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INLEDNING

Det föreliggande förslaget till förordning är avsett att ersätta gällande lagstiftning (som inte 
längre anses kunna främja innovation eller säkra ett tillräckligt skydd för medborgarna och 
miljön) med ett nytt system som bygger på följande fem huvudpelare:
• Inrättande av ett registreringssystem som stegvis bör byggas upp för att omfatta både nya 

och existerande ämnen.
• Överförande av ansvaret för riskbedömning från myndigheter till tillverkare/importörer.
• Inbegripande, vid behov och i lämpliga fall, av nedströmsanvändare i ansökningar om 

information och i testning av ämnen.
• Införande av ett tillstånds- eller begränsningsförfarande för ämnen som ger anledning till 

större oro.
• Säkerställande av större insyn och öppenhet genom en förbättring av allmänhetens tillgång 

till information om kemikalier.

BAKGRUND

Som bekant har vägen till den slutliga utformningen av denna förordning varit mycket lång, 
invecklad och kontroversiell. Från det att Europaparlamentets yttrande om vitboken 
godkändes (november 2001) gick det två år innan kommissionen kunde anta förslaget 
(oktober 2003).

Det har varit en dryg process som väckt ett stort intresse hos berörda parter: mer än 
6 000 synpunkter har inkommit i samband med det Internetsamråd som inleddes om ett första 
förslag till förordning. Dessa kritiska bedömningar och motförslag föranledde kommissionen 
att göra väsentliga ändringar i den ursprungliga texten.

Trots att reformen fortfarande bygger på samma principer och mål, det vill säga skyddet av 
människors hälsa och miljön, omfattar den nu i större utsträckning aspekter som rör den 
europeiska industrins konkurrenskraft. Man har så nått fram till en slutlig text som innebär en 
märkbar minskning av kostnaderna.

DEBATTEN I EUROPAPARLAMENTET

Under de månader som följde efter kommissionens antagande av förslaget förde parlamentet -
och särskilt de nio ansvariga och rådgivande utskotten – en första debatt om förslaget till 
förordning. I utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet utarbetades ett 
arbetsdokument som återgav de majoritets- och minoritetsåsikter som framförts av 
parlamentsledamöterna under den femte valperioden. Sedan den sjätte valperioden inleddes 
har debatten om denna fråga intensifierats i de utskott som är inblandade i 
lagstiftningsprocessen, delvis i syfte att säkra att förslaget till förordning kan antas vid första 
behandlingen efter sommaruppehållet.
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RÅDETS ARBETE

Också i rådet fortskrider debatten med god fart.

Den särskilda arbetsgrupp som inrättats i rådet (konkurrenskraft) arbetar som bäst på ett 
engelsk-ungerskt förslag om ”en registrering per ämne” som föreskriver ett enda 
registreringssystem med ett mera bindande arrangemang för gemensamt utnyttjande av de 
uppgifter som tillhandahålls för varje ämne.

Vid sitt senaste sammanträde koncentrerade sig arbetsgruppen på de principer som ligger till 
grund för det obligatoriska gemensamma utnyttjandet av alla uppgifter – inte enbart uppgifter 
som gäller djurförsök – och på möjligheten att införa ett obligatoriskt arrangemang för 
kostnadsfördelning.

Man diskuterade också det intressanta förslaget från en liten grupp av länder om att utvidga 
informationskraven till att omfatta ämnen som tillverkas eller importeras i mängder på mellan 
1 och 10 ton per år.

KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Alltsedan vitboken antogs 2001 har en av de mest omdiskuterade och kontroversiella frågorna 
varit de uppskattade kostnaderna för REACH och systemets tänkbara inverkan på den 
europeiska kemiska industrin.

Under de senaste månaderna har de uppskattade kostnaderna på mellan 2,8 och 5,3 miljarder 
euro, som kommissionen angett i den konsekvensbedömning som bifogats förslaget, motsagts 
av ett betydande antal andra undersökningar som utmålar mardrömsscenarier i vilka 
kostnaderna beräknas stiga upp till 180 miljarder euro.

En liknande diskrepans återfinns i uppskattningarna av den nytta som införandet av REACH 
skulle medföra. Också i detta fall har kommissionen och de berörda parterna i sina 
undersökningar uppskattat att nyttan kommer att ligga mellan 4,8 och 230 miljarder euro i 
form av minskade sjukvårdskostnader.

RIKTLINJER FÖR FÖRSLAGET TILL BETÄNKANDE

Som bekant håller kommissionen på att genomföra nya konsekvensbedömningar som 
fokuserar starkare på problemen i samband med förvaltningen av systemet än på de kostnader 
som är förbundna med införandet av detsamma.
I väntan på resultatet av dessa undersökningar bekräftar jag min allmänna bedömning av 
kommissionens förslag och anser att den uppnådda jämvikten inte bör rubbas utan snarare 
konsolideras och förbättras, särskilt i syfte att göra systemet mer effektivt och tillförlitligt. 

På grundval av denna ytterst allmänna bedömning har jag fattat ett politiskt beslut om att 
lägga fram ett nytt förslag till betänkande, som till sin allmänna utformning inte kommer att 
avvika från det tidigare och som kommer att vara strängt inriktat på vissa prioriterade frågor. 
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Mitt främsta mål är fortfarande att upprätta ett funktionsdugligt och hanterbart system för 
registrering, godkännande och utvärdering av kemikalier (vilket naturligtvis kan komma att 
justeras och förbättras vid ett senare tillfälle).

Jag kommer därför att koncentrera mig på de aspekter som har den största inverkan på 
REACH-systemets funktionssätt och effektivitet, utan att naturligtvis försumma de frågor som 
hänger nära samman med miljön och skyddet av folkhälsan.

Av denna orsak avser jag att infordra och vederbörligen beakta bidrag från andra 
parlamentsutskott avseende de avsnitt i fördraget som faller under deras specifika behörighet.

Jag önskar därför redan nu presentera huvudpunkterna i det förslag till betänkande som jag 
avser att lägga fram. Jag vill dock betona att jag naturligtvis välkomnar alla bidrag, även 
kritiska sådana, som säkerligen kommer att hjälpa mig att förbättra texten, vilken jag åtagit 
mig att lämna in senast i mitten av februari.

1. Registrering

Registreringen av ämnen är utan tvivel den mest kontroversiella aspekten av det system som 
den nya förordningen bygger på. Som vi alla vet är avsikten att alla kemikalier som tillverkas 
eller importeras i mängder på mer än 1 ton per år skall omfattas av en registreringsplikt.

När det gäller registreringen, som enhälligt anses utgöra stommen i systemet, har 
kommissionen fastställt viktgränser som kriterium för införande av ämnen i 
REACH-systemet. Under diskussionerna framförde många berörda parter synpunkten att detta 
inte är det mest lämpade kriteriet för identifiering av de reella riskerna, både vad gäller 
ämnenas inneboende farlighet och vad gäller exponering. Man har på flera håll framhållit att 
det vore önskvärt att ersätta eller komplettera detta kriterium med andra kriterier, av kvalitativ 
art, såsom inneboende farlighet, användning och exponering.

Jag anser att ett dylikt tillvägagångssätt står i strid med den underliggande filosofin i 
kommissionens förslag, nämligen skyldigheten för industrin att ta fram tillräcklig information 
om ämnen och använda sig av denna för att garantera ämnenas säkerhet.

Under registreringsfasen är det huvudsakliga målet att i systemet införa alla nya och 
existerande ämnen – en väldig och kontroversiell mängd ämnen (30 000 – 70 000 – 100 000?) 
vars effekter och risker ännu inte är kända – på grundval av ett kriterium 
(tillverkad/importerad mängd) som enligt min åsikt är det enda som kan garantera en 
tillräcklig grad av rättssäkerhet.

Detta är den nödvändiga förutsättningen för de övriga faserna i systemet: utvärdering, 
godkännande och begränsning. Som vi senare får se, kommer det kvantitativa kriteriet – i 
samband med övergången till utvärderingsfasen – att vara underordnat en bedömning av 
inneboende farlighet och exponering.
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Jag godtar alltså i princip texten i artikel 5 i kommissionens förslag där det föreskrivs en 
stegvis registrering (i form av ett övergångsarrangemang) som i slutändan kommer att omfatta 
cirka 99 procent av ämnena. Resultatet kommer att vara ett system som införs successivt 
under en elvaårsperiod.

Detta innebär att systemet kommer att ha genomförts fullständigt 2017, under förutsättning att 
de mest optimistiska förväntningarna om ett slutligt antagande av förslaget 2006 infrias. I 
praktiken betyder detta att ämnen som tillverkas eller importeras i mängder på mer än 1 ton 
per år (dvs. ämnen som främst har betydelse för små och medelstora företag) och ämnen som 
ingår i varor inte behöver registreras förrän vid denna tidpunkt.

Av ovannämnda orsaker har jag inte för avsikt att lägga fram ändringsförslag som skulle 
ändra den föreslagna mekanismen.

Detta betyder inte att kommissionens text bör anses slutgiltig.

Personligen anser jag till exempel att det engelsk-ungerska förslaget om ”en registrering per 
ämne” åtminstone i princip är intressant. Så snart definitionen av ”konsortium” har klargjorts 
juridiskt och begreppsmässigt skulle en vidareutveckling av detta förslag kunna leda till 
betydande fördelar när det gäller kostnader, förenkling och minskning av antalet djurförsök.

Jag anser också att man på allvar bör beakta det förslag som lagts fram av några regeringar 
om att öka informationskraven för ämnen som tillverkas/importeras i mindre mängder.

Det finns också en annan viktig möjlighet. Jag föreslog i det tidigare förslaget till betänkande 
(ändringsförslagen 94 och 95) att förfarandena för översyn av förordningen skulle 
tidigareläggas. Jag önskar bekräfta – och också betona – denna åsikt i syfte att bana väg för en 
eventuell ändring av prioriteringskriterierna i ljuset av den erfarenhet som då samlats av alla 
de aktörer som berörs av systemet, särskilt kemikaliemyndigheten.
Om översynen tidigareläggs gäller det att överväga mycket noga när den skall genomföras, 
inom ramen för en mer allmän granskning av den tidsplan som föreslagits av kommissionen.

Slutligen bör särskild vikt läggas vid frågan om registrering av ämnen som ingår i varor, 
eftersom denna aspekt som bekant har vittgående följder för den internationella handeln.
Här förväntar jag mig ett avgörande bidrag från de utskott som är huvudansvariga på området.
Jag avser för min del att utveckla och stärka idén om att införa ett europeiskt reklammärke för 
”kemikaliesäkerhet”.

2.Utvärdering och kemikaliemyndighetens roll

I artikel 43a i kommissionens förslag införs, i enlighet med vad som redan sagts, en 
prioritering för utvärderingsfasen som inte längre är bunden enbart till mängden utan som 
även beaktar de risker som är förknippade med ämnena1.

  
1 I enlighet med denna artikel skall ”(kriterierna) för utvärdering [...] omfatta hänsynstagande till data om faror, 
exponeringsdata och mängdintervall”.
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I kommissionens förslag föreskrivs två typer av utvärdering: utvärdering av 
registreringsunderlag (som utförs av medlemsstaterna) och utvärdering av ämnen.

De största problemen ligger i förhållandet mellan den europeiska kemikaliemyndigheten och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter. På många håll har man framfört kritik mot att de 
planerade förfarandena är alltför invecklade, och man befarar att en överdriven 
decentralisering av beslutsfattandet kan leda till en diskrepans mellan förfarandena i de olika 
länderna och sålunda till en snedvridning av den inre marknaden.

I artikel 43a i kommissionens förslag föreskrivs att kemikaliemyndigheten skall ta fram 
kriterier för prioritering av ämnen som skall genomgå fortsatt utvärdering. Medlemsstaterna 
skall använda dessa kriterier när de utarbetar sina löpande planer.

I detta sammanhang avser jag att på nytt lägga fram de ändringsförslag som ingår i det 
tidigare förslaget till betänkande. I dessa åläggs kemikaliemyndigheten att fastställa en 
förteckning över de ämnen som skall prioriteras vid utvärdering, medan medlemsstaterna 
förpliktas att inkludera dessa ämnen i sina löpande planer.

Jag avser likaså att på nytt lägga fram de ändringsförslag som syftar till att stärka 
kemikaliemyndighetens centrala roll genom en noggrannare definition av myndighetens 
institutionella grund. Jag har använt Europeiska läkemedelsmyndigheten som referensmodell 
för fastställandet av denna grund.

3. Godkännande och substitution

En kort hänvisning till substitution är också på sin plats. Detta är en miljö- och hälsomässigt 
mycket delikat fråga som även har betydelse för innovation och främjande, på medellång och 
lång sikt, av miljövänligare ämnen och tekniker. Man bör komma ihåg att detta är ett av de 
viktigaste uttalade syftena med förordningen.

Jag stärkte därför i det tidigare förslaget till betänkande (ändringsförslagen 47–61) principen 
om substitution genom att skapa en starkare koppling mellan beviljande av tillstånd (och 
förnyande eller omprövning av tillstånd) och substitution av ämnen med särskilt farliga 
egenskaper (CMR-ämnen i kategori 1 och 2, PBT- och vPvB-ämnen osv.).

Jag anser fortfarande att den föreslagna ordningsföljden borde vara omvänd så att den 
begreppsmässigt och juridiskt mycket problematiska klausulen om ”adekvat kontroll” skulle 
få en mindre framträdande roll som kriterium för utfärdande av tillstånd. Samtidigt borde 
kopplingen mellan beviljande av tillstånd (samt förnyande eller omprövning av tillstånd) och 
substitutionsprincipen förtydligas och stärkas.

Detta skulle kunna innebära att

− tillstånd beviljas om de socioekonomiska fördelarna uppväger hälso- och miljöriskerna, 
om man kan visa att det inte finns några lämpliga alternativa ämnen eller tekniker och, i 
sista hand, om ämnet kan kontrolleras på ett adekvat sätt,
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− man till ansökningarna måste bifoga stödjande handlingar, inbegripet en godtagbar 
socioekonomisk analys och en analys av tillgängliga alternativ,

− man i tillståndet tydligt och på bindande sätt skall ange de villkor som gäller för 
tillståndet, giltighetstid, tidpunkt för omprövning samt övervakningsåtgärder.

Slutligen håller jag också på att reflektera över andra aspekter som t.ex. definitioner, 
tillämpningsområde, aktsamhetskrav osv.


