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Sammanfattning 
2001 gav Europeiska Kommissionen ut en vitbok med en strategi för den 
framtida kemikaliepolitiken inom gemenskapen. Detta då en översyn av 
kemikaliehanteringen gett vid handen att dåvarande system för 
kemikaliehantering var mycket brisfällig och det saknades information om 
en stor del av de ämnen som cirkulerade inom gemenskapen. Till följd av 
detta skapades REACH - EU: s nya kemikalielagstiftning vilken trädde 
ikraft den 1 juni 2007 innebärandes ett nytt samlat regelverk för användning 
och tillverkning av kemikalier inom gemenskapen.  
 
För att handlägga och i vissa fall utföra tekniska, vetenskapliga och 
administrativa frågor i samband med förordningen och sörja för enhetlighet 
på gemenskapsnivå har en ny Europeisk Kemikaliemyndighet inrättats i 
Helsingfors.  
 
REACH innehåller grundläggande förändringar i systemet för att reglera 
kemikalier och bygger på fyra byggstenar; registrering, tillstånd, utvärdering 
och begränsning.  

Förordningen bygger på principen att det är tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, 
släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och 
miljöeffekter. Detta då man ansett det lättare för producenterna av 
kemikalierna att utreda vilken verkan ämnena kan ha på hälsa och miljö. 
Nya krav ställs således på att de som hanterar kemikalier skall ta fram data 
om kemikaliernas egenskaper och bedöma riskerna.  
 
Mot bakgrund av att ansvaret för att de ämnen som tillverkas, släpps ut på 
marknaden eller används inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter 
flyttats från myndigheter till tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare, syftar denna framställning till att utreda de krav på att 
ta fram information om ämnens egenskaper, vilka förordningen ställer på 
dessa aktörer.  Följande frågeställningar har undersökts: 
 

 I vilken omfattning skall information genereras och lämnas in till 
Kemikaliemyndigheten? 

 Hur hanteras den information som lämnas? 
 Hur kontrolleras den informationen som tas fram? 
 Hur ser förfarandet ut vid behov av kompletterande information? 

 
REACH bygger på en obligatorisk registrering för ämnen vilka produceras i 
kvantiteter över ett ton per år och tillverkare eller importör. Det är genom 
detta förfarande kraven på information om ämnens egenskaper och effekter 
på människors hälsa och miljön främst aktualiseras. Registranter är skyldiga 
att upprätta en så kallad registreringsanmälan med detaljerad information 
om det aktuella ämnet. Omfattningen av den information som skall tas fram 
om ämnet varierar beroende av den kvantitet som produceras eller 
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importeras, dvs. ju större kvantiteter desto utförligare information. 
Registreringsanmälan skall tillhandahållas Kemikaliemyndigheten där den i 
första skede genomgår en automatisk process för att säkerställa att alla 
uppgifter i anmälan är ifyllda.  
 
Kontrollen av att de uppgifter som lämnats är adekvata sker i den 
utvärderingsprocess vilken genomförs av Kemikaliemyndigheten. 
Utvärderingsförfarandet fyller en viktig funktion och en avgörande roll då 
det är i detta steg i REACH-systemet innehållet i den information som 
framtagits granskas och bristfälliga analyser och information kan 
kompletteras. 
 
REACH kommer bidra till att väldigt mycket information om kemiska 
ämnens egenskaper produceras under de kommande elva år förordningen 
träder ikraft. Av avgörande vikt för att den information som tas fram 
verkligen skall bidra till ökad kunskap om kemiska ämnens egenskaper är 
att den Europeiska Kemikaliemyndigheten, i vars händer ett oerhört stort 
ansvar att övervaka och kontrollera den information som tas fram ligger, 
besitter den kompetens och de resurser som krävs för att upprätthålla 
förordningens bestämmelser. En förutsättning för detta torde vara ett nära 
samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna.  
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Summary 
In 2001, the European Commission adopted a White paper setting out the 
strategy for a future Community Policy for Chemicals. A review of the EU 
chemical policy had showed that the system for handling chemicals within 
the Union was inadequate and that there was a great lack of available 
information on existing chemicals circulating within the community. In 
consequence of this, the 1st of June 2007 the new European Chemicals 
regulation, REACH - comprising a new legal framework for the use and 
production of chemicals within the community, entered into force. 
 
In order to manage and carry out technical, scientific and administrative 
aspects of the regulation and to ensure consistency at Community level in 
relation to these aspects, a new European Chemicals Agency has been 
established, located in Helsinki.  
 
REACH contains fundamental changes in the system for regulating 
chemicals and is built upon four blocks which in different ways contributes 
to increase the knowledge about chemical substances properties; 
registration, evaluation, authorization and restriction.  
 
The regulation is based on the principle that the industry is responsible for 
assessing and managing the risks posed by chemicals and providing 
appropriate safety information to their users. The thought is that it is easier 
for the industry to investigate substances potential impacts on human health 
and the environment.   
 
This thesis aims to investigate the new requirements on the industry to 
generate data and assess contingent risks. The following questions have 
been examined: 
 

 To what extent does information have to be produced and submitted 
to ECHA? 

 How is the information handled once it is submitted? 
 How will the information be controlled? 
 What are the possibilities to complement information that has been 

submitted? 
 
REACH entails a mandatory registration for substances produced or 
imported in quantities of 1 tonne or more per year per company, 
manufacturer and importer. The requirement to produce information about 
chemical substances properties is brought to fore through the registration 
system. The industry need to establish a registration dossier with detailed 
information about the substances. The extent of the information that has to 
be included depends on the quantity produced or imported, the bigger 
quantity the more detailed information is required. 
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The registration dossier shall be submitted to the Chemical Agency which at 
a first stage controls that all requested information is submitted.  
 
A more extensive control of the quality of the information takes place 
during the evaluation process operated by the Agency. The evaluation 
process plays a vital role as it is during this stage of the system the content 
of the information is monitored and inadequate analysis and information can 
be subject to complement. 
 
REACH will contribute to a massive production of information about 
chemical substances properties during the following eleven years as the 
regulation enters into force. Essential for that the information that is 
produced will contribute to a deeper knowledge and lead to a safer way of 
handling chemical substances is that the European Chemical Agency have 
enough competence and resources to maintain the new requirements. A 
prerequisite is a close communication and cooperation with the member 
states national supervisory authorities. 
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Förord 
Med denna framställning och dessa ord avslutar jag studierna vid Juridiska 
Fakulteten vid Lunds universitet och sätter härmed även punkt för min tid 
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olika sätt förgyllt de gångna åren, ni vet vilka ni är – tack!  
 
Malmö i augusti 2008 
 
Sophie Boldt 
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Förkortningar 
ECB Europeiska Kemikaliebyrån (Eng. European 

Chemical Bureau) 
 
ECHA Europeiska kemikaliemyndigheten (Eng. 

European Chemical Agency) 
 
EG  Europeiska Gemenskapen 
 
EU Europeiska Unionen 
 
FoU Forskning och utveckling 
 
KemI Kemikalieinspektionen 
 
REACH Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier. (Eng. Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of 
chemicals) 

 
SDS Säkerhetsdatablad 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Kemikalieindustrin är Europas tredje största tillverkningsindustri och 
sysselsätter flera miljoner människor inom gemenskapen.  
Världsproduktionen av kemikalier har ökat från 1 miljon ton 1930 till 400 
miljoner ton idag och så mycket som 80 % av den globala produktionen 
kommer från bara sexton länder. 1 Europa är en av huvudaktörerna på denna 
arena och är med mer än 30 % av den totala produktionen världens största 
kemikalieproducerande region.2  

 
Användningen av kemikalier i samhället är stor och ökar hela tiden. 
Kemikalier används vid framställning av en rad produkter som det moderna 
samhället inte kan klara sig utan, såsom exempelvis livsmedel, läkemedel 
och textilier. De bidrar också i stor utsträckning till människors ekonomiska 
och sociala välstånd, dels via handeln, dels genom skapande av 
arbetstillfällen. Vissa kemikalier har emellertid orsakat allvarliga skador på 
människors hälsa och på miljön. Problemet är i många fall att det råder brist 
på kunskap om kemikaliernas effekter på människors hälsa och miljön 
vilket lett till att kemikaliernas negativa effekter inte blivit kända förrän 
skada redan skett och det varit försent att vidta åtgärder.3 Detta problem är 
givetvis inte unikt för Europa och EU:s medlemsstater utan är aktuellt 
världen över.  

 
2001 lade kommissionen fram en strategi för den framtida 
kemikaliepolitiken i gemenskapen då man insett att existerande regler inte 
kunde garantera en hållbar hantering av kemikalier. Denna strategi 
resulterade i en ny samlad kemikalielagstiftning i EG-förordningen om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier – 
REACH, vilken trädde ikraft 1 juni 2007.4  
 
Systemet som föregick REACH skiljde på existerande ämnen, dvs. alla 
kemikalier som fanns på marknaden 18 september 1981, och nya ämnen, 
dvs. ämnen som släppts ut på marknaden efter detta datum. Enligt den 
undersökning som gjordes i samband med översynen av gemenskapens 
kemikalielagstiftning konstaterades att det fanns omkring 3 000 nya ämnen. 
För dessa nya ämnen fanns krav på att genomgå en bedömning och testas 
med avseende på eventuella miljö- och hälsorisker innan de släpptes ut på 
marknaden i mängder på 10 kg eller mer.5 De existerande ämnena, som 

                                                 
1 Vitbok – strategi för den framtida kemikaliepolitiken. KOM/2001/0088 slutlig, s. 4, 
fortsättningsvis benämnd Vitbok. 
2 Schörling, Inger. - REACH – what happened and why? Affärstryckeriet, Norrtälje, 2004. 
s. 14. 
3 Vitbok, s. 5 ff. 
4 Förordning (EG) nr 1907/2006. 
5 Vitbok, s. 6. 
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konstaterades utgöra mer än 99 % av den totala mängden ämnen på 
marknaden omfattades däremot inte av samma testkrav vilket således 
medförde enorma kunskapsluckor om en mycket stor del av de kemikalier 
som var i cirkulation inom gemenskapen.6  

 
Ansvaret vad gäller bedömningen av kemikalierna låg på offentliga 
myndigheter och skyldigheten att tillhandahålla information om ämnena 
gällde enbart tillverkare och importörer. Problemet med detta förfarande var 
att det blev svårt att få reda på hur ämnen användes och uppgifter om 
exponering i samband med användningen blev i allmänhet summariska. 
Möjlighet att testa ämnen ytterligare fanns visserligen i form av ett 
långdraget kommittéförfarande men för att industrin skulle kunna åläggas 
att genomföra sådana tester var myndigheterna först tvungna att bevisa att 
ett ämne kunde utgöra en allvarlig risk. Utan testresultat var det emellertid 
näst intill omöjligt att lägga fram sådana bevis. Slutliga riskbedömningar 
gjordes därför endast för ett litet antal ämnen. 7

 
Mot bakgrund av detta utformades således REACH-förordningen vilken 
bygger på principen att det är tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, 
släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och 
miljöeffekter. Ansvaret har alltså flyttats från myndigheter till dels de som 
har hand om själva tillverkningen och importen av kemikalierna, dels längre 
ned i distributionskedjan till nedströmsanvändarna. Med 
nedströmsanvändare avses enligt förordningen en fysisk eller juridisk 
person, annan än tillverkaren eller importören, som är etablerad i 
gemenskapen och använder ett ämne – antingen som sådant eller ingående i 
en beredning – i sin industriella eller professionella verksamhet. 
Distributörer och konsumenter är således inte att se som 
nedströmsanvändare.8

 
REACH ställer krav på industrin som inte har någon motsvarighet i tidigare 
lagstiftning.9 Beroende på vilket ämne och vilken kvantitet det rör sig om 
aktualiseras de olika förfarandena enligt förordningen; registrering, tillstånd, 
utvärdering och begränsning. 
 
För att handlägga och i vissa fall utföra tekniska, vetenskapliga och 
administrativa frågor i samband med förordningen och sörja för enhetlighet 
på gemenskapsnivå med avseende på dessa aspekter har en Europeisk 
Kemikaliemyndighet (ECHA) inrättats med säte i Helsingfors.10   

 

                                                 
6 Vitbok s. 5 f. 
7 Vitbok s. 6 f. 
8 Art. 3(13). 
9 http://www.kemi.se/templates/Page____4676.aspx  2008-04-17 13:39. 
10 Art. 75 REACH. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Kemikalieindustrin innefattar en mängd olika aktörer inom såväl privat som 
offentlig sektor som på nationell och gemenskapsnivå. Tillverkare, 
importörer, nedströmsanvändare, tillsynsmyndigheter m.m. står inför 
betydande förändringar i takt med att REACH-förordningen träder ikraft, 
vilket givetvis aktualiserar flera olika diskussioner och frågeställningar.  
 
Grundtanken i förordningen är alltså att ny information om kemikaliers 
egenskaper och effekter på människors hälsa och miljön skall tas fram vilket 
i sin tur skall bidra till ökad kunskap och en säkrare hantering och 
användning av kemikalier. Ansvaret för att de ämnen som tillverkas, släpps 
ut på marknaden eller används inte har några skadliga hälso- och 
miljöeffekter ligger på tillverkare, importörer och nedströmsanvändare. 
Detta då man ansett det lättare för producenterna av kemikalierna att utreda 
vilken verkan ämnena kan ha på hälsa och miljö.  
 
En fråga som aktualiseras i samband med detta och en högst relevant 
diskussion i sammanhanget är således i vilken utsträckning dessa nya 
bestämmelser bidrar till ökad kunskap om kemikaliers egenskaper och 
effekter på människors hälsa och miljön. Denna framställning syftar till att 
utreda hur de nya regleringarna är utformade i detta avseende.  
 
Denna fråga aktualiserar många följdfrågor men framställningen nedan ämnar 
besvara följande frågeställningar:  
 

 I vilken omfattning skall information genereras och lämnas in till 
Kemikaliemyndigheten? 

 Hur hanteras den information som lämnas? 
 Hur kontrolleras den informationen som tas fram? 
 Hur ser förfarandet ut vid behov av kompletterande information? 

 

1.3 Metod och material 
För framställningen har inledningsvis kommissionens vitbok: Strategi för den 
framtida kemikaliepolitiken vilken gavs ut 2001 studerats. Detta i syfte att 
skapa en förståelse för bakgrunden och det behov som föregick upprättandet av 
den nya kemikalieförordningen. För att kunna besvara ovanstående 
frågeställningar har en djuplodande studie av REACH-förordningen i sig 
samt de förslag och yttranden vilka legat till grund för det slutgiltiga 
dokumentet genomförts. Då REACH är en tämligen ny lagstiftning och 
tillgängligt material därmed varit mycket begränsat har en stor del av 
materialet hämtats via internet. För att få så tillförlitlig information som 
möjligt har endast myndighetsmaterial legat till grund som 
informationskälla. Materialet har hämtats från den Europeiska 
Kemikaliemyndighetens hemsida, så även från Kemikalieinspektionens 
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informationssidor om förordningen. Till stor nytta har även den relativt 
färska propositionen Miljöbalken och REACH varit. 

1.4 Avgränsning  
REACH förordningen är ett mycket omfattande regelverk och kan i sin 
helhet således inte behandlas inom ramen för denna uppsats. I enlighet med 
syftet för denna uppsats ligger tyngdpunkten i en utredning av det ansvar att 
ta fram information om ämnens egenskaper vilket nu åvilar tillverkare, 
importörer och nedströmsanvändare enligt förordningen. Av detta följer att 
fokus kommer att ligga på de delar av förordningen där dessa krav främst 
aktualiseras, dvs. registreringen då det är under detta förfarande kraven på 
informationsframtagning ställs. 
 

1.5 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel, varav det första snart är tillända. I kapitel 
två ges inledningsvis en översiktlig redogörelse till förordningens syfte och 
tillämpningsområde. Syftet med denna framställning förutsätter en 
förståelse för REACH-systemets uppbyggnad och de beståndsdelar som 
utgör stommen i systemet, varpå en genomgång av dessa görs.  Fokus 
kommer där att ligga på dem delar där kraven på tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare främst aktualiseras. I kapitel tre diskuteras sedan mer 
specifikt vilken roll den nyinrättade Europeiska Kemikaliemyndigheten har 
och hur denna organisation är uppbyggd.  Kapitel fyra inrymmer en analys 
där en återkoppling görs till det som framkommit under framställningens 
gång samt där uppsatsens frågeställningar besvaras. Framställningen 
avslutas med ett femte kapitel där de slutsatser som kan dras rörande 
uppsatsens syfte och frågeställningar redovisas. 
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2 REACH  

2.1 Förordningens räckvidd 

2.1.1 Syfte och tillämpningsområde 
Den 18 december 2006 antogs förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(REACH). REACH träder i kraft stegvis under en period av 11 år från och 
med den 1 juni 2007 och kommer att ersätta 40 existerande förordningar och 
direktiv inom EU för att bli en gemensam och harmoniserad lagstiftning för 
alla EU:s medlemsstater.11  

 
Det överordnade syftet med förordningen är att garantera en hög skyddsnivå 
för människors hälsa och miljön samtidigt som den europeiska 
kemikalieindustrins konkurrenskraft skall främjas.12  

 
Förordningen är tillämplig på kemiska ämnen, både ämnet som sådant och 
när ämnet ingår i en beredning. Varor som innehåller kemiska ämnen 
omfattas av i viss utsträckning av krav, men varor som sådana ligger i 
huvudsak utanför REACH vilket behandlas mer utförligt nedan.13 Med 
”ämne” avses ett ”kemiskt grundämne och föreningar av detta ämne i 
naturlig eller tillverkad form, inklusive de eventuella tillsatser som är 
nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör 
från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som 
kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess 
sammansättning”.14  
 

2.1.2 Undantag 
Ett fåtal ämnen är helt undantagna från förordningens tillämpningsområde, 
uppräkningen är dock inte avsedd att vara uttömmande och kommissionen 
skall senast fem år efter förordningens ikraftträdande göra en översyn för att 
bedöma i vilken utsträckning den överlappar annan 
gemenskapslagsstiftning.15  
 
Radioaktiva ämnen är undantagna från förordningens tillämpningsområde 
då det redan finns specifik lagstiftning för dessa ämnen.16

 
                                                 
11 Direktiv 2007:30, Kommittédirektiv – översyn av svensk kemikalielagstiftning, s. 3.  
12 Art. 1 REACH. Fortsättningsvis hänvisar artiklarna till REACH-förordningen om inte 
annat anges. 
13 Se kap. 2.3.1.5. 
14 Art. 3(1). 
15Art. 2.  
16 Art. 2(1)a. Se Direktiv 67/548/EEC. 
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Ämnen– som sådana eller ingående i en beredning eller vara – som är 
föremål för tullövervakning och som befinner sig i tillfällig förvaring, i 
frizoner eller frilager för att återexporteras eller i transitering, är undantagna 
förordningens bestämmelser.17 Tillämpning av detta undantag förutsätter 
dock att de ämnen som är i förvaring inte genomgår någon behandling eller 
bearbetning under den tid det är inom EU. 
 
Förordningen ger även medlemsstater möjlighet att, i särskilda fall, tillåta 
undantag från förordningen för vissa ämnen – som sådana eller ingående i 
en beredning eller en vara – när det är nödvändigt på grund av 
försvarsintressen.18 För att tillämpa detta undantag krävs dock att 
medlemsstat vidtar formella åtgärder i enlighet med dess nationella 
rättssystem och undantaget är bara tillämpligt inom det område där 
medlemsstat ansökt om undantag.19  
 
Förordningen undantar inte avfall från sitt tillämpningsområde men klargör 
att avfall inte är att anse som ett ämne, en beredning eller en vara i REACH 
mening.20 Detta beroende på att det förlorar sin status som ämne, beredning 
eller vara då innehavaren kastar, avser att kasta eller behöver kasta den. 
Noteras bör dock att om avfallet återvinns och det i återvinningsprocessen 
produceras ett annat ämne, en beredning eller en vara är REACH regler 
applicerbara igen precis som för vilket annat ämne, beredning eller vara som 
tillverkas eller importeras till EU. I vissa specifika fall, då ett återvunnet 
ämne är detsamma som ett ämne som redan registrerats, finns dock 
möjlighet till undantag från registreringsskyldighet. 21

 
REACH gör vidare undantag för icke-isolerade intermediärer varmed avses 
intermediärer som under syntesen inte avsiktligt avlägsnas från den 
utrustning i vilken syntesen äger rum. Sådan utrustning omfattar 
reaktionskärlet med kringutrustning och all utrustning genom vilken ämnet 
passerar under en kontinuerlig eller satsvis process samt rörledningar för 
överföring från ett kärl till ett annat inför nästa reaktionssteg; däremot 
omfattas inte tankar eller andra kärl i vilka ämnet lagras efter 
tillverkningen.22  
 
Förordningen skall inte heller tillämpas när det gäller transporter av farliga 
ämnen och farliga beredningar.23  
 

                                                 
17 Art. 2(1) b. 
18 Art. 2(3). 
19 Guidance for the implementation of REACH - Guidance on registration, European 
Chemicals Agency, 2007. s. 31.  
20 Art. 2(2). 
21 Guidance on registration s. 32. 
22 Art 2(1) c, art. 3(15) a. 
23 Art. 2(1) d. 
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2.2 Förhållandet mellan REACH och 
svensk nationell lagstiftning  

Sverige har genom sitt inträde i Europeiska Unionen 1995 förbundit sig att 
fullgöra de åtaganden som följer av medlemskapet. Detta kommer till 
yttryck bl.a. i den lojalitetsprincip som fastslås i art. 10 EG-fördraget där det 
stadgas att medlemsstaterna är skyldiga att fullgöra de åtaganden som följer 
med fördraget och att avstå från varje åtgärd som kan äventyra uppfyllandet 
av fördragets mål.  

 
REACH är i egenskap av förordning bindande i sin helhet och direkt 
tillämplig i medlemsstaterna.24 Den får inte införlivas i nationell 
normgivning eftersom det kan skapa tvivel om reglernas ursprung och 
effekt.25  

 
Den svenska kemikalielagstiftningen grundade sig även innan förordningens 
ikraftträdande till största delen på EG-regler. REACH medför att en stor del 
av de svenska bestämmelserna på kemikalieområdet ersätts av 
bestämmelserna i förordningen men nationella bestämmelser på 
kemikalieområdet kommer även i fortsättningen att tillämpas på områden 
vilka ligger utanför förordningens tillämpningsområde.26  
 
Uppmärksammas bör vidare att förordningen bygger på artikel 95 EG-
fördraget vilken syftar till harmonisering av medlemsstaternas lagar och fri 
rörlighet för varor.27 Rättsakter grundade på denna artikel skall utgå från en 
hög skyddsnivå för hälsa och miljö.28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Art. 249 EG-fördraget. 
25 Prop. 1997/98:45, del 1, s. 195. 
26 Direktiv 2007:30, Kommittédirektiv – översyn av svensk kemikalielagstiftning, s. 8. 
27 Se Ingressen till REACH. 
28 Art. 95(3). 
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2.3 REACH-systemet  

2.3.1 Registrering 
För att få tillverkas eller släppas ut på marknaden i gemenskapen skall 
ämnen som sådana eller ingående i beredningar eller varor, om inte 
undantag finns, först registreras.29 Registreringsförfarandet utgör grunden i 
förordningen och gäller för alla ämnen, som sådana eller ingående i 
beredningar, som tillverkas eller importeras i mängder om minst ett ton 
årligen per tillverkare eller importör. Underlåtenhet att registrera ett ämne 
medför att ämnet inte får importeras eller släppas ut på marknaden.30 
Noteras bör att registreringsplikten gäller för det enskilda ämnet. 
Beredningar och varor behöver alltså inte registreras, däremot de ämnen 
som ingår i beredningarna och varorna.31  
 
En fullständig registrering skall vara genomförd den 1 december 2010, 1 
juni 2013 eller den 1 juni 2018 beroende av kvantitet och egenskaper hos 
ämnet. Ämnen med de farligaste egenskaperna, liksom ämnen som hanteras 
i störst volym, skall registreras först.32  
 
Registreringskraven i förordningen kräver att tillverkare och importörer 
genererar data om de substanser de tillverkar eller importerar för att sedan 
använda dessa data för att värdera riskerna relaterade till substanserna samt 
utveckla och rekommendera tillräckliga åtgärder för risken.33  
 
Administratör över registreringsförfarandet är den Europeiska 
Kemikaliemyndigheten och den som tillverkar eller importerar ett ämne i 
mängder över ett ton per år är således skyldig att registrera ämnet hos 
myndigheten.34 Registrering kan göras elektroniskt till 
Kemikaliemyndigheten via ett IT-verktyg (Reach-IT) som från den 1 juni 
2008 är tillgängligt på myndighetens webbplats. Information som skickas 
lagras i en databas.35 I samband med registreringen tas en avgift ut vilken 
utgör en del av finansieringen av kemikaliemyndighetens verksamhet, 
avgiften varierar beroende på företagets storlek.  
 
 
 
 

                                                 
29 Art. 5. 
30Art. 5 e contrario. 
31 Guidance on registration s. 16. 
32  http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Faktablad/FbForhandsregistreringDec07.pdf  
2008-08-02 10:28, samt art 23.  
33 Guidance on registration s. 12 f.  
34 Art. 6. 
35 http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Registrering.pdf  2008-05-12 
11:33. 
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2.3.1.1 Förhandsregistrering 
 
För att få utnyttja tidsfristen innan en fullständig registrering skall göras 
enligt förordningen, skall tillverkare eller importörer av ett ämne som redan 
finns på marknaden förhandsregistrera ämnet till kemikaliemyndigheten. 
Ämnen som redan finns på marknaden (infasningsämnen) behöver inte 
registreras omedelbart. Särskilda tidsfrister för registreringen ges i 
förordningen.36 Syftet med förhandsregistreringen är dels att företag skall 
kunna samarbeta inför den kommande fullständiga registreringen, dels att 
kemikaliemyndigheten skall få en överblick av vilka ämnen som kan 
komma att registreras senare.37  
 
Förhandsregistrering av ämnen pågår från och med den 1 juni 2008 till den 
1 december 2008. Om tillverkare eller importörer inte förhandsregistrerar ett 
kemiskt ämne före den 1 december 2008 måste de antingen genast göra en 
fullständig registrering av ämnet, eller upphöra med att sätta ut ämnet på 
marknaden. För ämnen som tillverkas eller importeras första gången efter den 
1 december 2008 finns en viss möjlighet att förhandsregistrera senare.38  
 
Senast den 1 januari 2009 skall Kemikaliemyndigheten publicera en 
förteckning över ämnen som förhandsregistrerats och den planerade 
tidpunkten för fullständig registrering.39  
 
Alla som har utnyttjat möjligheten att förhandsregistrera ett ämne skall delta 
i ett forum för informationsutbyte kring ämnet.40 Forumet skall vara 
verksamt tills dess att registreringen avslutas den 1 juni 2018 och syftar till 
att söka underlätta samarbetet inför den kommande registreringen, undvika 
upprepning av djurtester på ryggradsdjur samt att kostnader för tester kan 
delas mellan företag och företag kan enas om klassificering av ämnet.41  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Se art. 23. 
37 http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Faktablad/FbForhandsregistreringDec07.pdf,     
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/240&format=HTML
&aged=0&language=SW&guiLanguage=en  2008-07-08 07:54.  
38 Art. 28. 
39 Art. 28(4). 
40 Art. 29. 
41 Art. 30. 
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2.3.1.2 Undantag från registrering 
 
Förordningen medger undantag från registrering för vissa ämnen vilka anses 
adekvat kontrollerade i annan lagstiftning, såsom medicinska produkter och 
ämnen vilka anses ge upphov till minimal risk på grund av sina inneboende 
egenskaper. Som exempel kan nämnas ämnen som förekommer i naturen 
om de inte modifieras kemiskt såsom mineraler och naturgas samt vissa 
grundämnen, dvs. väte, syre, kväve och ädelgaser.42  
 
Då ett ämne används i mat avsedd för människor eller utfodring av djur i 
enlighet med förordningen om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning behöver det inte registreras.43 
Livsmedelssäkerhetslagstiftningen kräver redan att mat avsedd för 
människor inte kan placeras på marknaden om det inte är säkert, dvs. inte 
skadligt för människohälsan och passande för mänsklig konsumtion. På 
samma sätt får inte djurfoder placeras på marknaden om det inte är säkert, 
dvs. inte har negativ effekt människors och djurs hälsa.44 Det är således av 
vikt för tillverkare och importörer av ämnen vilka kan användas i 
människomat och djurfoder att kontrollera huruvida de själva och deras 
kunder använder ämnet i enlighet med livsmedelssäkerhetsförordningen, då 
de i dessa fall inte behöver registrera. Självklart gäller detta bara då ämnet 
ingår i ett födoämne, skall det användas i annat sammanhang gäller 
registreringskraven. 
 
På grund av det omfattande antalet polymerämnen på marknaden och då 
polymermolekyler generellt betraktas representera låg oro i förhållande till 
sin molekylära vikt, är även denna grupp ämnen undantagna 
registreringsplikten.45   
 
För att understödja industrins förmåga till utveckling är, som ovan anförts, 
ett av förordningens huvudsyften att främja innovation och utveckling.46 Av 
detta följer att vissa ämnen är undantagna kraven på registrering.47 Ämnen 
avsedda enbart för vetenskaplig forskning och utveckling: vetenskapliga 
experiment, analyser eller kemisk forskning som utförs under kontrollerade 
förhållanden, varvid de använda volymerna understiger 1 ton per år, är 
undantagna registrering.48  
 
 

                                                 
42 http://www.kemi.se/templates/Page____4787.aspx  2008-06-25, 13:10. Se även bilaga 
IV. 
43 Art. 2(5)b, art 2(6)d. Förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. 
44 Guidance on registration s. 33 
45 Guidance on registration s. 40. 
46 Art 1(1). 
47 Art. 9. 
48 Art. 3(23). 
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Även ämnen använda för produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling kan medges undantag från registreringskravet om det meddelas 
till Kemikaliemyndigheten. Sökanden får då betala en avgift till 
myndigheten. Undantaget gäller upp till fem år och avser enbart den 
kvantitet ämnen vilken används för forskningen och utvecklingen av 
tillverkaren eller importören själv eller i samarbete med ett begränsat antal 
kunder. Kemikaliemyndigheten får på begäran förlänga den femåriga 
undantagsperioden med ytterligare högst fem år, under förutsättning att 
tillverkaren eller importören eller producenten kan påvisa att en sådan 
förlängning är motiverad med hänsyn till forsknings- och 
utvecklingsprogrammet, eller med högst tio år för ämnen som uteslutande 
skall användas för utveckling av humanläkemedel eller veterinärmedicinska 
läkemedel eller för ämnen som inte släpps ut på marknaden.49  
 

2.3.1.3 Registreringsskyldighet 
Registreringsskyldig är i första hand fysiska och juridiska personer som 
tillverkar ämnen inom gemenskapen eller de som importerar ämnen till 
gemenskapen.50 Skyldigheten att registrera eller anmäla ämnen som ingår i 
varor ligger på den som tillverkar eller importerar varorna.51  
 
När det gäller en företagsgrupp som består av flera fysiska eller juridiska 
personer, måste var och en av dessa avgöra om de definieras som 
registranter.52 Internationella företag har ibland flera dotterbolag inom 
gemenskapen, ofta spridda över flera medlemsstater. Om dotterbolagen är 
självständiga juridiska enheter fristående från moderbolaget (en fysisk eller 
juridisk person enligt gällande nationell lag), kan de bli registranter enligt 
REACH.53  
 
Ett företag som är etablerat utanför gemenskapen och som tillverkar ett 
ämne, som sådant eller ingående i en beredning eller en vara, kan, om ämnet 
importeras till EU, utse en representant (kallad den enda representanten) 
inom gemenskapen för att fullgöra de uppgifter som annars skulle falla på 
importören av ämnet.54 Den enda representanten blir då bl.a. 
registreringsskyldig och importören av ämnet betraktas i stället som en 
nedströmsanvändare. Tanken är att det genom detta förfarande skall bli 
lättare för tillverkaren att få större kontroll över registreringsprocessen och 
undvika att avslöja känslig information för importören.55  
 
 
 

                                                 
49 Art. 9(7). 
50 Art. 6(1). 
51 Art. 7(1). 
52 Art. 3(7). 
53 http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Registrering.pdf  2008-07-30 
17:49. 
54 Art. 8. 
55 Prop. 2007/08:80 s. 51. 
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Registreringen kan inte göras av en tredje part såsom exempelvis 
industriorganisationer utan skall göras av tillverkaren eller importören, 
såvida inte tredje part är att anse som enda representant.56 
Industriorganisationer kan dock erbjuda värdefull information till 
registranterna vid förberedelserna av registreringsanmälan, samt hjälpa till 
med koordinering av processen.57

 

2.3.1.4 Registreringsanmälan  
Vid registreringen skall viss dokumentation lämnas in till den Europeiska 
Kemikaliemyndigheten. Registreringsanmälan består av två huvudsakliga 
delar; en teknisk dokumentation – vilken krävs för alla ämnen vilka 
omfattas av registreringskrav, samt en kemikaliesäkerhetsrapport i de fall en 
registrant tillverkar eller importerar ämnen i kvantiteter över tio ton per år.58  
 
Den tekniska dokumentationen skall, förutom uppgifter om tillverkare eller 
importör, innehålla uppgifter om ämnets egenskaper, information om 
ämnets tillverkning och användning vilket skall omfatta registrantens 
samtliga identifierade användningar, klassificering och märkning samt 
vägledning för säker användning.  För ämnen vilka registreras i kvantiteter 
mellan ett och tio ton skall den tekniska dokumentationen även innehålla 
exponeringsinformation. Vidare skall en sammanställning av befintliga 
testdata göras och i vissa fall förslag till ytterligare tester lämnas.59  
 
Omfattningen av informationen beror av den mängd registranten tillverkar 
eller importerar per år. Ju större mängd som tillverkas eller importeras per 
år, desto högre är kraven på den information om hälso- och miljöfarliga 
egenskaper som skall ingå i registreringsanmälan. Den information som 
skall lämnas omfattar huvudsakligen fysikalisk-kemiska egenskaper. Även 
viss grundläggande toxikologisk och ekotoxikologisk information skall 
lämnas.60  
 
För ämnen som tillverkas eller importeras i mängder större än tio ton per år 
och registrant skall en kemikaliesäkerhetsrapport ingå i 
registreringsunderlaget.61 Rapporten skall innehålla en 
kemikaliesäkerhetsbedömning vilken skall omfatta en 
hälsofarlighetsbedömning, en miljöfarlighetsbedömning och en bedömning 
av om ämnet är ett PBT-ämne (persistent, bioackumulerande och toxiskt) 
eller ett vPvB-ämne (mycket persistent och mycket bioackumulerande) samt 
rekommenderade åtgärder för att ämnet skall kunna hanteras på ett säkert 
sätt.62  
 

                                                 
56 Guidance on registration s. 24. 
57 Guidance on registration s. 24 f. 
58 Guidance on registration s. 49. 
59 Art. 10 och bilaga VI. 
60 Se art. 12 samt bilaga VII-X. 
61 Art. 14. 
62 Art. 14(3). 
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Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall omfatta tillverkningen av ett ämne 
och alla identifierade användningar av ämnet och alla faser av ämnets 
livscykel.63 Det gäller både för tillverkarens/importörens egen användning 
och för de användningsområden som har identifierats hos 
nedströmsanvändarna, dvs. även när ämnet används för att tillverka varor till 
exempel plaster och textilier. På samma sätt skall åtgärder som skall hantera 
eventuella risker, rekommenderas för alla identifierade 
användningsområden.64  
 
Om ämnet bedöms uppfylla kriterierna för att klassificeras som farligt eller 
om det bedöms vara ett PBT eller ett vPvB-ämne, skall 
kemikaliesäkerhetsbedömningen dessutom innehålla en 
exponeringsbedömning och ett eller flera exponeringsscenarier. Ett 
exponeringsscenario är en uppsättning villkor som beskriver hur ämnet 
tillverkas eller används under hela dess livscykel samt hur tillverkaren eller 
importören kontrollerar, eller rekommenderar nedströmsanvändare att 
kontrollera, exponeringen för människor och miljön. Exponeringsscenariot 
skall innehålla en beskrivning av riskhanteringsåtgärder och de 
driftförhållanden som tillverkaren eller importören tillämpar eller som 
nedströmsanvändare rekommenderas att tillämpa.65  
 
Registrantens samtliga identifierade användningar skall behandlas. Detta 
omfattar tillverkarens eller importörens egna användningar samt sådan 
användning som importören eller tillverkaren får kännedom om genom 
skriftlig information från närmaste nedströmsanvändare, inklusive 
användning i varor.66  
 
Kommissionen skall göra en översyn av bestämmelserna om skyldigheten 
att göra en kemikaliesäkerhetsbedömning. Översynen skall omfatta en 
bedömning av om, och i vilken utsträckning, skyldigheten även skall gälla 
ämnen som inte omfattas av registreringsplikten eller som tillverkas eller 
importeras i mindre mängder än tio ton per år.67  
 
Efter registreringen skall registranterna på eget initiativ svara för att utan 
onödigt dröjsmål uppdatera sin registrering med relevant ny information om 
ämnet och lämna in den till Kemikaliemyndigheten. Kravet gäller bland 
annat om det framkommer nya data om ämnets hälso- och miljöfarlighet 
eller om ämnet får nya användningsområden. 68  
 
Kemikaliemyndigheten är också skyldig att, när ytterligare information om 
ett visst ämne inkommer av en ny registrant, meddela befintliga registranter 
att denna information finns tillgänglig i databasen.69 Registranter måste då 
                                                 
63 REACH, Bilaga I, p. 0.3. 
64 http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Registrering.pdf  2008-04-05 
10:17. 
65 Prop. 2007/08: 80, s. 53. 
66 Prop. 2007/08: 80, s. 53 f.  
67 Art. 138(1). 
68 Art. 22. 
69 Art. 20(6). 
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ta denna information i beaktande och om den är relevant uppdatera sin 
registreringsanmälan. 
 

2.3.1.5 Särskilda registreringskrav för ämnen i varor  
För ämnen som ingår i varor gäller särskilda regler.70 Registreringskraven i 
förordningen gäller för de ämnen i varor som uppfyller alla följande 
villkor:71

• ämnet är avsett att avges under normala och rimligt förutsebara 
förhållanden, och 

• den totala mängden av ämnet som finns i varan överskrider 1 ton per 
tillverkare eller importör per år, och 

• ämnet är inte redan registrerat för den specifika användningen. 
 
Med ”vara” avses i förordningen ett ”föremål som under produktionen får 
en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess 
kemiska sammansättning bestämmer dess funktion”.72  En vara kan 
innehålla ett eller flera ämnen eller en eller flera beredningar och den kan 
bestå av ett eller flera olika material. Materialen kan vara naturliga eller 
tillverkade. Exempel på varor är möbler, kläder, och elektronisk utrustning. 
Gränsdragningen mot beredningar kan i vissa fall vara svår att göra. Som 
exempel kan nämnas våtservetter, bläckpatroner till skrivare och 
fyrverkeripjäser.73  
 
Enligt förordningen skall en registreringsanmälan lämnas in för alla ämnen 
som är avsedda att avges från en vara under normala eller rimligen 
förutsebara förhållanden om mängden av ämnet i varan överstiger totalt ett 
ton per producent eller importör och år.74 I de fall ämnet inte är avsett att 
avges från varan kan en anmälan ändå behöva lämnas in.75 Det är fallet om 
varan innehåller ett ämne som har sådana farliga egenskaper att 
tillståndsplikt kan komma att aktualiseras. Innehållet i en anmälan är 
betydligt mindre omfattande än innehållet i en registreringsanmälan. Här 
krävs endast uppgift om ämnets identitet, dess klassificering, ämnets 
användning samt mängdintervall.76 Om producenten eller importören kan 
utesluta att människor eller miljön exponeras under normala eller rimligen 
förutsebara förhållanden, behöver inte någon anmälan göras.77  
  
Det finns en möjlighet för Kemikaliemyndigheten att besluta att producenter 
eller importörer av varor även i andra fall skall lämna in en 
registreringsanmälan för ämnen som ingår i varan. Denna möjlighet har 
myndigheten, om det kan misstänkas att ämnet avges från varorna och att 

                                                 
70 Art. 7. 
71 Art. 7(1). 
72 Art. 3(3). 
73 Prop. 2007/08:80 s. 50. 
74 Art. 7(1). 
75 Art. 7(2). 
76 Art. 7(2) a-e. 
77 Prop. 2007/08:80 s. 50 f. 
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utsläppet av ämnet från varorna utgör en hälso- eller miljörisk.78 Även här 
krävs dock att mängden av ämnet i varorna överstiger totalt ett ton per 
producent eller importör och år.79  
 

2.3.1.6 Hur hanteras registreringen när den inkommit  
till kemikaliemyndigheten? 

 
Registreringsanmälan förses med ett inlämningsnummer och ett 
inlämningsdatum som är det datum myndigheten mottog anmälan. 
Myndigheten granskar att anmälan är fullständig, att den innehåller samtliga 
uppgifter som krävs och att registreringsavgiften är betald. Om anmälan inte 
är fullständig bereds registranten möjlighet att komplettera 
registreringsanmälan inom en viss tid. Om den begärda informationen inte 
inkommer inom den angivna tidsfristen skall myndigheten vägra att göra en 
registrering. Den inbetalda avgiften kommer i sådana fall inte att 
återbetalas.80  
 
När registreringsunderlaget är fullständigt får ämnet ett registreringsnummer 
som sedan skall användas vid all vidare korrespondens som är kopplad till 
registreringen. Om kemikaliemyndigheten inte inom tre veckor från 
inlämningsdatumet har meddelat att det föreligger hinder för registrering får 
registranten börja eller fortsätta att tillverka eller släppa ut ämnet på 
marknaden.81  
 

2.3.1.7 Gemensamt utnyttjande av data  
I syfte att minimera kostnaderna för industrin, Kemikaliemyndigheten och 
de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samt för att undvika 
upprepning av onödiga djurförsök är samtliga registranter av samma ämne 
skyldiga att samarbeta i fråga om att ta fram och lämna in vissa uppgifter. 
Den information som skall lämnas gemensamt avser tekniska data, i 
synnerhet information om ämnets inneboende egenskaper.82  
 
Förordningen ställer således krav på informationsutbyte till såväl andra 
tillverkare och importörer som informationsinlämning till 
kemikaliemyndigheten. Noteras bör dock att dessa bestämmelser inte syftar 
till att utbyta information om marknadsbeteende (produktionskapacitet, 
produktions- eller försäljningsvolymer, importvolymer eller 
marknadsandelar) då ett sådant samarbete skulle kunna utgöra ett brott mot 
konkurrenslagstiftningen.83 Förordningen innehåller därför vissa 
bestämmelser för att skydda information som kan anses kommersiellt 
känslig.  

                                                 
78 Art. 7(5). 
79 Art. 7(5). 
80 Art. 20. 
81 Art. 21(1). 
82 Art. 25. 
83 Prop 2007/08: 80, s. 53 f. 
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Den information om ämnens egenskaper som inkommer till 
Kemikaliemyndigheten skall lagras i en databas administrerad av 
myndigheten och publiceras på myndighetens hemsida. En registrant kan 
dock klassificera viss information i sin registreringsanmälan som särskilt 
kommersiellt känslig och om detta godkänns av kemikaliemyndigheten 
publiceras det ej på myndighetens hemsida.84

 
Samarbetet skall ske i ett forum där alla potentiella registranter, 
nedströmsanvändare och tredje parter som under förhandsregistreringsfasen 
har lämnat information till Kemikaliemyndigheten skall delta.85 Syftet med 
varje forum är, som ovan anförts, att underlätta utbytet av den information 
som krävs för registrering samt att enas om klassificering och märkning när 
de potentiella registranterna har olika uppfattning i den frågan. Deltagarna i 
forumet är skyldiga att förse andra deltagare med befintliga 
undersökningar.86  
 
Potentiella registranter av ett ämne är skyldiga att göra en förfrågan till 
Kemikaliemyndigheten om en registreringsanmälan för ämnet redan har 
lämnats in.87 Om så är fallet, skall den potentiella registranten i vissa fall 
begära att den tidigare registranten lämnar sådan information.88  
 
Om flera potentiella registranter av samma ämne har gjort en förfrågan till 
Kemikaliemyndigheten, skall myndigheten informera alla potentiella 
registranter om de andra registranternas kontaktuppgifter.89  
 
Den som är ägare till en undersökning har rätt att få ersättning från 
potentiella registranter för sina undersökningskostnader.90 Denna rätt 
upphör dock efter tolv år. Därefter kan alltså potentiella registranter av 
samma ämne fritt utnyttja sådana data. Kostnadsdelningen för tillgängliga 
undersökningar skall fastställas av registranterna själva på ett rättvist, öppet 
och icke-diskriminerande sätt. Registranterna behöver dock bara bidra till 
kostnaderna för den information som de är skyldiga att lämna för att 
uppfylla sina registreringskrav. Kemikaliemyndigheten kommer att ta fram 
en vägledning för kostnadsdelning. I förordningen finns särskilda regler om 
tvistelösning när registranter inte kan komma överens om 
kostnadsdelningen.91  
 
 
 

                                                 
84 Art 10(a)(xi). 
85 Art. 29. 
86 Art. 30. 
87 Art. 26. 
88 Art. 27. 
89 Art. 26(4). 
90 Art. 27, 30. 
91 Lagrådsremiss. s. 54. 
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När flera registranter gemensamt lämnar in uppgifter skall informationen 
ges in av en s.k. ledande registrant på uppdrag av övriga registranter.92 De 
övriga registranterna skall dock lämna viss information separat, t.ex. 
uppgifter om företaget och om ämnets identitet och produktionsvolym. Det 
är möjligt för registranter att lämna in all information separat, om ett 
samarbete skulle leda till oproportionerliga kostnader för registranten, ett 
utlämnande av information skulle leda till betydande kommersiell skada 
eller om registranten är oense med den ledande registranten om urvalet av 
information.93  
 

2.3.2 Utvärdering 
Den information som framtas av tillverkare och importörer vid 
registreringsförfarandet genomgår efter registreringen ett 
utvärderingsförfarande vilket avser dels utvärdering av 
registreringsunderlaget, dels ämnesutvärdering. Detta i syfte att kunna 
komplettera vid bristfällig information och/eller undersökningar.94  
 

2.3.2.1 Utvärdering av registreringsunderlag  
 
Utvärderingen av registreringsunderlaget utförs av den Europeiska 
Kemikaliemyndigheten och består av två delar, dels kontroll av att 
registreringsanmälan uppfyller kraven i förordningen, dels en granskning av 
eventuella förslag till testning.  
 
Kemikaliemyndigheten skall granska alla de testförslag som registranten har 
föreslagit i registreringsanmälan. Först skall de testförslag granskas som 
gäller ämnen som är; cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska 
eller allergiframkallande, har, eller kan ha, persistenta, bioackumulerande 
och toxiska (PBT) egenskaper eller är mycket persistenta och mycket 
bioackumulerande (vPvB), eller som klassificeras som farliga enligt direktiv 
65/5478/EEG och som hanteras i mängder över 100 ton per år och vars 
användningar leder till utbredd och diffus exponering.95 Syftet med 
utvärderingen av testförslag är att undvika onödiga djurförsök, säkerställa 
att kostnaderna delas mellan registranterna när det krävs att tester utförs 
samt att optimera hur testet skall utföras.96  
 
Som ett led i utvärderingen av testförslag skall Kemikaliemyndigheten på 
sin webbplats offentliggöra ämnets namn och den skadliga effekt 
djurförsöket avser. Forskare och andra parter har då möjlighet att lämna in 
vetenskapliga data om ämnet och undersökningar som är relevanta för den 

                                                 
92 Art. 11, 19. 
93 Lagrådsremiss s. 55. 
94 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l21282.htm  2008-05-10 11:46. 
95 Art. 40. 
96 http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Utv%C3%A4rdering.pdf  
2008-06-28 08:09. 
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skadliga effekten och nödvändigheten av försöket. Myndigheten skall sedan 
fatta sitt beslut om tester med beaktande av de uppgifter och undersökningar 
som inkommit.97  
 
Kemikaliemyndigheten skall även granska att de registreringsunderlag som 
inkommer till myndigheten uppfyller kraven i förordningen och ta fram 
eventuella beslut med krav på kompletteringar.98 Kontrollen skall bland 
annat omfatta att informationen i den tekniska dokumentationen och 
eventuella kemikaliesäkerhetsbedömningar och kemikaliesäkerhetsrapporter 
uppfyller kraven och att föreslagna riskhanteringsåtgärder är tillräckliga. 
Myndigheten skall välja ut en procentandel av underlaget, minst fem 
procent av det totala antalet registreringar per mängdintervall, för 
granskning.99

 

2.3.2.2 Ämnesutvärdering 
 
Kemikaliemyndigheten skall tillsammans med medlemsländerna ta fram 
kriterier för prioritering av vilka ämnen som skall genomgå en 
ämnesutvärdering.100 Beaktas bör då bland annat om det föreligger 
misstanke om risk, till exempel strukturell likhet med kända ämnen som 
inger betänkligheter (exempelvis ämnen som har persistenta, 
bioackumulerande och toxiska egenskaper).101  
 
Tillsammans med medlemsstaterna skall Kemikaliemyndigheten löpande 
utvärdera ämnen som utgör en risk för människors hälsa eller miljön, vilket 
innebär att myndigheterna gör en fördjupad granskning av prioriterade 
ämnen.102 Resultatet av utvärderingen kan bli att man identifierar till 
exempel behov av mer data, behov av annan klassificering, förbud eller 
begränsningar i användning eller att ämnet bör omfattas av 
tillståndsprövning.103  
 
De ämnen som är aktuella för en sådan utvärdering skall föras upp på en 
treårig handlingsplan. I arbetet skall prioriteras ämnen som finns på den inre 
marknaden i stora volymer. Kemikaliemyndigheten skall lämna det första 
utkastet till handlingsplan till medlemsstaterna senast den 1 december 
2011.104 Efter yttrande från medlemsstatskommittén skall 
Kemikaliemyndigheten sedan anta en slutlig löpande handlingsplan som 
offentliggörs på myndighetens webbplats.105  

                                                 
97 Prop. 2007/08:80 s. 57 f. 
98 Art. 41. 
99 http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Utv%C3%A4rdering.pdf  
2008-06-15 20:17. 
100 Art. 44(1). 
101 Art. 44(1)(a). 
102 Art. 44. 
103 http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Utv%C3%A4rdering.pdf  
2008-08-01 22:08. 
104 Art. 44(2). 
105 Art. 46(1). 
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Ämnesutvärderingen utförs av medlemsländerna och utvärderingsprocessen 
i sig samordnas av Kemikaliemyndigheten. Under utvärderingsprocessen 
kan registranten åläggas att komma in med ytterligare information.106 
Medlemsstaten skall avsluta utvärderingsarbetet inom tolv månader efter det 
att utvärderingen påbörjades eller efter att kompletterande information har 
lämnats. Medlemsstaten skall därefter ta ställning till i vilken utsträckning 
informationen kan användas för att vidta åtgärder i begränsnings- eller 
tillståndsförfarandet och informera Kemikaliemyndigheten om detta.107  
 

2.3.3 Tillstånd 
Vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper för hälsa eller miljö får enligt 
förordningen inte användas eller släppas ut på marknaden utan tillstånd.108  
 
Syftet med tillståndssystemet är att sörja för en väl fungerande inre 
marknad, samtidigt som det skall garanteras att de risker som ämnen som 
inger mycket stora betänkligheter ger upphov till kontrolleras på ett adekvat 
sätt och att dessa ämnen gradvis ersätts med lämpliga alternativa ämnen 
eller tekniker, när det är ekonomiskt och tekniskt genomförbart. 
Målsättningen är således att alla tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som ansöker om tillstånd skall analysera tillgången till 
alternativ samt bedöma deras risker och huruvida ersättningen är tekniskt 
och ekonomiskt genomförbar.109

 
Kravet på tillstånd gäller oavsett i vilken mängd ämnet släpps ut på 
marknaden eller används per år. För enbart tillverkning av ett ämne behövs 
dock inget tillstånd.110  
 
Ämnen som kräver tillstånd kommer att förtecknas i en bilaga till 
förordningen.111 Bland dessa ämnen är bland annat ämnen som uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande, mutagena, eller 
reproduktionstoxiska (så kallade CMR-ämnen), samt ämnen som är 
långlivade, bioackumulerande och toxiska (så kallade PBT-ämnen) eller 
mycket långlivade och mycket bioackumulerande (så kallade vPvB-
ämnen).112

 
Förfarandet går till så att Kemikaliemyndigheten successivt identifierar 
ämnen som uppfyller kriterierna och förtecknar dessa på en särskild lista, 
den så kallade kandidatlistan.113 Från kandidatlistan kommer ett antal 
ämnen sedan att väljas ut för ett eventuellt införande i bilagan. Vid urvalet 
                                                 
106 Art. 46. 
107 Art. 46(4). 
108 Art. 56, 57. 
109 Art. 55. 
110 http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Tillst%C3%A5nd.pdf  2008-
05-11 07:33. 
111 Se bilaga XIV. 
112 Art. 57. 
113 Art. 59. 
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av ämnen från kandidatlistan skall myndigheten prioritera PBT-ämnen och 
vPvB-ämnen samt ämnen som har spridd användning eller hanteras i stora 
volymer.114  
 
Beslutet att föra in ämnen i bilagan fattas av Kommissionen enligt ett 
särskilt förfarande. Kemikaliemyndigheten skall vartannat år lämna en 
rekommendation till kommissionen om de prioriterade ämnen som skall 
föras in i bilagan.115 Innan Kemikaliemyndigheten skickar 
rekommendationer till Kommissionen skall myndigheten offentliggöra den 
på sin webbplats. Berörda parter får då möjlighet att lämna synpunkter, till 
exempel på användningar som bör undantas från tillståndskravet.116

 
Det finns dock vissa ämnen som är att klassificera som särskilt farliga vilka 
ändå för vissa specifika användningsområden är undantagna kravet på 
tillstånd. Exempel är användning i vetenskaplig forskning och utveckling 
samt användning i produkt- och processinriktad forskning.117 Tillstånd 
krävs inte heller då ämnen, som upptagits i bilagan enbart på den grunden 
att de är så kallade CMR-ämnen, används i kosmetiska produkter eller 
material som kommer i kontakt med livsmedel och i medicintekniska 
produkter.118 Skälet för detta är att det redan finns ett 
godkännandeförfarande i den lagstiftning som omfattar de aktuella 
användningsområdena.119

 
Tillståndsansökan skall ställas till Kemikaliemyndigheten. Ansökan kan 
avse ett eller flera ämnen och en eller flera användningar. En ansökan kan 
gälla för sökandens egna användningar och/eller för användningar för vilka 
sökanden avser att släppa ut ämnet på marknaden.120 I en ansökan om 
tillstånd skall bland annat anges de användningar vilka tillståndet söks för. 
Det skall vidare finnas en analys av möjligheterna att ersätta ämnet med ett 
annat ämne eller med en annan teknik och en bedömning av alternativens 
risker och de tekniska och ekonomiska förutsättningarna. Om det finns 
lämpliga alternativ, skall ansökan också innehålla en ersättningsplan.121  
 
När beslut fattats om att föra in ett ämne i bilagan bestäms ett datum från 
vilket utsläppande på marknaden och användningen av ämnet ska vara 
förbjudet om inte tillstånd beviljats (så kallat slutdatum eller 
solnedgångsdatum). Samtidigt bestäms ett datum då ansökningar senast 
skall ha inkommit till den europeiska kemikaliemyndigheten. Det datumet 
skall vara minst 18 månader före slutdatum.122

 

                                                 
114 Art. 58(3). 
115 Art. 58(3). 
116 Art. 58(4). 
117 Art. 56. 
118 Art. 56(5)(a)(b). 
119 http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Tillst%C3%A5nd.pdf  2008-
07-02 12:09. 
120 Art. 62. 
121 Art. 62(4). 
122 Art. 58. 
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När ansökan har inkommit till Kemikaliemyndigheten lämnas den till 
myndighetens riskbedömningskommitté som bedömer risken för 
människors hälsa och miljön samt till myndighetens socioekonomiska 
kommitté som bedömer de socioekonomiska konsekvenserna av att bevilja 
eller avslå en ansökan. Sökanden får möjlighet att lämna synpunkter på 
kommittéernas utkast till yttrande. 123 Därefter fattar EU-kommissionen ett 
beslut om ansökan skall beviljas eller avslås vilket offentliggörs för 
allmänheten på en databas administrerad av kemikaliemyndigheten.124  
 
För att ett tillstånd skall beviljas för användning av ett ämne, skall den 
sökande kunna visa att de hälso- och miljörisker som användningen av 
ämnet i fråga orsakar kan kontrolleras tillräckligt, så kallad adekvat 
kontroll.125 Vid bedömningen skall kommissionen ta hänsyn till alla former 
av utsläpp och spill samt de risker som uppkommer vid diffusa eller spridda 
användningar av ämnet. Om sökanden inte kan visa att riskerna är adekvat 
kontrollerade, kan tillstånd ändå ges om de socioekonomiska fördelarna 
med användningen uppväger hälso- och miljöriskerna och det saknas 
alternativa ämnen eller tekniker.126  
 
För alla tillstånd gäller en tidsbegränsad omprövningsperiod som skall 
fastställas från fall till fall med beaktande av all relevant information, bland 
annat de risker som användningen och eventuella alternativ medför. 127Om 
det finns lämpliga alternativ vid tiden för omprövningen, får kommissionen 
ändra eller återkalla tillståndet.128 Detta gäller även tillstånd som har 
grundats på att användningen varit adekvat kontrollerad. Kommissionen har 
också rätt att när som helst ompröva ett tillstånd, om omständigheterna för 
det ursprungliga tillståndet har ändrats så att det påverkar hälso- eller 
miljöriskerna eller de socioekonomiska konsekvenserna eller om det 
framkommer ny information om möjliga ersättningsalternativ.129  
 

2.3.4 Begränsningar 
Enligt förordningen är det möjligt att helt eller delvis förbjuda tillverkning, 
utsläppande på marknaden och användning av ämnen som är förknippade 
med påtagliga risker för människors hälsa eller miljön. Ett ämne som sådant 
eller ingående i en beredning eller en vara kan bli föremål för begränsningar 
om det finns en oacceptabel hälso- eller miljörisk i samband med att ämnet 
tillverkas, används eller släpps ut på marknaden och denna risk behöver 
hanteras på gemenskapsnivå.130  
 

                                                 
123 Art. 64(4). 
124 Art. 64(9). 
125 Art. 60(2). 
126 Art. 60(4). 
127 Art. 60(8). 
128 Art. 61. 
129 Art. 61(2). 
130 Art. 68. 
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Användning av ett ämne i vetenskaplig forskning och utveckling är helt 
undantaget från eventuella begränsningar enligt förordningen. I ett beslut 
om begränsning får det särskilt anges att användning i produkt- och 
processinriktad forskning skall vara undantagen från restriktionen. 131  
 
 
Förslag till restriktioner kan utarbetas av medlemsstaterna eller av 
kemikaliemyndigheten på uppdrag av kommissionen. Ett sådant förslag 
skall ha formen av en så kallad dossier och uppfylla vissa krav uppställda i 
en av förordningens bilagor.132 Dossiern måste bland annat visa att 
genomförda riskhanteringsåtgärder inte är tillräckliga, att åtgärder krävs på 
gemenskapsnivå samt att en begränsning är den mest lämpade åtgärden på 
gemenskapsnivå. Riskbedömningskommittén och kommittén för 
socioekonomisk analys ska yttra sig över förslaget inom vissa tidsfrister. 
Förslaget och yttrandena skall offentliggöras på kemikaliemyndighetens 
webbsida så att berörda parter kan lämna synpunkter. Kommissionen 
beslutar därefter i begränsningsfrågan biträdd av en föreskrivande 
kommitté.133   
 

2.3.5 Information i distributionskedjan 
Förordningen kräver att tillverkare och importörer av ett ämne som sådant 
eller i en beredning vidarebefordrar information om hur deras ämnen och 
beredningar skall användas på sätt som är säkert för människa och miljö. 
Detta innebär att leverantörer av ett ämne som sådant eller i en beredning är 
skyldiga att förse mottagaren i distributionskedjan med viss information om 
ämnet.134

Det viktigaste instrumentet för denna kommunikation genom 
distributionskedjan är säkerhetsdatablad (SDS). Säkerhetsdatablad fanns 
även i systemet som föregick REACH men det nya registreringsförfarandet 
torde kunna leda till ökad kunskap vilken lättare kan göras tillgänglig via 
säkerhetsdatabladen.135  

Kommunikationskraven skall säkerställa att inte bara tillverkare och 
importörer utan även deras kunder, dvs. nedströmsanvändare (industriella 
och professionella användare av ämnen som sådana eller i beredningar) och 
distributörer, får tillgång till den information som behövs för att hantera 
kemikalier säkert. Information om hälso- och miljöegenskaper, risker och 
riskhanteringsåtgärder skall därför vidarebefordras såväl uppåt som nedåt i 
distributionskedjan.136  
 

                                                 
131 Art. 67(1). 
132 Se bilaga XV. 
133 Art. 73. 
134 Art. 31. 
135 http://reach.jrc.it/communication_supply_sv.htm  2008-06-14 11:09. 
136 Prop. 2007/08:80 s. 56. 

 28

http://reach.jrc.it/communication_supply_sv.htm


Leverantören skall förse mottagaren av ämnet eller beredningen med ett 
säkerhetsdatablad, om ämnet eller beredningen uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt.137 För beredningar som inte klassificeras som 
farliga men som innehåller en viss koncentration av ämnen som kan utgöra 
en fara för människors hälsa eller miljön, gäller att mottagaren av 
beredningen skall förses med ett säkerhetsdatablad, om mottagaren begär 
det.138Det finns även en skyldighet att vidarebefordra information till 
mottagare av sådana ämnen som inte omfattas av kravet på 
säkerhetsdatablad.139  
 
Informationen i säkerhetsdatabladen skall bl.a. innefatta sådana uppgifter 
som är nödvändiga för att fastställa och tillämpa lämpliga 
riskhanteringsåtgärder. Exempel på rubriker som skall omfattas är; namnet 
på ämnet/beredningen och företaget, farliga egenskaper, sammansättning, 
hantering och lagring samt begränsning av exponeringen/personligt 
skydd.140

 
Om det framkommer ny information om ett ämnes farliga egenskaper eller 
annan information som kan ge anledning att ifrågasätta om 
rekommenderade riskhanteringsåtgärder är lämpliga, skall den 
informationen vidarebefordras uppåt i distributionskedjan. Propositionen 
nämner som exempel det fall då en nedströmsanvändare upptäcker att den 
skyddsutrustning som rekommenderas inte är säker vid användning av 
ämnet.141

 
Även vad gäller information om ämnen som ingår i varor finns en 
skyldighet att vidarebefordra information. Skyldigheten gäller varor som 
innehåller vissa farliga ämnen i en koncentration överstigande 0,1 
viktprocent. I de fallen skall leverantören lämna tillräcklig information till 
yrkesmässiga användare av ämnet så att varan kan användas på ett säkert 
sätt. 142  
 
Leverantören är skyldig att fortlöpande uppdatera säkerhetsdatabladet så 
snart ny information om faror och riskhanteringsåtgärder blivit tillgänglig, 
när ett tillstånd har beviljats eller vägrats eller när en begränsning har 
fastställts. Leverantören är också skyldig att distribuera de uppdaterade 
bladen till alla som de levererat ämnet eller beredningen till under de senaste 
tolv månaderna.143  
 
 
 
 

                                                 
137 Art. 31. 
138 Art. 31(3). 
139 Art. 32. 
140 Art. 31(6). 
141 Prop. 2007/08:80 s. 56 f. 
142 Art. 33. 
143 Art. 31(9). 

 29



3 Europeiska 
kemikaliemyndigheten  

3.1 Bakgrund  
I vitboken om en strategi för den framtida kemikaliepolitiken föreslog 
kommissionen att man skulle inrätta ett centralt organ med uppgift att 
handha förfarandet enligt förordningen samt tillhandahålla vetenskapligt och 
tekniskt stöd.144  
 
I och med detta uppkom diskussioner om hur detta organ skulle struktureras. 
De två alternativ man diskuterade var att antingen utvidga den Europeiska 
Kemikaliebyrån (ECB) i Italien inom Kommissionens gemensamma 
forskningscenter eller att inrätta en självständig central myndighet. Man 
kom fram till att det senare alternativet skulle erbjuda en rad fördelar 
framför ett utvidgat ECB.145 Den första fördelen med en myndighet ansågs 
vara att den kan använda avgiftsintäkter för att finansiera inrättandet av 
tjänster, vilket inte är möjligt för den Europeiska Kemikaliebyrån som 
skulle vara tvungen att ta upp avgifterna under en viss post i gemenskapens 
budget.146  
 
Man menade vidare att ett självständigt organ skulle utgöra ett mer 
självklart diskussionsforum och på så sätt höja sektorns profil. Det skulle 
även ha förmåga att använda sig av ett stort tekniskt kunnande inom 
begränsade områden och erbjuda kostnadsbesparingar för näringslivet i och 
med att det skulle ha en klart definierad roll och därmed kunna koncentrera 
sig på att utveckla de mest kostnadseffektiva metoderna och på så sätt 
begränsa de avgifter som industrin erläggs. Man ansåg det visserligen 
föreligga en fördel med kontinuiteten att utvidga den Europeiska 
Kemikaliebyrån men att detta inte skulle uppväga fördelarna med att ha en 
fristående myndighet på lång sikt. På grundval av detta valde man således 
att inrätta en ny självständig myndighet.147  

Myndigheten inledde sin verksamhet 1 juni 2007 men blev operationell till 
fullo först den 1 juni 2008.  

 

 

                                                 
144 Vitboken s. 26.  
145 KOM/2003/0644 slutlig. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande 
av en europeisk kemikaliemyndighet samt ändring av direktiv 1999/45/EG och förordning 
(EG) {om långlivade organiska föroreningar} {SEK(2003 1171}.   
146 KOM/2003/0644 slutlig.   
147 KOM/2003/0644 slutlig. 
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3.2 Kemikaliemyndighetens uppgifter 
Kemikaliemyndigheten har många uppgifter enligt förordningen och i dess 
huvudsakliga uppdrag ligger att se till att hanteringen av kemikalier bedrivs 
på ett enhetligt sätt inom hela gemenskapen samt att ge teknisk och 
vetenskaplig rådgivning, vägledning och information om kemikalier. 148 
Myndigheten skall ge medlemsstaterna och gemenskapens institutioner 
bästa möjliga vetenskapliga och tekniska bistånd i frågor avseende 
kemikalier som omfattas av dess ansvarsområde och som remitteras till den 
i enlighet med bestämmelserna i förordningen.149

Som framgått av framställningen har myndigheten ett stort ansvar för de 
olika förfaranden som instiftats i och med REACH. Den skall i stort 
ombesörja allt administrativt arbete vid registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemiska ämnen.  
 
En av myndighetens första grundläggande uppgifter är att ge företag 
information och vägledning om hur de skall uppfylla kraven i förordningen. 
I detta arbete ingår att stödja det system av nationella upplysningscentraler 
som upprättats för att bistå industrin. För att underlätta och göra information 
så lättillgänglig som möjligt har en flerspråkig webbplats skapats vilken 
fungerar som en gemensam portal för allmän information om kemikalier, 
vägledningar och andra verktyg som kan hjälpa företagen att uppfylla 
kraven. Via denna webbplats får industri och allmänhet även tillgång till det 
klassificerings- och märkningsregister av ämnen vilket upprättas i takt med 
att information om ämnen registreras. Myndigheten är ansvarig för att 
underhålla detta register i en elektronisk databas. 150  
 
Via kommittéerna för riskbedömning och socioekonomisk analys skall 
Kemikaliemyndigheten lämna expertutlåtanden till Europeiska 
Kommissionen när det gäller förfarandena för tillstånd och begränsning. 
Genom medlemsstatskommittén strävar myndigheten att komma överens 
med medlemsstaternas myndigheter om specifika frågor som kräver ett 
harmoniserat tillvägagångssätt över hela EU.151  
 
Myndigheten skall även hantera begäran om undantag från 
registreringskravet för produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling samt underlätta gemensamt utnyttjande av data från djurförsök i 
förregistreringsstadiet genom att göra det möjligt att bilda forum för 
informationsutbyte av ämnen.152  
 
 
 

                                                 
148 Art. 75 
149 Art. 77. 
150 http://europa.eu/agencies/community_agencies/echa/index_sv.htm  2008-06-13 18:12. 
151 http://reach.jrc.it/european_chemicals_sv.htm  2008-07-23 15:19. 
152 http://reach.jrc.it/european_chemicals_sv.htm  2008-07-23 15:19. 
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För att summera och göra det så lättillgängligt som möjligt har 
Kemikaliemyndigheten följande uppdrag:153

• Handlägga och genomföra de tekniska, vetenskapliga och 
administrativa aspekterna av REACH-systemet.  

• Sörja för ett konsekvent beslutsfattande på EU-nivå.  
• Ge medlemsländerna och EU-institutionerna bästa möjliga 

vetenskapliga och tekniska rådgivning när det gäller kemikalier som 
omfattas av förordningen.  

• Handlägga IT-baserade vägledande dokument, verktyg och 
databaser.  

• Bistå nationella hjälpcentraler och driva en hjälpcentral för dem som 
vill registrera ett ämne.  

• Informera allmänheten om kemikalier. 

3.3 Myndighetens organ 

3.3.1 Styrelsen 
Styrelsen är det styrande organet i myndigheten och består av en 
representant från varje medlemsstat och högst sex representanter som utses 
av kommissionen, inklusive tre representanter för berörda parter utan 
rösträtt, samt två oberoende personer som utses av Europaparlamentet. Var 
och en av medlemsstaterna skall föreslå en ledamot till styrelsen. De 
föreslagna ledamöterna skall utses av rådet.154

 
Ledamöterna utses på grundval av sin erfarenhet och sin sakkunskap inom 
området kemikaliesäkerhet samtidigt som det skall garanteras att relevant 
allmän, ekonomisk och juridisk sakkunskap finns bland 
styrelseledamöterna. Mandatperioden för ledamöterna är fyra år vilken kan 
förnyas en gång. Kommissionen skall dock utpeka hälften av sina utvalda 
kandidater, och rådet skall utpeka 12 av sina utvalda kandidater, för vilka 
den inledande mandatperioden skall vara sex år.155

 
Styrelsen skall utse den verkställande direktören och är räkenskapsförare för 
myndigheten.156 I styrelsens uppgifter ligger bland annat att senast den 30 
april varje år anta ett arbetsprogram för myndigheten för det kommande 
året, upprätta den allmänna årsrapporten och andra strategiska dokument 
samt att godkänna budgeten.157 Den skall vidare anta 
Kemikaliemyndighetens interna regler och förfaranden vilka skall 
offentliggöras.158

 

                                                 
153 http://echa.europa.eu/about/mission_sv.html  2008-04-15 15:12. 
154 Art. 79. 
155 Art. 79(2)(3). 
156 Art. 78. 
157 http://echa.europa.eu/about/organisation/management_board_en.asp  2008-06-01 15:16. 
158 Art. 78(d). 
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Direkt underställd styrelsen är en verkställande direktör som är 
myndighetens juridiska företrädare och ansvarar för den dagliga 
förvaltningen, däribland de ekonomiska resurserna. I dennes uppgifter ligger 
bland annat att samordna kommittéerna och forumet, att ingå och förvalta 
avtal med tjänsteleverantörer samt att varje år överlämna ett utkast till 
rapport om myndighetens verksamhet under det föregående året till 
styrelsen för godkännande. Den verkställande direktören rapporterar till 
styrelsen vilken också är den enhet vilken granskar den verkställande 
direktören i disciplinärenden.159  
 

3.3.2 Kommittèerna   
Myndigheten består vidare av tre olika kommittéer som skall avge yttranden 
i samband med utvärderings-, tillstånds- eller begränsnings förfarandena; 
medlemsstatskommittén, riskbedömningskommittén och kommittén för 
socioekonomisk analys. Var och en av medlemsstaterna får nominera en 
ledamot till varje kommitté vilka sedan utses av kemikaliemyndighetens 
styrelse för en treårsperiod i taget vilken kan förlängas. Kommittéernas 
ordförande är anställd av kemikaliemyndigheten.160 Tanken är att 
medlemsstaterna skall bistå kommitténs ledamöter genom att erbjuda 
adekvata vetenskapliga och tekniska resurser.161

 

3.3.2.1 Medlemsstatskommittén 
Medlemsstatskommitténs primära uppgift är att lösa eventuella 
meningsskiljaktigheter om utkast till beslut som kemikaliemyndigheten eller 
medlemsländerna lägger fram. Kommittén skall också föreslå vilka ämnen 
som bör betraktas som ämnen med särskilt farliga egenskaper.162 
Kommittén har följande uppgifter:163

 
• Nå överenskommelser när kontrollen av testförslag vid 

utvärderingen av registreringsunderlagen resulterar i utkast till beslut 
till vilka ändringar föreslås av medlemsstaterna.164  

• Nå överenskommelser när utkast till beslut tagits där det krävs att 
registranten skall lämna information som är nödvändig för att 
registreringsanmälan skall uppfylla de gällande informationskraven 
men medlemsstater vill ha förändringar i beslutet.165 

                                                 
159 http://echa.europa.eu/about/organisation/management_board_en.asp  2008-06-01 15:25. 
160 http://echa.europa.eu/about/organisation/committees/memberstate_en.asp 2008-06-01 
12:12. 
161 http://echa.europa.eu/about/organisation/committees/memberstate_en.asp  2008-06-01 
11:40. 
162 Art. 76(e). 
163 http://echa.europa.eu/about/organisation/committees/memberstate_en.asp  2008-08-01 
12:15. 
164 Art. 40(3).  
165 Art. 41(3). 
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•  Nå överenskommelser i fall då två eller fler medlemsstater uttryckt 
intresse i att utvärdera samma ämne.166  

• Nå överenskommelser gällande utpekande av ämnen som skall 
inkluderas i kandidatlistan för ett eventuellt införande i bilagan av 
ämnen för vilka krävs tillstånd.167 

 
I de fall överenskommelser inte nås inom den tidram som givits hänskjuts 
ärendet till kommissionen.168

Medlemsstatskommittén skall även ge förslag till etablerandet av en 
handlingsplan för ämnen som kan utgöra en risk för människors hälsa och 
miljön. Medlemsstater har möjlighet att ge förslag på ämnen vilka de anser 
skall ingå i handlingsplanen och kommittén har då att granska detta och ge 
utlåtanden. Slutligen kan kommittén också ge förslag till rekommendationer 
av ämnen som skall sättas upp på listan av ämnen för vilket tillstånd 
krävs.169 På basis av ett förslag från medlemsstatskommittén skall 
kemikaliemyndigheten anta en handlingsplan för ämnesutvärdering och 
förbereda rekommendationer till kommissionen för eventuellt inkluderande 
av vissa prioriterade ämnen till tillståndsprövning.170

3.3.2.2 Riskbedömningskommittén 
Riskbedömningskommittén utarbetar myndighetens yttranden om 
utvärderingar, tillståndsansökningar, förslag till begränsningar och förslag 
till klassificering och märkning. Dess förslag till yttranden skall omfatta en 
bedömning av den risk för människors hälsa och/eller miljön som 
uppkommer i samband med ämnets användning och en bedömning av 
lämpligheten och effektiviteten av riskhanteringsåtgärderna enligt 
beskrivningen i ansökan samt i förekommande fall en bedömning av risker 
förknippade med tänkbara alternativ.171  
 
De skall även yttra sig om huruvida de begränsningar av ett visst ämne, 
vilka föreslagits av medlemsstaterna eller Kemikaliemyndigheten, fyller 
ändamålet att minska hälso- och/eller miljöriskerna, grundat på en 
bedömning av relevanta delar av dokumentationen.172 Kommittén har även 
till uppgift att utvärdera förslag från medlemsstater avseende harmonisering 
av klassificering och märkning av vissa ämnen.173  
 

                                                 
166 Art. 45(3). 
167 Art. 59(7-8). Bilaga XIV. 
168 http://echa.europa.eu/about/organisation/committees/memberstate_en.asp  2008-06-01 
11:37. 
169 Se bilaga XIV. 
170 Art. 44, 45, 58. 
171 Art. 64(4) a. 
172 Art. 70. 
173 Art. 115. 
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3.3.2.3 Kommittén för socioekonomisk analys 
Kommittén för socioekonomisk analys utarbetar myndighetens yttranden 
om tillståndsansökningar, förslag till begränsningar och andra frågor 
beträffande de socioekonomiska effekterna av föreslagna 
lagstiftningsåtgärder. I deras uppgift ligger att: 
 

• Bedöma de socioekonomiska faktorerna och tillgången på lämpliga 
och tekniskt genomförbara alternativ med anknytning till ämnets 
användning enligt beskrivningen i ansökan.174  

• Yttra sig om föreslagna begränsningar av ämnen gjorda av 
medlemsstater eller kemikaliemyndigheten och dess 
socioekonomiska konsekvenser.175  
 

3.3.3 Forum 
För att samordna informationsutbyte om tillämpningsåtgärder har ett forum 
som samordnar nätverket av de verkställande myndigheterna i 
medlemsstaterna inrättats. Forumet skall ha följande uppgifter:176

 
• Sprida god praxis och uppmärksamma problem på gemenskapsnivå.  
• Föreslå, samordna och utvärdera harmoniserade 

verkställighetsprojekt och gemensamma inspektioner. 
• Samordna utbyte för inspektörer. 
• Fastställa strategier och bästa praxis för verkställighet. 
• Utveckla arbetsmetoder och verktyg som lokala inspektörer kan 

använda. 
• Utveckla en procedur för elektroniskt informationsutbyte. 
• Etablera kontakter med näringslivet, med särskild hänsyn till små 

och medelstora företags specifika behov, och andra berörda parter, 
även med berörda internationella organisationer, där detta är 
nödvändigt. 

• Undersöka förslag till begränsningar i syfte att ge råd om 
genomförbarhet. 

 

Forumet består av ledamöter utsedda av medlemsstaterna, varje stat utser en 
ledamot till forumet. Dessa ledamöter skall väljas på grundval av sin 
erfarenhet gällande verkställighet av kemikalielagstiftning och skall 
upprätthålla relevanta kontakter med medlemsstatens kompetenta 
myndighet. Forumet utser själva sin ordförande.177

 

                                                 
174 Art. 64(4). 
175 Art. 71. 
176 Art. 77(4). 
177 http://echa.europa.eu/about/organisation/forum_en.asp  2008-04-25 09:12. 
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3.3.4 Sekretariat och överklagandenämnd 
Även ett sekretariat har etablerats vilket har till uppgift att bistå 
kommittéerna och forumet med tekniskt, vetenskapligt och administrativt 
stöd. Sekretariatet sköter också arbete i samband med registrering och 
utvärdering samt utarbetar vägledningar, underhåller databaser och 
tillhandahåller information.  
 
Vissa av kemikaliemyndighetens beslut kan överklagas och en 
överklagandenämnd som handlägger överklaganden av myndighetens beslut 
har därför inrättats.178

 
 
 
 

                                                 
178 Art. 91. 
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4 Analys 

4.1 Registrering 
Registreringsförfarandet är det mest omfattande av REACH byggstenar och 
regleringarna kopplade till registreringen medför en mängd krav på de parter 
som berörs, vilka i första hand är de som tillverkar eller importerar ämnen 
till gemenskapen. Registreringen utgör grunden i förordningen och syftar till 
att generera så mycket information som möjligt om kemikaliernas 
egenskaper. 
 
Förordningen bygger på en obligatorisk registrering för ämnen vilka 
produceras i kvantiteter över ett ton per år och tillverkare eller importör.179 
Detta givetvis förutsatt att ämnet inte är undantaget registreringsplikten. 
Tillverkaren eller importören skall redovisa information om ämnets 
inneboende hälso- och miljöegenskaper.180 Kraven på hur omfattande 
informationen skall vara varierar beroende av om det rör sig om ämnen i sig, 
eller i varor samt beroende av den volym som skall registreras.181  
 
Den information som tas fram skall rapporteras in till 
Kemikaliemyndigheten i form av en registreringsanmälan vilket betyder att 
det är av oerhörd vikt att denna dokumentation är grundlig och tillförlitig.  
 
För de lägre volymerna, dvs. från ett ton upp till tio ton per år krävs endast 
en teknisk dokumentation med grundläggande information om ämnets 
identitet, hur det tillverkats, registrantens identifierade användningar, 
klassificering och märkning samt vägledning för säker användning.182 Till 
sin hjälp har registranterna de bilagor vilka är tänkta att specificera 
informationskraven ytterligare.183  
 
Vid en första anblick kan de krav på information som skall finnas med i 
registreringsanmälan låta relativt djupgående men en mer ingående studie av 
bilagorna ger dock inte alls så mycket information om hur omfattande 
informationen skall vara. Det är visserligen många punkter som skall tas 
med i anmälan men det rör sig om tämligen allmän information om ämnet. 
Som exempel kan nämnas att registranten skall ge information om den 
identifierade användningen – går man sedan till bilagan och tittar står enbart 
att det skall vara en kortfattad allmän beskrivning. En invändning mot 
kravet att registranten skall uppge alla identifierade användningsområden är 
att bara för att ett företag uppger att de kommer använda sig av ett ämne på 
ett visst sätt eller ha det till ett visst användningsområde är det inget som 

                                                 
179 Art. 6(1). 
180 Art. 10. 
181 Art. 12. 
182 Art. 10. 
183 Se bilaga VI-X. 
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säger att så också kommer att ske i praktiken. Förordningen förutsätter 
därmed ett fungerande kontrollorgan för uppföljning och övervakning.  
 
Konstateras kan att registreringsanmälan i sig lägger grunden för 
framtagandet av ny information om ämnens egenskaper och därmed är ett 
oerhört viktigt instrument för att få fram kunskap om ämnen. Intressant är 
att Kemikaliemyndigheten i detta skede, då registreringsanmälan inkommer, 
endast har till uppgift att kontrollera att anmälningen är fullständig – här 
sker ingen som helst kontroll av vilken kvalitet anmälningen har. På så sätt 
finns det alltså en teoretisk möjlighet för företag att lämna information som 
kanske inte är helt adekvat.  
 
En stor skillnad för de ämnen som tillverkas/importeras i volymer under tio 
ton per år är att det för dessa inte krävs någon kemikaliesäkerhetsrapport i 
samband med registreringsanmälan. För ämnen i volymer över tio ton per år 
skall registreringsanmälan, utöver den tekniska dokumentationen, även 
innehålla en betydligt mer omfattande rapport där en 
kemikaliesäkerhetsbedömning innehållande hälsofarlighetsbedömning, 
miljöfarlighetsbedömning och en bedömning av om ämnet är att anse som 
ett särskilt farligt ämne. Denna kemikaliesäkerhetsrapport ställer betydligt 
mer rigorösa krav på tillverkaren/importören och leder till mer djupgående 
och tillförlitlig information än vad som framkommer i den tekniska 
dokumentationen. Frågan är då varför man valt att dra gränsen för en 
bedömning av den karaktären vid tio ton och inte har det för alla ämnen 
vilka omfattas av registreringsplikten? En anledning torde kunna vara att 
kvantiteter mindre än tio ton anses som ringa och därför skulle innebära en 
alltför stor arbetsbelastning och inskränka möjligheterna att hantera 
registreringsärenden av de kemikalier som produceras i stora mängder och 
har större effekt på människors hälsa och miljön.  
 
Noteras bör också att registreringskravet endast aktualiseras gällande 
mängder över ett ton per år och tillverkare. För ämnen som understiger 
denna mängd finns således inget registreringskrav vilket betyder att det inte 
framkommer någon information om dessa ämnen om de inte klassas som 
tillståndpliktiga ämnen eller omfattas av reglerna om begränsning. Att nå 
upp till en produktion eller import av ett ämne över ett ton per år är dock 
något som de allra flesta tillverkare och/eller importörer av kemikalier gör 
såvida det inte rör sig om någon väldigt speciell och dyr kemikalie. Ett 
tänkbart scenario i teorin skulle dock kunna vara att företag väljer att lägga 
sig på en produktion eller en import som ligger precis under det gränsvärde 
på ett ton per år och tillverkare/importör som REACH sätter upp. Huruvida 
detta är lönsamt i praktiken eller ej kan säkert diskuteras men konstateras 
kan att möjligheten finns. 
 
Slutsatser som kan dras avseende registreringsförfarandet är först och främst 
att det är i denna del av REACH-systemet information om ämnen tas fram i 
störst utsträckning. Detta sker i form av en registreringsanmälan och för 
ämnen i volymer över tio ton krävs också en kemikaliesäkerhetsrapport. 
Den tekniska dokumentationen i registreringsanmälan ställer krav på mycket 
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information om ämnen men på en tämligen grundläggande nivå. Detta 
betyder att för de ämnen som ligger under gränsen på tio ton är den 
information som produceras av allmän karaktär. Förordningen ställer inte 
heller något som helst krav på information om ämnen vilka produceras i 
mängder under ett ton per år vilket gör att det är möjligt att hålla sig undan 
registreringskravet med en produktion understigande detta. Framhållas bör 
dock att registreringskravet bidrar till att mer kunskap genereras om ämnena 
vilket torde leda till att det skapas underlag för att lättare kunna göra val av 
ämnen som är bättre lämpade ur miljö- och hälsosynpunkt.  
 

4.2 Utvärdering 
Som ovan nämnts sker ingen kvalitetskontroll av den information som 
lämnats i registreringsanmälan i det skede den kommer 
Kemikaliemyndigheten tillhanda då registreringsanmälan endast genomgår 
en automatisk process för att säkerställa att all information finns med.  
 
Utvärderingsförfarandet fyller därför en viktig funktion och en avgörande 
roll då det är i detta steg i systemet innehållet av den information som 
framtagits granskas. 
 
Denna utvärdering består av två olika delar; utvärdering av 
registreringsunderlaget, vilket även innefattar granskning av de testförslag 
som inkommit, samt ämnesutvärdering.  
 
I utvärderingsskedet genomförs en kvalitetskontroll av 
registreringsunderlaget. Finner myndigheten underlaget bristfälligt skall ett 
utkast upprättas vilket kan medföra att anmälan behöver uppdateras med 
ytterligare och mer detaljerad information. För att undvika 
kompletteringsförfaranden vilka kan resultera i utsträckta 
handläggningsprocesser och förseningar i produktion och import för företag 
borde det finnas tydligare riktlinjer för hur ingående informationen i 
anmälan skall vara. Förordningen är klar och tydlig med vad som skall med, 
men det står inte i vilken utsträckning dvs. hur djupgående den tekniska 
dokumentationen och bedömningarna i kemikaliesäkerhetsrapporten skall 
vara. Vilket för att undvika knapphändig information och bristfälliga 
undersökningar borde specificeras. Antagandet att industrin kanske inte gör 
mer än vad som krävs och gärna ser den enklaste vägen ut torde stämma i 
alltför många fall för att en sådan ”lucka” skall få finnas med. 
 
Det är dock inte alla registreringsunderlag som granskas utan myndigheten 
skall enligt förordningen välja ut en procentandel av underlagen, minst 5 % 
av det totala antal som fås in för varje mängdintervall.184  Detta förfarande 
innebär i praktiken att utvärderingen av registreringsunderlagen sker enligt 
stickprovsprincipen och kan således inte på något vis betecknas som 
omfattande eller genomgående.  
                                                 
184 Art. 41(5). 
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En vidare komplikation är att ämnesutvärderingen genomförs av 
medlemsstaterna men koordineras av Kemikaliemyndigheten. Detta kräver 
tydliga riktlinjer och uppföljningar för att säkerställa att förfarandet blir 
detsamma i alla medlemsländer. Om detta inte sker riskerar man att 
motverka ett av förordningens syften, att få en enhetlig hantering av 
kemikalier inom gemenskapen. 
 
För att utvärderingsförfarandet skall fungera krävs först och främst att 
berörda myndigheter har tillgång till de resurser som krävs för att utföra 
dessa utvärderingar på ett adekvat sätt. Som regleringen ser ut nu är det 
alltså vid utvärderingsförfarandet industrin kan åläggas att komplettera 
bristfällig information och undermåliga undersökningar. För att sätta mer 
kraft bakom bestämmelserna skulle dock möjlighet för aktuella myndigheter 
att utfärda sanktioner gentemot företag, vilka exempelvis underlåtit att 
analysera alternativ i tillräckligt hög grad, kunna skapa incitament för ett 
hårdare engagemang från industrins sida.  
 
  

4.3 Tillstånd 
Bestämmelserna om tillstånd för vissa ämnen vilka kan klassificeras som 
särskilt farliga syftar till att skapa en bättre kontroll över dessa ämnen och 
att de skall ersättas med lämpliga alternativ när så är möjligt.185 Ansökan 
om tillstånd kräver en kemikaliesäkerhetsrapport, en analys av alternativen 
med en bedömning av huruvida ersättningen är tekniskt och ekonomiskt 
genomförbar samt en ersättningsplan för ämnet.186 Kraven på en 
tillståndsansökan är inte avsevärt mer omfattande än vad som krävs vid en 
registrering där en kemikaliesäkerhetsrapport skall inkluderas. Risken är 
dock att detta kan bli en långdragen process för företag som ansöker om 
tillstånd då myndigheten har tio månader på sig att upprätta utkast om beslut 
och inhämta information från andra berörda parter.187

 
Förhoppningsvis kan tillståndsprövningarna skapa incitament för 
utvecklingen av alternativa ämnen med mindre påverkan på hälsa och miljö. 
För att detta skall fungera är det dock viktigt att Kemikaliemyndigheten och 
de kommittéer som granskar tillståndsansökningarna gör det rigoröst. Det 
återstår att se hur lätt eller svårt det blir för företag att få tillstånd. Företagen 
kommer i takt med att ämnen förs in i bilagan för ämnen vilka kräver 
tillstånd få det lättare att veta exakt vilka ämnen som är klassade som farliga 
och kan då lättare utveckla nya alternativ.    
 
Ett tillståndsförfarande som är omfattande och komplicerat är nödvändigtvis 
inte av ondo då detta förfarande syftar till att skapa de tidigare nämnda 

                                                 
185 Art. 105. 
186 Art. 62(4). 
187 Art. 64(1). 
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incitamenten för utveckling av ämnen med mindre påverkan på hälsa och 
miljö. Ett problem är definition och gränsdragning gällande vad som kan 
anses ekonomiskt och tekniskt rimligt, dels hur denna definition sker men 
även huruvida definitionen skall bero av ett företags egenskaper och 
förutsättningar. Kan ett stort marknadsledande företag antas ha större 
möjligheter att skapa ett alternativ än ett litet företag med en ringa FoU 
avdelning? 
 
Ett potentiellt problem med tillståndsprövningarna är att det är industrin 
själva som skall upprätta underlaget och genomföra de analyser av alternativ 
som krävs, vilka sedan skall ligga till grund för bedömningen. Detta kan 
medföra att industrin ifråga ej lägger den energi som kan förväntas på att ta 
fram ett alternativ som är säkrare då enda anledningen till att industrin 
lämnar in en tillståndsansökan är att de vill ha ämnet godkänt. Det låter 
ytterst osannolikt att ett vinstdrivande företag skall lägga energi på att ta 
fram ett alternativ som i så fall kommer att ligga till grund för ett negativt 
beslut på tillståndsansökan. Poängteras bör att det ligger mycket tid och 
pengar i en tillståndsansökan vilket visserligen torde göra att ansökningarna 
genomförs korrekt men det finns samtidigt risk för att företag försöker dölja 
information om ett ämne för att få igenom ansökan.  
 
För att tillståndsförfarandet skall fungera och syftet uppfyllas krävs att 
industrin tar det på allvar och redovisar korrekt information för 
kemikaliemyndigheten – annars blir det omöjligt att göra en adekvat 
bedömning av ett ämnes risker för människors hälsa och miljön. Felaktiga 
uppgifter eller utelämnande av information kan leda till inkorrekta 
bedömningar av om ämnet uppfyller de kriterier förordningen ställer upp. 
Det är vidare av oerhörd stor vikt att Kemikaliemyndigheten och 
kommittéerna har de resurser och den kompetens som krävs för att kunna 
granska tillståndsansökningarna och genomföra analyser av alternativ. 
Reglerna om tillstånd kräver, för att det skall vara effektivt, att 
tillståndsprövningarna bevakas och bedömningarna av ansökningarna är 
strikta med höga krav på analyser och stränga villkor. 
 
Liksom gällande utvärderingsförfarandet skulle en möjlighet för 
Kemikaliemyndigheten att utfärda sanktioner mot företag som har lämnat in 
en bristfällig ansökan eller utelämnat information i analyser, kunna bidra till 
att industrin är mer noggrann med sina ansökningar.  
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4.4 Begränsningar 
Begränsningsförfarandet genererar i sig ingen information om ämnens 
egenskaper och ställer inga krav på tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare. Detta förfarande är dock beroende av den information 
som lämnats i REACH-systemets tidigare skeden då det är den 
informationen som ligger till grund för beslut om begränsning. 
 
Europeiska Kommissionen är ytterst ansvarig för att fatta beslut om förbud 
och begränsningar av ämnen och har Kemikaliemyndigheten till sin hjälp 
för att ta fram underlag för sina beslut.  För att ett ämne skall bli föremål för 
begränsning krävs att det föreligger en oacceptabel hälso- eller miljörisk i 
samband med dess tillverkning, användande eller utsläpp på marknaden. Det 
krävs en omfattande utredning för att avgöra huruvida ett ämne skall 
begränsas i förordningens mening och den information 
Kemikaliemyndigheten fått genom registreringsanmälningarna och dess 
kemikaliesäkerhetsrapporter är av viss vikt vid bedömningen.   

4.5 Information i distributionskedjan 
Förordningen bygger som framgått på att ansvaret för att ämnen inte har 
skadliga effekter på människors hälsa och miljön ligger på tillverkare, 
importörer och nedströmsanvändare. Konstateras kan att ansvaret är störst 
för tillverkare och importörer men REACH ställer också krav på att 
leverantörer av ett ämne skall förse mottagaren med information.  
 
Spridandet av denna information nedåt i distributionskedjan sker via så 
kallade säkerhetsdatablad vilka skall distribueras om ämnet eller 
beredningen uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt, långlivat, 
bioackumulerande och toxiskt eller mycket långlivat och mycket 
bioackumulerande eller ämnet av andra skäl har uppförts på den så kallade 
kandidatlistan, för vilka det krävs tillstånd för användning.188 
Säkerhetsdatablad skall tas fram även för ämnen som inte uppfyller 
ovanstående kriterier om mottagaren begär det.189

 
Nedströmsanvändarna får genom säkerhetsdatabladen tillgång till 
information om ämnen och kan i sin tur bedöma huruvida informationen är 
adekvat samt även bredda informationen om ämnet då de har möjlighet att 
se hur ämnet fungerar i praktiken gällande reaktionen på kontakter med 
annan materia. Viktigt för att detta skall få betydelse är att 
informationsflödet mellan nedströmsanvändarna och producenterna fungerar 
åt båda håll.  
 
Informationen som kommer fram i distributionskedjan är en viktig del i 
säkerställandet av att informationen är tillförlitig och korrekt och därmed ett 

                                                 
188 Art. 31. 
189 Art. 31(3). 
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viktigt redskap för att få fram kunskap om ämnen. En fungerande dialog 
mellan de olika aktörer i distributionskedjan är av avgörande betydelse för 
hur tillfredställande REACH kommer att fungera i praktiken.  
 

4.6 Europeiska Kemikaliemyndigheten 
Den Europeiska Kemikaliemyndigheten har som framgått en central roll i 
genomförandet av förordningens bestämmelser. Myndighetens uppgifter är 
många och av såväl teknisk som administrativ karaktär. De skall ta emot 
registeranmälningar om kemikalier från industrin, upprätthålla en databas 
över de kemikalier som skall registreras, administrera tillståndsförfarandet 
för de farligaste ämnena, göra upp rekommendationer för att minska 
riskerna med kemikalier och handleda tillverkare, importörer samt 
medlemsländernas myndigheter i tillämpningen av förordningen. 
 
Uppgiften att omsätta reglerna till praktik kräver att myndighetens 
verksamhet är effektiv och förfogar över de resurser som krävs. Vidare 
krävs även ett välfungerande samarbete mellan den Europeiska 
Kemikaliemyndigheten och de nationella tillsynsmyndigheterna då 
Kemikaliemyndigheten kommer att ha huvudansvaret för tillsynen av 
REACH på gemenskapsnivå men samtidigt är i starkt behov av de nationella 
tillsynsmyndigheterna för att övervaka förordningens efterlevnad. Riktlinjer 
för hur medlemsstaternas tillsyn skall gå tillväga borde ges för en enhetlig 
tillämpning. Med tanke på att så pass stort ansvar nu ligger på industrin 
krävs att de aktuella tillsynsmyndigheterna har tillräckligt med resurser för 
att kunna utföra rigorösa kontroller. 
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5 Slutsatser 
REACH kommer utan tvekan, under de kommande elva åren, att bidra till 
ökad information om kemikaliers egenskaper och förhoppningsvis bidra till 
ett helt nytt förhållningssätt till hantering av kemikalier inom gemenskapen. 
Om förordningen följs till fullo skulle den kunna bidra till, dels en ökad 
konkurrenskraft inom gemenskapen avseende utvecklingen av kemikalier 
med säkrare egenskaper, dels till ett ökat medvetande om kemiska ämnens 
egenskaper i samhället vilket i sin tur kan leda till att högre krav ställs på 
industrin avseende produktion och import av säkrare ämnen.  
 
Att förordningens implementering förbättrar kemikaliesituationen inom 
gemenskapen råder det alltså inga tvivel om, en stor mängd information om 
egenskaper hos kemiska ämnen som hittills varit okända kommer att 
produceras genom det registreringsförfarande vilket utgör kärnan i REACH-
systemet. Det som denna framställning har syftat till att undersöka är hur det 
ansvar att ta fram information om kemikaliers egenskaper som ålagts 
tillverkare, importörer och nedströmsanvändare aktualiseras i förordningen 
för att analyseras mot målet att komma tillrätta med problemet med 
undermålig information om kemiska ämnen inom gemenskapen.   
 
Kraven på framtagande av information aktualiseras för ovan nämnda aktörer 
främst genom registreringsförfarandet men också i viss mån av kravet på 
upprättandet av säkerhetsdatablad till nedströmsanvändare. Informationen 
inkommer till Kemikaliemyndigheten i form av en registreringsanmälan 
vilken innehåller olika uppgifter om ämnets egenskaper. 
Registreringsplikten aktualiseras dock enbart för ämnen vilka produceras 
och importeras i mängder över ett ton per år och tillverkare/importör och är 
obligatorisk såvida inte undantag finns. Omfattningen av den information 
som skall tas fram om ämnet varierar beroende av den kvantitet som 
produceras eller importeras, dvs. ju större kvantiteter desto utförligare 
information.  
 
Registreringsförfarandet administreras av Kemikaliemyndigheten där 
registreringsanmälan då den inkommit genomgår en automatisk process i 
syfte att säkerställa att alla uppgifter i anmälan är ifyllda.  
 
Den informationen som inkommer kontrolleras vid det 
utvärderingsförfarande som utgör en av grundstenarna i förordningen. 
Denna kontroll görs av Kemikaliemyndigheten samt i viss mån 
medlemsstaterna vilka sköter ämnesutvärderingen. Utvärderingsförfarandet 
fyller en viktig funktion och en avgörande roll i arbetet att nå en hållbar 
kemikaliehantering då det är i detta steg i REACH-systemet innehållet i den 
information som framtagits granskas och bristfälliga analyser och 
information kan kompletteras. För att utvärderingen skall fungera 
tillfredställande krävs dock att de myndigheter som sköter förfarandet har de 
resurser som krävs samt att det finns tydliga riktlinjer för genomförandet av 

 44



ämnesutvärderingen. I annat fall riskerar den önskade enhetligheten av 
kemikaliehanteringen inom gemenskapen gå förlorad. 
 
Vid en första anblick av förordningen ter den sig väl genomarbetat och 
tydlig när det gäller den information som skall produceras.  Dock uppstår 
flera problem när man studerar förordningen mer djupgående. Det 
konstateras att information skall framtas av ovan nämnda aktörer men det 
specificeras inte i vilken utsträckning och hur ingående informationen skall 
vara. De krav på information som skall framtas är vid en närmare studie 
relativt fundamentala.   
 
Om REACH efterföljs kommer vi troligtvis att få en förbättrad situation vad 
gäller kemikaliehanteringen. Då en stor del av informationen skall tas fram 
av industrin själva bör frågan om industrins incitament och agerande 
beröras. Man kan lätt anta att industrin kommer att göra allt för att få ett 
ämne att passera genom REACH snarare än att försöka finna information 
som skulle kunna hindra registrering eller tillstånd. Därför kommer 
informationshanteringen i förordningen och uppfyllandet av dess syfte att 
vara direkt beroende av den Europeiska Kemikaliemyndigheten. Först och 
främst måste Kemikaliemyndigheten besitta de resurser som krävs för att 
upprätthålla förordningens bestämmelser. Minst lika viktigt är att samarbete 
och informationsflöde medlemsstater och myndigheten emellan fungerar 
tillfredställande.  
 
Kemikaliemyndigheten har ingen befogenhet per se att utfärda sanktioner 
mot aktörer som bryter mot förordningens bestämmelser vilket gör 
förordningen något tandlös. REACH innehåller visserligen bestämmelser 
om att överträdelser skall sanktioneras. Ett ansvar som ligger på de 
nationella tillsynsmyndigheterna. Vad dessa sanktioner avser ger dock 
förordningen ingen utförligare förklaring av utan det anges endast att de 
skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Detta torde leda till 
skillnader medlemsstaterna emellan vilket inte är önskvärt då ett av 
huvudsyftena är att skapa enhetlighet inom gemenskapen.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att REACH innehåller många bestämmelser 
vilka leder till att ny information om ämnens egenskaper genereras vilket 
gör att förutsättningarna att komma tillrätta med problemet med undermålig 
information om kemiska ämnen inom gemenskapen är goda. Att den 
information som produceras är adekvat och kan leda utvecklingen mot en 
säkrare kemikaliehantering framåt är dock direkt beroende av den 
Europeiska Kemikaliemyndigheten och de nationella tillsynsmyndigheter 
vilka behövs för att bevaka förordningens efterlevnad.  
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