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1. Europeiska kemikaliemyndigheten
Den nya europeiska kemikaliemyndigheten inleder sin verksamhet i Helsingfors den 1 juni 2007,
då Reach-förordningen träder i kraft. Samma dag öppnas kemikaliemyndighetens webbplats.
Myndigheten ska vara fullt fungerande den 1 juni 2008.

1.1. Vad gör kemikaliemyndigheten?
Kemikaliemyndigheten samordnar förfarandena vid registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av sådana kemiska ämnen som omfattas av Reach-förordningen, och ser till att
kemikaliehanteringen är konsekvent i hela EU. Kemikaliemyndigheten ger medlemsstaterna och
gemenskapens institutioner vetenskaplig och teknisk vägledning i frågor som rör de kemikalier som
omfattas av förordningen. På myndighetens webbplats det att finnas råd och praktisk vägledning
för kemikalieindustrin om registrering av kemikalier och mångsidig information för allmänheten de
kemikalier som registrerats.

1.2. Vilken ställning har kemikaliemyndigheten jämfört med andra EU-organ?
Kemikaliemyndigheten är en tillsynsmyndighet som är oberoende av Europeiska unionens övriga
organ. Den har egen ledning och personal. Myndigheten har full rättskapacitet.
Kemikaliemyndigheten kommer dock att samarbeta med övriga EU-institutioner genom sin
styrelse. EU övervakar myndighetens finanser och personalen omfattas av de regler och
bestämmelser som gäller för Europeiska gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda.
1.3. Hur är kemikaliemyndigheten organiserad och uppgifterna fördelade?
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1.4. Vad händer nu?
Under det första verksamhetsåret kommer myndigheten att rekrytera och utbilda personal, etablera
rutiner för verksamheten och förbereda arbetet i kommittéerna och forumet. Dessutom kommer
den att ge vägledning om Reach-förordningen och fungera som en central informationspunkt,
samordna nätverket av nationella stöd- och informationspunkter samt utveckla webbplatsen.
Kemikaliemyndigheten kommer att vara fullt fungerande den 1 juni 2008.
Myndigheten kommer att ställas inför sin första stora utmaning under förhandsregistreringen av
ämnen och intermediärer mellan den 1 juni och den 1 december 2008. Cirka 180 000 ansökningar
om förhandsregistrering väntas inkomma.

1.5. Hur många anställda kommer myndigheten att ha?
Myndighetens personal beräknas öka från cirka 100 anställda i slutet av 2007 till cirka
200 anställda under 2008. År 2010 kommer förmodligen kring 450 anställda att arbeta vid
myndigheten.

1.6. När inleds rekryteringen?
Kommissionen började rekrytera personal till myndigheten i februari 2007. Först lediganslogs
tjänsten som verkställande direktör och kort därefter inleddes rekryteringen av annan personal.
Myndighetens styrelse kommer att utnämna en verkställande direktör hösten 2007. Den pågående
rekryteringen kommer att slutföras i sommar, och cirka 60 personer förväntas börja arbeta vid
myndigheten i början av hösten. Fler anställda kommer att rekryteras senare under 2007 och i
början av 2008.
Kommissionen kommer att placera fyrtio tjänstemän vid myndigheten i 18 månader. De här
tjänstemännen kommer att hjälpa till att etablera nödvändiga rutiner och ge utbildning, så att
myndighetens kommer i gång med sitt arbete så fort som möjligt. Tjänstemännen anländer till
Helsingfors under sommaren.

1.7. Hur stor är kemikaliemyndighetens budget? Var kommer medlen ifrån?
Myndighetens budget för 2007 är 15 miljoner euro. Under de kommande 15 åren beräknas den
årliga budgeten uppgå till i genomsnitt 90 miljoner euro. Verksamheten finansieras till stor del med
de avgifter som industrin betalar. Återstoden kommer att tas ur EU:s budget efter
Europaparlamentets och rådets godkännande.

1.8. Kommer myndigheten att utföra allt arbete som ingår i Reach-förfarandena?
Nej. Myndighetens funktion är att samordna förfarandena vid registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning . Det egentliga utvärderingsarbetet utförs av medlemsstaterna,
som i de flesta fall utarbetar förslagen till harmoniserad klassificering, begränsning eller
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godkännande av ämnen. Besluten om att godkänna och begränsa användningen av ett kemiskt
ämne fattas av Europeiska kommissionen.

2. Reach-förordningen
EU:s nya förordning Reach gäller registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier och den träder i kraft den 1 juni 2007.

2.1. Vilka är förordningens mål och tillämpningsområde?
Syftet med förordningen är att
•
•
•
•
•
•
•

skydda människors hälsa och miljön,
bevara och förbättra kemikalieindustrins konkurrenskraft i EU,
undvika fragmentering av den inre marknaden,
öka öppenheten och insynen,
skapa en koppling till det internationella arbetet på detta område,
främja testmetoder utan djurförsök , och
fullgöra EU:s internationella skyldigheter inom ramen för Världshandelsorganisationen.

Genom förordningen skapas ett EU-omfattande system för hantering av kemikalier vilket gör EU:s
kemikalielagstiftning enhetlig. I den nya förordningen görs det ingen åtskillnad mellan så kallade
befintliga och nya kemikalier.
Tidigare kallades alla kemikalier som hade släppts ut på marknaden före 1981 för befintliga
kemikalier, medan kemikalier som släppts ut på marknaden efter 1981 kallades nya kemikalier.
Nya kemikalier måste genomgå rigorös testning enligt de rättsliga bestämmelser som upphör att
gälla då Reach-förordningen träder i kraft. Så kallade befintliga ämnen omfattades inte av sådana
bestämmelser, vilket har lett till att kunskaperna om befintliga kemikaliers egenskaper och om
användningen av dem är relativt begränsad.
Reach-förordningen innebär att det inte är medlemsstaterna utan kemikalieindustrin som måste
påvisa att användning av kemiska ämnen är säker.

Ytterligare information
Ytterligare information finns på följande webbplatser:
Europeiska kemikaliemyndigheten: http://echa.europa.eu
Europeiska kommissionen:
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
http://ecb.jrc.it/REACH/
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