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Förslaget till förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (mer känd som REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet samt 
ändring av direktiv 1999/45/EG och förordning (EG) nr {om långlivade organiska 
föroreningar}1 framlades formellt till Europaparlamentet den 2 december 2003. 

Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor utsågs till ansvarigt utskott2 och utskotten 
för industrifrågor, utrikesfrågor, forskning och energi, budget, rättsliga frågor och den 
inre marknaden, sysselsättning och sociala frågor, ekonomi och valutafrågor samt kvinnors 
rättigheter och jämställdhetsfrågor utsågs till rådgivande utskott. 

På förslag av utskottets samordnare utsåg utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 
vid sitt sammanträdet den 16 juni 2003 Guido Sacconi till föredragande. Guido Sacconi 
framlade sitt förslag till betänkande den 19 december 2003. 

Talmannens beslut att utse utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor till ansvarigt 
utskott bestreds. Behörighetstvisten löstes den 5 februari 2004 av talmanskonferensen som 
bekräftade valet av utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor som ansvarigt utskott.3 

Under månaderna efter det att kommissionen antog sitt förslag genomförde parlamentet en 
konstruktiv diskussion om innehållet i förslaget till förordning. Det anordnades seminarier, 
konferenser och offentliga utfrågningar, och diskussioner hölls inom såväl det ansvariga 
utskottet som de rådgivande utskotten.  

Den 6 april 2004 diskuterades ärendet inom miljöutskottet varvid man föreslog att ett 
arbetsdokument utarbetas som sammanfattar de punkter varom det rått enighet eller oenighet 
om bland de av parlamentets ledamöter som under den femte mandatperioden tagit aktiv del i 
diskussionerna om innehållet i förslaget till förordning. 

Denna handling är tänkt att fungera som ett hjälpmedel åt det nytillträdande parlamentet som 
har att ta ställning till förslaget till förordning om kemikalier. 

Under loppet av diskussionerna om REACH enades ledamöterna i miljöutskottet om att bland 
de övergripande tema som utgör stommen till förslaget till förordning bör behandlingen av 
följande prioriteras: 

− registreringssystemet, 
− kemikaliemyndighetens roll, 
− de företagsekonomiska konsekvenserna, särskilt för små och medelstora företag, 
− ersättning av farliga ämnen. 

                                                 
1 KOM(2003) 644 av den 29 oktober 2003. 
2 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor var även ansvarigt utskott för vitboken ”Strategi för den 
framtida kemikaliepolitiken”(KOM(2001) 88). 
3 Beslutet av den 5 februari 2004 innebar att ett förfarande för förstärkt samarbete inleddes i enlighet med 
artikel 162a i arbetsordningen mellan tre utskott: miljöutskottet (ansvarigt utskott), industriutskottet samt 
utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Övriga fyra utskott (utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor, budgetutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor samt utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhetsfrågor) skulle utarbeta yttranden. 
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Registrering 

I förslaget till förordning ställs krav på registrering av samtliga ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder som överstiger ett ton om året. 

När det gäller registreringsfasen – som alla är eniga om är den viktigaste fasen i detta system 
– har kommissionen nöjt sig med att fastställa ett tonvärde som enda kriterium för införande 
av ämnen i REACH-systemet. Därmed har man valt att utgå från en rent kvantitativ 
prioriteringsgrund. 

Under diskussionerna framfördes synpunkten att detta inte är det mest lämpade kriteriet för att 
kunna urskilja de reella riskerna, både vad gäller ämnenas inneboende risker och riskerna för 
exponering. 

Bland annat restes frågan om inte mängdkriteriet rent av är vilseledande och att det i 
slutändan kommer att leda till ett omfattande och dyrt pappersarbete av tveksamt värde. 

Man har från flera håll påpekat det önskvärda i att ersätta eller komplettera detta kvantitativa 
kriterium med andra kriterier av kvalitativ art såsom inneboende risk, användning och 
exponering, dock på villkor att det system som man i slutändan väljer erbjuder samma grad av 
rättssäkerhet åt alla som deltar i systemet. 
 

Kemikaliemyndigheten 

Den europeiska kemikaliemyndighet som skall inrättas genom förslaget till förordning är 
hörnstenen för hela systemet eftersom dess funktionsduglighet avhänger i vilken grad 
myndigheten spelar en avgörande roll i registrerings-, utvärderings- och 
tillståndsförfarandena. 

Under diskussionerna i miljöutskottet uttryckte ledamöterna upprepade gånger sitt stöd till 
förslaget att stärka myndighetens centrala roll. 

Utöver en omstrukturering av samtliga aspekter av den föreslagna institutionella modellen1 
enades ledamöterna om att förespråka en större precisering av myndighetens befogenheter och 
en utvidgning av dess ansvarsområde. 
 

De ekonomiska konsekvenserna av REACH 

Samtliga ledamöter som deltagit i de diskussioner som förts inom de behöriga utskotten har 
erkänt den kemiska industrins betydelse för genomförandet av EU:s strategi för hållbar 
utveckling. 

                                                 
1 Bl.a. efterlystes större öppenhet beträffande de olika organens sammansättning och om de utbildnings- och 
urvalsförfaranden som ligger till grund för denna, en tydligare betoning av principerna om öppenhet och 
oberoende samt besked om myndighetens relation till EU:s institutioner. Vidare framlades förslaget att man bör 
utgå med Europeiska byrån för läkemedelsgranskning och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet som 
mall. 
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Målet är att uppnå en balans som dels säkrar kemisektorns fortsatta konkurrenskraft och 
innovationsförmåga, och dels garanterar att såväl miljön som arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet skyddas. 

Flera av ledamöterna krävde att särskild hänsyn tas till de kostnader som påförs företag – i 
synnerhet små och medelstora sådana – i samband med att förordningens målsättningar 
fullföljs. 

Resultaten från de otaliga konsekvensbeskrivningar som genomförts av kommissionen och av 
de största industri- och miljöorganisationerna är motsägelsefulla. Det har till dags dato därför 
inte lyckats de ledamöter som deltagit i diskussionerna att enas ens om en ungefärlig 
uppskattning av de förväntade kostnaderna och fördelarna. 

Däremot har man pekat på ett behov att genomföra sektorsspecifika pilotstudier inom den 
europeiska kemiska industrins olika verksamhetsområden, för att därigenom kunna bedöma 
vilken effekt den framtida lagstiftningen skulle ha i en given situation. 

Slutligen gör man en positiv bedömning av insatser gjorda av vissa lokala aktörer – i första 
hand tyska delstater – som redan utfört undersökningar av detta slag. 
 

Ersättning av farliga ämnen 

Under diskussionerna inom miljöutskottet enades man om att ett av målen med det nya 
systemet bör vara att främja arbetet för att ersätta farliga ämnen med mindre farliga ämnen 
eller tekniker, i den mån lämpliga alternativ är tillgängliga. 

Denna princip bör tillämpas konsekvent och genomgående i regleringssystemet då den utgör 
hörnstenen för innovationen inom och utvecklingen av en hållbar kemikalieindustri. 
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