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Forslaget til forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (Reach), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og forordning (EF) {om persistente organiske miljøgifte}1 blev formelt 
forelagt Europa-Parlamentet den 2. december 2003. 

Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik udpegedes til 
korresponderende udvalg2, mens Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske 
Forbindelser, Forskning og Energi, Budgetudvalget, Udvalget om Retlige Anliggender og det 
Indre Marked, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Økonomi og 
Valutaspørgsmål samt Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder udpegedes til 
rådgivende udvalg. 

På mødet den 16. juni 2003 havde Miljøudvalget - på forslag af sine koordinatorer - valgt 
Guido Sacconi til ordfører, og den 19. december 2003 forelagde Sacconi sit udkast til 
betænkning. 

Parlamentets formands afgørelse om at udpege Miljøudvalget til korresponderende udvalg 
blev anfægtet, og der blev rejst en kompetencestrid, der blev løst den 5. februar 2004 af 
Parlamentets Formandskonference, som fastholdt Miljøudvalget som korresponderende 
udvalg3. 

I månederne efter at Kommissionen havde vedtaget sit forslag, gennemførte Parlamentet en 
konstruktiv debat om indholdet i forslaget til forordning. Der blev afholdt seminarer, 
konferencer, offentlige høringer og diskussioner i det korresponderende udvalg og i de 
rådgivende udvalg. 

Under drøftelsen i Miljøudvalget den 6. april 2004 blev det foreslået, at der udarbejdedes et 
arbejdsdokument, som kunne sammenfatte de mere eller mindre konvergerende holdninger 
blandt de af Parlamentets medlemmer i femte valgperiode, som aktivt havde taget del i 
debatterne om indholdet i forslaget til forordning.  

Dette dokument er tænkt som en hjælp til det nye Parlament, der skal udtale sig om forslaget 
til forordning om kemikalier. 

I løbet af de mange drøftelser om Reach nåede Miljøudvalgets medlemmer til enighed om i 
særlig grad at beskæftige sig med følgende emner blandt de overordnede temaer, der udgør 
strukturen i forslaget til forordning: 

- registreringsordningen 

- agenturets rolle 

                                                 
1 KOM(2003) 644 af 29. oktober 2003. 
2 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik var ligeledes korresponderende udvalg for 
hvidbogen "Strategi for en ny kemikaliepolitik",  KOM(2001) 88. 
3 I afgørelsen af 5. februar 2004 blev der givet tilladelse til et udvidet samarbejde, jf. forretningsordenens artikel 
162, mellem tre udvalg: Miljøudvalget (korresponderende udvalg), Industriudvalget og Udvalget om Retlige 
Anliggender og det Indre Marked. De øvrige fire udvalg (Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
Budgetudvalget, Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige 
Muligheder) skulle udarbejde udtalelser.  
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- de økonomiske konsekvenser for virksomhederne og navnlig for de små og 
mellemstore virksomheder 

- substitution for farlige stoffer. 

Registrering 

Forslaget til forordningen indfører et krav om registrering af alle stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på over 1 ton om året. 

For den fase, som der var enighed om at betragte som den centrale i ordningen, nemlig 
registreringsfasen, har Kommissionen som eneste kriterium for indføring af stofferne i Reach-
systemet fastsat et mængdekriterium (over 1 ton) og dermed lagt sig efter en rent kvantitativ 
prioriteringsordning. 

Under drøftelserne blev det fremført, at dette kriterium ikke er det mest velegnede til at påvise 
de reelle risici både for så vidt angår iboende risici som eksponering. 

Bl.a. blev det overvejet, om mængdekriteriet ikke er vildledende og i sidste ende vil føre til en 
omfattende og dyr dokumentation af tvivlsom kvalitet. 

Og fra flere sider nævntes muligheden af at erstatte eller integrere dette kriterium med andre 
af kvalitativ art såsom iboende risiko, anvendelse og eksponering, men på betingelse af, at den  
valgte ordning sikrer alle aktører i ordningen samme grad af retssikkerhed. 

Agentur 

Det Europæiske Kemikalieagentur, der oprettes i forslaget til forordning, er den hjørnesten, 
som hele systemet hviler på, idet dets funktionsdygtighed i afgørende grad kommer til at 
afhænge af agenturets deltagelse og ledende rolle i registrerings-, vurderings- og 
godkendelsesfaserne. 

Under drøftelserne i Miljøudvalget udtalte medlemmerne sig flere gange til fordel for en 
styrkelse af agenturets centrale rolle. 

Foruden en omstrukturering af samtlige aspekter vedrørende den foreslåede institutionelle 
model1 udtalte medlemmerne sig enstemmigt til fordel for en større præcisering af Agenturets 
beføjelser og en udvidelse af dets ansvarsområder. 

De økonomiske konsekvenser af Reach 

De medlemmer, der deltog i drøftelserne i de kompetente udvalg, anerkendte alle den kemiske 
industris bidrag til udformningen af EU's strategi for bæredygtig udvikling. 

Det mål, der bør forfølges, er tilvejebringelse af en balance, der sikrer kemikaliesektorens 

                                                 
1 Der blev bl.a. efterlyst større klarhed omkring organernes sammensætning og om de krav, der bør stilles til 
kandidaternes kvalifikationer og i forbindelse med deres udvælgelse, en tydeligere betoning af 
gennemsigtigheds- og uafhængighedsprincipperne samt en præcisering af forbindelserne med EU-
institutionerne. Det blev desuden foreslået af følge modellen for Det Europæiske Agentur for 
Lægemiddelvurdering (EMEA) og for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). 
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konkurrenceevne og innovative kapacitet, og som samtidig garanterer, at miljøet og 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed beskyttes. 

Der blev flere gange stillet krav om særlig hensyntagen til de omkostninger, der påføres 
virksomhederne, navnlig de små og mellemstore, i forbindelse med virkeliggørelse af 
forordningens målsætninger. 

Resultaterne af de utallige konsekvensundersøgelser, som Kommissionen og de største 
industri - og miljøsammenslutninger har foretaget, er vidt forskellige. På nuværende tidspunkt 
findes der end ikke en tilnærmelsesvis vurdering af omkostninger og fordele, som har kunne 
opnå opnået enstemmig tilslutning blandt de medlemmer, der har deltaget i drøftelserne. 

Derimod er det blevet påpeget, at der er behov for at få gennemført sektorpilotundersøgelser i 
de forskellige områder med kemisk industri i Europa for at få en præcis vurdering af 
virkningerne af den fremtidige lovgivning i et helt præcist defineret situation.    

Endelig har der været en  positiv anerkendelse af den indsats, der er gjort i nogle 
lokalområder, navnlig i tyske delstater, som allerede har gennemført undersøgelser af denne 
art.  

Substitution af farlige stoffer 

Under drøftelserne i Miljøudvalget var der opbakning til, at en af målsætningerne med det nye 
system er at fremme substitution af farlige stoffer med stoffer eller teknologier, der er mindre 
farlige, såfremt der findes egnede alternativer. 

Dette princip bør anvendes fuldt ud i forordningen og indtage en central rolle for at fremme 
innovation og udvikling af en bæredygtig kemikalieindustri. 
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