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EFS, for at fremme et højt sikkerheds- og sundhedsniveau på arbejds-
pladserne i Europa. 

TUTB følger op på udarbejdelsen, gennemførelsen og implemente-
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gende foranstaltninger, kønsaspektet i arbejdsmiljøarbejdet arbejdsta-
gernes indflydelse på udviklingen af tekniske hjælpemidler, asbest,
stress og vold på arbejdspladsen.

TUTB har flere netværk af eksperter i teknisk stardandisering (ergo-
nomi, maskinsikkerhed) og farlige stoffer (klassificering, risikovurde-
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Forord til den danske udgave

REACH-pjecen er skrevet af Tony Musu fra TUTB og er direkte over-
sat fra fransk. Pjecen er et debatindlæg om den nye kemikalielovgiv-
ning i EU og den skal derfor læses i en europæisk sammenhæng. EU-
Kommissionen har REACH-lovgivningen på sit arbejdsprogram for
2005, og der foregår i øjeblikket intense forhandlinger om denne. Der
kan være synspunkter og oplysninger i denne tekst, der vil blive
ændret gennem disse forhandlinger.

LO og FTF ønsker at bidrage til debatten, og har derfor valgt at
udgive pjecen i fællesskab. Kemikalieområdet er kompliceret, men vi
håber på, at vi fra dansk side kan være med til at skabe en stærk kemi-
kalielovgivning i EU. En lovgivning, der styrker arbejdsmiljøet for de
mange mennesker, der dagligt håndterer farlige kemiske stoffer, og
medvirker til at beskytte vores natur. Vi arbejder for at få erstattet de
farligste stoffer med mindre farlige, og at der udvikles alternativer til
kemiske stoffer, der ødelægger mennesker, dyr og natur.
God læselyst.
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Forord

Den Europæiske Fagbevægelses Arbejdsmiljøinstitut, TUTB, har i
denne brochure valgt at koncentrere sig om at vise, hvad REACH-
reformen betyder på arbejdsmiljøområdet for de millioner af euro-
pæiske arbejdstagere, der dagligt udsættes for kemiske stoffer på
arbejdspladserne.

For at gøre det muligt bedre at kunne forstå, hvorfor REACH-refor-
men udgør en reel mulighed for at reducere antallet af sygdomstil-
fælde, der kan henføres til arbejdsmiljømæssig kemikalieeksponering,
forklarer denne pjece først, hvorfor en reform på området er nødven-
dig. Derefter beskrives REACH-reformens indhold og de ændringer af
den eksisterende lovgivning, som reformen indebærer. Til sidst bely-
ses de forskellige trin i den lovgivende proces gennem Europa-
Parlamentet og Ministerrådet, der formodentlig vil resultere i vedta-
gelsen af REACH-forordningen

Debatten om REACH har været intensiv lige siden fremlæggelsen i
2001 af Hvidbogen om fremtidens fællesskabspolitik på kemika-
lieområdet. Der er gennem internationale aftaler (jf. Verdenstopmødet
i Johannesburg) bred enighed om behovet for bedre kontrol med sik-
kerheden for kemiske stoffer på det europæiske og internationale
marked. Men der er nogle virksomheder, der - støttet af enkelte rege-
ringer – hævder, at implementeringen af denne nye lovgivning vil
medføre en betydelig stigning i prisen på kemiske produkter i Europa.
Disse virksomheder mener desuden at mange stoffer som følge heraf
vil forsvinde fra EU-markedet, hvilket igen vil føre til et stort tab af
arbejdspladser i de berørte sektorer.

På basis af de erfaringer man har gjort sig på nationalt plan, mener
vi modsat, at lovændringerne inden for miljø og arbejdsmiljø vil sti-
mulere en teknologisk nyskabelse. REACH bliver en fælles lov for
mere end 25 lande, med et fælles system, der gør det muligt at kon-
trollere og styre de risici, der er forbundet med de kemiske stoffer og
præparater, der sendes på markedet.

Denne pjece har til formål at bidrage med yderligere indlæg i
debatten om REACH for at skaffe overbevisende argumenter om, at
det er nødvendigt hurtigst muligt at få en sådan reform igennem. Den
Europæiske Faglige Sammenslutning afholdt en europæisk konfe-
rence den 11.-12. marts 2005, og der blev i den forbindelse ydet et
konstruktivt bidrag til udarbejdelsen af denne reform.

Marc Sapir
Direktør for TUTB

5



Sammenfatning

Kemikalier er en fast bestanddel af vores hverdag. De findes i de fleste
almindelige forbrugsgenstande, og de giver unægtelig nogle fordele,
som vores moderne samfund ikke ville kunne undvære. Desværre må
man også konstatere, at mange af dem skaber problemer for arbejds-
miljø og miljø. Dette skyldes tildels, at den nuværende europæiske
lovgivning har nogle mangler, som har gjort det muligt at markeds-
føre mange kemiske stoffer, uden at man rigtigt ved, hvilke arbejds-
miljø- og miljømæssige konsekvenser de har.

Den foreslåede reform af den europæiske lovgivning om handel
med kemiske stoffer, som kaldes REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation of CHemicals), har til hensigt at afhjælpe dette problem
udfra to hovedformål: sikre et højt beskyttelsesniveau for både men-
neskers sundhed og miljøet og styrke den europæiske kemiindustris
konkurrenceevne.

De europæiske arbejdstagere vil få store fordele ved denne reform,
for de betaler en høj pris ved at arbejde med at producere og bruge de
kemiske stoffer på deres arbejdsplads. Sagen er nemlig, at ca. en tredje-
del af de erhvervsbetingede sygdomme, der årligt anerkendes i Europa,
skyldes, at arbejdstageren er blevet udsat for farlige kemiske stoffer.

Ud over den europæiske lovgivning om handel med kemiske stof-
fer findes der anden lovgivning, der har til formål at beskytte arbejds-
tagernes sundhed og sikkerhed mod den risiko, der er ved at blive
udsat for kemiske stoffer i sit arbejde. Det er imidlertid svært at imple-
mentere denne lovgivning, og især i små og mellemstore virksomhe-
der bliver den i reglen kun sjældent eller delvist gennemført.

En af de væsentligste årsager er uden tvivl, at der mangler oplys-
ninger om de kemiske stoffers iboende egenskaber og deres sikker-
hed. Uden disse oplysninger er det umuligt at foretage en korrekt risi-
kovurdering og sætte de kontrol- og forebyggelsesforanstaltninger i
værk, som lovgivningen om arbejdsmiljø foreskriver.

Derfor er formålet med REACH både at gøre den eksisterende lov-
givning meget mere effektiv med hensyn til beskyttelse af de arbejds-
tagere, der udsættes for farlige stoffer, og at være medvirkende til at
mindske risikoen for erhvervsbetingede sygdomme ved at:
• tilvejebringe de oplysninger man i dag mangler om de kemiske

stoffers egenskaber, og om måder man kan minimere den risiko,
der er forbundet med at bruge dem,

• sørge for, at disse oplysninger bliver spredt i hele produktionskæden,
• fremme substitution således, at de farligste stoffer erstattes af mindre

farlige stoffer, ved hjælp af autorisation og anvendelsesbegrænsnin-
ger.
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Europa-Kommissionen godkendte forslaget om en REACH-forord-
ning i oktober 2003. Forslaget behandles for tiden af Europa-
Parlamentet og EU’s Ministerråd med henblik på at blive vedtaget
under den såkaldte fælles beslutningsprocedure. REACH-forordnin-
gen forventes at træde i kraft i EU’s 25 lande i løbet af 2007.
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De kemiske stoffer:
samfundsmæssige fordele og ulemper

Vigtig bidragsyder til den økonomiske udvikling
Produktionen af kemiske stoffer er på verdensplan steget fra én mil-
lion tons i 1930 til mere end 400 millioner tons i dag. Der er registre-
ret næsten 100.000 kemiske stoffer på det europæiske marked, hvoraf
30.000 markedsføres i mængder på over 1 ton om året1. Den
Europæiske Union har verdens største kemiske industri, der tegner sig
for ca. en tredjedel af verdens samlede produktion. Dens omsætning
vurderedes i 2003 til 556 milliarder euro i EU-252. EU’s kemiske
industri er ligeledes Europas tredjestørste fremstillingsindustri og be-
skæftiger 1,7 millioner mennesker direkte. Derudover afhænger ad-
skillige millioner arbejdspladser af den. Langt størstedelen af Europas
kemiske virksomheder (96 pct.) er små og mellemstore virksomheder,
men enkelte dominerende multinationale selskaber står alligevel for
over 70 pct. af den samlede produktion.

Der er unægtelig nogle fordele ved de kemiske stoffer, som vort
moderne samfund ikke kan undvære (for eksempel inden for fødeva-
reproduktionen, lægemiddelproduktionen, tekstilindustrien osv.), og
de fremmer den økonomiske vækst, idet de indebærer både handels-
og beskæftigelsesmæssige fordele. Ikke desto mindre er bagsiden af
medaljen, at de også er forbundet med alvorlige ulemper.

Arbejdstagere udsættes for kemiske stoffer
Millioner af europæiske arbejdstagere udsættes dagligt for kemiske
stoffer, ikke kun i de sektorer, der producerer dem (den kemiske
industri), men også i de sektorer, der anvender dem i produktionen:
bygningsindustrien, træindustrien, bilindustrien, tekstilindustrien,
landbrugssektoren, IT-industrien, servicevirksomheder inden for
miljø- og sundhedssektoren osv. 

Mens mange af de kemiske produkter, der anvendes på arbejdsplad-
serne er helt uskadelige, kan andre derimod have skadelige virkninger
på arbejdstagernes helbred. Flere hundrede forskellige kemikalier er
registreret som værende årsag til anerkendte erhvervsbetingede hud-
eller åndedrætssygdomme3. De fleste af disse kemikalier beskrives i
forhold til deres industrielle anvendelse (maling, lak, kosmetik, isole-
ringsmateriale osv.) og ikke i forhold til deres kemiske struktur. De hel-
bredsmæssige problemer, som de forårsager, skyldes både deres
iboende farlige egenskaber og den grad af eksponering, som arbejdsta-
gerne udsættes for. Eksponeringsgraden afspejler, hvordan disse pro-
dukter anvendes både på arbejdspladserne og i de forskellige erhvervs-
sektorer. Ikke desto mindre anvendes mange kemikalier på arbejdsplad-
serne, uden at man nøjagtigt (eller for sent) kender deres potentielle
helbredsmæssige virkninger på de arbejdstagere, der udsættes for dem.
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1.  Alle de årlige produktions-
og importmængder, der nævnes
i denne tekst, gælder pr. produ-
cent eller importør.

2.  Facts and Figures, The Eu-
ropean chemical industry in a
worldwide perspective, Cefic,
Juni 2004. Se: www.cefic.org-
/factsandfigures.

3.  Work and health in the
European Union – A statistical
portrait. Data 1994-2002,
Luxembourg, Eurostat, 2004.
Se: http://europa.eu.int/comm.-
eurostat > Publications. 

1. 
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Glycolethere er opløsningsmidler, og der findes
mere den 80 derivater (enkeltstoffer) i denne stof-
gruppe. Glycolethere har været kendt siden
1930’erne, og siden 1960’erne er forbruget af dem
steget kraftigt. Industriens stigende brug af glycol-
ethere skyldes, at de både kan opløses i vand og i
organiske opløsningsmidler. De gør det muligt at
gøre stoffer indbyrdes opløselige, selv om de nor-
malt ikke kan opløses i hinanden. Glycolethere fin-
des i alle såkaldt »vandbaserede« produkter.

I visse brancher (fremstilling af elektronik,
fremstilling af maling og lak, i den grafiske branche,
maling i bil-, luftfarts-, og byggeindustrien osv.) bli-
ver de ansatte særlig udsat for disse opløsningsmid-
ler, som dog ligeledes findes i mange almindelige
forbrugsgoder (lim, tryksværte, kosmetik, rengø-
ringsmidler osv.).

Glycolethernes giftighed varierer. De fleste P-
glycolethere (derivater af propylenglycol) anses for
at være uskadelige, hvorimod E-glycolethere (deri-
vater af etylenglycol) kan være meget giftige og kan
være kræftfremkaldende, medføre sterilitet og
forøge risikoen for at få børn med medfødte mis-
dannelser. Allerede i 1982 kom staten Californien
med den første advarsel, og i 1990 blev visse
glycolethere forbudt i Sverige. Siden 1993 har Den
Europæiske Union klassificeret en halv snes deriva-
ter af denne stofgruppe som reproduktionsska-
dende, og for fire af dem er der indført forbud mod
markedføring rettet mod private forbrugere.
Derimod er den industrielle anvendelse af disse
stoffer stadig tilladt, men de skal være forsynet med
mærkningen: »kan forringe fertiliteten« og »ved
graviditet er der risiko for skadelige virkninger på
barnet«.

I september 2003 anerkendte en fransk domstol for
første gang på baggrund af en sagkyndig lægelig
vurdering, at glycolethere var direkte og ubestridt
årsag til, at en arbejdstager, der gennem flere år var
blevet udsat for disse opløsningsmidler, havde mis-
tet evnen til at få børn. Sådanne retssager er stadig
sjældne i Europa, men over 200 lignende sager ver-
serer for øjeblikket i USA. Da sygdomme forårsa-
gede af glycolethere først viser sig på længere sigt,
og da der forskes mere og mere i forbindelsen mel-
lem erhvervsmæssig eksponering for disse stoffer
og fremkomsten af visse sygdomme, er det højest
sandsynligt, at antallet af denne type anmeldelser vil
stige i de kommende år.

Det samlede forbrug af glycolethere på det euro-
pæiske marked er på ca. 400.000 tons om året, og
efterspørgslen på verdensmarkedet stiger med over
5 pct. om året. Alene i Frankrig skønnes det, at næs-
ten 1 million arbejdstagere bliver udsat for P- og E-
glycolethere. EGBE (ethylene glycol n-butyl ether)
anvendes for eksempel stadig flittigt i industrien og i
dagligvarer, skønt de er klassificeret som kræftfrem-
kaldende hos mus.

Glycolethere er et meget illustrerende eksempel
på manglerne ved den nuværende lovgivning, der
gør det muligt flittigt at anvende kemikalier på
arbejdspladserne og i dagligvarer, selv om man ikke
ved, hvor farlige de er, eller alt for længe undervur-
derer deres skadelige egenskaber (som det var til-
fældet med asbest). 

REACH-systemet skulle gøre det muligt at afh-
jælpe denne situation ved at tilvejebringe de man-
glende oplysninger og tilskynde til, at de farligste E-
glycolethere erstattes med P-glycolethere, der er
lige så effektive og mindre farlige. 

Glycolethere: en sundhedskatastrofe på linje med asbest? 

Glycolethere er et meget illustrerende eksempel herpå. Det er nemlig et
opløsningsmiddel, der indgår i en lang række industrielle processer, og
som millioner af arbejdstagere udsættes for (se boks nedenfor).

Ifølge Eurostats EODS-undersøgelse med 2001 som referenceår vur-
deres det, at mellem 18 og 30 pct. af de anerkendte erhvervsbetingede
sygdomme i Europa på den ene eller den anden måde skyldes, at
arbejdstageren er blevet udsat for kemiske produkter (se boks side 10).



Risikoen ved kemikalier: 
de europæiske arbejdstageres hyppigste dødsårsag 
Udsættelse for farlige stoffer medfører ligeledes mange dødsfald. Ifølge
en undersøgelse udført i 1998 af Det Finske Institut for Arbejdsmiljø
udsættes ca. 32 millioner arbejdstagere i EU, dvs. næsten en fjerdedel af
den erhvervsaktive befolkning, for kræftfremkaldende stoffer på ar-
bejdspladsen i mængder, der anses for at være sundhedsskadelige4, og
hvert år konstateres der mellem 35.000 og 45.000 tilfælde af er-
hvervsbetinget kræft med døden til følge5.

I EU-landene udgør udsættelse for farlige kemikalier i dag en af de
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Hvad angår erhvervsbetingede sygdomme, så
varierer anerkendelsesprocedurerne og forsi-
kringssystemerne fra medlemsstat til
medlemsstat. Som led i EODS-projektet
(European Occupational Diseases Statistics)
indsamlede Eurostat en række europæiske sta-
tistikker over anerkendte erhvervsbetingede
sygdomme for referenceåret 2001. Fordelen
ved dette projekt er, at man nu for første gang
råder over harmoniserede, sammenlignelige
og pålidelige data over anerkendte erhvervs-
betingede sygdomme i 12 medlemsstater
(Belgien, Danmark, Spanien, Irland, Italien,
Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal,
Finland, Sverige og Storbritannien). 31.945
nye tilfælde blev anerkendt som erhvervsbe-
tingede lidelser i de 12 nationale stater. På
basis af nøgletal for den erhvervsaktive del af
befolkningen kan man beregne antallet af til-
fælde i EU-15 ud fra disse tal til 52.884.
Antallet af erhvervsbetingede lidelser pr.
100.000 arbejdstagere er procentvis højere
for mænd (48) end for kvinder (22).

De tre mest almindelige erhvervsbetingede
sygdomme er muskel- og skeletlidelser (35
pct.), hudsygdomme (14 pct.) og sygdomme i
åndedrætsorganerne (14 pct.). Derefter følger
sygdomme i sanseorganerne, primært tab af
hørelse forårsaget af støj (13 pct.), sygdomme i
nervesystemet (8 pct.), kræft (5 pct.), infek-
tionssygdomme (1 pct.) og andre sygdomme
(10 pct.).

EODS-undersøgelsen viser ligeledes, at
hele 90 pct. af de kræfttilfælde, der er blevet
anerkendt som erhvervsbetingede, skyldes at

arbejdstageren er blevet udsat for farlige
kemikalier. Det drejer sig hovedsageligt om
asbest (86 pct.) men også om andre kemiske
stoffer (4 pct.) såsom aromatiske aminer,
krom, kulbrinter, farvestoffer osv.

For de øvrige anerkendte erhvervsbetin-
gede sygdomskategorier, der muligvis skyldes
kemiske stoffer, har vi, ligeledes på basis af
EODS-undersøgelsen, beregnet hvor mange
af disse sygdomme, der rent faktisk kunne
være forårsaget af eksponering for kemiske
stoffer. Hvad angår sygdomme i nervesyste-
met, drejer det sig om farlige hjernesyg-
domme (2 pct.) især forårsaget af opløsnings-

Anerkendte erhvervsbetingede sygdomme i Europa i 2001

1 % Infektions- 
sygdomme

5 % Kræft

8 % Sygdomme  
i nervesystemet

13 % Sygdomme  
i sanseorganerne

14 % Sygdomme  
i åndedrætsorganerne

14 % Hudsygdomme

35 % Sygdomme i bevægeapparatet

10 % 
Andre 

 sygdomme

4.  Occupational exposure to
carcinogens in the EU 1990-
1993, Carex, International
database on occupational expo-
sure to carcinogens.

5.  Kogevinas et al., Estimation
of the burden of occupational
cancer in Europe, undersøgel-
sen er finansieret af Europa
mod kræft (kontrakt SOC 96-
200742 05F02), 1998.

.



hyppigste årsager til erhvervsbetingede dødsfald, og de er langt hyp-
pigere end dødfald som følge at arbejdsulykker.

Ikke alle erhvervsbetingede sygdomme anmeldes
Det skal ligeledes nævnes, at der i hele Europa er mange erhvervsbe-
tingede sygdomstilfælde, der ikke anmeldes til de vedkommende for-
sikringsorganer. Dette skyldes hovedsageligt, at arbejdstagere, der
rammes af sådanne sygdomme, ikke anmelder sygdommen som
erhvervsbetinget, fordi de ikke har fået oplyst, at de stoffer, de udsæt-
tes for, er farlige, og de ved heller ikke, hvilke potentielle konsekven-
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midler.
Erhvervsbetingede sygdomme i åndedræt-

sorganerne har vi opdelt (ligesom man kan
gøre det med kræftsygdomme) i tilfælde, der
er forbundet med eksponering for kemiske
støvpartikler (asbest, silicium osv. – 53 pct.), og
tilfælde der er forbundet med andre kemika-
lier (isocyanat, opløsningsmidler, maling osv.
36 pct.). Og endelig har vi for hudsygdommes
vedkommende brugt den beregning på 88
pct., som man kom frem til i en undersøgelse
(RPA), der blev finansieret af Europa-
Kommissionen, og havde til formål at vurdere
REACH-systemets konsekvenser for arbejds-
miljøet. 

Hvis man sammenholder disse data med
dem i tabellen nedenfor, når man frem til, at
ca. 30 pct. af alle de erhvervsbetingede syg-
domme, der årligt anerkendes i Europa, er for-
bundet med eksponering for kemiske stoffer
(ca. 18 pct. hvis man ikke medregner kemiske
støvpartikler).

Selv om oplysningerne ikke kan sammenli-
gnes direkte, skal det ligeledes nævnes, at Det
Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og
Arbejdsvilkårene, der har sæde i Dublin, har
udført en undersøgelse (instituttets tredje), der
viser at 23 pct. af de europæiske arbejdstagere 
angiver, at de indånder røg og dampe på
arbejdspladsen, og 15 pct. håndterer farlige
stoffer i mindst en fjerdedel af arbejdstiden.

Kilder: 
• Occupational Diseases in Europe in 2001, Statistic in

Focus, Population and social conditions, No. 15,
Eurostat, 2004. Se: http://europa.eu.int/comm.eurostat
> Publications.

• The impact of the new chemicals policy on health and
the environment, Final Report, RPA and BRE
Environment, Juni 2003, udarbejdet for Europa-Kom-
missionens Generaldirektorat for Miljø. Se:
http://www.rpaltd.co.uk/tools/tools-fullreports.htm.

• Paoli, P., Merllié, D., Troisième enquête européenne
sur les conditions de travail 2000, Det Europæiske
Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene,
2001. Se: http://www.fr.eurofound.eu.int/publica-
tions/ files/EF0121FR.pdf.

Erhvervsbetingede 
sygdomstyper

Beregning af den procentdel
af sygdomstilfældene, der er
forbundet med eksponering
for kemikalier 

Procentdel i forhold til
det samlede antal af
anerkendte erhvervs-
betingede sygdomme

Beregning af den procentdel af
de anerkendte erhvervs-
betingede sygdomme, der er
forbundet med eksponering for
kemikalier

Kræft 4-90* pct. 5 pct. 0,2-4,5* pct.

Sygdomme i nervesystemet 2 pct. 8 pct. 0,2 pct.

Sygdomme i åndedræts-
organerne

36-89* pct. 14 pct. 5-12,5* pct.

Hudsygdomme 88 pct. 14 pct. 12,3 pct.

I alt ~ 18-30* pct.

Tabel 1 Beregning af erhvervsbetingede sygdomme, der er forbundet med eksponering for
kemiske produkter (pct.)

(*) hvis man medregner kemiske støvpartikler
Kilde: Ekstrapoleret ud fra dataene i Eurostats EODS-undersøgelse, 2004



Erhvervsbetingede sygdomstyper Antallet af tilfælde ifølge spørgeskema
udfyldt af arbejdstagerne

Antallet af anerkendte tilfælde*

Hudsygdomme 200.000 8.000

Sygdomme i åndedrætsorganerne* 600.000 10.000
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ser stofferne kan have for arbejdsmiljøet6. Problemets omfang ses
tydeligt, når man sammenligner antallet af erhvervsbetingede hud- og
åndedrætssygdomme, der er blevet anerkendt af de kompetente myn-
digheder, med antallet af sygdomstilfælde, der angives af arbejdsta-
gerne, når de selv udfylder et spørgeskema.

Ifølge Eurostats seneste oplysninger, mener 200.000 europæere, at
de i løbet af de seneste 12 måneder har været offer for en erhvervs-
betinget hudsygdom, og 600.000 for en erhvervsbetinget åndedræts-
sygdom. Alligevel er antallet af sygdomstilfælde, der er blevet aner-
kendt af forsikringsorganerne henholdsvis 25 og 60 gange lavere. Det
faktiske antal erhvervsbetingede sygdomstilfælde i Europa, der skyl-
des eksponering for farlige kemiske stoffer, er således ganske afgjort
undervurderet.

Situationen er også meget foruroligende 
for forbrugerne og miljøet
I de sidste årtier er millioner af kemikalier blevet anvendt til fremstil-
lingen af utallige dagligvarer og blevet markedsført uden hensyntagen
til, hvilke potentielle konsekvenser de kan have for vores helbred og
miljøet.

Der er også mange videnskabelige publikationer, der viser, at antal-
let af visse kræftsygdomme, allergier og hormonforstyrrelser er støt
stigende, især hos børn7. Alle disse sygdomme kan skyldes mange
faktorer, og deres fremkomst kan naturligvis ikke udelukkende tillæg-
ges kontakt med farlige stoffer, men nu er det klart blevet påvist, at der
er en forbindelse mellem udbredelsen af visse af disse sygdomme og
eksponering for kemikalier8. 

Svenske forskere har for eksempel bevist, at syntetiske molekyler
såsom bromerede flammehæmmere, PBDE (polybromerede dipheny-
lethere), kan ophobe sig i fødekæden og ende i modermælken9. Disse
molekyler anvendes stadig ved fremstilling af tekstiler, elektronisk
udstyr og polyurethanskum, fordi de virker hæmmende på brand.
PBDE’s struktur og giftighed ligner PCB’s (polychlorerede biphenyler),
der længe blev anvendt i elektrisk udstyr, indtil det i slutningen af
1970’erne blev forbudt, da man opdagede, at stoffet ophobede sig i
miljøet og var sundhedsskadeligt. 

6.  Survey on under-reporting of
occupational diseases in
Europe, Europgip, december
2002.

7.  Children’s health and envi-
ronment: a review of evidence,
WHO/EEA, 2002.

8.  Strategy for a future
Chemical Policy, Hvidbog,
COM(2001)88 final, Europa-
Kommissionen, 27. februar
2001.

9.  Norén, K., Mieronyté, D.,
Contaminants in Swedish
human milk. Decreasing levels
of organochlorine and increa-
sing levels of organobromine
compounds, Organohalogen
Compounds, 35:1–4, 1998.

Tabel 2 Sammenligning af antallet af årligt anerkendte erhvervsbetingede sygdomstilfælde med antallet
af sygdomstilfælde ifølge spørgeskema udfyldt af arbejdstagerne. Tallene gælder for EU-15

(*) inkl. kræft
Kilde: Eurostat, Work and health in the EU. A statistical portrait, 2004



I vore industrialiserede lande
lader det til, at alle mennesker er
inficeret med en blandet cocktail af
tungt nedbrydelige, kemikalier, der
ophobes i organismen (se boks til
venstre). Arbejdstagerne er også
forbrugere, og mennesker, der er i
kontakt med kemiske stoffer på
deres arbejdsplads, kan til denne
erhvervsmæssige eksponering
lægge den eksponering, de udsæt-
tes for gennem almindelige daglig-
varer. Blandt de mange øvrige
eksempler på velkendte og meget
anvendte kemiske stoffer, der kan
være sundheds- og miljøskadelige,
må nævnes:

• asbest, der som bekendt er skyld
i lunge- og lungehindekræft, 

• benzen i brændstof og i cigaretrøg, der fremkalder leukæmi, 
• nikkel i smykker, der er den mest almindelige årsag til kontaktallergi 
• og endelig det insektdræbende middel DDT (dichlor-diphenyl-tri-

chlorethan), der ved omfattende brug har ført til reproduktions-
forstyrrelser hos fugle. 

Disse stoffer er nu helt forbudt eller underkastet anden form for kon-
trol, men disse forholdsregler blev først truffet, efter at skaden var
sket, for man kendte ikke til disse stoffers skadevirkninger, før de blev
anvendt i store mængder.

Situationen foruroliger både borgerne og myndighederne. Under
Verdenstopmødet i Johannesburg i 2002 forpligtede landene sig til
inden 2020 at sikre, at brugen og produktionen af kemiske stoffer har
en absolut minimal skadevirkning på menneskers sundhed og mil-
jøet10. Ud over reformen af kemikalielovgivningen (REACH), har
Europa-Kommissionen ligeledes foreslået en samlet europæisk stra-
tegi (SCALE-initiativet)11 for miljø og sundhed, der sætter fokus på
børn og andre sårbare befolkningsgrupper. Efter den internationale
konference, der blev holdt i UNESCO i maj 2004, blev der udsendt en
appel (Pariser-appellen)12, der har til formål at advare os mod
sundhedsfarerne ved kemisk forurening.
.

13

10.  http://www.johannesburg-
summit.org.

11.  A European Environment
an Health Strategy. Meddelelse
fra Europa-Kommissionen,
COM(2003) 338 final, 11. juni
2003.

12.
http://appel.artac.info/appel.htm
.

Som led i en undersøgelse foretaget af Verdensnaturfon-
den (WWF) fik fjorten af EU’s miljø- og sundhedsministre
for nylig taget en blodprøve. Blodprøverne blev testet for
103 kemikalier, og resultaterne afslørede i alt 55 kemika-
lier hos ministrene, og det gennemsnitlige antal lå på 37
pr. person. De stoffer, der blev fundet i ministrenes blod
bruges i bromerede flammehæmmere, slip-let stegepan-
der, pizza-bakker med fedtafvisende belægninger, PVC-
plast, parfume og insektdræbende midler. Nogle har været
forbudt i årtier (DDT og PCB), men andre bruges stadig
(phtalater, flammehæmmere). Da man stort set ikke ved,
hvilke effekter disse stoffer har, erkender WWF, at det er
utroligt svært at vurdere den mulige sundhedsrisiko, der
kan være ved at blive udsat for en cocktail af kemikalier i
de mængder, undersøgelsen afslørede. WWF vurderer
imidlertid, at der bør tages forholdsregler, således at man
forhindrer produktionen og brugen af kemiske stoffer, der
kan ophobe sig i blodet eller modermælken.

Se: WWF, Detox Campaign, Bad Blood? A survey of chemicals in the
blood of European Ministers, Oktober 2004. http://www.panda.org/-
downloads/toxics/badbloodoctober2004.pdf

En cocktail af kemikalier i blodet 



Hvorfor er det nødvendigt at reformere 
den gældende kemikalielovgivning?

I dag fremgår det klart, at den nuværende fællesskabslovgivning om
kemikalier fungerer dårligt, og at den er ude af stand til at sikre en
effektiv beskyttelse af miljøet og af arbejdstagernes og forbrugernes
sundhed. Det er desværre en sørgelig kendsgerning, at over 99 pct. af
den samlede mængde kemiske stoffer på markedet ikke er blevet ind-
gående risikovurderet med hensyn til skadelige virkninger for men-
neskets sundhed og miljøet13, selv om mange af disse kemikalier fin-
des på arbejdspladserne og i dagligvarer (rengøringsprodukter, kos-
metik, tøj, computere osv.).

Den væsentligste årsag hertil er, at det nuværende lovsystem, der
består af direktiver og forordninger, er indviklet. Systemet har været
brugt i 20 år og er baseret på en kunstig skelnen mellem »eksiste-
rende«14 og »nye«15 kemiske stoffer. De ca. 100.000 såkaldt »eksiste-
rende stoffer« er stoffer, der har været markedsført siden før 1981, og
de kan stort set anvendes uden at skulle undergå nogen form for risi-
kovurdering, mens »nye stoffer« (dvs. stoffer, der er blevet markeds-
ført efter 1981) ved produktionsmængder på over 10 tons pr. år skal
gennemgå mange tests før de kan markedsføres. I stedet for at udvikle
nye stoffer er det således lettere (og billigere) for industrien at blive
ved med at anvende de eksisterende stoffer, der ikke, eller næsten
ikke, er blevet testede. Der er idag kun anmeldt ca. 3.700 nye stoffer,
der er blevet markedsført efter 1981 og derfor er blevet grundigt
undersøgt.

Derudover er det ifølge den nuværende lovgivning kun producenter
og importører, der er forpligtet til at skaffe informationer om de kemi-
kalier, de markedsfører. Der stilles ikke sådanne krav til downstream-
brugere, dvs. virksomheder, der anvender stofferne i deres produktion
(fx fremstillingssvirksomheder). Derfor er det meget svært at få oplys-
ninger om stoffernes anvendelse og den eksponering, der følger med.

En anden mangel ved den nuværende lovgivning er, at ansvaret
ikke er hensigtsmæssigt placeret. Hvad angår de eksisterende stoffer,
der produceres i meget store mængder, er det de offentlige myndig-
heder og ikke producenterne, importørerne eller brugerne, der fore-
tager en risikovurdering af disse stoffer og eventuelt kommer med
forslag til foranstaltninger, der kan nedsætte disse risici. Selv om de
forskellige medlemsstaters kompetente myndigheder siden 1993 har
fordelt dette arbejde imellem sig, er det kun 141 af de eksisterende
stoffer, der er blevet identificeret til at skulle risikovurderes, og ved
eventuelle risici skal der gives anbefalinger til tiltag, der kan nedsætte
disse risici.

For de farligste stoffers vedkommende kan medlemsstaterne lige-
ledes aftale at begrænse anvendelsen eller markedsføringen af disse

14

13.  Europa-Kommissionen,
Hvidbog, op. cit..

14.  Jf. Rådets forordning (EØF)
nr. 793/93 om vurdering af og
kontrol med risikoen ved eksis-
terende stoffer.

15.  Jf. Rådets direktiv
67/548/EØF (og ændringsfors-
lag) om klassificering, emballe-
ring og mærkning af farlige stof-
fer.

2. 



kemikalier. Dette system, der trådte i kraft i 1976 i henhold til et råds-
direktiv16, er ligeledes meget langsommeligt og kun omkring en snes
stoffer eller nogle af deres anvendelsesområder er indtil nu blevet for-
budt i Europa. Det er inden for rammerne af dette system, at der fra og
med 2005 er indført fuldstændigt forbud i Europa mod markedsføring
og anvendelse af produkter, der indeholder asbest. Af andre velkendte
begrænsninger kan nævnes det totale forbud mod markedsføring af
PCB’er samt forbuddet mod at anvende phthalater i legetøj, og kvik-
sølv og bly i elektronisk udstyr osv.

15

16.  Rådets direktiv
76/769/EØF om begrænsning af
markedsføring og anvendelse af
visse farlige stoffer og præpara-
ter.



Indhold i REACH-forslaget

Den kemiske industris krav om en reform
Større og større bekymring over den eksisterende lovgivnings mang-
ler med hensyn til effektiv sundhedsbeskyttelse er ikke den eneste
grund til, at myndighederne begyndte at tænke på en reform. Den
kemiske industri var ligeledes utilfreds med det nuværende system og
krævede selv en radikal ændring af den gældende lovgivning vedrø-
rende handel med kemiske produkter.

I den kemiske industri mener man nemlig, at den gældende lovgiv-
ning er for bureaukratisk, for langsommelig, og især at den langt fra
tilskynder til innovation, der ellers er afgørende i en meget konkur-
rencepræget branche som den kemiske industri17.

For at imødekomme disse krav og som opfølgning på Hvidbogen
om fremtidens fællesskabspolitik på kemikalieområdet, der udkom i
2001, vedtog Europa-Kommissionen den 29. oktober 2003 et forord-
ningsforslag, der vil komme til at gælde for de 30.000 kemiske stoffer,
der produceres i eller importeres til EU i mængder på over 1 ton om
året. Dette lovforslag, der kaldes REACH (Registrering, Vurdering og
autorisation af Kemikalier)18, har to overordnede formål: 
• at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og mil-

jøet,
• at sikre at det indre marked fungerer effektivt og styrke Europas

kemiske industris konkurrenceevne.

Registrering
De 30.000 pågældende stoffer, der fremstilles i eller importeres til Den
Europæiske Union skal registreres i et kommende europæisk
Kemikalieagentur over en periode på 11 år, og de stoffer, der skal registre-
res først, er stoffer, der produceres eller importeres i mængder på over
1.000 tons om året og CMR-stoffer (dvs. stoffer, der er kræftfremkal-
dende, ændrer arveanlæggene eller er reproduktionsskadelige) (se tabel
3). Ved registreringen skal producenten eller importøren af et kemisk stof
fremskaffe oplysninger om stoffets identitet, stoffets toksikologiske og
økotoksikologiske egenskaber og dets mulige anvendelser. Hvis det drejer
sig om farlige stoffer, skal de ligeledes udarbejde et sikkerhedsdatablad, og
i visse tilfælde skal de levere en kemikaliesikkerhedsvurdering19 (som
dokumenteres i en kemikaliesikkerhedsrapport) samt komme med anbe-
falinger til risikobegrænsende foranstaltninger.

Virksomheder, der anvender kemikalierne i deres produktion
(downstream-brugerne), har ligeledes visse forpligtelser til at vurdere
sikkerheden ved brug af kemikalierne, alt efter om de ønsker eller ikke
ønsker at oplyse om virksomhedens anvendelse af stofferne. Hvis de
vælger at oplyse producenten om virksomhedens anvendelse af stof-
fet, er det producenten, der skal foretage kemikaliesikkerhedsvurde-

16

17.  http://www.chemicalspoli-
cyreview.org/frameglobal.asp?re
directurl=whydo.html.

18.  Teksten findes på følgende
hjemmeside
http://www.europa.eu.int/comm/
enterprise/chemicals/index.htm.

19. Gælder kun for stoffer, som
produceres eller importeres i
mængder på over 10 tons om
året. Den kemiske sikkerheds-
vurdering af et stof omfatter
(bl.a.) en vurdering af risikoen
for menneskers sundhed og mil-
jøet.

Uden registrering, 
ingen produktion 
og ingen import

3. 



ringen. I modsat fald har downstream-brugeren selv pligt til at udar-
bejde en sådan vurdering. 

Jo større mængder, der produceres af et stof, jo flere oplysninger,
skal der gives og jo flere test skal der foretages i forbindelse med regis-
treringen. Nye stoffer, der er blevet anmeldt i henhold til direktiv
67/548/EØF, anses for allerede at være blevet registreret. Polymerer,
visse mellemprodukter og stoffer, der anvendes til forskning og pro-
duktudvikling, er undtaget fra registreringspligten, men disse bestem-
melser kan tages op til revision, efter reformen er trådt i kraft.
Producenterne tilskyndes til at udveksle oplysninger om stofferne for
at undgå, at der foretages overflødige test og for at begrænse regi-
streringsomkostningerne.
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Ton/år 1-10 t 10-100 t 100-1.000 t > 1.000 t

Beregning af antallet af kemiske
produkter

20.000 4.600 2.800 2.600

Registreringsfrist efter REACH er
trådt i kraft

11 år 11 år 6 år 3 år*

Kemikaliesikkerhedsvurdering Nej Ja Ja Ja

Tabel 3

*) CMR-stoffer, der fremstilles eller importeres i mængder på et ton eller derover pr. år skal ligeledes registreres i
løbet af de første tre år. 



Vurdering
Vurderingen gør det muligt for de kompetente myndigheder i den
medlemsstat, hvor producenten eller importøren er etableret, at
undersøge visse registreringsoplysninger. Denne procedure gør det
ligeledes muligt om nødvendigt at forlange supplerende oplysninger.

Der vil være to former for vurdering: vurdering af registrerings-
oplysninger og vurdering af stoffer. Vurderingen af registreringsop-
lysninger gennemføres for at kontrollere, at registreringen er i over-
ensstemmelse med bestemmelserne og for at undgå ethvert unødven-
digt dyreforsøg. Vurderingen af stoffer gør det muligt for myndighe-
derne at afkræve producenten eller importøren yderligere oplysnin-
ger, hvis der er mistanke om, at et stof udgør en risiko for menneskers
sundhed eller miljøet. Vurderingen kan eventuelt munde ud i, at myn-
dighederne konkluderer, at visse stoffer kræver anvendelsesbegræns-
ninger eller autorisationsforanstaltninger.

For at sikre en sammenhængende indfaldsvinkel til kemikaliesik-
kerhedsvurderingen, vil det kommende Kemikalieagentur udarbejde
retningslinjer for prioritering i forbindelse med vurderingen af stoffer.
Retningslinjerne vil tage udgangspunkt i de risici, der er forbundet
med et stof under hensyntagen til de oplysninger, der er til rådighed
om stoffets farlighed, produktionsmængde og potentiel eksponering.
Der fastsættes ligeledes en fremgangsmåde, der skal følges i tilfælde af
uenighed mellem flere medlemsstater, der ønsker at vurdere det
samme stof.

Autorisation
Anvendelse af særlig farlige stoffer (CMR-stoffer, PBT-kemikalier,
vPvB-kemikalier20) kræver en specifik autorisatiion. For at få udstedt
en autorisation skal ansøgeren bevise, at de risici, der er forbundet med
brugen af et sådant stof, kan »kontrolleres i tilstrækkelig grad«. Hvis de
ikke kan kontrolleres i tilstrækkelig grad, kan der alligevel udstedes en
autorisation, hvis det påvises, at risikoen opvejes af samfunds-
økonomiske interesser, og hvis der ikke findes egnede alternative stof-
fer eller teknologier. Autorisation gives for en begrænset periode, og
omkring 1.400 stoffer vil skulle opnå en sådan autorisation.

Der vil ligeledes kunne indføres anvendelsesbegrænsninger for
visse stoffer. Markedsføringen eller anvendelsen af visse farlige stoffer
kan nemlig forbydes eller underlægges visse betingelser, hvis Europa-
Kommissionen vurderer, at den risiko, de udgør for menneskers sund-
hed eller miljøet, »ikke er acceptabel«. 

18

Vurderingen gør det
muligt at kontrollere de
oplysninger, som produ-
centen eller importøren
har opgivet

20.  CMR-stoffer: kræftfremkal-
dende, mutagene og reproduk-
tionstoksiske stoffer; PBT-kemi-
kalier: persistente, bioakkumu-
lerende og giftige kemikalier;
vPvB-kemikalier: meget persis-
tente og stærkt bioakkumule-
rende kemikalier. Disse giftige
stoffer kan ophobes irreversibelt
i kroppen og miljøet.

Særlig farlige stoffer skal
opnå myndighedernes
godkendelse til hver
enkelt anvendelse. 



Hvilke ændringer vil REACH medføre 
i forhold til den nuværende lovgivning?
Den europæiske lovgivning om farlige stoffer kan opdeles i to katego-
rier: den ene omhandler handel med disse stoffer og den anden be-
skyttelse af de arbejdstagere, der udsættes for disse stoffer.

De europæiske direktiver, der fastsætter regler om markedsførin-
gen af farlige stoffer, skaber en fuldstændig harmonisering af de natio-
nale lovgivninger (artikel 95 i EF-Traktaten), hvorimod de direktiver,
der omhandler beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed
tilsigter minimumskrav af de forskellige medlemsstaters lovgivninger
(artikel 137 i EF-Traktaten). 

Det betyder, at medlemsstaterne i det første tilfælde i princippet
ikke kan indføre andre nationale begrænsninger, hvorimod de i det
andet tilfælde sagtens kan indføre nationale regler, der er strengere
end de europæiske, hvis de vurderer, at det er nødvendigt21.

REACH-systemets ikrafttræden vil få store konsekvenser for alle
disse lovgivninger. Den første kategori vil nemlig blive ændret eller
ophævet for at blive tilpasset REACH-forordningen. Hvad angår den
anden kategori, der stadig vil være gældende side om side med den
første kategori, så regner man med, at de oplysninger, der tilvejebrin-
ges takket være REACH-systemet, vil gøre denne lovgivning mere
effektiv. 

Omvendt bevisbyrde
Den betydeligste ændring, som reformen indfører, er, at »bevisbyrden
ændres«. I det nuværende system er det myndighederne, der skal
bevise, at et eksisterende stof er farligt, inden de kan indføre begræns-
ninger. Med REACH-systemet vil det være industrien, der inden mar-
kedsføringen skal skaffe de nødvendige oplysninger om deres produk-
ter, således at der kan træffes passende foranstaltninger til risikostyring.

REACH-lovgivningen indfører et enhedssystem 
for markedsføring af kemikalier
Med REACH-systemet skelnes der ikke længere mellem »eksisterende«
og »nye« stoffer. Begge typer af stoffer skal nemlig være omfattet af
samme procedure i et enhedssystem, der gælder ved markedsføring af
kemiske stoffer i Europa. REACH-forordningen erstatter forordning
793/93 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende
stoffer og direktiv 76/769 og alle andre direktiver, der omhandler
begrænsning af markedsføring og anvendelse af farlige stoffer og
præparater. De eksisterende begrænsninger opretholdes og knyttes til
REACH-forordningen som bilag. 

Andre nugældende direktiver vil stadig være gældende, men skal
ændres så de kommer til at stemme overens med reformens bestem-
melser. Følgelig skal omkring 40 direktiver ophæves eller ændres.

19

21.  Se for eksempel det forbud
mod anvendelsen af trichlore-
thylen som Sverige nedlagde
mod selskabet Toolex Alpha AB.
Selskabet kunne nemlig ikke
fremvise en subsitutionsplan for
dette stof, således at stoffet
kunne erstattes af et stof, der
var mindre farligt for selskabets
ansatte.

4. 
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Denne lovgivning, der i daglig tale kaldes
»Forordning om eksisterende stoffer«, blev
vedtaget af Rådet i 1993 for at supplere de
foranstaltninger, der gælder for »nye stoffer« i
henhold til direktiv 67/548/EØF. »Eksiste-
rende« stoffer er per definition stoffer, der
kom på det europæiske marked før september
1981. Der findes 100.195 eksisterende stoffer,
og de er opført i den europæiske fortegnelse
over eksisterende kemiske stoffer EINECS
(European INventory of Existing commercial
Chemical Substances).

Til at begynde med var forordning 793/93
kun gældende for eksisterende stoffer, der
produceres eller importeres i mængder på
over 1.000 tons om året (High Production
Volume Chemicals, HPVCs) og derefter kom
den til at gælde for eksisterende stoffer, der
produceres eller importeres i mængder på
mellem 10 og 1.000 tons om året (Low
Production Volume Chemicals, LPVCs).
Vurdering af og kontrol med risikoen bygger
på en fremgangsmåde i tre etaper og foretages
på grundlag af de oplysninger, som
Kommissionen har fået fra producenter og
importører:

1. Udarbejdelse af prioriteringslister.
Kommissionen opstiller i samarbejde med

medlemsstaterne prioriteringslister over
stoffer, der kræver skærpet opmærksom-
hed på grund af deres potentielle virknin-
ger på mennesker og miljø.

2. Risikovurdering. Medlemsstaterne forde-
ler vurderingsarbejdet imellem sig, således
at hvert af stofferne på prioriteringslisten
får tildelt en »referentmedlemsstat«, dvs.
den medlemsstat, der er udpeget som ans-
varlig for stoffets risikovurdering i forhold
til arbejdstagere, forbrugere og miljøet.
Den endelige risikovurdering kan resultere
i én af følgende tre konklusioner:
• der er behov for yderligere informa-

tion;
• stoffet vækker ingen bekymring;
• stoffet vækker bekymring, og der er

behov for at reducere risici.

3. Risikoreduktion. Hvis det konkluderes, at
der er behov for at reducere risici, skal
medlemslandene blive enige om en risiko-
reduktionsstrategi, som kan bestå i en
begrænsning af anvendelsen eller mar-
kedsføringen af det problematiske stof (se
direktiv 76/769/EØF).

Mellem 1993 og 2004 er kun 141 stoffer ble-
vet opført på prioriteringslisten, og kun ca. 20
stoffer er færdigvurderet. 

=> Forordning 793/93 ophæves, når REACH
træder ikraft.

Forordning 793/93 
Vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer 



21

Direktivets to grundlæggende principper er:
1. Klassificering og mærkning af farlige

kemiske stoffer på grundlag af deres
iboende egenskaber. Direktivet definerer
femten fareklasser: »Eksplosiv«, »Meget gif-
tig«, »Kræftfremkaldende«, »Miljøfarlig«
osv.

2. Anmeldelse af »nye« kemiske stoffer før de
markedsføres. Siden september 1981 har
importører og producenter af kemiske
stoffer været forpligtet til at teste de stoffer,
de ønsker at sende på markedet (fra 10
kg/år) og til at indlevere testresultaterne til
de kompetente myndigheder i den med-
lemsstat, hvor de er etableret. I løbet af 23
år er der kun anmeldt ca. 3.700 nye stoffer
(tre fjerdedel markedsføres i mængder på

under 10 t/år). De står opført på den euro-
pæiske liste over anmeldte stoffer ELINCS
(European LIst of Notified Chemical
Substances). 

Dette direktivs bilag 1 indeholder også en liste
over stoffer, der er klassificeret som farlige, og
listen består i øjeblikket af ca. 7.000 (eksiste-
rende og nye) stoffer. Dette direktiv ajourføres
regelmæssigt under hensyn til den videnska-
belige og tekniske udvikling inden for farlige
stoffer. Indtil videre er direktivet blevet
ændret 9 gang og tilpasset til den tekniske
udvikling 29 gange.

=> Den næste ændring vil have til formål at
tilpasse dette direktiv til den kommende
REACH-forordning.

Direktiv 67/548/EØF
Klassificering og mærkning af farlige stoffer

Dette direktiv er en omskrivning af det gamle
præparatdirektiv 88/379/EØF. Direktivet fast-
sætter harmoniserede bestemmelser om klas-
sificering, emballering og mærkning af farlige
præparater (blanding af stoffer, der indeholder
mindst ét stof, der er klassificeret som farligt). 

Det benytter de samme fareklasser, de
samme kriterier for klassificering, de samme

mærkningssystemer, de samme testmetoder
og de samme emballeringsregler som direktiv
67/548/EØF, men der stilles ikke krav om, at
nye præparater anmeldes.

=> Dette direktiv vil også blive ændret, såle-
des at det tilpasses til REACH-forordningen.

Direktiv 1999/45/EF
Klassificering og mærkning af farlige præparater



22

Dette direktiv går under navnet Begræns-
ningsdirektivet. Direktivets bilag 1 indeholder
en fortegnelse over stoffer, der er omfattet af
direktivet. Begrænsningerne består normalt i,
at der fastsættes regler for anvendelsen, dvs. at
stoffet kun må benyttes til bestemte anvendel-
sesområder. I meget få tilfælde består be-
grænsningen i et forbud med undtagelser (det
gælder asbest) eller sågar et fuldstændigt mar-
kedsføringsforbud, som for PCB’s vedkom-
mende.

Direktivet ændres løbende, idet der tilføjes
nye stoffer til bilaget. Indtil videre er det blevet

ændret 26 gange, og 13 gange er det blevet til-
passet den tekniske udvikling. Direktivet sæt-
ter begrænsninger for anvendelsen af 47 stof-
fer eller stofgrupper i alt svarende til over 900
individuelle stoffer, hvoraf de fleste er kræft-
fremkaldende.

=> Dette direktiv ophæves, når REACH-
forordningen med tilhørende autorisations-
og anvendelsesbegrænsninger træder i kraft.
De nuværende begrænsninger vil stadig være
gældende og vil stå opført i REACH-forord-
ningens bilag XVI.

Direktiv 76/769/EØF
Begrænsning af markedsføring og  anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

Dette direktiv blev ændret for anden gang ved
direktiv 2001/58/EF. Direktivet fastsætter de
nærmere bestemmelser for en særlig informa-
tionsordning vedrørende farlige stoffer og
præparater. Den der er ansvarlig for markeds-
føringen af et farligt stof eller præparat (dvs.
producenten, importøren eller leverandøren)
skal forelægge et sikkerhedsdatablad for mod-
tageren, der er den professionelle bruger af
stoffet.

Disse datablade udarbejdes i et fastlagt
standardformat (16 punkter), uddyber de
oplysninger, der findes på stoffets etiket (stof-
fets egenskaber, sundheds- og miljømæssige
farer, risici forbundet med stoffets fysisk-
kemiske egenskaber), og kommer med sup-
plerende oplysninger om håndtering, opbeva-
ring, bortskaffelse og transport af det pågæl-
dende stof. Derudover giver databladene
anvisninger til beskyttelse af arbejdstagerne,

brandbekæmpelse, forholdsregler over for
udslip ved uheld og førstehjælpsforanstaltnin-
ger i tilfælde af udslip. Databladene skal såle-
des gøre det muligt for brugerne at tage de
nødvendige forholdsregler med henblik på at
beskytte arbejdstagernes sundhed og sikker-
hed på arbejdspladsen og miljøet.

=> Bestemmelserne i direktiv 2001/58/EF står
også opført i REACH-forordningen. Sikker-
hedsdatabladene vil således stadig spille en
rolle, men de bliver af bedre kvalitet, da de på
grund af registreringskravene kommer til at
indeholde flere oplysninger. Når en kemika-
liesikkerhedsvurdering påkræves (se note 21),
vedlægges der bilag til sikkerhedsdatabladet,
og disse bilag indeholder oplysninger om,
hvordan man for hvert enkelt identificeret
anvendelsesområde begrænser eksponering
af mennesker og miljø.

Direktiv 91/155/EØF 
Sikkerhedsdatablade for farlige stoffer og præparater
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Hullerne fyldes ud lidt efter lidt ifølge en fastlagt tidsplan
Der hersker generel uvidenhed om de ca. 100.000 stoffer, der i dag
befinder sig på det europæiske marked både med hensyn til deres tok-
sikologiske og økotosikologiske egenskaber. De oplysninger, der skal
indberettes i forbindelse med registreringen af de 30.000 stoffer, der
produceres eller importeres i mængder på over 1 ton om året, skulle
give større viden på dette område. Oplysningerne skal indberettes
over en periode på 11 år, og de stoffer, der skal registreres først, er
stoffer, der produceres i store mængder og CMR-stoffer.

Downstream-brugerne er omfattet af systemet
REACH kommer til at berøre rigtig mange brancher. Faktisk vil dette
system ikke bare stille krav til producenterne (den kemiske industri)
men også til mange downstream-brugere, dvs. virksomheder, der
anvender kemiske stoffer i deres produktion (fx bygnings-, træ-, bil-,
tekstil- og IT-industrien). Downstream-brugerne skal have god kon-
takt til deres leverandører, så de via de sikkerhedsdatablade, der følger
de farlige produkter, der markedsføres, får adgang til de informatio-
ner, der er nødvendige for en »sikker« anvendelse af stofferne.

Gennemsigtighed
REACH skaber en vis gennemsigtighed, fordi de oplysninger om de
registrerede stoffer, der ikke er fortrolige, vil være offentligt tilgæn-
gelige. Det kan ikke andet end at forbedre den kemiske industris
image.

Valg af retsakt
Reformforslaget REACH er en forordning og ikke et direktiv, og det
betyder, at bestemmelserne vil være direkte gældende i de 25 med-
lemsstater, så snart forordningen træder i kraft.



REACH’s potentielle 
gevinster for arbejdstagerne

Den nuværende lovgivnings manglende effektivitet med hensyn
til beskyttelse af arbejdstagere, der udsættes for farlige stoffer
Ud over den lovgivning, der fastsætter regler for markedsføringen af
kemiske stoffer, findes der også en europæisk lovgivning vedrørende
beskyttelse af arbejdstagere, der udsættes for farlige kemikalier på
arbejdspladsen. Denne lovgivning består hovedsageligt af to direkti-
ver: Det ene er fra 1990 og omhandler kræftfremkaldende stoffer, og
det andet er fra 1998 og omhandler kemiske stoffer. Disse direktiver
forpligter arbejdsgiverne til at foretage en risikovurdering (i DK som
en del af arbejdspladsvurderingen) og til at træffe de nødvendige fore-
byggende og beskyttende foranstaltninger. Forpligtelserne er også
tydeligt opdelt efter, hvor vigtige de er: Bortskaffelse af farlige stoffer,
erstatning med mindre farlige stoffer, nedsættelse af eksponeringsni-
veauet, overholdelse af grænseværdierne for eksponering osv. (se
boks side 27 og 28).

Der er imidlertid stadig problemer med at implementere lovgiv-
ningen på arbejdspladserne, og især i små og mellemstore virksomhe-
der bliver reglerne kun sjældent eller kun delvist gennemført22.

Markedsreglerne er af største vigtighed 
for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
En af de væsentligste årsager til denne situation er, at lovgivningens
effektivitet med hensyn til beskyttelse af arbejdstagere, der udsættes
for kemikalier, afhænger af den lovgivning, der handler om handel
med kemiske stoffer. Mere specifikt afhænger det af de krav denne
lovgivning stiller til generering af data vedr. stoffernes iboende egen-
skaber og risioen ved at anvende dem.

• Der mangler oplysninger om farerne ved de kemiske stoffer

Når farlige kemiske produkter markedsføres inden for Den Europæiske
Union skal emballagen være forsynet med en etiket, der oplyser om
stoffernes iboende farlige egenskaber og som er harmoniseret på euro-
pæisk niveau. Standardiserede faresymboler angiver de væsentligste
farer ved stofferne i henhold til direktiverne (giftig, skadelig, ætsning-
fare, irritererende osv.) Risikosætninger, R-sætninger, fortæller om
risikoen ved et stof (fx betyder R45 »kan fremkalde kræft«) og
Sikkerhedssætninger, S-sætninger, giver råd om sikkerhedsforanstalt-
ninger (S24 betyder »undgå kontakt med huden«). På arbejdspladserne
er disse etiketter ofte brugernes eneste mulighed for at få oplysning om
de farer, de udsættes for. Som allerede nævnt er der i dag kun en meget
begrænset viden om de kemiske stoffers egenskaber og især om deres

24

22.  Vogel, L., Apports poten-
tiels de REACH à une meilleure
application de la réglementation
sur la prévention des risques
chimiques sur les lieux de tra-
vail, TUTB, 2004. Se:
http://tutb.etuc.org/uk/dossiers/f
iles/Reach-LV_FR.pdf.

5. 
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Mellem februar og november 1992 dør seks
arbejdere (fem kvinder og en mand) af en
mystisk smertefuld lungesygdom. De var alle
ansat på den spanske virksomhed Ardystil, der
er specialiseret i trykning og farvning af teks-
tiler ved hjælp af airbrush. Over 24 andre
arbejdere lider ligeledes af alvorlige lungesyg-
domme, nogle er ansat hos Ardystil, mens
andre er ansat i andre virksomheder i samme
branche. Arbejdstilsynet beslutter derfor at
lukke alle virksomheder i denne sektor, og
efter et møde med spanske og udenlandske
ekperter på området udsender sundhedsmi-
nisteriet en pressemeddelelse om, at »Ardystil-
syndromet« skal betragtes som en ny
erhvervsbetinget lidelse, der ikke er beskrevet
i faglitteraturen. Efter en lang undersøgelse og
en retssag forstår man til sidst sagens rette
sammenhæng.

Ardystil var en af flere konkurrerende
virksomheder, der fungerede som underleve-
randør til tekstilindustrien. Virksomheden
modtog tekstilerne i deres oprindelige stand
og efter trykning og farvning blev tekstilerne
sendt videre til produktionsvirksomhederne
for at blive markedsført.

Det produkt, der blev anvendt til trykning
af tekstilerne, hed Acramin F, og det blev udvi-
klet og markedsført af virksomheden Bayer.
Produktet var beregnet til påføring med rulle.
Undersøgelsen viste, at sygdomstilfældene
begyndte at dukke op, da Acramin F, som
Bayer leverede i pulverform blev erstattet af
Acramin F i væskeform. Dette gjorde det
muligt for Ardystil at påføre farve ved hjælp af
lufttryk (airbrush), men samtidig blev virk-
somhedens ansatte udsat for stoffet via luftve-
jene og dermed forgiftet. Ifølge det sikker-
hedsdatablad som Bayer havde udarbejdet,
virker Acramin F ikke irriterende ved kontakt
med hud og øjne. Sikkerhedsdatabladet næv-
ner ikke, at stoffet er giftigt ved indånding og
heller ikke den risiko, der er forbundet derved.
Under den efterfølgende retssag erklærede
Bayer stadig, at produktet var beregnet til
påføring med rulle og ikke med sprøjtepistol. I

juni 2003, mere end elleve år efter dødsfal-
dene fandt sted, blev den kvindelige direktør
for Bayer, lederne af seks andre små og mel-
lemstore virksomheder samt en driftsinspek-
tør idømt forskellige fængselsstraffe for for-
sømmelse. Selv om arbejdsforholdene ganske
vist var meget sundhedsfarlige på disse virk-
somheder, så meddelte producentens oplys-
ninger om produktet til gengæld intet om, at
produktet kunne anvendes til sprøjtepistol.
Der stod heller ikke noget om, at det kunne
være særlig farligt at anvende produktet på en
måde, der dog ellers måtte anses for at være
forudsigelig. 

Dette rejser et vigtigt principielt spørgsmål.
Kan test, markedsføringsmateriale og sikker-
hedsdatablade udarbejdes på baggrund af,
hvad producenten anser for at være produk-
tets almindelige anvendelsesmuligheder, eller
skal de omhandle alle nogenlunde forudsige-
lige anvendelser?

REACH-systemet vil afklare denne situa-
tion, idet downstream-brugeren er forpligtet
til at sikre sig, at det sikkerhedsdatablad, der
følger produktet, omhandler alle de anvendel-
ser, han har tænkt sig at gøre brug af. 

Hvis dette ikke er tilfældet, kan han under-
rette leverandøren om denne anvendelse,
således at denne anvendelse gøres til en »iden-
tificeret anvendelse«. På denne måde forpligtes
leverandøren til at udarbejde et sikkerhedsda-
tablad, der indeholder de eksponeringsscena-
rier, der svarer til denne anvendelse.

En downstream-bruger kan også vælge at
hemmeligholde sin anvendelse af produktet. I
så fald skal han selv foretage en kemikaliesik-
kerhedsvurdering og udarbejde ekspone-
ringsscenarier for sin egen anvendelse. 

REACH-systemet vil fremtvinge en bedre
kommunikation mellem bruger og leverandør
og således være med til at sikre, at tragiske
begivenheder a la Ardystil-dramaet undgås i
fremtiden.

Ardystil-sagen: Et eksempel på de tragiske konsekvenser det kan få, hvis oplysnin-
gerne på sikkerhedsdatabladene er utilstrækkelige



indflydelse på sundheden på længere sigt. Desuden viser en ny under-
søgelse, at mærkningen af en tredjedel af de præparater, der i dag fin-
des på markedet, ikke er i overensstemmelse med de gældende
regler23. 

Denne mangel på oplysninger har som direkte konsekvens, at
mange farlige kemikalier ikke klassificeres som »farlige«, og at de der-
for markedsføres uden at være forsynet med fyldestgørende mærk-
ning.

• Dårlig videregivelse af oplysninger

Ifølge lovgivningen (direktiv 91/155/EØF) skal der ved leverance af
farlige stoffer eller præparater også leveres sikkerhedsdatablade
»safety data sheets«, der giver de professionelle brugere yderligere
oplysninger om produkterne (se side 22). Sikkerhedsdatabladene ud-
dyber de oplysninger, der findes på produktets etiket (stoffets egens-
kaber, sundheds- og miljømæssige farer, risici forbundet med stoffets
fysisk-kemiske egenskaber), og kommer med supplerende oplysnin-
ger om håndtering, opbevaring, transport og bortskaffelse af det på-
gældende stof og produkt. Disse datablade giver også anvisninger til
beskyttelse af arbejdstagerne, foranstaltninger til brandbekæmpelse,
forholdsregler over for udslip ved uheld og førstehjælpsforanstaltnin-
ger i tilfælde af udslip. 

Sikkerhedsdatabladene er vigtige, for at arbejdsgiverne kan opfylde
den forpligtelse, de har, til at beskytte arbejdstagere, der udsættes for
farlige stoffer. Dog er de tilgængelige oplysninger ikke altid hverken
pålidelige eller fuldstændige. En undersøgelse, der blev foretaget i
forskellige europæiske lande med det formål at undersøge sikker-
hedsdatabladenes anvendelighed for små og mellemstore virksomhe-
der, konkluderede, at databladene indeholder meget få oplysninger
om produktets sammensætning og beskyttende foranstaltninger ved
anvendelse af produktet. Sådanne mangler kan føre til meget tragiske
begivenheder, såsom seks spanske tekstilarbejderes død (se boks:
Ardystil-sagen). Derudover viser undersøgelsen, at der er mange små
og mellemstore virksomheder, der ikke engang ved, at disse datablade
findes. En endnu nyere undersøgelse, nemlig tilsynsprojektet ECLIPS,
bekræfter disse konklusioner, idet det viser sig, at 40 pct. af sikker-
hedsdatabladene ikke er udarbejdet i overensstemmelse med de gæl-
dende regler24. Der er således ikke bare mangler ved selve oplysnin-
gerne, men også i måden, hvorpå oplysningerne skal spredes i hele
produktionskæden. 

Uden disse oplysninger kan arbejdsgiverne imidlertid hverken
foretage en korrekt risikovurdering eller sætte de kontrol- og forebyg-
gelsesforanstaltninger i værk som arbejdsmiljølovningen  foreskriver.

26

23.  Tilsynsprojektet ECLIPS
(European Classification and
Labelling Inspections of
Preparations, including Safety
Data Sheets), endelig rapport,
juni 2004.
24 Tilsynsprojektet ECLIPS, op.
cit..

REACH har til formål at
forbedre videregivelsen af
oplysninger og kommuni-
kationen mellem produ-
cent og bruger



• Substitutionsprincippet anvendes for sjældent

I henhold til direktivet fra 1990 om kræftfremkaldende stoffer er
arbejdsgiverne forpligtet til at erstatte kræftfremkaldende stoffer med
stoffer, der er mindre farlige for arbejdsmiljøet. Denne forpligtelse
gælder, når en sådan substitution er teknisk mulig. Den eksisterende
lovgivning tilskynder ikke arbejdsgiverne til at finde alternative løs-
ninger. Ved hjælp af autorisations- og anvendelsesbegrænsningerne
vil REACH tilskynde arbejdsgiverne til at erstatte farlige stoffer med
mindre farlige, dvs. til at anvende substitutionsprincippet. 

Det er også nødvendigt med andre foranstaltninger for at gøre
lovgivning om arbejdsmiljø mere effektiv
Selv om REACH er i stand til at øve en varig og positiv indflydelse på
sundheden og sikkerheden for de arbejdstagere, der udsættes for kemi-
kalier, er det også nødvendigt at forbedre og implementere lovgivnin-
gen om beskyttelse af arbejdstagerne i de forskellige brancher.
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Dette direktiv er den kodificerede udgave af
direktiv 90/394/EØF (direktivet om kræft-
fremkaldende stoffer), og det ophæver sidst-
nævnte direktiv med alle dets senere ændrin-
ger. Direktivet opremser i prioriteret række-
følge de forpligtelser, som arbejdsgiveren har
med hensyn til begrænsning og substitution af
kræftfremkaldende stoffer og mutagener i
kategori 1 eller 2 samt til information og
oplæring af arbejdstagerne.

Den første af disse forpligtelser er kravet
om, at arbejdsgiveren skal erstatte et kræft-
fremkaldende eller mutagen stof med et stof,
der ikke er farligt eller er mindre farligt. Hvis
en sådan substitution viser sig at være teknisk
umulig, skal arbejdsgiveren sikre, at fremstil-
lingen og brugen af det kræftfremkaldende
eller mutagene stof finder sted i et lukket sys-
tem. Hvis det er umuligt at tage denne for-
holdsregel, skal arbejdsgiveren sikre, at

arbejdstagernes udsættelse nedsættes til et så
lavt niveau, som det er teknisk muligt.

Direktivet om kræftfremkaldende stoffer
og mutagener fastsætter også grænseværdier
for erhvervsmæssig eksponering. Mens der i
forskellige nationale lovgivninger er fastsat
grænseværdier for erhvervsmæssig ekspone-
ring for mange kræftfremkaldende stoffer, er
den proces, der for tiden bruges på europæisk
plan til at fastsætte sådanne grænseværdier, så
langsommelig, at kun 3 stoffer har fået tildelt
grænseværdier (benzen, vinylkloridmonomer
og træstøv fra hårde træsorter).

Dette direktiv vil gælde samtidig med
REACH-forordningen. Det er på tale at udvide
direktivets bestemmelser angående kræft-
fremkaldende stoffer og mutagener, så de i
fremtiden snart også kommer til at gælde for
reproduktionsskadelige stoffer.

Direktiv 2004/37/EF
Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici forbundet med arbejde med kræftfremkal-
dende stoffer eller mutagener

REACH vil hjælpe 
med at fremme
substitutionsprincippet



• Arbejdstagerne skal være bedre repræsenteret

Den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS) og Den Europæiske
Fagbevægelses Arbejdsmiljøinstitut (TUTB) har undersøgt, hvordan et
bæredygtigt system, der sikrer arbejdstagernes repræsentation og del-
tagelse i de små og mellemstore virksomheder25 bør være.
Undersøgelsen viser tydeligt, at det er nødvendigt at styrke arbejdsta-
gernes kollektive repræsentation. Arbejdstagernes repræsentanter
spiller en afgørende rolle, hvis de små virksomheders fremgangsmå-
der og virksomhedskultur skal ændres, og hvis arbejdstagernes
arbejdsmiljø skal forbedres.
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Dette direktiv er bedre kendt som »direktivet
om kemiske agenser«, og det finder anven-
delse i forhold til alle kemiske stoffer og præ-
parater, der produceres eller anvendes på
arbejdspladserne, og det uanset mængde eller
klassificering. Direktivet fastsætter arbejdsgi-
verens forskellige forpligtelser:
1. Arbejdsgiveren konstaterer, om der findes

nogle farlige kemiske agenser* på arbejds-
pladsen.

2. Hvis dette er tilfældet, vurderer han enhver
risiko, der er forbundet derved.

3. Hvis arbejdet er forbundet med en risiko,
skal arbejdsgiveren træffe foranstaltninger,
der forebygger og reducerer denne risiko.
Disse foranstaltninger er i prioriteret ræk-
kefølge:
• arbejdsgiveren skal undgå af bruge den

farlige kemiske agens ved at erstatte
med en anden;

• frigivelsen af farlige kemiske agenser skal
fjernes eller reduceres til et minimum; 

• anvendelse af kollektive beskyttelsesfo-
ranstaltninger ved risikokilden (fx venti-
lation);

• anvendelse af individuelle beskyttelses-
foranstaltninger (fx maske, handsker,
briller osv.)

4. Helbredskontrol af arbejdstagerne.
5. De gældende grænseværdier for erhvervs-

mæssig eksponering skal overholdes.
6. De risikobegrænsende foranstaltninger

skal løbende vurderes for at blive ajourført.

Ud over ovennævnte punkter har arbejdsgi-
veren også pligt til at underrette og oplære
sine ansatte. 

Produktion, fremstilling eller anvendelse af
visse kemiske agenser på arbejdspladsen kan
forbydes, hvis de udgør en risiko for arbejds-
tagernes sundhed. Det gælder for tiden fire
agenser, der står opført i direktivets bilag 3.

Direktiv 98/24/EF vil gælde samtidig med
REACH-forordningen, der til gengæld gerne
skulle gøre direktivet meget mere effektivt. De
oplysninger, som REACH har til formål at til-
vejebringe, vil hjælpe arbejdsgiveren med at
afgøre, om der anvendes farlige kemiske
agenser på arbejdspladsen. Og det er overor-
dentligt vigtigt, for ellers er det ganske enkelt
umuligt at overholde ovenstående forpligtel-
ser.

Bemærkning: Den europæiske lovgivning
om beskyttelse af arbejdstagerne gælder ikke
for arbejde i hjemmet og selvstændige
erhvervsdrivende.

Direktiv 98/24/EF
Beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne forbundet med
arbejdet med kemiske agenser 

25.  Walters, D., Working safely
in small enterprises in Europe.
Towards a sustainable system
for worker participation and
representation, Den Europæiske
Faglige Sammenslutning,
Bruxelles, 2002.



• Den sociale dialog skal styrkes

En vedvarende og konstruktiv social dialog mellem arbejdsmarkedets
parter både på europæisk og nationalt plan er en afgørende betingelse
for at forbedre gennemførelsen af den eksisterende lovgivning om
arbejdsmiljø.

Den sociale dialog skal dog foregå på en sådan måde, at det sikres,
at alle berørte parter deltager, og dialogen skal være underlagt pas-
sende demokratisk kontrol.

• Tilskyndelse til at gennemføre tiltag, der supplerer lovgiv-
ningen om arbejdsmiljø

Det skal tilskyndes, at der gennemføres frivillige initiativer såsom »re-
sponsible care«, der har til formål at forbedre forholdene i den
kemiske industri inden for sikkerhed på arbejdspladsen og miljøbe-
skyttelse. Disse initiativer indebærer, at man udvikler hensigtsmæssige
fremgangsmåder og spreder kendskabet til dem ved at udgive regler
og retningslinjer, som virksomhederne opfordres til at overholde og
anvende. Sådanne initiativer kan helt sikkert bidrage til at beskytte
menneskers sundhed og miljøet.

Den nyeste rapport om gennemførelsen af dette program i de
europæiske lande26 viser visse positive resultater med hensyn til mil-
jøet (over en periode på 5 år er der sket en betydelig nedgang i udslip-
pet af stoffer, der forurener luft og vand). 

Resultaterne med hensyn til ulykker på arbejdspladsen og arbejds-
betingede lidelser er imidlertid meget dårlige, og de viser, at disse sy-
stemer og initiativer ikke er nok i sig selv, når det gælder sikring af et
tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i produktionen. Disse frivillige initiati-
ver og aftaler skal derfor ikke betragtes som alternativer til lovgiv-
ningen, men som et supplement dertil.
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26.  Responsible Care 2002,
Status Report : Europe, CEFIC,
Juni 2003. Se:
http://www.cefic.be/Files/Public
ations/RCreport2003.pdf.



Hvor langt er man kommet 
med REACH i dag?

Som følge af industriens intense lobbyarbejde over for Kommissionen
er forslaget til REACH-forordningen, som Kommissionen vedtog i
slutningen af oktober 2003, blevet kraftigt udvandet i forhold til den
oprindelige version, der blev sendt til offentlig høring i maj 2003.
Polymerer er ikke længere omfattet af reformen, kvaliteten af de
oplysninger, der skal gives, er blevet drastisk forringet (virksomhe-
derne skal kun udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport for en tred-
jedel af de 30.000 stoffer, der oprindeligt skulle have været genstand
for en sådan sikkerhedsvurdering) og autorisationsprocedurerne for
de farligste stoffer er blevet lempet.

Forordningsforslaget er nu i hænderne på Europa-Parlamentet og
Rådet, der skal blive enige om den endelige version ved anvendelse af
den fælles beslutningsprocedure.

Som følge af en kompetencekonflikt i Europa-Parlamentet mellem
Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget
for Industri, Forskning og Energi, der begge krævede af lede arbejdet,
kunne førstebehandlingen af REACH ikke gennemføres i sidste lov-
givningsperiode. Dette på trods af, at det italienske parlamentsmedlem
Guido Sacconi, der er socialist og fungerer som Miljøudvalgets ordfø-
rer på området, i december 2003 afleverede en betænkning med
ændringsforslag.

Efter EU-Parlamentsvalget i juni 2004 og sammensætningen af det
nye Parlament med parlamentsmedlemmer fra de ti nye medlemssta-
ter blev Miljøudvalget valgt til at lede behandlingen af sagen, og parla-
mentsmedlemmet Guido Sacconi blev genvalgt som Parlamentets
hovedordfører på området. Han skal arbejde tæt sammen med Lena
Ek (Sverige, ADLE) fra Industriudvalget og Hartmut Nassauer
(Tyskland, PPE-DE) fra Udvalget for det indre marked. Seks andre par-
lamentsudvalg er i mindre grad involveret i arbejdet, men kan også
udtale sig om REACH: Udvalget for beskæftigelse og sociale anliggen-
der, Udvalget for økonomi- og valutaspørgsmål, Retsudvalget,
Budgetudvalget, Udvalget for kvinders rettigheder og Udvalget for
international handel. Førstebehandlingen er planlagt til at finde sted i
efteråret 2005.

I Ministerrådet har stats- og regeringslederne besluttet at lægge
hovedansvaret for REACH i Konkurrenceevnerådet, der er sammensat
af Europas industri-, erhvervs- og handelsministre, i stedet for i
Miljøministerrådet. Under det italienske formandskab blev der dog i
november 2003 nedsat en ad hoc-arbejdsgruppe vedrørende REACH.
Arbejdsgruppen er sammensat af repræsentanter fra de forskellige
ministerier (industri-, erhvervs-, handels- og miljøministerierne) og
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blev nedsat for at hjælpe Rådet med at blive enige om et fælles stand-
punkt.

I løbet af de første seks måneder af 2004 under det irske formand-
skab afholdt arbejdsgruppen forskellige møder, hvor medlemsstaterne
kom med en række ændringsforslag: Systemet »Et stof, En registre-
ring« kaldet OSOR (One Substance, One Registration), genindførelsen
af pligten til at udvise forsigtighed (Duty of care), styrkelse af
Kemikalieagenturets beføjelser, øget anvendelse af substitutionsprin-
cippet osv.

Siden juli 2004 har arbejdsgruppen fortsat diskussionerne under
det hollandske formandskab, der har sat sig for at foretage en detalje-
ret gennemgang af forordningens første tre kapitler, der især
omhandler registrering og udveksling af oplysninger. Dette for at
kunne udarbejde konkrete ændringsforslag inden årets slutning. Sidst
i oktober 2004 arrangerede det hollandske formandskab ligeledes en
workshop, der havde til formål at analysere resultaterne af de forskel-
lige konsekvensundersøgelser af REACH, for på den baggrund at
kunne drage nogle konklusioner27. 

I Kommissionen er det GD Miljø og GD Erhverv, der i fællesskab leder
REACH-arbejdet, og for tiden arbejder man på REACH’s praktiske gen-
nemførelse (ud fra teksten fra oktober 2003). Grundelementer i denne
foreløbige strategi er udviklingen af nyt software til styring af REACH-
systemet: 
• Udarbejdelsen af retningslinjer, der skal hjælpe medlemsstaterne og

industrien med at opfylde de forpligtelser, REACH pålægger dem, 
• Oprettelsen af strategiske partnerskaber for at afprøve, hvordan

visse REACH-mekanismer vil fungere i praksis 
• Oprettelsen af Det Europæiske Kemikalieagentur i Hensinki.

Kommissionen har med billigelse fra Sammenslutningen af Industri-
og Arbejdsgiverorganisationer i Europa, UNICE, (Union of Industrial
and Employers Confederations of Europe) og kemikalieproducenter-
nes europæiske brancheorganisation CEFIC (European Chemical
Industry Council) nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere resulta-
terne af tre yderligere konsekvensanalyser vedrørende REACH, som
Kommissionen har iværksat. De første to undersøgelser finansieres og
foretages af industrien og skal analysere konsekvenserne af REACH
for virksomheder i forsyningskæden samt for forsknings- og udvik-
lingsområdet. Den tredje undersøgelse finansieres og foretages af
Kommissionens Fælles Forskningscenter JRC (Joint Research Centre)
og skal undersøge konsekvenserne af REACH i de nye medlemsstater.
Denne arbejdsgruppe består af repræsentanter fra Den Europæiske
Faglige Sammenslutning (EFS) samt fra miljø-NGO’er. Resultaterne af
disse mikroøkonomiske undersøgelser forventes af foreligge i begyn-
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27.  Overview of 36 studies on
the impact of the new EU che-
micals policy (REACH) on
society and business. Se:
http://tutb.etuc.org/uk/dossiers/
files/EU2004REACH.pdf.



delsen af 2005. Der blev også påbegyndt to andre konsekvensanalyser
i 2004, og disse studier forventes ligeledes afsluttet i løbet af 2005.
Den første er endnu en undersøgelse iværksat af Kommissionen, der
undersøger de miljømæssige gevinster ved REACH, og den anden
foretages af EFS, og undersøger arbejdstagernes sundhedsmæssige
gevinster ved REACH.

Kommissionen skønner, at den fælles beslutningsprocedure mel-
lem Parlamentet og Rådet kan afsluttes i løbet af 2006, og at REACH-
systemet kan træde i kraft i 2007.
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Kommissionens økonomiske konsekvensana-
lyse af REACH visera:
• Den europæiske kemikalieindustris direkte

omkostninger, især forbundet med regis-
trering og undersøgelse af stoffer, vurderes
til 2,3 milliarder euro over en 11-årig
periode (i alt mellem 2,8 og 5,2 milliarder
euro over en 15-årig periode, hvis man
medregner de indirekte omkostninger, der
bæres af downstream-brugerne).

• De sundhedsmæssige gevinster vurderes til
50 milliarder euro over en 30-årig periode,
især fordi man vil spare 4.500 menneskeliv
om året, svarende til antallet af tilfælde af
arbejdsbetinget kræft, der i dag har døden
til følge. På grund af et bedre kendskab til
de kemiske stoffers egenskaber og konsek-
venser, vil disse dødsfald kunne undgås.

• Man forventer ligeledes, at der vil være
miljømæssige gevinster, men Kommis-
sionen har endnu ikke sat tal på disse
gevinster.

Den kemiske industri har selv foretaget kon-
sekvensanalyser og vurderer, at de samlede
omkostninger vil være mellem 30 og 100
gange større. De forventer desuden, at hun-
drede tusinde jobs vil forsvinde, samt at BNP
vil falde væsentligt i Tyskland og Frankrigb-c.

Ifølge Kommissionend og uafhængige
økonomiske ekspertere er disse beregninger
af REACH’s makroøkonomiske konsekvenser
helt urealistiske. De anvendte beregningsme-
toder er nemlig svært gennemskuelige, og de
foretagne ekstrapoleringer er baseret på fejl
og overdrivelser. 

Nordisk Ministerråd har foretaget en anden
økonomisk konsekvensanalyse af REACH, og
den bekræfter Europa-Kommissionens vurde-
ringer med hensyn til de direkte og indirekte
omkostningers størrelsesordenf.

Endelig er det interessant at bemærke, at
beløbet på 2,3 milliarder euro svarer til ca.
0,04 pct. af den europæiske kemikalieindustris
årlige omsætning (€ 556 milliarder for EU-25 i
2003).

Omkostninger og gevinster ved REACH: Debattens omdrejningspunkt

a.
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/reach/eia.htm.
b. Arthur, D., Little GmBH, Economic effects of the
EU Substances Policy, 2003.
c. Study of the impact of the Future Chemicals Policy,
Mercer Management Consulting, 2003.
d. DG ENV presentation at the workshop “Impacts of
Chemicals Policy – How to measure it?”, Laulasmaa,
Estonia, 11.-12. november 2004.

e. Methodological Problems of assessing the Economic
Impacts of EU Chemicals Policy, UBA, 2003.
f. Ackerman, F., Massey, R., The true costs of REACH,
TemaNord 2004:557, Nordisk Ministerråd,
København, 2004. 

Se:
http://www.norden.org/pub/miljo/miljo/sk/TN2004557.pdf



Konklusion
REACH giver mulighed for at forbedre den nuværende europæiske
lovgivning vedrørende beskyttelse af arbejdstagere, der udsættes for
kemiske stoffer. Derved vil forordningen i fremtiden mindske arbejds-
tagernes risiko for at pådrage sig arbejdsbetingede lidelser som følge
af arbejdet med farlige stoffer. 

De oplysninger, som REACH vil tilvejebringe, vil nemlig øge
kendskabet til de kemiske stoffers egenskaber og deres indvirkning på
menneskers sundhed samt beskrive, hvordan man begrænser og kon-
trollerer risikoen, når man anvender dem.

REACH vil også sørge for, at disse oplysninger spredes mere effek-
tivt i hele produktionskæden, ved at kræve mærkning og sikkerheds-
datablade af bedre kvalitet. 

Ved hjælp af procedurerne for autorisation og anvendelsesbe-
grænsning vil REACH ligeledes fremme substitutionsprincippet, såle-
des at de farligste stoffer erstattes af mindre farlige. 

Gennem disse forskellige tiltag vil REACH styrke de europæiske
direktiver om beskyttelse af arbejdstagerne og tilskynde arbejdsgi-
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verne til at anvende dem på arbejdspladserne.
REACH-reformen vil naturligvis ikke i sig selv være tilstrækkelig til

at løse alle problemer med arbejdsbetingede lidelser, der følger med
udsættelse for farlige stoffer. Det er ikke nok, at oplysningerne er til
rådighed, og at de på effektiv vis gives videre, de skal også anvendes på
arbejdspladserne.

Det er derfor også nødvendigt at træffe andre foranstaltninger for
at forbedre lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagerne: 
• styrkelse af arbejdstagernes repræsentation i de forskellige bran-

cher 
• styrkelse af den sociale dialog både på nationalt og europæisk plan
• oplæring af arbejdstagerne og arbejdsgiverne i den risiko, der er

forbundet med arbejdet med kemiske stoffer
• øget kontrol med om lovgivningen overholdes på arbejdsplad-

serne osv.

REACH er således kun et skridt på vejen mod en forbedring af sundhe-
den for arbejdstagere, der udsættes for kemiske stoffer, men ganske
afgjort et afgørende skridt - et skridt der skaber muligheder, som vi
absolut ikke må gå glip af.
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De europæiske fagforeninger kræver en
ambitiøs europæisk kemikalielovgivning

EFS’ UDTALELSE om REACH,
forslaget til en reform af den europæiske kemikaliepolitik,
17.-18. marts 2004

Forordningsforslaget REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals) gælder for de 30.000 kemiske stoffer, der
produceres i eller importeres til EU i mængder på over 1 ton om året.
Europa-Kommissionen vedtog forslaget den 29. oktober 2003 ud fra
to grundlæggende principper: det første princip skal sikre et højt be-
skyttelsesniveau for menneskers sundhed og for miljøet, og det andet
skal sikre, at det indre marked fungerer effektivt og at den europæiske
kemiske industris konkurrenceevne styrkes.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning mener, at REACH-forsla-
get yder et betydeligt bidrag til de forpligtelser om at gennemføre en
bæredygtige udvikling, som EU og dets medlemsstater indgik i
Lissabon og Göteborg.

Dette reformforslag er vigtigt af flere grunde. For det første er der
tale om en forordning og ikke et direktiv. Det betyder, at bestemmel-
serne vil være direkte gældende i de 25 medlemsstater, så snart
forordningen træder i kraft.

REACH vil erstatte ca. 40 nugældende direktiver og berøre rigtig
mange brancher. Dette system vil ikke bare pålægge producenterne
forpligtelser (den kemiske industri), men også stille krav til de downs-
treambrugere, der anvender de kemiske stoffer i produktionen
(bygningsindustrien, træindustrien, bilindustrien, tekstilindustrien,
landbrugssektoren, IT-industrien, servicevirksomheder inden for
miljø- og sundhedssektoren osv.)

REACH har også til formål at gøre den eksisterende lovgivning
meget mere effektiv med hensyn til beskyttelse af de arbejdstagere, der
udsættes for farlige stoffer inden for de forskellige brancher, ved at: 
• tilvejebringe de oplysninger, som man i dag mangler om de

kemiske stoffers egenskaber,
• gøre sikkerhedsoplysningerne om de kemiske stoffer offentligt til-

gængelige, fordi alle har ret til at vide besked, 
• sørge for, at oplysningerne på effektiv vis videregives til down-

stream-brugerne og deres ansatte for på den måde at mindske risi-
koen for arbejdsbetingede lidelser,

• fremme stofsubstitution ved hjælp af autorisations- og anvendel-
sesbegrænsninger, således at de farligste stoffer erstattes af mindre
farlige, med det formål at mindske risikoen.

For at sikre en reel forbedring af arbejdstagernes sundhed og sikker-
hed og beskytte dem mod de farer, der er forbundet med arbejdet med
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kemiske stoffer, kræver EFS, at man især tilstræber, at der er overens-
stemmelse mellem de forpligtelser, der er fastsat i direktiverne vedrø-
rende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og de forpligtelser, der
pålægges af REACH-systemet.

REACH bygger på de samme principper, som Den Europæiske
Fællesakt, der udtrykkeligt har til hensigt at forene følgende princip-
per: udvikling af det indre marked, overholdelse af det vedtagne rets-
grundlag i respekt for arbejdstagernes rettigheder og beskyttelse af
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. EFS mener, at såvel down-
stream-brugerne, som producenterne og importørerne af kemiske
stoffer skal være ansvarlige for alt, hvad der har med deres produkters
sikkerhed at gøre Det vil sige at de skal være ansvarlige for hele pro-
duktets livscyklus, også med hensyn til genbrug og bortskaffelse.

De 30.000 stoffer, der er omfattet af forordningen, skal obligatorisk
registreres i det kommende Europæiske Kemikalieagentur. Før et
kemisk stof kan markedsføres i EU, skal producenten eller importøren
fremover udarbejde de påkrævende og hensigtsmæssige oplysninger
om produktet, således at det kan anvendes sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarligt. EFS glæder sig over og støtter varmt denne
indførelse af omvendt bevisbyrde.

EFS kræver, at registreringsprincippet og pligten til at udvise omhu
anerkendes som grundlæggende principper af alle de økonomiske
aktører. EFS vurderer ligeledes, at det burde være lettere, at få andre
problematiske stoffer underlagt denne registreringsprocedure.

EFS kræver, at arbejdstagerne bliver repræsenteret på treparti-basis
i det kommende Europæiske Kemikalieagentur. Det er nødvendigt at
inddrage arbejdsgiverne og fagforeningerne og give dem mulighed
for at komme med initiativer, hvis man skal opnå de bedst mulige
sundheds- og sikkerhedsstandarder og derved sørge for en vellykket
gennemførelse af Lissabon-strategien. På det punkt er det absolut
nødvendigt at have bedst muligt kendskab til de rette fremgangsmå-
der (good pratices). EFS minder om, at en vedvarende og konstruktiv
social dialog mellem arbejdsmarkedsparterne både på europæisk og
nationalt plan er en afgørende betingelse for at forbedre gennemfø-
relsen af den eksisterende lovgivning om arbejdsmiljø og uddannelse.

EFS konstaterer, at REACH har til formål at fremme udviklingen, hvil-
ket er en afgørende faktor for Europas økonomiske situation i det hele
taget, men især for den kemiske industri. For at klare sig i fremtiden, skal
den kemiske industri blive bedre til at udvikle nye løsninger som bygger
på kriterier, der både respekterer miljøet og er socialt ansvarlige.

For at implementere målsætningerne fra Johannesburg-topmødet
i 2002 skal EU på globalt plan arbejde for en politik, der aktivt aner-
kender REACH’s principper for på den måde at skabe fair betingelser
for den internationale konkurrence.
På europæisk plan gælder det om hurtigt at finde ud af, hvilke krav der
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stilles til en sådan politik med henblik på at definere og finansiere
offentlige og private initiativer inden for Forskning & Udvikling.
Ligesom det er nødvendigt, at især de små og mellemstore virksomhe-
der, der ikke allerede selv har truffet hensigtsmæssige forebyggende
eller begrænsende foranstaltninger, nøje anerkender de indvirkninger,
som anvendelsen af REACH-forordningen vil have på arbejdsmiljøet.
Disse foranstaltninger skal iværksættes, således at omkostningerne,
risikoen og finansieringen fordeles ligeligt mellem producenterne og
brugerne og især mellem de store koncerner og rækken af små og mel-
lemstore virksomheder og industrier. Især skal det gøres lettere for små
og mellemstore virksomheder og industrier at gennemføre REACH-
systemets bestemmelser. De procedurer, der anvendes, skal derfor
være simple og klare, således at omkostningerne mindskes.

EFS ønsker at bidrage konstruktivt til REACH-
debatten og har nedsat en intern arbejds-
gruppe, der har til formål at undersøge visse af
reformforslagets punkter nærmere, således at
deres indhold kan forbedres. Det drejer sig om
følgende punkter:

1. Pligten til at udvise omhu (Duty of Care)
Producenterne og importørerne skal være
ansvarlige for at skaffe alle væsentlige oplys-
ninger om deres produkters sikkerhed og
sørge for, at oplysningerne på passende måde
bliver givet videre til downstream-brugerne
og forbrugerne. 

REACH bør genindføre et grundlæggende
princip, der fastlægger producenternes og
importørernes ansvar og gælder for alle pro-
ducerede eller importerede kemiske stoffer. 

2. Registrering
Der bør kræves en kemikaliesikkerhedsrap-
port, således at de registrerede stoffer og præ-
parater kan håndteres på sikker vis i hele pro-
duktionskæden, både når de produceres,
importeres eller anvendes.

Dette er især vigtigt, når det gælder stoffer,
der er klassificeret som farlige, fordi deres sik-
kerhedsdatablad vil blive af bedre kvalitet, hvis
det også indeholder vigtige oplysninger om,
hvordan man kontrollerer den menneskelige
og miljømæssige eksponering ved alle stoffets

identificerede anvendelser. 
Der bør kræves flere basale oplysninger

om stoffer, der produceres i mængder fra 1 til
10 tons om året. De bør for eksempel under-
lægges omhyggelige test af deres giftighed og
biologiske nedbrydelighed, således at de i for-
hold til den nuværende lovgivning kan klassi-
ficeres mere hensigtsmæssigt, ligesom deres
risikovurdering kan forbedres.
3. Vurdering
For at sikre, at de oplysninger producenterne
eller importørerne udarbejder er af god kvali-
tet, bør der iværksættes foranstaltninger, der
søger at forhindre dem i at levere registrering-
soplysninger af dårlig kvalitet.
Medlemsstaternes myndigheder bør være for-
pligtet til at kontrollere om registreringsoplys-
ningerne er i overensstemmelse med de gæl-
dende bestemmelser, og der bør derfor fast-
sættes et mindsteantal af tilfældigt udvalgte
registreringsrapporter, der skal være genstand
for en sådan kontrol.

4. Autorisation
Formålet med autorisationsproceduren bør
være at fremme substitutionspricippet, således
at de farligste kemiske stoffer erstattes af min-
dre farlige som kræves i henhold til den euro-
pæiske lovgivning om kræftfremkaldende
stoffer (direktiv 2004/37/EF) 

Der bør derfor kun udstedes en autorisa-

Fortsættes næste side.
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tion, hvis det kan påvises, at der ikke findes
egnede alternative stoffer, hvis de samfundsø-
konomiske fordele opvejer den risiko, stoffet
udgør for menneskers sundhed og miljøet, og
hvis stoffets anvendelse styres tilfredsstillende.
Autorisationrne skal være tidsbegrænsede, så
udarbejdelsen af substitutionsplaner tilskyn-
des.

Autorisationsproceduren bør ligeledes
udvides til også at omfatte andre meget farlige
kemiske produkter, der har alvorlige og
uoprettelige konsekvenser. 

5. Overensstemmelse mellem REACH og
lovgivningen om arbejdsmiljø

Det skal især sikres, at der er overensstem-
melse mellem de forpligtelser, der fastsættes i
REACH-systemet, og dem der defineres i
direktiverne vedrørende sundhed og sikker-
hed på arbejdspladsen.

Der bør indledes en dialog om dette emne
mellem arbejdsmarkedets parter. En sådan
dialog kunne ske inden for rammerne af Det
Rådgivende Trepartsudvalget for Sundhed og
Sikkerhed på Arbejdspladsen, der holder til i
Luxembourg. Resultaterne efter workshoppen
i London28 ville danne et godt udgangspunkt,
og burde også være genstand for den sektor-
baserede sociale dialog. 

For at undgå modsætninger og øge sams-
pillet mellem de to typer lovgivning bør
repræsentanter for arbejdstagerne være med
til at udforme retningslinjer, der skal gøre det
lettere for de erhvervsdrivende at overholde
REACH-forordningens bestemmelse29.

6. Downstream-brugere og små og mel-
lemstore virksomheder

Downstream-brugerne og de små og mel-
lemstore virksomheder bør støttes af deres
repræsentanter i industriens faglige sammens-
lutninger, der findes både på nationalt og
europæisk plan.

7. Indvirkning på arbejdet, sundheden og
miljøet

Omkostningerne og gevinsterne ved REACH
bør beregnes ud fra tre aspekter – det sam-
fundsmæssige, miljømæssige og økonomiske.
På den måde kan man vurdere, hvor effektivt

det nye system er og dets indvirkning på
arbejdet og sundheden.

Der er et klart behov for bedre at forstå de
potentielle konsekvenser (positive såvel som
negative), som REACH kan få for arbejdsmil-
jøet i de forskellige berørte sektorer i hele
forordningens gennemførelsesperiode.

Dette behov har fået EFS til at tage følgende
initiativer:
• EFS har styrket samarbejdet med de øvrige

europæiske faglige sammenslutninger,
især med hensyn til konsekvensanalyser af
REACH.

• EFS er aktivt involveret i den arbejdsgruppe
som Kommissionen og UNICE/CEFIC har
nedsat til at foretage en konsekvensana-
lyse, der undersøger REACH’s konsekven-
ser for virksomheder i hele forsyningskæ-
den, for forskning og udvikling og for de
nye medlemsstater.

• EFS har iværksat en undersøgelse, der har
til formål at vurdere REACH’s konsekven-
ser med hensyn til forekomsten af arbejds-
betingende hud- og åndedrætssygdomme.  

• EFS har også iværksat endnu en undersø-
gelse med det formål at:

1. Identificere og komme med forslag til
tiltag, der skønnes at kunne gøre gen-
nemførelsen af REACH lettere, især for
de små og mellemstore virksomheder
og for downstream-brugerne.

2. Analysere de øvrige europæiske politik-
ker, der kan have indflydelse på, om
REACH-reformen når sine mål (for
eksempel forskning og uddannelse) og
komme med forslag til, hvordan disse
politikker kan lempes over en kortere-
eller længerevarende periode for på den
måde at gøre det lettere for REACH at nå
sine mål.

Resultaterne af disse undersøgelser og af den
analyse, der foretages af EFS’ interne arbejds-
gruppe, blev fremlagt på den REACH-Konfe-
rence, som EFS afholdt den 11.-12. mars 2005,
og hvor de europæiske fagforeninger ydede et
konstruktivt bidrag til debatten.
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28.  Endelig rapport efter
workshoppen »Relation between
Chemicals Legislation and
Worker Protection Legislation«
arrangeret af de britiske, tyske,
hollandske og svenske regerin-
ger, 14.-15. juni 2004. Se:
http://tutb.etuc.org > Dossiers >
Agents chimiques.

29.  REACH Implementation
Project RIP 3.2.
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