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Jag är väldigt glad över att vara här i Helsingfors idag med statsminister Matti
Vanhanen och stadsdirektör Jussi Pajunen för att högtidlighålla ikraftträdandet av
REACH-förordningen och starten av Europeiska kemikaliemyndigheten.
Med oss har vi också den tillförordnade verkställande direktören Geert Dancet som
kommer att leda myndigheten till dess att den verkställande direktör som myndighetens
styrelse utser kan ta över.
Det faktum att vi firar idag REACH förordnings ikraftträdande, kan vi tacka det finska
presidentskapets
beslutsamhet
och
skicklighet,
vilket
lyckades
finna
nyckelkompromisserna efter långa och svåra underhandlingar.
REACH - EN AMBITIÖS KEMIKALIELAGSTIFTNING
REACH är kanske världens mest ambitiösa kemikalielagstiftning: dess syfte är bästa
möjliga hälso- och miljöskydd samtidigt som innovation och konkurrenskraft gynnas.
Man måste komma ihåg att kemiindustrin inte bara består av stora multinationella
företag. Det stora flertalet av kemiföretagen är små eller medelstora. REACH innebär
också omfattande skyldigheter för tillverkningsindustrin i allmänhet, en sektor där små
och medelstora företag också har stor betydelse. Detta visar hur viktigt det är att
reglerna tillämpas enkelt och kostnadseffektivt, och att de små och medelstora
företagens problem uppmärksammas särskilt.
Vi står nu inför den omfattande utmaningen att omsätta denna ambitiösa lagstiftning i
praktiken. Detta måste göras pragmatiskt men utan att göra avkall på den nya politikens
mål. Vi vill visa andra länder, bl.a. de som brukar kritisera vad vi har föresatt oss, att
lagstiftningen fungerar i praktiken och ger förväntade resultat.
EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN – DE KOMMANDE 12 MÅNADERNA ÄR
KRITISKA
Allt tyder på att tillämpningen av REACH kommer att bli en utmaning. Det beror på att
kommissionen och myndigheten måste fatta många och viktiga beslut på mycket kort tid.
Den nya myndigheten har en nyckelroll för genomförandet av REACH. Uppgiften att
omsätta REACH-förordningen i praktiken kommer att i hög grad hänga på att
myndighetens verksamhet är effektiv och håller hög kvalitet. Detta gäller dess interna
rutiner, IT-system och den rådgivning och det stöd den ger företag och medlemsstater.
Jag förväntar mig att myndigheten uppfyller våra mycket högt ställda förväntningar.
Myndighetens arbete bör bygga på sunt vetenskapligt omdöme. Myndigheten måste
också knyta den bästa tekniska expertisen till sig och verka helt oberoende. Bara då kan
myndigheten se till att den fattar objektivt grundade beslut och att mer innovativa ämnen
och processer släpps fram som ersättning för de ämnen eller användningsområden som
innebär de största riskerna för människan eller miljön.

Myndigheten ska ge de små och medelstora företagen skräddarsytt stöd. De här
företagen har central betydelse för industrin och lämnar ett stort bidrag till innovationen.
De har särskilda problem med att genomföra REACH, och det politiska syftet med
förordningen att göra allt som står i vår makt för att hjälpa de små och medelstora
företagen måste omsättas i praktiken.
Myndigheten måste vara helt oberoende, men samtidigt är det betydelsefullt att den
utvecklar och bevarar ett konstruktivt samarbete med kommissionen, som kommer att
behöva fatta viktiga beslut på myndighetens underlag. Detta förutsätter högsta tänkbara
vetenskapliga och tekniska standard.
Från vår sida kan myndigheten räkna med kommissionens fulla stöd. Att myndighetens
verksamhet blir framgångsrik är högprioriterat för mig och min kollega
miljökommissionär Stavros Dimas, som tyvärr inte kunde vara här idag. Vi och våra
medarbetare kommer att fortsätta det nära och konstruktiva samarbete som gjort det
möjligt att bygga upp myndigheten hittills.
Kommissionen har gjort särskilda ansträngningar för att starta myndigheten och ge den
vad den behöver. Bl.a. lånar kommissionen ut 40 tjänstemän för att inleda
verksamheten. Här ingår erfaren personal från kommissionen som arbetat med
kemikaliefrågor i Bryssel och vid Europeiska kemikaliebyrån i Ispra i Italien.
Rådet och parlamentet har också dragit sitt strå till stacken, särskilt genom att de avsatt
tillräckliga medel till myndighetens budget de första tre åren till dess att intäkterna från
företagens avgifter kan finansiera större delen av utgifterna.
Idag markerar myndigheten starten på sin verksamhet genom att starta sin webbplats.
Under kommande månader står den inför andra viktiga organisatoriska utmaningar. Den
måste
•

rekrytera omkring 150 tjänstemän med bl.a. vetenskaplig, teknisk och
administrativ kompetens,

•

bygga upp myndighetens organisation, bl.a. styrelse, överklagandenämnd
och de tekniska kommittéer som ska ge råd och sörja för enhetlig tillämpning
av reglerna i medlemsstaterna,

•

genomföra arbetsprogrammet för 2007 och planera för 2008 och 2009,

•

bygga upp myndighetens rutiner för ekonomi, drift och kontroller,

•

färdigställa verktyg
myndigheter, och

•

ta i drift ett högpresterande IT-system för REACH till stöd för REACHverksamhet hos alla aktörer som berörs av lagstiftningen, som företag,
medlemsstater, kommissionen, allmänheten och myndigheten själv.

för

företagen

och

medlemsstaternas

behöriga

När väl styrelsen är på plats och en permanent verkställande direktör har utsetts senare
i år kommer myndigheten att invigas formellt. Jag hoppas att vi kan få med oss
kommissionens ordförande José Manuel Barroso och min kollega Stavros Dimas vid det
tillfället.

SAMARBETE MED FINLAND
Att bygga upp en storskalig tillsynsmyndighet förutsätter att värdlandet ger sitt stöd. Här
vill jag ge en eloge till de finska myndigheterna som nära samarbetat med
kommissionen för att lösa de många problem vi har haft. Som exempel kan jag nämna
att Finland gett oss ovärderlig hjälp med att
• hitta och hyra lämpliga lokaler för myndigheten,
• utforma ett sätesavtal med alla bestämmelser om myndigheten och dess personal.
Jag vill också tacka Helsingfors stad för dess aktiva arbete med att se till att all personal
som flyttar till Helsingfors och deras familjer kommer att få all nödvändig hjälp och
rådgivning med att hitta bostäder och andra viktiga tjänster. Detta kommer att göra det
lättare för myndigheten att rekrytera personal av högsta kvalitet, samtidigt som stadens
rykte som välkomnande och stödjande för teknik och innovation befästs.
För att REACH ska lyckas måste myndigheten fungera. Kommissionen kommer att göra
allt för att se till att Helsingfors inte bara betraktas som en vacker, modern Östersjöstad
utan också som säte för en ledande europeisk myndighet i spetsen för satsningen på att
förbättra alla medborgares liv och främja innovationen.
Slutligen vill jag rikta mitt varma tack till alla er som är här idag och som har hjälpt oss
med detta arbete.

