall hålla fast vid antagandet att det alltid finns en entydig definition av ett 
ämne?

Trots de öppna frågorna kan man konstatera att detta förslag skulle minska de 
förvaltningstekniska insatserna för en registrering, hjälpa små och medelstora företag och 
påverka kostnaderna i positiv riktning. Men även i detta koncept lämnas frågan obesvarad hur 
den bristfälliga prioriteringen vid registreringen skulle kunna förbättras. Problemen i samband 
med import är också olösta. För att förslaget skall kunna genomföras på ett ändamålsenligt 
sätt måste också den europeiska myndighetens roll stärkas, så att den skulle kunna agera som 
oberoende medlare.

2. Lägsta volymer
I kommissionsförslaget föreskrivs att endast ämnen med en årlig produktionsmängd om ett 
ton är underkastade registreringsföreskrifterna, såvida de inte tillhör någon av de erkända 
högriskkategorierna, t.ex. PCB eller cancerframkallande ämnen. Ändå framkom i 
diskussionerna, framför allt i rådet, kravet att ämnen med mindre produktionsmängd också 
skulle omfattas av REACH.

Den därigenom tänkta utvidgningen av tillämpningsområdet visar på nytt på att en definition 
av uppgiftskraven och förfarandet för en registrering utan någon relation till risken blir 
vilseledande. Naturligtvis kan också ämnen med mycket små volymer innebära risker för 
hälsa och miljö. Trots detta förefaller det fullständigt oproportionerligt att alla dessa ämnen 
skall underkastas REACH-systemet.
I detta sammanhang måste det också påpekas att en klar utvidgning av uppgiftskraven och 
därmed också av testningskraven skulle få mycket negativa följder på antalet djurförsök, 
som fortfarande betraktas som alltför högt.
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3. Det maltesisk–slovenska förslaget
I det av Malta och Slovenien inlämnade förslaget försöker man angripa den just behandlade 
problematiken. Vid övervägandena utgår man från att den hittills tillämpade strategin med en 
enhetlig och allomfattande registrering (one size fits all) åtminstone inte är verkningsfull för 
området mellan noll och tio ton. Här anser man för första gången att det krävs en mer 
långtgående prioritering.

Genom klassificeringen i två huvudsakliga riskgrupper (speciella kemikalier och ämnen som 
importerats av små och medelstora företag och skall bearbetas av andra 
kemikalieproducenter) går man särskilt in på problematiken för nischtillverkare. Med all rätt 
hänvisar man till det mycket obetydligare intresset bland sådana producenter/importörer av att 
bilda konsortier (se frågeformuläret till OSOR under punkt III-1). I förslaget om separation av 
uppgifter, som om de vore fritt tillgängliga eventuellt skulle äventyra ett företags 
affärsframgångar, tas frågan om proportionaliteten för uppgiftskrav och affärshemligheter 
upp. 

Vidare föreslås i förslaget att en förteckning görs av redan förefintliga uppgifter, vilket 
innebär en fas med förhandsregistrering. För första gången har man i detta sammanhang 
övervägt att skapa en samling uppgifter över grundläggande risker, som skulle medge en 
snabb och effektiv riskbedömning. Genom den planerade första preliminära riskbedömningen 
och den första säkerhetsanalysen samt granskningen av om underlaget är fullständigt undviker 
man en extrem ansamling av små riskfria volymer vid slutet av den 11-åriga inledningsfasen, 
och riskinformationen stärks avsevärt. De redan nämnda frågorna om kostnadsfördelning samt 
myndighetens ställning som medlare tas också upp.

I förslaget ges en första möjlighet till att frångå ett obegränsat inhämtande av omfattande 
uppgifter och i stället göra en effektiv riskkriteriebaserad undersökning av kemikalier med 
avseende på deras riskpotential, och göra det möjligt att snabbt behandla ofarliga ämnen.

4. Ansatsen till ett förbättrat REACH-system (a workable REACH)
Dessa funderingar kring en verklig riskbedömning och begränsning av de uppgifter som 
behövs i en första fas har industrin utsträckt till REACH-systemets hela användningsområde. 
Målet syftar till en övertygande dubbel strategi:
1. Registreringskraven anpassas till den riskpotential som faktiskt bör analyseras.

2. Samtidigt genomförs en effektiv riskbedömning, som koncentreras på de verkligt 
problematiska ämnena.

Därigenom blir produkterna snabbare tillgängliga, och myndigheten kommer att grundligt 
kunna testa de ämnen där det finns en motiverad misstanke om risker, som skulle kunna 
nödvändiggöra inskränkningar i användningen respektive ett förbud mot ett visst ämne. Totalt 
får man alltså en bättre skyddsnivå jämfört med det hittills föreslagna allomfattande systemet 
för insamling av uppgifter, och uppnår samtidigt en tydlig minskning av den byråkratiska 
överansträngningen av systemet.

Detta uppnås för det första genom att tillämpningsområdet först tydligt avgränsas från andra 
rättsområden som är reglerade av lex specialis. En sammanfattning av de undantag som i det 
aktuella förslaget finns på olika ställen skulle medge en sammanhållen bedömning av 
tillämpningsområdet.
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För att också en effektiv riskbedömning enligt ovan skall kunna lyckas måste klassificeringen 
av ämnen utvidgas utöver den blotta årliga produktionen i ton till ett ämnes egenskaper och 
dess eventuella exponeringskategorier. I stället för att inrikta sig på produktgrupper kan man, 
oberoende av hur ett ämne används, identifiera och kategorisera den typiska exponering som 
människor och miljö kan råka ut för. Därvid sammanfattas typiska belastningssituationer, som 
kräver liknande skyddsåtgärder. Det handlar om människans huvudsakliga tillförselvägar 
(oralt, genom inandning eller genom huden), utsläppsvägar i miljön (luft, vatten, mark, biotat) 
och ifrågavarande exponerings varaktighet (engångsföreteelse eller kortfristig, tillfällig, 
upprepad eller långfristig exponering). Inom dessa exponeringskategorier definieras och 
grupperas sedan: principiella tillämpningsområden (inom industri, hantverk eller för privat 
konsumtion) och tillåtna exponeringsmängder och exponeringsnivåer. För närvarande 
utvecklas detta i kommissionens genomförandeprogram för REACH. 

För den första fasen av en riskbedömning skulle obligatoriska uppgifter räcka, som 
innehåller de viktigaste kemisk-fysikaliska egenskaperna och de akuta effekterna på människa 
och miljö. Fortsatta tester görs sedan beroende av den aktuella exponeringssituationen. 
Vartefter exponeringen blir allvarligare måste komplettering göras med skärpta tidsmässiga 
och innehållsmässiga krav för registreringsförfarandet. Därigenom skulle man dessutom på ett 
uttömmande sätt ha tagit hänsyn till prioriteringskriterierna för de ämnen som skall 
registreras, så att riskaspekten beaktas fullt ut. Information som redan finns i företagen skall 
därvid utnyttjas som stöd så att man så tidigt som möjligt identifierar relevanta riskämnen och 
prioriterar dem i registreringsförfarandet. Det gäller framför allt CMR-, PBT- och 
vPvB-ämnen.

5. IT-verktyg för nedströmsanvändare
Textilindustrin inom EU har utvecklat ett IT-verktyg med vilket nedströmsanvändarna själva 
på enklaste vis, eftersom verktyget är standardiserat och digitaliserat, kan göra en bedömning 
av de ämnen som man använder allt efter användningsområde, och uppdelat på 
exponeringskategorier.

Detta förslag, som lämnades in genom den tyska och österrikiska delegationen, mötte också 
stort intresse från rådets sida.
En på detta vis utformad automatiserad förhandsregistrering samt obligatoriska uppgifter hos 
Europeiska kemikaliemyndigheten skulle möjliggöra en sådan testning hos 
nedströmsanvändarna, begränsa de administrativa kostnaderna för företag och myndigheter 
och samtidigt ta hänsyn till kravet på att information skall lämnas ut (right to know).
6. Ett omorganiserat tillämpningsområde
Nedan beskrivs ett ändrat tillämpningsområde som tar upp de ovannämnda problemen, såvida 
de är möjliga att lösa i denna del av REACH-förslaget.

a) Befintlig lagstiftning
Ämnen vars hantering redan reglerats i de befintliga direktiven (till exempel biocider, 
växtskyddsmedel etc.) bör rent allmänt undantas från hela tillämpningsområdet i artikel 2. De 
undantagsbestämmelser som nu är utspridda över hela direktivet bör specificeras på ett 
sammanhållet sätt i början av direktivet. Kosmetikadirektivet utgör härvid en särskild 
utmaning, eftersom vissa aspekter i REACH-förslaget inte beaktas i den nuvarande versionen. 



CM\562724SV.doc 7/9 PE 357.565v01-00
Extern översättning

SV

b) Återvinnings- och avfallsproblem
Vid en fördjupad analys av REACH-förslaget framkom det mycket snabbt att ett 
problemområde nästan hade förbisetts, där det utan tvekan krävs ändringar. En del av 
framgångarna vid hanteringen av ämnen beror på att EU på ett tidigt stadium och under 
mellantiden på ett mycket omfattande sätt tagit itu med och lagstiftat om återvinning av 
ämnen. Föreliggande förslag innebär en risk för att dessa fördelar kan omintetgöras.

En lösning kunde vara att undanta ämnen respektive råmaterial som t.ex. (dricks-)vatten, glas, 
papp och papper från registreringen, såvida det handlar om ämnen i återvinningsprocessen. 
Det behöver fortfarande diskuteras hur man skall hantera ämnen som förändras då de 
separeras respektive återvinns med hjälp av kemiska ämnen eller förfaranden. Man bör ändå 
se till att den höga återvinningsnivån i EU åtminstone bibehålls, eller rentav förbättras, även i 
händelse av en ändring på detta område.

c) Naturliga ämnen
Ett liknande problemområde utgör de naturliga ämnen, där en registrering enligt REACH 
skulle bli oproportionerlig (se exemplet ”salt” under punkt II). Ett generellt undantag för 
sådana ämnen vore emellertid otänkbart, eftersom sådana naturliga ämnen som bly eller 
kvicksilver otvivelaktigt medför risker.
En tänkbar avgränsning skulle emellertid kunna uppnås genom att man bara undantar sådana 
naturliga ämnen som kan utnyttjas utan mellanbehandling med kemiska ämnen, och där 
exponeringen antingen kan betraktas som försumbar eller regleras genom andra 
bestämmelser. Ett exempel vore koks, som används utan förädling och där exponeringen 
kontrolleras tillräckligt bland annat genom skyddsbestämmelserna om utsläpp.

d) Polymerer
Den lösning på problemet med polymerer som nämns i förslaget förefaller inte logisk. Den 
översyn av de framtagna resultaten som görs i enlighet med artikel 133.2 skall bedömas av 
myndigheten, och en ändring av lagbestämmelserna måste förbehållas medlagstiftarna.

e) Legeringar
För legeringar finns det ett liknande behov av klargörande. Även i detta fall förefaller 
undantagsbestämmelser behövas.

f) Forskning och utveckling (FoU)
De i REACH föreskrivna undantagsbestämmelserna för de i samband med FoU använda 
ämnena förefaller också vara otillräckliga. FoU bör undantas från förordningen. Villkoren för 
användning av ämnen i samband med FoU skiljer sig i så hög grad från villkoren för 
industriell respektive hantverksmässig användning att det verkar orimligt att inkludera dessa 
ämnen i REACH. Den i artikel 7 fastslagna tidsbegränsningen på fem år för 
undantagsbestämmelserna bör därför upphävas. 

Stimulansen till innovation inom industrin måste dessutom stärkas även i fortsättningen, men 
utan att man inför någon generell tvångssubstitution.
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g) Mellanprodukter
En annan fråga är om mellanprodukter, som inte kommer ut på marknaden, bör undantas från 
REACH-systemet.

7. Krav på ett funktionsdugligt och balanserat REACH-system
De tidigare reflexionerna kring diskuterade möjliga ändringar av REACH-förslaget leder fram 
till följande krav:

i.) Tillämpningsområdet bör omarbetas (se punkt 6).
ii.) En förhandsregistrering bör införas, som medger en aktuell sammanställning av ett 

ämnesregister som omfattar samtliga 30 000 ämnen, i form av obligatoriska uppgifter. Det 
skulle möjliggöra en ögonblicklig grov riskbedömning. 

Insamling av sådana obligatoriska uppgifter skulle kräva en begränsad tidsåtgång vid 
förhandsregistreringen, eftersom inte alla medlemsstater respektive företag förfogar över 
ett jämförbart uppgiftsmaterial. Men samtidigt skulle man kunna genomföra en omedelbar 
och omfattande insamling av erforderliga riskbedömningsuppgifter.
Denna första insamling skulle också göra att konsortier kan bildas på ett tidigt stadium, för 
att i de olika fullständiga registrerings- och bedömningsfaserna, som beror på den årliga 
produktionsmängden, sedan kunna arbeta med så låga kostnader som möjligt.
Tillvägagångssättet skulle dessutom tillåta att uppgiftskraven för mellanprodukter samt för 
sådana ämnen som uteslutande förekommer i en sluten produktionsprocess anpassas till 
den faktiska riskpotentialen.
Slutligen skulle det leda till en minskning av byråkratin och kostnaderna för 
nedströmsanvändare.

iii.)Med hjälp av ämnesregistret sammanställs prioriteringslistor enligt risk- och 
mängdkriterier. Ju farligare ämnet bedöms vara vid utvärderingen av de obligatoriska 
uppgifterna, desto snabbare måste det registreras och desto högre är uppgiftskraven. 
Liksom i föreliggande förslag kommer samtliga 30 000 ämnen efter 11 år att ha 
registrerats med riskbedömning.

iv.) Med avseende på de problem som nämns i artikel 6 måste åtminstone styckena 2 ff 
strykas, eftersom de inte kan betraktas som förenliga med WTO:s bestämmelser. En mer 
omfattande lösning på hur texten skall utformas vore säkert önskvärd, men är för 
närvarande inte möjlig.

v.) Myndighetens ställning måste stärkas avsevärt, varvid samarbetsmekanismerna mellan 
kemikaliemyndigheten och de nationella myndigheterna måste klargöras. Möjligheter att 
blockera beslut måste undvikas. En automatisering av förhandsregistreringen med hjälp av 
lämpliga IT-verktyg (se punkt III-5) bör också planeras, liksom en motsvarande 
standardisering av registreringsförfarandet. I detta sammanhang måste anslagen till 
myndigheten granskas på nytt, och i förekommande fall anpassas. 
Slutligen måste kemikaliemyndigheten vara den som garanterar rättssäkerheten för 
företagen, och därför skall den ha sista ordet vid bedömningen av olika ämnens farlighet 
och testresultat. Detta innebär samtidigt att bevisbördan ligger hos det företag eller den 
medlemsstat som tvivlar på myndighetens bedömning.
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vi.) Europaparlamentets ställning vid den fortsatta observationen av om ett sådant ändrat 
REACH-system omfattar de faktiska effekterna måste garanteras. Därför bör en 
tidsfristklausul ingå.

IV. Närmaste åtgärder för att komma fram till en lösning

De ovan angivna möjligheterna måste granskas ytterligare med avseende på samstämmighet 
eller kombination av dem, och man måste avvakta vilka nya rön som offentliggörs i 
kommissionens förväntade kompletterande konsekvensbedömning, som kommer inom kort.
Det förefaller dock som om en lösning på alla de inledningsvis nämnda problemen 
uteslutande kan erbjudas av det tillvägagångssätt som omfattar alla ämnen, med hjälp av 
obligatoriska uppgifter och förhandsregistrering. Den samtidiga begränsningen av 
uppgiftskraven och den tidiga och omfattande riskbedömningen förbättrar skyddsnivån för 
konsumenter och miljö och tillåter å andra sidan en lämplig sänkning av kostnaderna och 
industrins insatser. Detta skulle kräva en omfattande omorganisation av 
registreringsbestämmelserna, med beaktande av den rättsliga grunden på den inre marknaden, 
samt en anpassning av de hithörande bilagorna.
För ögonblicket kan dock inte någon tillfredsställande lösning skönjas för förbindelserna med 
företag (tillverkare) i tredjeland, som skulle förhindra att REACH förblir en lagstiftning 
enbart inom EU som resulterar i en snedvridning av den internationella konkurrensen för EU:s 
industri.
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