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I. Inledande kommentarer

Europeiska kommissionens förslag till förordning från oktober 2003 om reformering av EU:s 
kemikaliepolitik är ett av de viktigaste och mest långtgående lagstiftningsinitiativen på 
europeisk nivå. Redan med tanke på sin omfattning är förslaget till förordning om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (KOM(2003)0644) 
med sina 137 artiklar och 17 bilagor på sammanlagt 1 200 sidor ett enormt projekt. Viktigare 
än detta är förstås förslagets innehåll. Det omfattar inte bara den kemiska industrin och dess 
nedströmsanvändare, utan även diverse från den kemiska industrin fristående industrigrenar, 
såsom metallindustrin, pappersindustrin, textilindustrin osv. Till de berörda parterna hör såväl 
tillverkare och distributörer som nedströmsanvändare och importörer, dvs. alla de som i sin 
professionella verksamhet hanterar kemikalier. Förutom vissa större koncerner rör det sig 
framför allt om små och medelstora företag, inbegripet hantverksföretag.

Kommissionens målsättningar

Kommissionen framför bland annat följande mål för sitt initiativ: skydd av människors hälsa 
och miljön, bibehållande och ökning av den kemiska industrins konkurrenskraft i EU och 
förhindrande av fragmentering av den inre marknaden. Dessa politiska mål för gemenskapens 
kemikaliepolitik, i vilken man gör anspråk på att iaktta en noggrann avvägning mellan 
ekonomiska, miljöpolitiska och samhälleliga intressen, förtjänar ett förbehållslöst stöd. En 
säker hantering av kemikalier i olika skeden, omfattande allt från tillverkning och import samt 
användning i processer och produkter till bortskaffande av avfall, är en väsentlig del av ett 
politiskt och ekonomiskt ansvarstagande.

Kommissionens mängdbaserade tillvägagångssätt

I kommissionens förslag kopplas det första och i praktiken viktigaste steget i det stegvisa 
Reach-förfarandet - nämligen registreringen av ett ämne - ihop med den information som skall 
lämnas av anmälaren1. Det centrala elementet i kommissionens förslag finns i artikel 11. Här 
kopplas omfattningen av den begärda informationen till de mängder i vilka ett ämne tillverkas 
eller importeras. Informationskraven börjar gälla vid tillverkning eller import av 1 ton per år 
och de ökar stegvis vid tillverkning eller import av mer än 10 ton per år, 100 ton per år och 
1 000 ton per år2.

II. Bedömning av det aktuella läget

Trots att det råder ett allmänt samförstånd om behovet av en ny kemikaliepolitik har 

  
1 Se art. 5 i förslaget, där tillverkarnas och importörernas skyldighet att lämna in ett registreringsunderlag 
fastställs. Den information som skall lämnas anges i art. 9.
2 Utöver de övriga delområdena i Reach-förfarandet, särskilt utvärdering och godkännande av ämnen, vilka vi 
inte skall gå närmare in på här, må det nämnas att förslaget innehåller ett grundläggande krav på inlämning av 
uppgifter också för ämnen som används i produkt- och processinriktad forskning och utveckling, även om ett 
undantag från anmälningsplikten kan beviljas i upp till fem respektive maximalt tio år i syfte att skydda 
innovationer (se art. 7 i förslaget).
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kommissionens förslag mött på brett motstånd i offentligheten och särskilt hos berörda 
ekonomiska aktörer när det gäller de föreslagna instrumenten för genomförande. Det 
planerade systemet garanterar inte att målen uppnås. Här krävs avsevärda förbättringar. 
Kritiken mot registreringsförfarandet gäller främst det mängdbaserade tillvägagångssättet, de 
kostnader som uppstår för företagen och det faktum att förfarandet är synnerligen byråkratiskt 
och tidskrävande.

Det mängdbaserade tillvägagångssättets olämplighet

En avgörande brist i kommissionsförslaget består i att informationskraven inte har något som 
helst samband med de konkreta riskerna. Så sker t.ex. en drastisk ökning av 
informationskraven från och med tillverkning eller import av 10 ton per år, utan att detta 
nödvändigtvis skulle vara motiverat av en förhöjd risk för människor och miljö. Man kan inte 
enbart på grundval av tillverknings- eller importvolymer dra slutsatser om huruvida och i 
vilken utsträckning människor och miljö utsätts för fara genom ett ämne. Om det alltså saknas 
ett entydigt samband mellan större tillverkningsmängd och större risk är ämnesmängden ingen 
lämplig måttstock för fastställandet av informationskrav och framför allt inget lämpligt 
kriterium när det gäller att förbättra säkerheten för människor och miljö i enlighet med 
målsättningarna.

Det mängdbaserade tillvägagångssättet är olämpligt och i rättsligt hänseende 
oproportionerligt: de insatser som krävs står inte i ett vettigt förhållande till de ekologiska och 
sociala fördelarna.

Nedan beskrivs ytterligare oönskade följder av det mängdbaserade tillvägagångssättet.

Begränsning av antalet ämnen och tillverkningen

Reach-modellen kommer i sin föreslagna form att medföra betydande kostnader för samhället. 
Redan de direkta kostnaderna för insamling av information om ett ämne uppgår beroende på 
de mängdbaserade informationskraven till mellan 20 000 och 400 000 euro per ämne. Särskilt 
när det gäller låga tillverkningsvolymer på mellan 1 och 10 ton per år kommer 
registreringskostnaderna i många fall inte att stå i rimlig proportion till omsättningen. Sålunda 
kommer särskilt ämnen som tillverkas i små mängder, och med vilka framför allt små och 
medelstora företag etablerar sig på nischmarknader, inte längre att kunna tillverkas i eller 
importeras till EU under lönsamma former. Allmänt taget måste man räkna med att 20 till 
40 procent av produkterna kommer att dras bort från marknaden på grund av att registreringen 
av ämnena inte är ekonomiskt genomförbar. Om berörda användare inte har tillgång till några 
ersättande produkter kan de i värsta fall tvingas att lägga ned eller utlokalisera tillverkningen 
eller avbryta verksamheten helt, vilket skulle medföra en förlust av arbetstillfällen i EU1.

  
1 För att man skall kunna övergå till ersättande ämnen krävs å andra sidan i allmänhet dyr forskning på grund av 
att antalet tillgängliga ämnen och deras kombinationer av naturliga skäl är begränsade och att de ersättande 
ämnenas eventuella lämplighet är beroende av ett flertal kemiska, fysikaliska, tekniska och toxikologiska 
egenskaper.
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Kommissionens system med volymgränser skapar i verkligheten en felaktig urvalsgrund som 
baserar sig på registreringskostnader i stället för på de risker som förknippas med ett ämne.

Höga administrativa kostnader en alltför stor börda för företagen

Det kommer att behövas mycket tid för att ta fram den information som krävs för registrering. 
Tidsåtgången beräknas uppgå till så mycket som 6 månader för ämnen i mängdintervallet 
1 till 10 ton per år och till mellan 12 och 15 månader för ämnen i intervallet 10 ton och mer 
per år. Visserligen sänktes testkraven för ämnen med en årlig tillverkningsvolym på 1 till 
10 ton per år i samband med de förberedande diskussionerna, men i synnerhet små och 
medelstora företag ser ändå den kostsamma insamlingen av uppgifter som en alltför stor 
belastning. För dessa företag skulle utöver tidsfrågan även den nödvändiga personalsatsningen 
vara extremt betungande i ekonomiskt hänseende. I många mindre företag saknas helt enkelt 
sakkunnig personal som kan genomföra det komplicerade Reach-förfarandet på ett 
fackmässigt sätt.

I och med förenklingen av registreringsplikten avseende mängder på upp till 10 ton per år blir 
dessutom steget avsevärt större till de krav som gäller för ämnen i kategorin 10 ton och mer 
per år. Detta leder till att flera företag avskräcks från att åta sig uppdrag som skulle innebära 
att den årliga tillverknings- eller importvolymen överstiger denna gräns. Detta står stick i stäv
med målsättningen om en ökning av konkurrenskraften.

Många av de föreslagna elementen i Reach-förfarandet bygger helt riktigt på befintliga 
förfaranden för anmälning av nya ämnen och hantering av existerande ämnen. I deras 
utformning har man dock inte beaktat de erfarenheter som finns av bestämmelserna. Redan i 
sitt aktuella, begränsade tillämpningsområde har bestämmelserna om nya och existerande 
ämnen uppvisat tydliga brister. Inte minst därför bör EU:s kemikalielagstiftning reformeras. 
På grund av det låga antalet nya godkända ämnen är det obestridligt att förfarandet i EU är 
alltför byråkratiskt i jämförelse med t.ex. Japan och Förenta staterna. Även förfarandet för 
existerande ämnen har visat sig vara omständligt. I stället för att åtgärda dessa brister vill man 
nu att dessa förfaranden tillämpas på alla ämnen. Mot denna bakgrund är det motiverat att 
hysa starka tvivel om Reach-systemets funktionsduglighet.

Inskränkning av innovations- och konkurrenskraften

Det finns anledning att befara att den föreslagna Reach-modellen på lång sikt även kommer 
att skada EU-ekonomins innovationskraft. Innovation innebär bland annat förmågan att 
använda befintliga ämnen i andra kombinationer och förfaranden än hittills. De föreslagna 
reglerna kommer att försvåra den praktiska omsättningen av innovativa idéer eftersom de 
leder till en minskning av antalet tillgängliga ämnen och skapar avsevärda byråkratiska hinder 
för den praktiska omsättningen av nya idéer. Målet med Lissabonstrategin, att göra EU till 
världens mest konkurrenskraftiga region, omintetgörs därmed. EU-ekonomins 
konkurrenssituation gentemot konkurrenter utanför EU som inte tyngs av dessa belastningar 
kommer att försämras kontinuerligt på medellång sikt. Detta kommer att drabba framför allt 
små och medelstora företag. EU skulle bli allt mindre attraktivt som huvudort för företag och 
investeringarna skulle minska ytterligare. Särskilt svåra kan följderna bli för de nya 
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EU-medlemsstaterna, som fortfarande har relativt lite erfarenhet av liknande regler. Dessa 
följder har hittills knappt alls undersökts. De möjliga konsekvenserna för världshandeln är 
också problematiska. Vissa element i det föreslagna systemet kan skapa tekniska 
handelshinder som är oförenliga med Världshandelsorganisationens bestämmelser.

Därmed inställer sig den grundläggande frågan huruvida kommissionens tillvägagångssätt gör 
rättvisa åt målet om en hållbar politik i avvägningen mellan ekonomiska, ekologiska och 
sociala aspekter. Betänkligheter uppstår framför allt för att förslaget till förordning kommer 
att leda till avsevärda tilläggsbelastningar till följd av de mycket höga test- och 
dokumentationskraven och de därmed sammanhängande kostnaderna. Detta innebär inte bara 
en enorm kostnadsökning för ämnen, beredningar och många varor, utan leder även till 
dröjsmål i samband med införandet på marknaden av innovativa produkter, vilket i sin tur 
skulle medföra en oerhörd konkurrensnackdel för EU. Vidare kommer den extra 
administrativa börda som uppstår till följd av de föreslagna nya förfarandena i praktiken 
endast svårligen att kunna hanteras av företag och myndigheter. Slutligen hotar de omfattande 
informations- och offentlighetskraven företagens immateriella egendom och därmed deras 
innovationskraft och existens.

III. Förbättringsmöjligheter

I den offentliga diskussionen, inte minst i rådets arbetsgrupper, dryftas möjligheterna att med 
enkla, praktiska och dock effektivare förfaranden uppnå de mål som kommissionen satt upp. 
Kommissionen själv betonar målet om bibehållande och ökning av den kemiska industrins 
konkurrenskraft i EU. Detta måste återspeglas tydligt i den nya kemikaliepolitiken. Reach bör 
därför förbättra rambestämmelserna för investeringar och innovation i stället för att försämra 
dem. Förfarandet bör även skapa nya arbetstillfällen och tillåta nya företag att växa fram, inte 
äventyra redan befintliga sådana. Slutligen bör förfarandet skapa ett bättre utgångsläge för 
EU-företag i den internationella konkurrensen. Vissa förslag, som till en del även tagits upp i 
rådets diskussion, är ägnade att förbättra kommissionsförslagets genomförbarhet.

1. Exponeringskategorier och prioritering

Genom begreppet exponeringskategori systematiseras och avgränsas informationskraven. I 
stället för att utgå från produktgrupper kan man fastställa och kategorisera typiska 
exponeringar av människor och miljö oberoende av användningen av ett ämne. För detta 
ändamål sammanfattas typiska belastningssituationer som kräver samma skyddsåtgärder. 
Härmed avses människans huvudsakliga upptagningsvägar (förtäring, inandning eller 
hudkontakt), tillförselvägarna i miljön (luft, vatten, mark, biota) och exponeringens 
varaktighet (en engångshändelse eller kortvarig, tillfällig, upprepad eller långvarig 
exponering). Inom dessa exponeringskategorier definieras och grupperas grundläggande 
användningsområden (industriell, professionell eller privat användning) och godtagbara 
exponeringsvärden/-nivåer. Om alla aktörer i kedjan arbetar med dessa exponeringskategorier 
behövs för en riskbedömning på första nivån enbart grundläggande information om väsentliga 
fysikaliska och kemiska egenskaper och om de akuta verkningarna på människor och miljö. 
Ytterligare test bör sedan genomföras beroende på den aktuella exponeringssituationen. Med 
ökande exponeringsgrad bör skärpta tids- och innehållskrav inbegripas i 
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registreringsförfarandet. På detta vis kan man i förfarandet även beakta prioriteringen av de 
ämnen som skall registreras och ta fullständig hänsyn till riskaspekten. Man bör använda sig 
av den information som redan finns tillgänglig hos företagen för att så tidigt som möjligt 
identifiera ämnen med en känd relevant risk och prioritera dem i registreringsförfarandet. 
Härmed avses främst CMR-, PBT- och vPvB-ämnen.

Ett planeringsspel som genomfördes av delstatsregeringen Nordrhein-Westfalen 
(Förbundsrepubliken Tyskland) har i praktiken visat att de flesta enskilda exponeringarna kan 
och bör hänföras till ett överskådligt antal exponeringskategorier för att systemet över huvud 
taget skall vara användbart.

Detta tillvägagångssätt skulle betydligt minska bördan i samband med registreringen utan att 
inkräkta på hälso- och miljöskyddet. Tillverkare och användare skulle endast behöva ta 
hänsyn till ett fåtal kategorier i sina riskbedömningar i stället för till ett flertal olika 
användningar. Detta skulle minska nedströmsanvändarnas anmälningsplikter, underlätta 
informationsflödet i leveranskedjorna och leda till ett bättre skydd för företagshemligheter och 
ekonomiskt viktiga uppgifter. Flexibiliteten när det gäller ämnenas användning och 
tillgänglighet skulle öka, vilket skulle medföra en minskning av de oönskade ekonomiska 
följderna. Man skulle i stort kunna undvika att ämnen försvinner från marknaderna enbart på 
grund av att produkternas testnings- och registreringskostnader gör dem olönsamma. Även 
myndigheternas övervakningsverksamhet skulle förenklas.

Kombinationen av exponeringskategorier och minimikrav på uppgiftslämnande är ett effektivt 
instrument när det gäller att skydda människor och miljön på ett mer målinriktat sätt, 
nämligen utgående från den faktiska exponeringen. Samtidigt minskar man företagens och 
myndigheternas totala resurskostnader och administrativa kostnader.

2. Ett ämne – en registrering (one substance – one registration, OSOR)

Förslaget om att varje ämne skall registreras endast en gång lockar med sin enkla logik. När 
det gäller uppgifter om ett visst ämne är det svårt att inse varför man skulle behöva ta fram 
och finansiera de nödvändiga uppgifterna flera gånger. OSOR-idén är i princip ägnad att 
avsevärt minska de administrativa kostnaderna för företag och myndigheter. Man har 
emellertid ännu inte löst de problem gällande kostnadsfördelning, skydd av 
företagshemligheter och kartellrätt som uppstår vid den praktiska omsättningen av denna idé. 
Det gäller alltså att vänta och se hur rådet slutligen kommer att bedöma detta förslag som 
inlämnats av den brittiska och ungerska regeringen.

IV. Framtidsperspektiv

Trots att de mål som kommissionen formulerat för EU:s kemikaliepolitik har välkomnats utan 
förbehåll, har kommissionens förslag fått hård kritik särskilt för sitt mängdbaserade 
tillvägagångssätt. Inte bara i offentligheten utan även i rådets ad hoc-arbetsgrupp diskuteras 
för närvarande grundläggande ändringar i kommissionens förslag. Med detta arbetsdokument 
önskar föredraganden hänvisa till denna grundläggande systematiska kritik. Det kommande 
lagstiftningsarbetet förutsätter ett beslut om huruvida man vill bibehålla kommissionens 
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mängdbaserade tillvägagångssätt eller göra ett exponeringsbaserat tillvägagångssätt - helst i 
kombination med konceptet ”one substance – one registration” - till utgångspunkt för 
kemikalielagstiftningen. Som en ytterligare brist kan nämnas de otillräckliga 
konsekvensanalyser och undersökningar som hittills gjorts angående kommissionsförslagets 
genomförbarhet. Det är därför glädjande att kommissionen tillsammans med berörda kretsar i 
näringslivet har beställt ytterligare konsekvensanalyser. Resultaten av analyserna bör beaktas i 
parlamentets lagstiftningsarbete. Slutligen önskar föredraganden fästa uppmärksamhet vid att 
det i början av nästa år även vid Europaparlamentet kommer att anordnas utfrågningar, vars 
resultat likaså bör beaktas i lagstiftningsprocessen. Kommissionen skulle göra klokt i att inte 
envist hålla fast vid sitt förslag, utan att tillsammans med rådet och parlamentet utarbeta ett 
övertygande regelverk. För att åstadkomma det bästa möjliga skyddet för människor och miljö 
måste alla institutioners gemensamma mål vara att åstadkomma en genomförbar och 
ekonomiskt gångbar registrering av farliga ämnen och att samtidigt bidra till en förstärkning 
av innovationskraft, konkurrenskraft, exportmöjligheter och investeringar i 
Europeiska unionen. Detta är absolut nödvändigt för att uppnå målen i Lissabonstrategin.
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