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I. Indledning

Europa-Kommissionens forordningsforslag fra oktober 2003 om en reform af EU's 
kemikaliepolitik er et af de vigtigste og mest vidtrækkende lovgivningsprojekter på europæisk 
plan. Alene omfangsmæssigt er forslaget til forordning om registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (KOM(2003)0644) med sine 137 artikler 
og 17 bilag på i alt 1.200 sider et enormt projekt. Men af langt større betydning er det område, 
der her skal opstilles regler for. Det dækker ikke kun den kemiske industri og dens 
downstream-brugere, men også diverse industrigrene, der er uafhængige af den kemiske 
industri, såsom metalforarbejdningserhvervet, papirindustrien, tekstilindustrien, etc. 
Producenter berøres i lige så høj grad som leverandører, videreanvendende brugere og 
importører, dvs. alle, der beskæftiger sig erhvervsmæssigt med kemikalier, foruden visse 
storkoncerner især små og mellemstore virksomheder, inkl. håndværk.

Kommissionens målformulering

Som formål med projektet nævner Kommissionen bl.a. beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet, opretholdelse og forbedring af EU's kemiske industris konkurrenceevne og 
forhindring af en fragmentering af det indre marked. Disse politiske mål for EU's 
kemikaliepolitik, der hævdes at afveje hensynet til økonomiske, miljøpolitiske og 
samfundsmæssige interesser, fortjener ubetinget tilslutning. Sikker omgang med kemikalier 
lige fra fremstilling og import via anvendelse i processer og produkter til bortskaffelse er et 
væsentligt led i politisk og økonomisk ansvarlighed.

Kommissionens mængdeorienterede strategi

I Kommissionens forslag baseres det første og i praksis vigtigste skridt i den flerfasede 
Reach-procedure, nemlig registreringen af et stof, på oplysninger, som registranten skal 
indsende1. Det kendetegnende ved Kommissionens forslag finder man i art. 11. Her kobles 
omfanget af de oplysninger, der skal indsendes, sammen med mængden af produceret eller 
importeret stof. Oplysningskravene starter ved produktion hhv. import af 1 ton pr. år og 
vokser trinvist ved produktion eller import af over 10 t pr. år, 100 t pr. år og 1.000 t pr. år2.

II. Vurdering af den nuværende situation

Til trods for at der hersker vidtgående enighed om, at der er brug for en ny kemikaliepolitik, 
er Kommissionens forslag stødt på generel modstand i offentligheden og navnlig hos de 
berørte erhvervsaktører, hvad angår de foreslåede gennemførelsesinstrumenter. Målene vil 
ikke kunne nås med det planlagte system. Her er der brug for grundlæggende forbedringer. 
Kritikken af registreringsproceduren er koncentreret om den mængdeorienterede strategi, de 
omkostninger, virksomhederne vil blive pålagt, og den umådelig bureaukratiske og 
tidkrævende procedure.

  
1 Jf. forslagets art. 5, hvor producenter og importører pålægges pligt til at indsende en registrering. I art. 9 
fastsættes, hvilke oplysninger der skal indsendes.
2 Ud over de senere faser i Reach-proceduren, især vurdering og godkendelse af stoffer, som ikke skal behandles 
nærmere her, skal det nævnes, at der i forslaget også principielt forlanges meddelelse om stoffer, der bruges til 
formål inden for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling, selv om registreringspligten kan udsættes i 
5 hhv. maksimalt 10 år for at beskytte innovationer (jf. forslagets art. 7).  
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Det uplausible i den mængdeorienterede strategi

Det afgørende svage led i Kommissionen strategi er, at der kræves oplysninger uden 
sammenhæng med konkrete risici. F.eks. stilles der uhyre større oplysningskrav fra en 
produktion hhv. import på 10 t pr. år, uden at der nogen tvingende grund hertil i form af større 
risiko for mennesker og miljø. Produktionens/importens omfang alene tillader ikke at 
konkludere, om og i hvilket omfang et stof betyder fare for mennesker og miljø. Så når der 
ikke er nogen utvetydig sammenhæng mellem større produktionsmængder og større risiko, er 
stofmængden ikke en egnet målstok til at fastlægge oplysningskrav og slet ikke noget egnet 
kriterium for at opnå større sikkerhed for mennesker og miljø i overensstemmelse med de 
formulerede mål.

Den mængdeorienterede strategi er ikke plausibel og er retlig set uforholdsmæssig: De 
krævede ressourcer står ikke i noget fornuftigt forhold til det økologiske eller 
samfundsmæssige udbytte.

Den mængdeorienterede strategi har yderligere, uønskede følgevirkninger:

Begrænsning af kemikaliespektret og produktionen

Reach-modellen vil i den foreslåede form påtvinge erhvervslivet betydelige omkostninger. 
Alene de direkte omkostninger til at skaffe oplysninger om et stof ligger alt efter de 
mængdemæssigt niveaudelte oplysningskrav på mellem 20.000 og 400.000 EUR pr. stof. Især 
når der er tale om en mindre produktion på 1-10 t pr. år, vil registreringsomkostningerne i 
mange tilfælde ikke stå i et rimeligt forhold til omsætningen. Følgelig vil navnlig stoffer, der 
fremstilles i små mængder, og hvormed især små og mellemstore virksomheder bliver 
etableret på nichemarkeder, ikke længere med udbytte kunne produceres i EU eller importeres 
hertil. Generelt må det frygtes, at 20-40% af produkterne vil forsvinde fra markedet på grund 
af en registrering af stoffer, der ikke er økonomisk gennemførlig. Har de brugere, der berøres 
heraf, ingen erstatningsprodukter til rådighed, er der i værste fald fare for en standsning af 
produktionen, flytning af den eller virksomhedslukning med tilsvarende tab af arbejdspladser 
i EU.1

Alt i alt giver Kommissionens system med tærskelmængder en falsk tilskyndelse til en 
selektion, der retter sig efter registreringsomkostningerne og ikke risikoen ved stoffet.

Virksomhederne overbebyrdes med et stort bureaukratisk ressourceforbrug

Udarbejdelsen af de oplysninger, der er nødvendige for registreringen, vil blive temmelig 
tidkrævende. Den skønnes for stoffer på mængdeniveauet 1-10 t pr. år at skulle vare op til 6 
måneder og for stoffer i mængder på over 10 t pr. år i 12-15 måneder. Ganske vist blev der 
under de forløbne drøftelser slækket på testkravene netop til stoffer, der produceres i 
mængder på 1-10 t pr. år, men alligevel føler navnlig små og mellemstore virksomheder, at de 
er slet ikke kan leve op til den ressourcekrævende opgave at skaffe oplysningerne. For dem 
ville foruden tidsfaktoren også det nødvendige personalebehov betyde en ekstrem finansiel 

  
1 Substitution af stoffer kræver som regel igen ressourcekrævende forskning, betinget af det i sagens natur 
begrænsede antal disponible stoffer og kombinationer heraf og betinget af, i hvor høj grad substitutionsstoffernes 
krævede egnethed er afhængig af kemiske, fysiske, tekniske og toksikologiske egenskaber.
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belastning. Mange mindre virksomheder har ganske enkelt ikke det fagpersonale, som sagligt 
korrekt kunne gennemføre den komplicerede Reach-procedure.

Når registreringskravene forenkles for mængder på 1-10 t pr. år, bliver der desuden et 
ekstremt større spring til kravene til stoffer i mængder på over 10 t pr. år. Dette bevirker, at 
mange virksomheder viger tilbage for at acceptere ordrer, der indebærer en udvidelse af 
årsproduktionen hhv. importmængden op over denne tærskel. Dette står i en diamentral 
modsætning til en styrkelse af konkurrenceevnen.

Det er rigtigt, at mange af de foreslåede elementer i Reach-proceduren beror på de kendte 
procedurer for registrering af nye stoffer og behandling af eksisterende stoffer. Men de 
indvundne erfaringer med disse ordninger bliver ikke omsat. Allerede inden for det hidtidige, 
begrænsede anvendelsesområde har ordningerne for nye og eksisterende stoffer vist 
betydelige svagheder. Ikke mindst derfor skal EU's kemikalielovgivning revideres. Med det 
ringe antal godkendelser af nye stoffer står det helt klart, at EU-proceduren sammenlignet 
med f.eks. Japan og USA er alt for bureaukratisk. Også proceduren for eksisterende stoffer 
har vist sig at være omstændelig. I stedet for at disse svagheder udbedres, skal disse 
procedurer nu på et bestemt tidspunkt udvides til at gælde alle stoffer. På den baggrund må 
der næres begrundet tvivl om Reach-systemtets funktionsevne.

Begrænsning af innovations- og konkurrenceevnen

Det må frygtes, at den foreslåede Reach-model også være til skade for innovationsevnen hos 
erhvervslivet i EU. Innovation betyder bl.a. at anvende eksisterende stoffer i andre 
kombinationer og i andre processer end hidtil. De foreslåede regler vil besværliggøre 
omsætningen af nyskabende idéer, fordi de reducerer antallet af disponible stoffer og knytter 
et omfattende bureaukratisk forbehold til omsætningen af nye idéer. Dermed forpurres 
Lissabon-strategiens mål at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige område. 
Konkurrencesituationen for erhvervslivet i EU i forhold til konkurrenter uden for EU, der ikke 
er udsat for disse belastninger, vil på mellemlang sigt forringes varigt.

Først og fremmest små og mellemstore virksomheder vil komme til at lide herunder. EU ville 
tabe yderligere tiltrækningskraft som hjemsted for virksomheder, og investeringerne ville 
falde yderligere. Følgevirkningerne kan blive særlig slemme for de nye EU-medlemsstater, 
som endnu kun har ringe erfaring med lignende regler. Disse følgevirkninger har man ikke 
rigtig undersøgt hidtil. De eventuelle følger for verdenshandelen er også problematiske. Nogle 
ting i det foreslåede system kan udgøre tekniske handelshindringer, som er uforenelige med 
WTO-retningslinjerne.

Altså er det principielt et spørgsmål, om Kommissionens strategi lever op til en bæredygtig 
politik forstået som en afvejet hensyntagen til økonomiske, økologiske og samfundsmæssige 
aspekter. Det giver især anledning til betænkelighed, at forordningsforslaget vil føre til 
betydelige ekstra belastninger som følge af de meget skrappe test- og dokumentationskrav og 
de hermed forbundne ressourcebehov. Dette betyder ikke blot klart højere omkostninger for 
stoffer, præparater og mange produkter. Det fører endvidere til forsinkelser i markedsføringen 
af innovative produkter, hvilket ville betyde en enorm konkurrenceulempe for EU. Yderligere 
vil de ekstra bureaukratiske byrder som følge af de foreslåede nye procedurer kun vanskeligt 
kunne klares i praksis af virksomheder og myndigheder. Endelig bringes den intellektuelle 
ejendomsret og dermed virksomhedernes innovationskraft og eksistens i fare som følge af 
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vidtgående oplysnings- og offentlighedskrav.

III. Muligheder for forbedringer

I den offentlige diskussion og ikke mindst i Rådets arbejdsgrupper drøftes mulighederne for 
også at opfylde de mål, Kommissionen har fastsat, med enkle, praksisvenlige og alligevel 
effektivere proceduredetaljer. Kommissionen fremhæver selv det mål at opretholde og 
forbedre EU's kemiske industris konkurrenceevne. Dette skal afspejles tydeligt i den nye 
kemikaliepolitik. Derfor skal Reach fremme rammebetingelserne for investeringer og 
innovation og må ikke reducere disse, skal virkelig skabe forudsætninger for nye 
arbejdspladser og virksomheder og må ikke bringe de eksisterende i fare og skal i sidste ende 
skabe bedre grundbetingelser for virksomheder fra EU i den internationale konkurrence. 
Nogle forslag, som til dels også har fundet indpas i rådsdrøftelserne, er egnede til at gøre 
kommissionsforslaget mere praktikabelt.

1. Eksponeringskategorier og prioritering

Ved hjælp af eksponeringskategorier opdeles oplysningskravene systematisk, og der 
fokuseres på dem. Der ses ikke på produktgrupper, men uafhængigt af et stofs anvendelse kan 
der identificeres typiske menneske- og miljøeksponeringer, der opdeles i kategorier. På den 
måde samles typiske belastningssituationer, som kræver de samme 
beskyttelsesforanstaltninger. Sådanne situationer er de vigtigste måder, mennesker optager 
stoffer på, (oralt, ved inhalering eller gennem huden), de måder, stofferne udledes i miljøet på, 
(via luften, vandet, jorden eller flora og fauna) samt den pågældende eksponerings varighed 
(én gang eller i kort tid, lejlighedsvis, gentagne gange eller over en lang periode). Inden for 
disse eksponeringskategorier defineres først og opdeles derefter i grupper: grundlæggende 
anvendelsesområder (industrielt, erhversmæssigt eller privat forbrug) og tolerable 
eksponeringsværdier/-niveauer. Arbejder alle aktører i forsyningskæden med 
eksponeringskategorierne, er for risikovurderingen på niveau 1 en oplysningsmindstesats 
tilstrækkelig, der omfatter de væsentlige fysisk-kemiske egenskaber og de akutte virkninger 
på mennesker. Yderligere tests skal da gøres afhængige af den pågældende 
eksponeringssituation. Med eksponeringens tiltagende styrke skal der tilsvarende gælde 
skærpede tid- og indholdsmæssige krav i forbindelse med registreringsproceduren. På den 
måde ville der yderligere som komponent være indført en prioriteringsrækkefølge for de 
stoffer, der skal registreres, således at der fuldt ud tages højde for risikoaspektet. Allerede 
foreliggende oplysninger i virksomhederne bør her udnyttes som en støtte, således at stoffer 
med en kendt relevant risiko tidligst muligt kan identificeres og behandles prioriteret under 
registreringsproceduren. Her kommer CMR-, PBT- og vPvB-stoffer på tale.

Et modelscenarium, som regeringen i Nordrhein-Westfalen (Tyskland) har gennemført, har i 
praksis vist, at de mange enkelteksponeringer kan og må føres tilbage til et overskueligt antal 
eksponeringskategorier, hvis systemet overhovedet skal være praktikabelt.

En sådan strategi ville reducere de byrder, der er forbundet med registreringen, betydeligt, 
uden at det ville skade sundheds- og miljøbeskyttelsen. Producenter og brugere ville, når de 
skal foretage risikoafvejning, kun skulle gå ud fra ganske få kategorier i stedet for en række 
forskellige enkeltanvendelser. Downstream-brugernes registreringspligt ville blive lempet, 
informationsstrømmen i produktionskæderne ville flyde lettere, og forretningshemmeligheder 
og økonomisk vigtige oplysninger være bedre beskyttet. Fleksibiliteten med hensyn til 
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anvendelse af stoffer og deres disponibilitet ville blive større, hvorved uønskede økonomiske 
følger ville blive mindre. Man kunne i vidt omfang undgå, at stoffer kun forsvinder fra 
markederne, fordi produkternes test- og registreringsomkostninger ikke kan bæres finansielt. 
Også myndighedernes overvågning ville blive forenklet.

Kombinationen af eksponeringskategorier og oplysningsmindstesats er et effektivt redskab til 
mere målrettet - nemlig svarende til den rent faktiske eksponering - at beskytte mennesker og 
miljø og samtidig generelt nedbringe den ressource- og forvaltningsindsats, som 
virksomheder og myndigheder skal stå for.

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

Forslaget om, at hvert enkelt stof kun skal registreres én gang, er besnærende i kraft af sin 
enkle logik. Når der er tale om viden om et bestemt stof, er det ikke forståeligt, hvorfor de 
nødvendige oplysninger skal registreres og finansieres flere gange. OSOR-løsningen egner sig 
principielt til radikalt at nedsætte det administrative ressourceforbrug for virksomheder og 
myndigheder. Ganske vist løses stadig ikke omsætningsstadiets problemer med 
omkostningsdeling, bevarelse af forretningshemmeligheder og kartelret. Derfor må det 
afventes, hvorledes Rådet i sidste ende vil vurdere denne løsning, som den britiske og den 
ungarske regering er kommet med.

IV. Perspektiver

Trods al tilslutning til de mål, Kommissionen har formuleret for EU's kemikaliepolitik, er 
dens forslag især på grund af den mængdeorienterede strategi stødt på betydelig kritik. Ikke 
kun i offentligheden, men også i Rådets ad hoc-arbejdsgruppe diskuterer man for øjeblikket 
principielle ændringer af Kommissionens forslag. Dette arbejdsdokument skal henlede 
opmærksomheden på denne grundlæggende systematiske kritik. Det videre 
lovgivningsarbejde forudsætter, at det besluttes, om Kommissionens mængdeorienterede 
strategi skal bibeholdes, eller om udgangspunktet for kemikalielovgivningen skal være en 
eksponeringsbaseret strategi - optimalt kombineret med tanken om "one substance - one 
registration". En yderligere mangel har det hidtil været, at der ikke har været gennemført 
tilstrækkelige konsekvensanalyser og undersøgelser af, om Kommissionens forslag er 
praktikabelt. Derfor er det ønskeligt, at Kommissionen sammen med berørte erhvervskredse 
sætter yderligere undersøgelser i gang for at vurdere følgerne. Resultaterne heraf skal herefter 
indgå i Parlamentets lovgivningsarbejde. Endelig skal det påpeges, at der i begyndelsen af 
næste år også finder høringer sted i Europa-Parlamentet, hvis resultater også skal indgå i 
lovgivningsproceduren. Også Kommissionen vil gøre klogt i ikke at låse sig fast og stædigt 
fastholde sit forslag, men sammen med Rådet og Parlamentet udarbejde et i sig selv 
overbevisende regelsæt. Det må og skal være alle institutionernes fælles målsætning med 
henblik på den bedst mulige beskyttelse af mennesker og miljø at muliggøre en praktikabel og 
omkostningsvenlig registrering af farlige stoffer og samtidig yde et bidrag til at styrke 
innovationskraft, konkurrenceevne, eksportevne og investeringer inden for Den Europæiske 
Union. Dette er et absolut must, hvis Lissabon-strategiens mål skal nås.

*****


	547879da.doc

