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INDLEDNING

Det forslag til forordning, som vi her behandler, skal erstatte den nuværende lovgivning (der 
ikke længere anses for at kunne fremme innovation eller yde tilstrækkelig beskyttelse af 
miljøet og befolkningen) med et nyt system. Systemets fem hovedpunkter er som følger:
• indførelse af en registreringsordning, der gradvist udvides til at omfatte både nye og 

eksisterende kemikalier;
• overdragelse af ansvar for risikovurdering fra statslige styrelser til producenter og 

importører;
• inddragelse af brugere på det næste trin i distributionskæden (hvor det er nødvendigt og 

passende), hvad angår anmodninger om data og forsøg med kemikalier;
• indførelse af en autorisations- eller restriktionsprocedure for kemikalier, der giver årsag 

til særlig bekymring;
• større gennemsigtighed og åbenhed i forhold til befolkningen ved at give nemmere 

adgang til oplysninger om kemikalier.

BAGGRUND

Som vi ved, har den proces, der går forud for udarbejdelsen af forordningen, været både lang, 
kompleks og kontroversiel. Der gik to år fra vedtagelsen af Parlamentets udtalelse om 
hvidbogen (i november 2001) til Kommissionens vedtagelse af forslaget (i oktober 2003).

De berørte brancher deltog i høj grad i den langvarige proces. Der blev indgivet over 6000 
udtalelser i løbet af den elektroniske høringsprocedure, der blev iværksat for det første forslag 
til forordning. Ved hjælp af kritiske vurderinger og modforslag overtalte brancherne 
Kommissionen til at foretage væsentlige ændringer i den oprindelige tekst.

De principper og formål, der ligger bag reformen (dvs. beskyttelse af sundhed og miljø), er 
uændrede, og der er givet større opmærksomhed til aspekter, som vedrører den europæiske 
erhvervssektors konkurrenceevne. Resultatet er en tekst, der vil give væsentlige 
omkostningsbesparelser.

DEBATTEN I PARLAMENTET

I de måneder, der fulgte efter Kommissionens vedtagelse af forslaget, gennemførte 
Parlamentet (især de ni udvalg, der er ansvarlige for at udarbejde betænkning og udtalelser) en 
indledende debat om forslaget til forordning.

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed udarbejdede et arbejdsdokument, 
der indeholdt flertallets og mindretallets synspunkter fremsat af medlemmer i løbet af femte 
valgperiode.

Efter indledningen af den nuværende sjette valgperiode er debatten om emnet i de udvalg, der 
er involveret i lovgivningen, intensiveret, til dels for at sikre vedtagelsen af forslaget til 
forordning ved førstebehandlingen efter sommerferien.
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RÅDETS ARBEJDE

Samtidig fortsætter debatten i Rådet i et højt tempo.

Den ad hoc-arbejdsgruppe, der er nedsat i Ministerrådet og som er ansvarlig for industriel og 
økonomisk konkurrenceevne, arbejder på et engelsk-ungarsk forslag med titlen "Et kemikalie 
– én registrering". Forslaget tager sigte på et enkelt registreringssystem, der gør brug af en 
mere bindende ordning vedrørende deling af data, der gøres tilgængelige for hvert enkelt 
kemikalie.

Arbejdsgruppen koncentrerede sig på sit seneste møde alene om de principper, der ligger bag 
den påbudte deling af data (og ikke kun data, der vedrører brug af dyreforsøg), samt om 
muligheden for at indføre en obligatorisk ordning for omkostningsdeling.

Det interessante forslag, som en lille gruppe lande har stillet om, at kravet om at give 
oplysninger skal udvides til at dække kemikalier, der fremstilles og importeres i mængder på 
1-10 tons pr. år, blev også diskuteret.

EFFEKTUNDERSØGELSER

Et af de mest debatterede og kontroversielle emner i den tid, der er gået siden hvidbogen blev 
vedtaget i 2001, er de anslåede omkostninger for REACH og ordningens potentielle effekt på 
den europæiske kemikalieindustri.

I det seneste måneder er de anslåede omkostninger på 2,8-5,3 milliarder euro, som anført af 
Kommissionen i de effektundersøgelser, der er vedlagt forslaget, blevet tilbagevist gennem en 
overvældende mængde undersøgelser, der giver mareridtsagtige scenarier, hvor 
omkostningerne øges til 180 milliarder euro.

Man finder lignende vurderinger i prognoser, der vedrører fordelene ved at indføre REACH. I 
de undersøgelser, der er udarbejdet af Kommissionen og de berørte parter, vurderes det, at 
fordelene i form af reducerede omkostninger til sundhed beløber sig til mellem 4,8 og 230 
milliarder euro.

RETNINGSLINJER FOR UDKASTET TIL BETÆNKNING

Kommissionen vil gennemføre yderligere effektundersøgelser, der i højere grad fokuserer på 
problemerne ved at drive systemet end på de omkostninger, der er forbundet med at indføre 
det. Indtil resultaterne af disse undersøgelser foreligger, står jeg ved min generelle vurdering 
af Kommissionens forslag, og jeg mener, at den opnåede balance ikke bør forstyrres, men 
snarere underbygges og forbedres med det særlige formål at gøre ordningen mere effektiv og 
pålidelig.

På baggrund af denne meget generelle vurdering planlægger jeg at fremlægge et nyt udkast til 
betænkning, der overordnet set ikke adskiller sig fra sin forgænger, og hvor der fokuseres 
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kraftigt på bestemte emner.

Mit primære formål er stadig at etablere og indføre en brugbar ordning til registrering, 
godkendelse og vurdering af kemikalier (naturligvis uden at udelukke muligheden for 
efterfølgende at tilpasse og forbedre den nævnte ordning).

Som ordfører vil jeg derfor koncentrere mig om de aspekter, der vil have den største virkning 
på REACH's drift og effektivitet, selv om jeg naturligvis ikke vil forsømme at omtale de 
emner, der er tæt forbundet med miljøet og beskyttelse af folkesundheden.

Derfor vil jeg bede om at få bidrag fra og tage behørigt hensyn til sådanne bidrag fra andre 
udvalg, der har med de dele af forordningen at gøre, som hører under deres ansvarsområde.

Jeg vil nu gennemgå hovedpunkterne i det kommende udkast til betænkning. Jeg vil 
naturligvis byde ethvert bidrag velkommen (også kritiske bidrag), der kan forbedre teksten, 
som jeg vil fremlægge i midten af februar.

1. Registrering

Registrering af kemikalier er utvivlsomt det mest kontroversielle aspekt ved den ordning, som 
den nye forordning omhandler. Som vi alle ved, skal kemikalier, der fremstilles eller 
importeres i mængder over et ton pr. år, registreres.

Tonnage anses enstemmigt for at være ordningens rygrad, og Kommissionen har vedtaget at 
benytte tonnage som parameter for kemikaliers medtagelse i REACH. I de forskellige 
diskussioner har mange interessenter påpeget, at et sådant kriterium ikke er den mest 
velegnede måde at identificere ægte risici (enten i forhold til egentlig fare eller i forhold til 
eksponering), og flere parter har stillet forslag om at erstatte dette kriterium med – eller 
indarbejde det i – et andet, kvalitativt kriterium som f.eks. egentlig fare, brug og eksponering.

Jeg anser en sådan fremgangsmåde for at være i konflikt med den filosofi, der ligger bag 
Kommissionens forslag, nemlig kravet til industrien om at indhente tilstrækkelige oplysninger 
om kemikalier og at bruge disse oplysninger til at sørge for, at kemikalierne er sikre.

I registreringsfasen er det primære mål at sørge for, at ordningen kommer til at omfatte alle 
nye og eksisterende kemikalier – et enormt og kontroversielt antal stoffer (30.000, 70.000 
eller 100.000?), hvis effekter og risici er ukendte – på grundlag af et kriterium (fremstillet 
eller importeret mængde), hvilket efter min mening er det eneste kriterium, der vil kunne give 
en tilstrækkelig grad af retssikkerhed.

Dette er det vigtigste grundlag for at igangsætte ordningens øvrige faser, dvs. vurdering, 
godkendelse og restriktion. Som vi vil se senere, vil mængdekriteriet i overgangen til 
vurderingsfasen blive underordnet faktorerne vedrørende egentlig fare og eksponering.

Jeg er derfor principielt enig i ordlyden i artikel 5 i Kommissionens forslag, der – med en 
overgangsordning – giver mulighed for forskudt registrering, som i sidste ende vil dække ca. 
99 % af alle kemikalier. Resultatet bliver en ordning, der bliver indført over en periode på 11 
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år.

Det betyder - i det mest optimistiske scenario, der forudsætter endelig vedtagelse af forslaget i 
2006 - at ordningen er endeligt indført i 2017. I praksis skal kemikalier, der fremstilles eller 
importeres i mængder over et ton pr. år (dvs. kemikalier, der primært er interessante for små 
og mellemstore virksomheder) og kemikalier, der er anført i artiklerne, først registreres pr. 
den dato.

Derfor har jeg ikke til hensigt at stille ændringsforslag, der vil påvirke den foreslåede ordning.

Det betyder ikke, at Kommissionens tekst skal opfattes som værende hugget i sten.

Personligt finder jeg principielt det engelsk-ungarske forslag "Et kemikalie – én registrering" 
interessant. Når definitionen af et "konsortium" er afklaret fra et juridisk synspunkt, kan en 
opfølgning på dette forslag give store fordele i form af omkostninger, forenkling og en 
begrænsning af dyreforsøg.

Jeg mener også, at man seriøst bør overveje det forslag, der er stillet af visse regeringer, og 
som går på, at der skal stilles større krav om at give oplysninger om kemikalier, der 
fremstilles eller importeres i mindre mængder.

Desuden er der en anden vigtig mulighed. I mit tidligere udkast til betænkning foreslog jeg 
(ændringsforslag 94 og 95), at proceduren for revision af forordningen skulle fremrykkes. Jeg 
er tilbøjelig til at bekræfte og endda understrege dette for at kunne åbne mulighed for en 
ændring i prioriteringskriterierne i lyset af den erfaring, som er opbygget hos alle, der har 
været involveret i ordningen, især agenturet.

Hvis en revision af forordningen skal fremskynde, skal timingen for et sådant skridt nøje 
gennemtænkes set i lyset af en mere generel kontrol af tidsplanen som foreslået af 
Kommissionen.

Til slut vil jeg nævne, at registrering af de kemikalier, der er nævnt i artiklerne, vil kræve 
særlig opmærksomhed, da en sådan registrering har mange følger for den internationale 
handel.

Jeg venter at få mange indlæg om dette emne fra de udvalg, der er ansvarlige for dette 
område.

Jeg har til hensigt at udvikle og støtte tanken om at indføre et europæisk salgsmærke for 
"kemisk sikkerhed".

2. Evaluering og agenturets rolle

Som allerede nævnt indeholder artikel 43a i Kommissionens forslag en prioriteret liste, der er 
på evalueringsstadiet, og som ikke længere vedrører tonnage alene, men også afspejler 
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risiciene ved kemikalierne1.

Kommissionens forslag indeholder to typer evaluering: evaluering af dokumenter (som er 
medlemslandenes ansvar) og evaluering af kemikalier.

Det største problem findes i forholdet mellem det europæiske agentur og de relevante 
myndigheder i medlemslandene. Der har været udtrykt kritik fra flere sider angående 
kompleksiteten ved de foreslåede procedurer. Der er risiko for, at omfattende decentralisering 
af beslutningstagningen vil føre til procedureforskelle fra ét land til et andet, og dermed en 
skævvridning af det indre marked.

I henhold til artikel 43a i Kommissionens forslag skal agenturet fastlægge kriterierne for 
prioriteringen af kemikalier til yderligere evaluering. Medlemslandene skal bruge disse 
kriterier til at udarbejde deres videre planer.

I den forbindelse har jeg til hensigt at genfremsætte de ændringsforslag, der er indeholdt i mit 
tidligere udkast til betænkning, i henhold til hvilke agenturet får til opgave at udarbejde en 
prioriteret liste over kemikalier til evaluering. Medlemslandene skal derefter medtage disse 
kemikalier i deres videre planer.

Jeg har ligeledes til hensigt at genfremsætte de ændringsforslag, der har til formål at styrke 
agenturets centrale rolle ved nærmere at definere dets institutionelle grundlag. Til det formål 
har jeg brugt Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering som referencemodel.

3. Godkendelse og substitution

Der er behov for kort at nævne emnet substitution. Dette er et meget ømtåleligt emne, både fra 
et miljø- og sundhedsmæssigt synspunkt og ud fra det synspunkt at fremme innovation og 
fremhjælpning af mere miljøvenlige stoffer og teknologier på mellemlang og lang sigt. Dette 
er et af de vigtigste af forordningens eksplicitte formål.

I mit tidligere betænkningsudkast (ændringsforslag 47-61) styrkede jeg derfor 
substitutionsprincippet ved at etablere en tættere forbindelse mellem godkendelse (samt 
fornyelse eller revision heraf) og substitution af særdeles problematiske stoffer (CMR kat. 1 
og 2, PBT, vPVP osv.).

Min mening om emnet er fortsat som følger: Den foreslåede rækkefølge skal ændres gennem 
en reduktion i omfanget af den konceptuelt og juridisk ret problematiske klausul, der 
indeholder en bestemmelse om "tilstrækkelig kontrol", som det første kriterium for at give 
godkendelse, og gennem etableringen af en tættere og mere enkel forbindelse mellem 
godkendelse (og fornyelse eller revision heraf) og substitutionsprincippet.

I praksis vil dette betyde, at:

  
1 For at benytte artiklens ordlyd: "Kriteriet for vurdering omfatter data vedrørende farer, eksponeringsdata og 
tonnagegrupper".
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- der gives godkendelse, hvis de sociale og økonomiske fordele vejer tungere end 
sundheds- og miljørisici, hvis det kan påvises, at der ikke findes passende alternative 
stoffer og teknologier og (kun som en sekundær overvejelse) hvis stoffet er 
underkastet tilstrækkelig kontrol;

- ansøgninger skal understøttes af dokumentation, herunder en gyldig socioøkonomisk 
analyse og en analyse af alternativerne;

- godkendelsen skal tydeligt og på bindende vis angive, hvilke betingelser og vilkår den 
er underlagt, dens gyldighedsperiode og revisionsdato samt kontrolordninger.

Endelig omtaler jeg andre aspekter, herunder definitioner, omfang og pligt til at vise omhu.


