IP/07/745
Bryssel den 1 juni 2007

Den nya Europeiska kemikaliemyndigheten börjar sitt
arbete samtidigt som Reach-förordningen träder i kraft
EU:s nya kemikalielagstiftning Reach (registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier) träder i kraft idag och samtidig inleder den nya Europeiska
kemikaliemyndigheten sin verksamhet i Helsingfors. Reach-förordningen kommer i
stor utsträckning att förbättra skyddet för människors hälsa och miljön samtidigt som
den främjar innovation och den europeiska kemikalieindustrins konkurrenskraft.
Kemikaliemyndigheten, som ska se till att de nya kraven följs, öppnar en webbplats
med central information som vägledningar, informationstjänster och andra IT-verktyg
för Reach. Tiden fram till den 1 juni 2008 då myndigheten ska vara operationell blir
utmanande. Det är då som företagen kan börja skicka in sina förhandsregistreringar
och registreringsunderlag direkt på nätet. Kemikaliemyndighetens tillförordnade
verkställande direktör är Geert Dancet, som tillfälligt lämnat sitt arbete på
kommissionen för att leda det team som ska börja myndighetens arbete.
Kommissionens vice ordförande Günter Verheugen, med ansvar för näringsliv, säger att
“Kemikaliemyndigheten kommer att spela en nyckelroll när det gäller att effektivt tillämpa
Reach och bidra till bättre hälsa och miljö samtidigt som man bevarar konkurrenskraften och
stimulerar till innovation. Finland har på ett värdefullt sätt bidragit till arbetet med att inrätta
kemikaliemyndigheten i Helsingfors.”
Miljökommissionär Stavros Dimas kommenterar så här: "I och med att Reach träder i kraft får
EU den mest framsynta kemikalielagstiftningen i världen. Nästa stora steg är att se till att
Europeiska kemikaliemyndigheten börjar sitt arbete så att Reach kan fungera i praktiken. Men
mycket arbete återstår för att skydda människors hälsa och miljön från riskerna med
kemikalier."

Nya krav för kemikalier
Reach-förordningen antogs i december förra året efter mer än tre år av diskussioner och träder
i kraft idag. Den är världens mest ambitiösa kemikalielagstiftning och kombinerar strävan efter
bästa möjliga hälso- och miljöskydd med främjandet av den europeiska industrins
konkurrenskraft.
Den dagliga handläggningen av Reach-förordningen kommer att skötas av den nya
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
Enligt Reach måste uppemot 30 000 kemiska ämnen som används idag registreras under en
period på 11 år och detta arbete kommer att samordnas av den nya myndigheten. På så vis
kan man komplettera informationen om farorna och kartlägga lämpliga riskhanteringsåtgärder
för att garantera en säker användning av kemikalierna. Det blir industrins skyldighet att ta fram
nödvändiga uppgifter och identifiera vilka åtgärder som krävs för att hantera riskerna.
Myndigheten kommer också att ansvara för utvärderingen av kemiska ämnen som man
misstänker kan utgöra en hälso- eller miljörisk och för det system med tillstånd för användning
av ämnen med särskilt farliga egenskaper som föreskrivs i Reach.

Tillståndssystemet i Reach kommer effektivt att uppmuntra företagen att ställa om till säkrare
alternativ. Alla tillståndsansökningar måste innehålla en analys av alternativen och en
ersättningsplan i de fall där det finns lämpliga alternativ. Tack vare Reach kan man också
snabbare helt eller delvis förbjuda ämnen som medför oacceptabla risker.
Reach innehåller dessutom bestämmelser för att minimera antalet djurförsök och i stället
uppmuntra alternativa testmetoder.

Myndigheten börjar sitt arbete
En av kemikaliemyndighetens första uppgifter blir att förse företagen – särskilt de små och
medelstora företagen – med information om hur de ska kunna uppfylla de nya kraven. Man
öppnar därför en flerspråkig webbplats med adressen http://echa.europa.eu. Webbplatsen
fungerar som en gemensam portal för allmän information om kemikalier, vägledningar och
andra verktyg som kan hjälpa företagen att uppfylla kraven i Reach-förordningen. Från och
med den 1 juni 2008 blir det också möjligt att registrera ämnen online.
Via webbplatsen kommer företagen också att kunna vända sig till en informationstjänst. Denna
ingår i ett nätverk av nationella stöd- och informationspunkter som i många fall redan aktivt
sprider information om den nya förordningen genom workshopar, broschyrer och webbplatser.
Under de första 18 månaderna har runt 40 tjänstemän avdelats från Europeiska kommissionen
för att hjälpa till med att starta upp myndigheten. De kommer att spela en central roll när det
gäller att utbilda ny personal och bygga upp verksamheten.
Kemikalimyndighetens första dag firas med en presskonferens i Helsingfors där Finlands
statsminister Matti Vanhanen och Europeiska kommissionens vice ordförande Günter
Verheugen deltar.
Mer information:
Information om Reach finns på följande webbplatser:
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
eller
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA):
http://echa.europa.eu

