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Förkortningar 
 

CFR Code of Federal Regulations 

 

ECHA The European Chemicals Agency 

 

EPA  The United States Environmental Protection Agency 

 

REACH  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals 

 

TSCA  Toxic Substances Control Act 

 

 

Övriga begrepp som används förklaras löpande i texten. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Redan under de gamla egypternas tid, 1000 år f.Kr., lades grunden för en av de viktigaste 

vetenskaperna i människans historia, kemin.1 Dessa forntida civilisationer upptäckte 

tekniker så som utvinning av metaller från malm, jäsning för tillverkning av öl och vin 

och extraktion av kemikalier ifrån växter till mediciner och parfymer.2 Sedan dess har 

kemin blivit allt viktigare och kemikalierna, det vill säga de olika ämnen som kan 

framställas, har blivit allt mer avancerade för att möta framväxande behov. 

 

Idag är vårt samhälle beroende av kemiindustrin. Utan den hade vi varken haft tillgång 

till de läkemedel, färger eller elektroniska produkter som vi nu ser som självklarheter och 

inte hade kunnat tänka oss att leva utan. Bland några av de senaste framstegen som gjorts 

inom kemiindustrin finner vi framställningen av nanomaterial.  

 

Nanomaterial kan beskrivas som sammansättningar, eller strukturer, av atomer som till 

sin storlek ofta är i intervallet om 1 – 100 nanometer i någon dimension. Jämförelsevis 

kan nämnas att ett vanligt hårstrå är mellan 80 000 och 100 000 nanometer tjockt. Dessa 

extremt små strukturer har tidigare endast förekommit naturligt och bildats till exempel 

genom rök från skogsbränder eller vulkanutbrott.3 

 

Under 1930-talet påbörjades den kommersiella användningen av nanomaterial. De 

nanomaterial som då användes var till exempel nanosilver som användes i tillverkningen 

av fotografisk film och kimrök, ett kolpulver med nanoformer, som än idag är en viktig 

beståndsdel i nästan all svart färg (9,6 miljoner ton kimrök används per år).4 Utvecklingen 

av nanotekniken och kemiindustrin har sedan 1930-talet utvecklats enormt och har lett 

                                                
1 New Scientist, 2010, besöksdatum 2017-07-31. 
2 Wikipedia, 2010, besöksdatum 2017-07-31. 
3 SOU 2013:70, Säker utveckling! : nationell handlingsplan för säker användning och 

hantering av nanomaterial, s. 45. 
4 ibid, s. 46. 
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till att vi idag kan tillverka mycket mer avancerade nanomaterial. I laboratorium kan vi 

skapa sammansättningar av atomer som har helt unika och i många fall häpnadsväckande 

egenskaper. Bland de nya nanomaterial som tillverkats kan nämnas kolnanorör och 

grafen. Kolnanorör används bland annat vid framställningen av effektiva solceller och 

grafen spås revolutionera flygplans- och bilindustrin genom dess lätta vikt men enorma 

hållfasthet. Tillverkningen och försäljningen av nanomaterial är redan idag en 

miljardindustri som dessutom förväntas växa enormt de kommande åren på grund av 

genombrotten i forskningen.5  

 

Tekniska framsteg och industrins goda framtidsutsikter är dock inte odelat positivt. 

Nanomaterialens nya egenskaper innebär nya risker för både människors och djurs hälsa 

samt vår miljö. Antalet olika nanomaterial i omlopp ökar stadigt, och mängden 

nanomaterial som används ökar. Kunskaperna om risker med dem är, och kommer också 

under en överskådlig framtid att vara, mycket begränsade. 

 

Balansgången mellan innovation, ekonomi och företagande å ena sidan gentemot skydd 

för människor, djur och miljö å andra sidan har alltid varit en känslig politisk fråga. Både 

i Europeiska Unionen (EU) och Amerikas förenta stater (USA) finns, eller i vart fall har 

funnits, en vilja att skydda hälsa och miljö mot farliga kemikalier. Därför har det tagits 

fram olika regleringar, till exempel EU:s kemikalielagstiftning, The Regulation on 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)6 och The 

Toxic Substances Control Act (TSCA)7 i USA. Genom dessa regelverk ska ämnen som 

ska tillverkas, importeras eller säljas i många fall registreras, riskbedömas, utvärderas och 

begränsas för att skydda hälsa och miljö och därmed balansera de två intressena. 

 

Nanomaterial i sig är en produkt av innovation och numera en förutsättning för många 

nya företags verksamheter. Samtidigt varnar många forskare att kunskapen kring riskerna 

                                                
5 SOU 2013:70, s. 46f.  
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 

om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 
7 Toxic Substances Control Act of 1976, Pub. L. 94-469, 90 Stat. 2003, codified as 

amended at 15 U.S.C §§ 2601-2629. 
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med nanomaterial är för låg och att de inte är tillräckligt kartlagda och utredda.8 Jurister 

och myndighetsföreträdare har vidare påpekat att både REACH och TSCA inte 

konstruerats med nanomaterial i åtanke men att de borde ta speciell hänsyn till dessa för 

att syftet med regelverken fortsatt ska uppnås.9 Trots dessa varningssignaler från forskare, 

myndigheter och jurister tillverkas, importeras och används nanomaterial idag mer än 

någonsin. I denna uppsats ska jag djupdyka i regleringen av nanomaterial i både EU:s 

REACH och USA:s TSCA i syfte att jämföra och belysa aktuella problem. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att jämföra behandlingen av nanomaterial i REACH och 

TSCA. Jag kommer att fokusera på regelverkens tillämpningsområden och de 

informationskrav eller utredningsskyldigheter som finns kopplade till registreringen av 

kemikalier, särskilt nanomaterial. Via mina nedslag i regelverken kommer jag dels dra 

slutsatser om hur regelverken möter de utmaningar som nanomaterial onekligen innebär, 

dels dra slutsatser huruvida processerna som stadgas i regelverken kan anses vara 

rättssäkra. 

 

De utmaningar som jag ser, och varför jag vill jämföra behandlingen av nanomaterial är 

för det första att båda regelverken antogs innan riskerna med nanomaterial lyftes upp i 

diskussioner på politisk nivå. Det tror jag kan ha resulterat i att riskerna med nanomaterial 

inte hanteras på ett tillräckligt bra sätt. Därmed kan också syftet med regleringarna riskera 

att inte uppnås och leda till en obalans mellan intressena av en god hälsa och miljö 

gentemot en stark industri, ekonomi och innovationskraft i både EU och USA. För det 

andra medför en bristande reglering av nanomaterial risken att den 

informationsinsamlingsprocess som båda regelverken stadgar för ämnen inte är 

rättssäker. Sådana brister leder i slutändan till ökade kostnader för både myndigheter, 

industri, samhälle och slutkonsument. 

 

                                                
8 European Environment Agency Report No 1/2013, Late lessons from early warnings: 

science, precaution, innovation, s. 530ff. 
9 SOU 2013:70, s. 165. 
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1.3 Avgränsning 
I uppsatsen behandlas endast EU:s och USA:s huvudsakliga regleringar på 

kemikalieområdet, det vill säga REACH respektive TSCA med gjorda ändringar. Det 

finns dock andra regelverk som reglerar nanomaterial under vissa förutsättningar. Till 

exempel om ett nanomaterial används i livsmedel, läkemedel eller växtgift så inträder 

mer specifika regleringar. Dessa kommer bortses ifrån eftersom att undersökningen 

annars hade blivit allt för omfattande och dessutom frångått det fokus på den breda 

kemikalieindustrin som jag har valt att ha.  

 

1.4 Metod 
I min uppsats kommer jag att jämföra REACH och TSCA. Gällande TSCA kom det en 

tilläggslagstiftning till lagen i juni 2016 som förändrade stora delar av regelverkets 

mekanismer gälande bland annat informationskrav. Det finns mycket litteratur ifrån både 

europeiska samt amerikanska författare som behandlar både REACH och TSCA var för 

sig. Dessutom finns domar från ECHA:s överklagandenämnd och från federal domstol i 

USA som tolkar respektive regelverk. Det finns också ställningstaganden och yttranden 

från den europeiska och den amerikanska miljömyndigheten som i viss mån kan användas 

som vägledning. Dock lämnar rättskällorna mycket att önska när det kommer till dels 

nanomaterials eventuella särställning inom juridiken dels komparativa analyser av de två 

regelverken och särskilt hur nanomaterial behandlas i de båda. Detta beror på att 

rättsområdet är nytt. Gällande ändringarna i TSCA som tilläggslagstiftningen medförde 

finns ytterst lite litteratur att tillgå eftersom effekterna av lagstiftningen ännu inte har 

hunnit utvärderas. För att utreda frågan om hur nanomaterial behandlas i de båda 

regelverken kommer jag därför att försöka hitta exempel på när registreringar av sådana 

har skett och hur de har behandlats av myndigheterna initialt och i eventuella 

överklagandeprocesser. Jag ser dock en risk i att sådan information kan vara svår att få 

tillgång till med hänsyn till olika typer av sekretess och industrihemligheter. 

 

1.5 Disposition 
Jag avser att först introducera nanoteknologi och nanomaterial under rubrik 2. Därefter 

kommer jag under rubrik 3 att introducera kemikalieregleringarna i EU och USA genom 

att skriva om deras syften och grundläggande funktioner. Under rubrik 4 behandlas sedan 

uppsatsens första frågeställning, regelverkens tillämpningsområden. Under rubrik 5 

behandlas uppsatsens andra frågeställning, regelverkens informationskrav och 
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utredningsskyldigheter. Under rubrik 4 och 5 kommer jag också att dra vissa slutsatser 

om hur regelverken klarar av att möta de utmaningar som nanomaterial innebär. Slutligen 

kommer jag att föra en diskussion under rubrik 6 där jag bland annat kommer fråga om 

regelverken kan anses rättssäkra. 

 

2 Nanoteknologi och Nanomaterial 
2.1 Nanomaterial är en del av nanoteknologin 
Nanoteknologin är en ny teknologi som har en stark och inte särskilt förvånande koppling 

till mikroskop. När mikroskopet uppfanns öppnade sig nämligen en helt ny värld för 

dåtidens vetenskapsmän. De kunde se det som tidigare endast varit teorier och 

spekulationer. Allt sedan dess har mikroskopen blivit allt bättre och under 1930-talet 

utvecklades det ett nytt mikroskop som gjorde det möjligt för forskarna att för första 

gången se in i nanomaterialens värld. Med denna upptäckt uppstod en vilja av att dels 

kunna göra exakta mätningar av det man såg, dels manipulera de atomer av nanoform 

man nu kunde se. Arbetet för att åstadkomma detta var ett långsamt arbete. Det krävdes 

att helt nya verktyg uppfanns för att kunna hantera och manipulera enskilda atomer. Först 

under sena 80-talet kom ett genombrott då forskare på IBM lyckades att placera enskilda 

xenonatomer i ett mönster föreställande IBM:s logotyp.10 

 

Nanoteknologi har därefter fått en vedertagen definition, utformad av United States 

National Nanotechnology Initiative (NNI), och står för ”the understanding and control of 

matter at dimensions between approximately 1 and 100 nanometers, where unique 

phenomena enable novel applications. Encompassing nanoscale science, engineering, and 

technology, nanotechnology involves imaging, measuring, modelling and manipulating 

matter at this length scale.”11 Vidare har The International Organization for 

Standardization (ISO) har också utvecklat en snarlik definition.12 

 

                                                
10 Science X, 2016, besöksdatum 2017-08-02. 
11 National Nanotechnology Initiative, So what is nanotechnology?, 2009 genom 

European Environment Agency, Report No 1/2013, s. 531. 
12 The International Organization for Standardization, 2005, besöksdatum 2017-08-02. 
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Efter IBM:s genombrott har arbetet med att manipulera enskilda atomer av ett ämne för 

att skapa små nanostrukturer haft en närmast lavinartad utveckling. Idag kan atomer inte 

endast placeras på plana ytor så som i IBM:s experiment. Ihåliga rörformer med väggar 

av endast ett atomlagers tjocklek, så som kolnanorör, kan massproduceras.13 

 

Framställningen av avancerade nanomaterial är alltså en del av nanoteknologin. Antalet 

olika nanomaterial som kan tillverkas är i dagsläget enormt. Tekniken för tillverkningen 

av nanomaterial kan grovt tudelas, nämligen i top-down- och bottom-uptekniker. Top-

downtekniken fungerar enkelt så att ett större material till exempel mals ner till mindre 

enheter av önskad form medan bottom-uptekniken fokuserar på att länka samman atomer 

för att skapa större enheter.14 

 

Ett grundämne kan förekomma i många olika former, både naturligt och tillverkade 

(syntetiserade). Exempelvis kan grundämnet kol förekomma i den naturliga formen 

diamant som genom dess sammansättning av kolatomer gör det väldigt hård och 

dessutom elektriskt isolerande. Kol kan också förekomma i den syntetiserade formen 

grafen, ett av de mest populära nanomaterialen. Grafen är en skiva bestående av 

kolatomer placerade i ett hönsnätsmönster som endast är en atom hög. I denna form är 

kolet inte bara genomskinlig och böjligt utan också extremt hållfast och har en mycket 

god elektrisk ledningsförmåga. Om grafenskivan sedan rullas till ett rör har det tillverkats 

ett kolnanorör. Ett och samma ämne, det vill säga kol i detta fallet, kan inneha helt olika 

egenskaper beroende på hur dess atomstruktur ser ut. Dessa stora skillnader i egenskaper 

mellan bulk- och nanoform gäller inte endast kol utan generellt för alla ämnen.  

 

För den fortsatta framställningen av den här uppsatsen är det alltså viktigt att komma ihåg 

att ett och samma ämne kan det inneha helt olika egenskaper, precis som diamant och 

grafen, beroende på dess storlek och form. Vidare är det av vikt att inse att kopplat till 

dessa nya, ofta häpnadsväckande, egenskaper finns självklart nya risker ur ett hälso- och 

miljöperspektiv.15 

                                                
13 Science X, 2016, besöksdatum 2017-08-02. 
14 European Environment Agency, Report No 1/2013, s. 531. 
15 ibid, s. 536. 
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2.2 Riskerna med nanomaterial 
Det som gör nanomaterial speciellt är inte endast deras litenhet utan också deras unika 

egenskaper. Dessa egenskaper kan skilja sig väldigt mycket nanomaterial emellan, men 

generellt kan sägas att de lättare interagerar eller reagerar med sin omgivning än sin 

motsvarighet i bulkform, kort sagt att de har lättare att binda sig till andra molekyler vilket 

kan ge olika reaktioner i naturen eller människokroppen. Studier visar att den ökade 

reaktionsförmågan hos nanomaterial kan kopplas till det faktum att de har en 

jämförelsevis mycket större anläggningsyta mot sin omgivning än samma ämne i 

bulkform. Det är just på anläggningsytan som reaktioner med materialets omgivning kan 

ske.16 

 

Forskare har sedan flera decennium tillbaka forskat på ultrafina partiklar. Dessa kan 

definieras som luftburna partiklar i nanoform som kan uppkomma genom förbränning av 

till exempel diesel.17 Forskningen påvisar både ökad sjuklighet och högre dödlighet från 

kardiovaskulära och lungrelaterade sjukdomar kopplade till storleken på partiklar i ens 

omgivning. Slutsatsen är alltså att ju mindre partiklarna är, desto farligare är de.18 

Forskning på ultrafina partiklar ligger idag till grund för nanotoxikologiforskningen och 

påstås ha starka kopplingar mellan sig.19 Den europeiska miljömyndigheten (EEA) 

skriver i en rapport att en av de viktigaste hypoteserna den idag arbetar efter när den 

undersöker riskerna med nanomaterial är att de farliga egenskaperna hos nanopartiklar 

kan kopplas till inneboende fysikalisk-kemiska egenskaper som skiljer sig från 

traditionella bulkmaterial. De anser att det, när det kommer till nanomaterial, är viktigt 

att se till parametrar så som partikelstorlek, form, kristallstruktur, ytarea, ytkemi och 

ytladdning.20 

 

                                                
16 SOU 2013:70, s. 47f. 
17 European Environment Agency, Report No 1/2013, s. 534. 
18 Oberdorster et al., Nanotoxicology: An emerging discipline evolving from studies of 

ultrafine particles, Environmental Health Perspective, 113(7), 823ff. 
19 European Environment Agency, Report No 1/2013, s. 534. 
20 ibid, s. 534. 
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Olika nanomaterials påverkan på hälsa och miljö är i dagsläget mycket oklar. I vissa fall 

kan det finnas mycket forskning om ett bulkämnes toxicitet och ekotoxicitet. Denna 

forskning kan dock visa sig vara irrelevant eller otillräcklig för nanoformerna av samma 

ämne. Detta eftersom nanoformerna kan inneha helt andra egenskaper än bulkformerna.21 

Exempelvis kan nämnas nanosilver. Bulkmaterialet silver vet man är ekotoxiskt. Silver i 

nanoform, nanosilver, har blivit känt på marknaden på grund av sin antibakteriella 

förmåga och används idag i allt från handdesinficeringsmedel till kläder som ska 

motverka dålig lukt.22 Till skillnad från silver i bulkform har det visat sig att nanosilvret 

lättare kan föras ut i våra avloppsnät när människor som använt handdesinficeringsmedel 

tvättar händerna eller när de tvättar de speciella kläderna. Både låga doser av bulksilver i 

olika former och nanosilver har påvisat ekotoxikologiska effekter på vattenlevande växter 

och djur, men utöver det har nanosilvret också sin antibakteriella egenskap till skillnad 

från bulkmaterialet. Detta medför att nanosilvret kan komma att påverka avlopps- och 

vattenreningsverk på helt nya sätt. Detta eftersom bakterier är en viktig del i 

vattenreningsprocessen. Dör bakterierna fungerar inte reningsprocessen som den ska.23 

Detta är enbart ett exempel på hur ett nanomaterial kan skilja sig från sin bulkform och 

där forskningen om bulkformen inte är tillräckligt för nanoformen. Nanosilver, 

Titandioxid i nanoform (används bl.a. i solskyddskrämer) och kimrök är några av de 

vanligaste nanomaterialen som vi möter i våra dagliga liv. Om dessa finns det än idag 

ytterst begränsad toxikologisk och ekotoxikologisk forskning. För många andra 

nanomaterial saknas sådan forskning helt. 

 

Inom Reachsamarbetet har forskare föreslagit, gällande de tonnagegränser som finns för 

registrering av ämnen, att nanomaterial bör ha en omräkningsfaktor om 100. Den idag 

lägst satta tonnagegränsen där företagare måste börja registrera sina kemikalier är på ett 

ton. Här föreslår alltså forskarna att gränsen för nanomaterial istället ska vara på 10 kg. 

Med det sagt innebär det inte alltid att nanomaterial skulle vara 100 gånger farligare eller 

                                                
21 SOU 2013:70, s. 47f. 
22 Svenska Dagbladet, 2010, besöksdatum 2017-07-31. 
23 European Environment Agency, Report No 1/2013, s. 535. 
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mer riskabla än bulkämnen, men det ger oss en indikation om att forskarna i vart fall 

uppfattar nanomaterial som ett problem.24 

 

Sammanfattningsvis vet vi en hel del om fördelarna med nanomaterial. De kan vara 

extremt bra elektriska ledare eller isolatorer. De kan vara transparenta, superstarka och 

superlätta. Det är just dessa egenskaper som får nanomaterialen att vara så populära inom 

industrin. Dock vet vi ytterst lite om nanomaterials påverkan på människa och miljö. I 

många fall har vi inte kunskap om de faror som kan vara kopplade till nanomaterial, men 

forskningen som har gjorts om ultrafina partiklar tyder på att riskerna kan vara stora. Det 

är nanomaterialens förmåga att i större omfattning reagera med sin omvärld än deras 

motsvarighet i bulkform som gör att de inger stora betänkligheter. 

 

3 Regleringen av kemikalier i EU och USA 
3.1 Introduktion 
I detta avsnitt kommer du som läsare att få en introduktion till REACH och TSCA 

tillsammans med de ändringar som skett genom den senaste tilläggslagstiftningen. Båda 

regelverken är tämligen omfattande och komplexa. För att den senare diskussionen om 

regleringen av nanomaterial ska kunna placeras i ett sammanhang krävs, förutom den 

information om nanoteknologi och nanomaterial som givits ovan, också en viss 

övergripande information om regelverken i sig. 

 

3.1.1 Kemikalier? 

När man talar om kemikalieregleringar uppkommer onekligen frågan om vad som 

regleras genom sådana. Allting runt omkring oss är kemikalier av ett eller annat slag men 

när man talar om kemikalier i kemikalieregelsammanhang så åsyftas kemiska produkter 

som kan bestå av ämnen eller blandningar.25 Kemikalieregleringarna som denna uppsats 

avhandlar, nämligen REACH och TSCA är inriktade på ämnen som har en kommersiell 

                                                
24 SOU 2013:70, s. 167f. 
25 Kemikalieinspektionen, Bättre EU-regler för en giftfri miljö – Rapport från ett 

regeringsuppdrag, Rapport Nr 1/12, s. 31. 
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användning. Ämnena och blandningarna kan vara syntetiserade eller ha utvunnits ur 

naturen för en viss användning (t.ex. genom gruvbrytning).26  

 

3.2 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals (REACH) 

3.2.1 Historia 

REACH antogs år 2006 av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Den ersatte 

över 40 dåvarande rättsakter och avsåg ta ett samlat grepp över kemikalielagstiftningen.27 

Den tidigare lagstiftningen som reglerade ämnen skiljde mellan ”existerande” och ”nya” 

kemikalier baserat på en brytpunkt från 1981. Antalet ”existerande” kemikalier på 

marknaden var till antalet strax över 100 000 år 1981. De företag som tillverkade eller 

sålde dessa hade, enligt den rådande lagstiftningen, inte några krav på att testa ämnena 

för eventuella risker. Däremot behövde kemikalierna som introducerades på marknaden 

efter brytpunkten 1981, alltså ”nya” kemikalier, genomgå omfattande tester. Den tidigare 

lagstiftningen resulterade alltså i att ”existerande” kemikalier släpptes ut på marknaden 

utan att riskerna med dem var undersökta och hanterade överhuvudtaget medan 

testkraven för ”nya” kemikalier, producerade redan i en så låg kvantitet som 10 kg per år, 

var så pass hårda att det ansågs hämma forskning och innovation inom 

kemikalieområdet.28 Incitamentet att ta fram nya mer miljövänliga kemikalier saknades 

därmed. 

 

För att skapa ett starkare skydd för miljön, för att jämna ut de krav som ställdes på 

tillverkare, importörer och de som använder ämnena i leden under, så kallade 

nedströmsanvändare, samt för att bidra till konkurrens och forskning, antogs REACH. 

 

3.2.2 Syfte och övergripande principer 

Europeiska rättsgrundsatser 

REACH är en EU-förordning som reglerar registrering, utvärdering, tillstånd och 

begränsningar av kemiska ämnen. Förordningen finner sin grund i Fördraget om 

                                                
26 Kemikalieinspektionen, Rapport Nr 1/12, s. 31. 
27 European Commission, 2006, besöksdatum 2017-07-31. 
28 ibid. 
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Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF)29 artikel 114 (f.d. art. 95) som stadgar 

unionens strävan efter tillnärmning av bestämmelser i lagar och andra författningar i 

medlemsstaterna för att skapa en effektiv inre marknad.  

 

All EU-lagstiftning bygger till stor del på allmänna principer, så som legalitetsprincipen, 

proportionalitetsprincipen och principen om icke-diskriminering. Inom den EU-rättsliga 

miljörätten finns också sådana.30 I artikel 191 FEUF nämns att miljöpolitiken ska syfta 

till en hög skyddsnivå, att den ska byggas på försiktighetsprincipen och på principen att 

förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring bör hindras vid källan och att 

förorenaren ska betala. Försiktighetsprincipen har gett ett stort praktiskt utslag inom EU:s 

miljö- och hälsoområde. Principen innebär att skyddsåtgärder ska vidtas om man kan anta 

att en åtgärd kan skada hälsa eller miljö, även om det inte finns fullständig vetenskaplig 

säkerhet om att skadan kommer att uppstå.31 Detta har REACH att efterleva. 

 

Principen om tillverkares, importörers och nedströmsanvändares ansvar 

REACH ska enligt dess portalstadgande säkerställa en hög skyddsnivå för både 

människors hälsa och miljön.32 Samtidigt ska förordningen bidra till en ökad 

konkurrenskraft för EU:s kemikalieindustrier.33  

 

REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare 

som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller 

använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.34 Bevisbördan placeras alltså 

på företagen istället för på myndigheterna. För att efterleva förordningen, måste företagen 

identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen som de tillverkar och säljer 

i EU. Företagen måste visa för ECHA hur deras ämnen kan användas säkert och måste 

vidare informera användare av ämnet om olika riskhanteringsåtgärder. Om en risk inte 

                                                
29 Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, 2012/C 326/01 (FEUF). 
30 Kemikalieinspektionen, Rapport Nr 1/12, s. 37. 
31 ibid. 
32 REACH, art. 1, p. 3. 
33 ibid., ingress, p. 1.  
34 ibid., art. 1, p. 3. 
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anses kunna bli till fullo hanterad, kan myndigheterna begränsa användandet av detta 

ämne på olika sätt.35 

 

No data, no market 

Företagens ansvar kommer också till uttryck i principen ”no data, no market”. För att ett 

ämne ska få tillverkas eller släppas ut på den europeiska marknaden skall det först 

registreras i enlighet med REACH.36 I och med registreringen måste vissa data gällande 

bland annat ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper bifogas. Detta stadgas i artikel 5 i 

REACH. Principen ”no data, no market” är dock inte undantagslös. Ett ämne får tillverkas 

eller släppas ut på marknaden utan registrering och därmed helt utan informationskrav 

om volymen som avses understiger 1 ton per år eller om ämnet betraktas som ett redan 

registrerat ämne enligt tidigare europeisk lagstiftning (ett s.k. infasningsämne eller anmält 

ämne). Då finns ett slutdatum, som skiljer sig beroende på ämne och kvantitet, varpå en 

tillverkare eller importör först efter detta måste registrera ämnet enligt REACH.37 

 

3.2.3 REACH och klassificering av ämnen och blandningar 

REACH är en lagstiftning som ofta samspelar med förordningen om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).38 CLP reglerar hur 

kemikalier ska klassificeras med avseende på farliga egenskaper, hur farliga kemikalier 

ska märkas med farosymboler och annan information till användare och hur 

förpackningar för farliga ämnen ska vara utformade.39 Den i sin tur grundar sig på en 

global standard som FN har utarbetat, GHS.40 Denna klassificering baseras på inneboende 

                                                
35 REACH, art. 5. 
36 ibid., art. 5. 
37 ibid., art. 6, 7, 21 och 23. 
38 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 

om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) 

nr 1907/2006 (CLP) 
39 CLP, art. 1. 
40 ibid., ingress, p. 5. Standarden heter Globally Harmonised System of Classification and 

Labelling of Chemicals. 
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egenskaper hos ett ämne och inte på riskbedömning. Med det menas att ett farligt ämne 

som kommer att användas i väldigt liten mängd och i en kontrollerad miljö och därmed 

inte utgör någon större risk trots detta måste klassificeras eftersom att det är dess 

inneboende egenskaper som räknas.41 Klassificeringen i CLP avser fysikaliska faror så 

som brandfarlighet och explosivitet, hälsofarliga egenskaper så som giftighet och 

cancerframkallande samt miljöfarliga egenskaper.42 CLP ställer krav på tillverkare, 

importörer och nedströmsanvändare att utföra testar för att fastställa om ett ämne medför 

några fysikaliska faror.43 En brist i CLP är dock att det inte finns något krav på tillverkare, 

importörer och nedströmsanvändare att ta fram data genom bland annat tester för att 

avgöra ett ämnes hälso- eller miljöfara. Detta gör att klassificeringar grundas på redan 

befintlig kunskap om sådan finns. Ett av syftena med REACH är bland annat att tillse att 

tillverkare, importörer och nedströmsanvändare tar fram just data gällande hälso- och 

miljöfara som kravställningen i CLP saknar.44 

 

3.2.4 Från registrering till begränsning 

REACH slår fast proceduren för inhämtning och bedömning av information om 

egenskaper och faror för både nya och existerande ämnen.45 Existerande ämnen kallas de 

ämnen som fanns på marknaden innan REACH antogs. De steg som ett ämne till vissa 

delar måste genomgå för att få tillgång till marknaden framgår av förordningens namn, 

registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Klassificeringen 

av ämnen enligt CLP kan ha inverkan i hur ämnena sedermera behandlas i REACH. 

 

Registrering 

Första steget, registreringsskyldigheten, förordnar tillverkare, importörer och 

nedströmsanvändare att registrera de ämnen som de använder i mängder om över ett ton 

per år. Dock behöver vissa listade ämnen som betraktats som helt ofarliga inte registreras 

                                                
41 CLP, ingress, p. 27 och Kemikalieinspektionen, Rapport Nr 1/12, s. 48. 
42 ibid., art. 3 och Kemikalieinspektionen, Rapport Nr 1/12, s. 48. 
43 ibid., art. 5 och Kemikalieinspektionen, Rapport Nr 1/12, s. 48. 
44 Kemikalieinspektionen, Rapport Nr 1/12, s. 48. 
45 Michanek G., Zetterberg C., Den Svenska Miljörätten, 2017, s. 344. 
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enligt REACH.46 Registreringen måste innehålla en teknisk dossier med översiktlig 

information om ämnets inneboende egenskaper och grundläggande toxikologi. Beroende 

på flera olika faktorer ställer REACH upp olika informationskrav som måste täckas för 

att registreringen ska anses vara giltig. Generellt sett kan sägas att kraven på rapportering 

av risker och riskbegränsande åtgärder ökar i relation till den volym som ska tillverkas 

eller importeras.47 En registrering av ett ämne som tillverkas, importeras eller används i 

volymer om mer än 10 ton per år måste till exempel innehålla en 

kemikaliesäkerhetsrapport innehållandes toxikologisk data, exponeringsdata och vissa 

riskhanteringsåtgärder.48 Efter att registreringen är inskickad får registranten som 

huvudregel börja eller fortsätta att tillverka eller importera ämnet om ECHA inte inom 

tre veckor lägger hinder i vägen. Dock finns särskilda bestämmelser för ämnen som inger 

mycket stora betänkligheter. Dessa måste godkännas för att få lov att tillverkas, 

importeras eller användas.49 

 

Utvärdering 

Förordningens andra steg består av ECHA:s utvärdering av den information som 

inkommit i registreringen. Utvärderingen består i huvudsak av tre steg, en automatisk 

kontroll att registreringen uppfyller de grundläggande kraven i REACH, en översiktlig 

utvärdering av den inkomna dossiern samt utvärdering av ämnet. Ämnesutvärderingen 

undersöker de risker som användandet av ämnet medför och vilka riskhanteringsåtgärder 

som kan vidtas för att kontrollera risken.50 Rent praktiskt tar ECHA hjälp av 

medlemsstaternas myndigheter tillika två kommittéer, Riskbedömningskommittén och 

Kommittén för socioekonomisk analys för att genomföra ämnesutvärderingen. Om 

ECHA anser att registreringen inte efterlever de krav som ställs i REACH eller anser sig 

behöva ytterligare information för att avgöra om ämnet ska bli föremål för vissa 

                                                
46 REACH, art. 2, p. 7 a och REACH, bilaga IV. 
47 ibid., art. 12. 
48 ibid., bilaga I. 
49 ibid., art. 21, 40 och Michanek G., Zetterberg C., s. 345. 
50 Applegate, J. S., Synthesizing TSCA and REACH: Practical principles for chemical 

regulation reform, 2008, s. 742. 
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begränsningar kan den begära detta från registranten.51 Om den information som 

inkommit bedöms som tillräcklig och ämnesutvärderingen visar att ämnet inte har några 

skadliga hälso- eller miljöeffekter får det användas. Om informationen om ämnet å ena 

sidan bedöms som tillräcklig men att ämnesutvärderingen å andra sidan påvisar skadliga 

hälso- eller miljöeffekter går processen vidare till godkännandeproceduren. 

 

För just är nanomaterial är registreringsprocessen och ämnesutvärderingen väldigt 

intressanta. Detta återkommer jag till under rubrik 4 och 5. 

 

Godkännande 

EU-kommissionen är den instans som fattar beslut om tillstånd. Generellt sett ska 

kommissionen se till den information den fått från medlemsstaternas myndigheter och 

sina två rådgivande organ, Riskbedömningskommittén och Kommittén för 

socioekonomisk analys. Ämnen som behöver godkännande är sådana som flaggats upp 

under ämnesutvärderingen samt ämnen som inger mycket stora betänkligheter. 

 

I vissa fall kan EU-kommissionen inte försvara ett ämnes användning rent vetenskapligt 

med hänsyn till de risker användningen medför. Tillstånd kan ändock beviljas om EU-

kommissionen anser att de socio-ekonomiska fördelarna med användningen av ämnet 

uppväger riskerna. Vanligtvis förutsätter detta att det inte finns några alternativa ämnen 

eller tekniker som är ekonomiskt och tekniskt användbara.52 

 

Begränsning 

Tillstånd för användning av ämnen som uppvisar skadliga hälso- och miljöeffekter kan 

ges med olika typer av begränsningar om ämnet användning, volymer som får tillverkas 

eller information som måste bifogas till nedströmsanvändare.53  

 

Det finns vissa grupper av ämnen som kan medföra allvarliga och ofta bestående skador 

på människors hälsa och miljön. Dessa identifieras som ämnen som inger mycket stora 

                                                
51 REACH, art. 40. 
52 ibid., art. 60 och Michanek G., Zetterberg C., s. 346. 
53 REACH, art 67. 
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betänkligheter och kallas inom REACH för SVHC-ämnen (Substances of Very High 

Concern). Ämnena kan vara cancerframkallande, mutagena, och reproduktionstoxiska 

(CMR-ämnen), långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT-ämnen), mycket 

långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB-ämnen) eller ämnen som leder till 

betänkligheter av likvärdig allvarlighetsgrad och som sannolikt har allvarliga effekter på 

människors hälsa eller miljön.54 

 

Ett ämne som identifieras som ett SVHC-ämne kan föras in i något som kallas 

kandidatförteckningen i REACH.55 Detta kan ske på initiativ av EU-kommissionen eller 

någon av EU:s medlemsstater.56 Efter att ett ämne hamnat på kandidatlistan kan 

användningen av det begränsas helt eller delvis genom förbud. I dagsläget finns det 173 

ämnen på kandidatförteckningen. Till exempel Blykromat, som används i olika 

färgpigment, och Bisfenol A, som används vid tillverkningen av olika plastartiklar såsom 

matlådor, har delvis förbjudits. Ett annat exempel är Asbest som förbjudits för praktiskt 

taget all användning.57  

 

Till skillnad från huvudregeln där registreringen är enda kravet för användning så får ett 

ämne på kandidatlistan varken marknadsföras eller användas utan tillstånd.58 Under 

godkännandeprocessen för SVHC-ämnen ska sökanden visa att de risker för hälsa och 

miljö som härrör från användningen av ämnet kan kontrolleras på ett adekvat sätt. Det 

krävs också att det ansökande företaget bifogar planer om hur det på sikt ska byta ut 

SVHC-ämnet mot ett säkrare alternativ. Om ett sådant ämne inte finns i dagsläget måste 

det dessutom visa på hur det arbetar för att ta fram ett sådant alternativ, detta är REACH:s 

substitutionsmodell. 

 

                                                
54 REACH, art. 57, p. a-f. 
55 ibid., bilaga XVII. 
56 ibid., art. 69, 129 och Michanek G., Zetterberg C., s. 346. 
57 European Chemicals Agency, 2017, besöksdatum 2017-08-02, den aktuella 

kandidatförteckningen finns endast att tillgå på internet genom artikel 59.10 REACH. 
58 REACH, bilaga XIV och Michanek G., Zetterberg C., s. 345. 
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3.3 Toxic Substances Control Act (TSCA) och påföljande lagstiftning  
3.3.1 Historia 

TSCA 

Innan TSCA antogs, under slutet av 1960- och början av 1970-talet hade frågan kring en 

ny kemikalielagstiftning börjat diskuteras på allvar i kongressen och senaten. Riskerna 

med en okontrollerad kemikalieproduktion hade börjat realiseras. Dödligheten i cancer 

hade ökat drastiskt sedan andra världskriget och cancerns koppling till kemikalier blev 

allt starkare. Samtidigt saknades myndigheter eller i vart fall någon myndighet med 

befogenhet nog att kontrollera problemen med kemikalierna.59  

 

Lagarna som reglerade kemikalier innan TSCA förlitade sig på ett system med 

kränkningar och skadestånd. Dessa tidiga system försökte alltså endast kompensera de 

skador som redan uppstått genom skadestånd. Men många av de skador som uppkom, 

såsom livslånga sjukdomar och dödsfall kunde aldrig helt kompenseras oavhängigt 

storleken på skadeståndet. Dessutom fanns väldigt lite hälsorelaterad information om de 

kemikalier som användes i samhället. TSCA kom som ett svar på detta system. Viljan 

fanns hos kongressen att skapa ett proaktivt system där man angrep potentiella risker 

istället för redan realiserade sådana.60 

 

Den existerande lagstiftningen var dessutom splittrad och tog inte ett helhetsgrepp om 

riskerna med ett ämne som sådant utan baserades istället på var skadan av ett ämne 

uppkom. Exempelvis täckte Clean Air Act och Clean Water Act endast föroreningar och 

                                                
59 Ed Brooks, Evolution of Risk Management of Existing Chemicals under TSCA, in 

United States Environmental Protection Agency Office of Pollution Control and Toxics, 

TSCA at twenty, 1996, genom Markell, D., An overview of TSCA, An Overview of TSCA, 

Its History and Key Underlying Assumptions, and Its Place in Environmental Regulation, 

Washington University Journal of Law & Policy, 32:333, s. 343. 
60 Applegate, J. S. s. 727f. 
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skador rörande luftkvalité respektive vatten.61 Det fanns ingen lagstiftning som kunde 

angripa det faktum att kemikalier kunde påverka flera element samtidigt och på olika sätt.  

 

Mot denna bakgrund valde kongressen att besluta om TSCA som trädde i kraft 1976. 

David Markell, professor i miljörätt vid Florida State University, listar de tre, enligt 

honom, avgörande anledningarna till varför kongressen valde att anta lagstiftningen. Den 

första var att skapa ett proaktivt eller förebyggande synsätt när det kommer till förståelsen 

av gifter och begränsningen av riskerna med dem. Den andra var att kunna möta dessa 

risker på ett samlat sätt istället för den splittring som fanns. Den tredje var att kunna 

tillgodogöra sig information för att öka förståelsen för faran med gifter och vilka risker 

de för med sig.62 

 

Under implementeringen av TSCA visade det sig, trots de goda ambitionerna, att lagen 

näst intill var tandlös. Ett talande exempel är när den amerikanska 

miljöskyddsmyndigheten, The United States Environmental Protection Agency (EPA), 

försökte förbjuda en bred användning av asbest år 1989. Beslutet blev draget inför 

domstol som 1991 inhiberade beslutet.63 Än idag finns inte ett generellt förbud mot en 

bred användning av asbest även om EPA i dagsläget har börjat undersöka det igen.64 

 

Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act 

Nya TSCA antogs den 22 juni 2016 under Barack Obamas regering och är en lag som 

ändrar och gör tillägg i TSCA.65 Syftet med lagen var avhjälpa många av de problem som 

TSCA visade sig ha. Nya TSCA har inneburit stora förändringar i många delar, även om 

                                                
61 Clean Air Act of 1963, Pub. L. 88 – 206, 77 Stat. 392, codified as amended at 42 U.S.C 

ch. 85, subch. I § 7401 et seq. och Clean Water Act of 1972, Pub. L. 92-500, 86 Stat. 816, 

codified as amended at 33 U.S.C §§ 1251-1387. 
62 Markell, D., s. 349. 
63 Corrosion Proof Fittings, et al., Petitioners, v. the Environmental Protection Agency 

and William K. Reilly, administrator, Respondents, 947 F.2d 1201 (5th Cir. 1991). 
64 Environmental Protection Agency, 2016, besöksdatum 2017-08-02. 
65 Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act of 2016, Pub. L. 114-

182, codified as amended at 15 U.S.C §§ 2601. 
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effekterna av dem ännu inte går att se. De stora förändringar som nya TSCA innebär som 

r tänkta att avhjälpa tidigare problem är bland annat; att EPA har fått nya direktiv för hur 

de ska prioritera sitt arbete vad gäller riskbedömningar av kemikalier; att EPA har fått 

fasta deadlines när riskbedömningar ska vara färdigställda; att en ny riskbaserad 

säkerhetsstandard används för att utvärdera om ett ämne ska anses utgöra en ”orimlig risk 

för hälsa och miljö” och att EPA därmed måste genomföra riskhanteringsåtgärder inom 

en fastställd tid. De ändringar som nya TSCA har medfört till TSCA kommer jag att 

beskriva i de fall det blir aktuellt. 

 

3.3.2 Syfte och övergripande mål 

TSCA, är den amerikanska motsvarigheten till EU:s REACH. Dess syfte är att reglera 

handeln och skydda hälsa och miljö genom att kräva testning och begränsningar i 

användandet av vissa ämnen.66 Den syftar vidare till att ge EPA befogenhet att reglera 

tillverkningen och användandet av giftiga ämnen.67 

 

I förorden till lagen nämns att USA:s policy är; att adekvat data skall tas fram gällande 

ämnens effekt på hälsa och miljö och att de som ska ansvara för framtagandet av denna 

data bör vara tillverkarna och användarna; att adekvat myndighet ska skapas för att 

reglera ämnen som innebär en orimlig risk för skada på hälsa eller miljö och att agera mot 

sådana ämnen som innebär överhängande fara; att myndighetsutövningen inte ska skapa 

onödiga ekonomiska hinder för innovation samtidigt som den fullföljer det övergripande 

syftet med lagen men att sådan innovation eller handel inte ska innebära orimliga risker 

för hälsa eller miljö.68 

 

I linje med detta ger TSCA EPA många verktyg för att dels skaffa information om 

kemikalier dels preventivt möta de faror som farliga ämnen kan ge upphov till. EPA ska 

med lagstöd kunna kontrollera ett ämne under hela dess livscykel, från tillverkning till att 

                                                
66 TSCA, ingress. 
67 ibid., sec. 2(b)(2) och Glicksman, Robert L., David L. Markell, William W. Buzbee, 

Daniel R. Mandelker, Danei M. Bodansky, och Emily Hammond, Environmental 

Protection : law and policy, 2015, s. 816. 
68 TSCA, sec. 2(b). 
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det blir avfall. EPA har också mandat att begära ytterligare tester av ett ämne eller vidta 

snabba åtgärder för att möta överhängande faror från vissa ämnen.69 Som jag nämnde 

ovan har lagens syfte eller mål till stora delar inte kunnat fullföljas på grund av 

omfattande problem. Nya TSCA ämnar återupprätta det gamla syftet med lagen. 

 

Jag kommer i avsnitten nedan att behandla dels gamla, dels nya TSCA. 

 

3.3.3 Existerande och nya ämnen  

TSCA reglerar ”existerande” och ”nya” kemikalier på olika sätt. De kemikalier som 

räknas som ”existerande” är de som fanns på marknaden 1976 när TSCA antogs. Dessa 

kemikalier, runt 62 000 stycket, togs in i TSCA:s lista över kemikalier. 70 Genom detta 

beslut kunde dessa kemikalier fortsätta att tillverkas och säljas utan att testas för sina 

eventuella toxiska effekter. Det innebar dock inte att EPA inte kunde kräva att dessa 

kemikalier skulle testas utan endast att de antogs vara ofarliga och fick fortsätta användas 

fram tills att något annat meddelas av EPA. Redan här uppkom ett problem för EPA, dels 

kunde EPA godtyckligt välja om den skulle begära testar dels var det oklart hur den skulle 

prioritera bland de tusentals olika kemikalierna.71 Efter att 62 000 ämnen listats som 

”existerande” har EPA sedan dess adderat ytterligare runt 23 000 nya ämnen till denna 

listan som idag innehåller cirka 85 000 ämnen.72  

 

Nya TSCA avser att ta ett samlat grepp om alla 85 000 ämnen. Den förordnar EPA att 

undersöka dels vilka ämnen som fortsatt används i dagsläget och som bör testas, dels 

vilka som inte längre används och därmed inte är aktuella att testa.73 

 

                                                
69 TSCA, sec. 6. 
70 Markell, D., s. 352. 
71Applegate, J. S., s. 763. 
72 Environmental Protection Agency, TSCA Chemical Substance Inventory, 2017, 

besöksdatum 2017-08-02. 
73 Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act, Sec. 6. 
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3.3.4 Från begäran om tester till begränsning 

EPA:s riskbedömningar och undersökningar av förhandsbesked 

Gamla TSCA 

Gällande existerande ämnen stadgar TSCA att EPA i vissa situationer kan kräva att 

tillverkare eller användare inkommer med testdata för att avgöra huruvida ämnet kan 

innebära en risk för hälsa eller miljö. Denna bestämmelse aktualiseras när the Interagency 

Testing Committé listar prioriterade ämnen. Av olika anledningar och processuella hinder 

har dock ytterst få ämnen listats.74 Listningen i sig aktualiserar sektion 4 i TSCA där EPA 

får mandat att kräva att tester av existerande ämnen ska utföras i två fall. För det första 

om EPA finner att tillverkningen, distributionen, bearbetningen, användandet eller 

bortskaffandet kan innebära en orimlig risk för skada på hälsa eller miljö. För det andra 

om EPA finner att det finns för lite data eller erfarenhet av ämnet för att förutse ämnets 

effekt på hälsa eller miljö och; att sådana tester är nödvändiga för att få fram tillräcklig 

data eller om ämnet tillverkas eller kommer att tillverkas i stora mängder och; det kommer 

eller med en rimlig förutsebarhet kommer att spridas i omfattande mängder i miljön eller 

att ämnet kommer eller att det finns en rimlig risk att människor i stor omfattning 

exponeras för ämnet.75 

 

Vad gäller nya ämnen eller existerande ämnen som ska användas på ett nytt sätt stadgar 

TSCA följande. Att ingen person får lov att dels tillverka ett nytt ämne, dels använda ett 

existerande ämne på ett signifikant nytt sätt, om inte personen 90 dagar innan 

tillverkningen eller användningen ger EPA ett förhandsbesked (Pre Manufacture Notice 

eller PMN) om tillverkningen eller användningen.76 Detta är det enda tillfället när EPA 

är skyldiga enligt TSCA att titta särskilt på ett visst ämne. Till förhandsbeskedet ska 

bifogas information om ämnets eventuella användning samt den data om riskerna med 

ämnet som tillverkaren innehar.77 EPA kan dock inte kräva att tillverkaren utför tester 

och inkommer med nya data, utan den får nöjda sig med vad den får. 78 Dessutom finns 

                                                
74 Applegate, J. S., s. 732. 
75 TSCA, sec. 4. 
76 ibid., sec. 4, 5. 
77 ibid., sec. 5. 

78 Applegate, J. S., s. 720. 



 27 

ingen lägsta nivå av toxicitetsdata som ska bifogas. Efter detta ska EPA analysera den 

ofta bristfälliga informationen de fått och bedöma om några typer av begränsningar krävs. 

Denna behandling har dock varit godtycklig och inte varit förenad med tidsbegränsningar 

för EPA. Däremot har en tillverkare eller användare som skickat in en PMN enligt TSCA 

fått lov att börja tillverka eller använda ämnet om EPA inte har meddelat något annat 

inom 90 dagar. Något som har skett i många fall. 

 

Nya TSCA 

Nya TSCA avser att ta ett samlat grepp över både existerande och nya ämnen och sänka 

de krav som uppställs för att tester ska kunna krävas. Lagen ger EPA en skyldighet att se 

över sin lista över ämnen och undersöka vilka som fortsatt används i USA, därefter en 

skyldighet att kategorisera dessa ämnen enligt en ny säkerhetsstandard för att skapa en 

prioritetsordning för testning. Kemikalierna kan kategoriseras som högprioriterade, 

lågprioriterade eller som en kemikalie där för lite information finns tillgänglig.  

 

Efter att prioritetsordningen är satt måste EPA påbörja en riskbedömning inom sex 

månader. Riskbedömningen skiljer sig också från gamla TSCA:s genom att kraven för att 

begära mer information från tillverkaren eller användaren, eller för att gå vidare till 

riskhanteringsåtgärder är alternativa istället för kumulativa. Nya TSCA stadgar att EPA 

kan begära mer information från tillverkare eller användare om det finns för lite 

information för att kunna ta ställning eller att ämnet kan utgöra en orimlig risk för hälsa 

och miljö eller att ämnet produceras i stora mängder och det finns en omfattande risk för 

spridning eller exponering.79 Dessa krav är alltså alternativa till skillnad från de 

kumulativa krav som uppställdes i TSCA. 

 

Gällande PMN eller upplysning om en signifikant ny användning måste EPA inom 90 

dagar ha behandlat informationen den fått in. Om 90 dagar passerar utan att tillverkaren 

eller användaren har fått svar innebär detta dock inte ett automatiskt godkännande som 

tidigare utan en utökad väntetid börjar.80 Informationen som bifogas i PMN kommer att 

prövas mot den nya säkerhetsstandarden. 

                                                
79 Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act, sec. 4. 
80 ibid., sec. 5(b). 
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Beslut och riskhantering 

Gamla TSCA – Orimlig risk eller otillräcklig information 

Efter att en riskbedömning var gjord och om EPA hade kommit fram till att ämnet innebar 

en orimlig risk var EPA tvunget att fatta beslut om riskhantering av ämnet. Detta kunde 

till exempel innebära begränsningar i ett ämnes tillverkning eller användning. Dessa 

begränsningar var dock tvungna att vara de minst betungande begränsningarna möjligt 

och både direkta och indirekta kostnader var tvungna att tas med i denna bedömning.81 Ju 

mer betungande begränsningar som ålades desto mer var mindre ingripande alternativ 

tvungna att utredas och desto högre var kraven på utredning om direkta och indirekta 

kostnader som beslutet skulle innebära. Dessa extremt tunga bevisbördor för EPA var 

orsaken till att en bred användning av asbest inte kunde förbjudas i Corrosion Proof 

Fittings v. EPA. I de fall tillverkningen eller användandet inte en orimlig risk fick 

kemikalien helt enkelt tillverkas och användas utan begränsningar.  

 

Om EPA ansåg att de hade otillräckliga data eller erfarenhet av att ämne kunde de enligt 

TSCA sektion 4 kräva att ytterligare tester skulle genomföras av tillverkaren eller 

nyttjaren. Trots dessa bestämmelser har EPA krävt tester och gjort riskbedömningar av 

ytterst få kemikalier, närmare bestämt för mindre än 200 ämnen. De flesta av dessa har 

dessutom testats efter ämnesspecifika lagar.82  

 

Orsakerna till varför så få ämnen har begränsats över huvud taget beror på tre faktorer. 

För det första har EPA inte haft en skyldighet att testa kemikalierna utan kunnat göra så 

godtyckligt. För det andra har den saknat medel att göra så. För det tredje har bevisbördan 

för farligheten med ett ämne inte legat på tillverkaren eller användaren utan på EPA. 

Beslut om ytterligare tester och beslut om begränsningar har självfallet skett, men dessa 

beslut har också kunnat blivit föremål för domstolsprövning. För att beslutet inte ska 

hållas för ogiltigt måste EPA ha underbyggt beslutet med ”substantiella bevis”.83 Detta 

har resulterat i ett processrättsligt moment 22. För att EPA ska kunna kräva att tester 

                                                
81 TSCA, sec. 6. 
82 Applegate, J. S., s. 738. 
83 TSCA, sec. 19(c). 
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genomförs måste de som nämnt ovan finna att ämnet av olika anledningar kan innebära 

en orimlig risk för skada på hälsa eller miljö. För att orimlig risk skulle kunna påvisas var 

EPA tvunget att kunna bevisa både att risken är signifikant och att fördelarna med att 

begränsa tillverkningen eller användandet överväger kostnaderna. Detta kan vara ytterst 

svårt och nästintill omöjligt om myndigheten saknar nödvändiga toxikologiska data om 

ämnet. John S. Applegate, professor vid Maurer School of Law, uttrycker detta moment 

22 tydligt: ”EPA must have chemical information in order to prove that it needs it, but it 

needs the information because it does not have it”.84 Gällande de 68 000 listade 

existerande ämnen återkommer samma problem. EPA innehar ingen information om 

ämnena i och med att de vid lagens införande som grupp inte antogs innebära en orimlig 

risk för hälsa och miljö. Att begära sådan information har därför i praktiken blivit 

omöjligt. 

 

Nya TSCA – otillräcklig information och orimlig risk 

Nya TSCA stadgar att ämnen som är listade som högprioritetsämnen inte får lov att 

tillverkas eller användas innan ett beslut har fattats av EPA. EPA måste kategorisera 

kemikalier som högprioriterade om den anser att ämnet kan innebära en orimlig risk med 

hänsyn till ämnets eventuella faror och dess exponeringsvägar.85 Till skillnad från TSCA 

stadgar nya TSCA dels att särskilt utsatta grupper ska beaktas samt att varken direkta eller 

indirekta kostnader ska beaktas enligt den nya säkerhetsstandarden.86 Ämnen där för lite 

data finns för att göra en riskbedömning kommer automatiskt att placeras som 

högprioriterade. 

 

Om orimlig risk inte identifieras får ämnet tillverkas eller användas fritt. Om orimlig risk 

dock identifierats måste EPA fatta ett slutgiltigt beslut om och genomföra 

riskhanteringsåtgärder inom två år. Dessa åtgärder kan innebära att praktiskt 

genomförbara och säkrare alternativ till ämnet beaktas beroende på tillgång och kostnad. 

Nya TSCA stadgar att andra åtgärder så som förbud eller utfasningsprogram ska starta så 

fort som möjligt, men inte senare än fem år efter det slutgiltiga beslutet om 

                                                
84 Applegate, J. S., s. 738. 
85 Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act, Sec. 6. 
86 ibid. 
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riskhanteringen. Detta för att eliminera de risker som fastställts. Otillräckliga data kan 

vara en sådan risk. För att avgöra vilken av de olika begränsningarna som ska användas 

får dock kostnadsaspekter tas med i bedömningen.87 Kraven på att substantiella bevis 

presenteras för ett beslut förändras inte i och med nya TSCA. Dock förändras de krav 

som EPA måste ha substantiella bevis för varför kraven sammansatt får anses lägre i nya 

TSCA än TSCA. Till exempel innebär de nya kraven att det blir lättare för EPA att kräva 

ytterligare data om ett ämne från en tillverkare. 

 

3.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att de två regelverken, REACH och Nya TSCA har många 

likheter och lika många skillnader. Vad gäller likheter har båda regelverken för det första 

till uppgift att balansera intresset av en god miljö och hälsa gentemot ekonomiska 

intressen. För det andra reglerar de båda kemikalier som sådana och inte var de hamnar i 

miljön eller i människokroppen. För det tredje syftar båda regelverken till att fungera 

preventivt istället för reaktivt. För det fjärde är båda regelverken baserade på risk på det 

sättet att de båda accepterar viss risk för exponering. En hög risk utesluter inte att ett ämne 

används om faran för exponering är väldigt låg.88 De båda har, i vart fall i ett tidigare 

skede, gjort skillnad på ”existerande” och ”nya” ämnen för att regleringarna vid dess 

antagande inte skulle slå för hårt mot industrin. Detta visade sig i båda fall vara en mindre 

önskvärd lösning som i praktiken gjorde myndigheterna tandlösa. Detta är dock ett 

problem som, med nya TSCA och i och med att vissa övergångsregler slutar gälla i 

REACH, verkar vara på väg att försvinna. 

 

Gällande registreringen eller PMN-förfarandet skiljer sig regelverken inte nämnvärt åt. 

Både EPA och ECHA har strikta tidsramar för när de måste återkoppla till ett företag. 90 

dagar för EPA och tre veckor för ECHA. Den information som måste lämnas i de olika 

förfarandena skiljer sig dock åt vilket jag återkommer till i avsnitt 4. Vad gäller 

riskbedömningar utgår ECHA och EPA efter olika riskbedömningsstandarder. Dessa är 

tämligen komplexa och inget jag kommer gå närmre in på här. Nya TSCA gjorde dock 

att riskbedömningsstandarden mer kom att likna den som stadgas i REACH genom att 

                                                
87 Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act, Sec. 6. 
88 Applegate, J. S., s. 753ff. 
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särskilt utsatta grupper måste beaktas. Vad gäller riskhantering förordnar Nya TSCA och 

REACH helt olika system. Framförallt är bevisbördan för riskerna med ett ämne i 

REACH lagd hos tillverkaren, importören eller nedströmsanvändaren medan bevisbördan 

enligt Nya TSCA återfinns hos EPA i mycket större utsträckning. Därefter kan både EPA 

och ECHA både delvis och helt förbjuda viss användning av ett ämne. Dock har detta 

fram till och med Nya TSCA för EPA endast framstått mer som en teoretisk, än en 

praktisk, möjlighet. 

 

Nu har du som läsare fått en övergripande bild av hur regelverken och dess processer 

fungerar, ända från registrering till eventuell begränsning. I avsnitten nedan kommer jag 

först att behandla regelverkens tillämpningsområde med särskilt fokus på nanomaterial. 

Omfattas de av REACH och TSCA? Därefter kommer jag att behandla de 

informationskrav och utredningsskyldigheter som regleringarna förordnar, också här med 

särskilt fokus på nanomaterial. 

 

4 Regelverkens tillämpningsområde 
4.1 Introduktion 
I detta avsnitt avser jag att utreda frågan huruvida nanomaterial kan anses vara omfattade 

av nya TSCA och REACH. Jag kommer att inleda med att se till regelverkens 

ämnesdefinitioner och därmed till en viktig del av deras tillämpningsområde. Jag kommer 

också undersöka eventuella regulatoriska definitioner av nanomaterial som kan kopplas 

samman med regelverken. Därefter kommer jag att se till vilka aktörer som omfattas av 

regelverken. Jag kommer också att lyfta upp likheter och skillnader mellan regelverkens 

tillämpningsområden. 

 

4.2 Faller nanomaterial inom REACH:s tillämpningsområde? 
4.2.1 Ämnesdefinitionen i REACH 

REACH:s tillämpningsområde gällande de objekt som avses fastställs redan i dess första 

artikel. Där nämns i andra punkten att ”I denna förordning fastställs bestämmelser om 
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ämnen och blandningar enligt definitionen i artikel 3…”89 I artikel 3 kan vi sedan läsa att 

ett ämne är ett ”kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller 

tillverkad form, inklusive de eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess 

stabilitet och sådana föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive 

eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller 

ändrar dess sammansättning.”.90 En blandning förklaras vara en ”blandning eller lösning 

som består av två eller flera ämnen.”.91 

 

Det är tydligt att REACH:s definition av ämnen och likaså blandningar är bred och 

teoretiskt sett borde inkludera nanomaterial. Nanomaterial finns i både naturlig och 

tillverkad form och är, precis som sina respektive bulkämnen bestående av ett kemiskt 

grundämne eller föreningar av dessa. REACH har en lång och extensiv lista på 

definitioner av många typer av speciella föreningar av ämnen som har ansetts värdefulla 

att definiera. Nanomaterial finns dock inte definierat och inte heller omnämnt någonstans 

i förordningen. Varför nanomaterial inte omnämns alls kan bero på att REACH 

utvecklades och implementerades innan frågan om potentiella risker med nanomaterial 

uppmärksammades på den politiska nivån.92  

 

Det har från många håll framförts kritik mot REACH:s definition av ämne. Kritiken består 

av att definitionen inte är tillräckligt precis för att omfatta nanomaterial på ett funktionellt 

sätt. I SOU 2013:70, Säker Utveckling! – Nationell handlingsplan för säker användning 

och hantering av nanomaterial, exemplifieras problemet med hjälp av kolnanorör, 

fullerener och grafen som alla består av det kemiska grundämnet kol. Dessa former av 

kol har dock väldigt olika fysikalisk-kemiska egenskaper, såväl i förhållande till andra 

former av ämnet kol som till varandra. Författarna till utredningen menar att ”om 

registreringen av dessa (och andra) nanomaterial ska kunna fylla syftet att tillhandahålla 

information som är relevant för att bedöma vilka eventuella risker materialen kan medföra 

                                                
89 REACH, art. 1, p.2. 
90 ibid., art. 3, p.1. 
91 ibid., art. 3, p.2. 
92 SOU 2013:70, s. 165. 
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och hur de kan hanteras på ett säkert sätt behöver definitionen av ”ämne” kompletteras.”93 

Utredningen slår fast att det behövs utökad fysikalisk-kemisk karaktärisering som tar 

hänsyn till nanomaterials speciella egenskaper. Uppgifter om storlek, form och 

ytmodifiering har föreslagits att inkluderas för nanomaterial.94 

 

4.2.2 Vad som explicit undantas 

Vilka objekt som direkt undantas från REACH listas i artikel 2 i REACH. Dessa är 

mestadels sådana som redan är reglerade inom andra regelverk i EU, såsom radioaktiva 

ämnen, blandningar eller varor som är föremål för tullövervakning, transporter av farliga 

ämnen, avfall, läkemedel och livsmedel.95 

 

4.2.3 EU-kommissionens definition av nanomaterial 

Eftersom att nanomaterial inte definieras inom REACH eller många andra EU-regelverk 

beslutade EU-kommissionen, år 2011, om att offentliggöra en rekommendation om en 

definition av nanomaterial. Detta som ett led i att utöva påtryckning för att regleringen av 

nanomaterial måste komma till stånd men också för att skapa en harmoniserad 

terminologi mellan olika nanorelaterade rättsakter och vägledningsdokument, och 

därmed underlätta för bland annat ECHA.96  

 

EU-kommissionen definierade nanomaterial enligt följande: ”Nanomaterial är ett 

naturligt, oavsiktligt framställt eller avsiktligt tillverkat material som innehåller partiklar 

i fritt tillstånd eller i form av aggregat eller agglomerat och där minst 50 % av partiklarna 

i antalsstorleksfördelningen har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 

nanometer.”97 Rekommendationen innehåller vidare några förtydliganden av det citerade 

ovan, som dock inte är av större vikt för denna uppsats.  

 

                                                
93 SOU 2013:70, s. 166. 
94 ibid.  
95 REACH, art. 2. 
96 SOU 2013:70, s. 62. 
97 Kommissionens rekommendation av den 18 oktober 2011 om definitionen av 

nanomaterial, Europeiska Kommissionen 2011. 
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I rekommendationen definieras nanomaterial tämligen brett och generiskt. Definitionen 

begränsar sig varken till specifika användningsområden eller var materialen kommer 

ifrån. Definitionen omfattar naturligt förekommande nanomaterial, tillverkade 

nanomaterial och sådana nanomaterial som utan avsikt uppkommit vid till exempel 

produktion av andra ämnen. Definitionen är baserad på storleken av partiklarna som dess 

enda kriterium, nämligen 1 - 100 nm vilket utesluter större atomer och molekyler. 

Definitionen är vidare inte är rättsligt bindande för medlemsstaterna, utan endast en 

rekommendation som namnet antyder. Däremot kan rekommendationen komma att ligga 

till grund för tolkningar av bland annat ECHA och dess överklagandenämnd. Detta kan 

påverka både tillverkare, importörer och nedströmsanvändare. Tolkningarnas juridiska 

bärighet är i dagsläget inte prövat av Europeiska unionens domstol.  

 

I några nyligen fattade beslut från ECHA:s överklagandenämnd har dock definitionen av 

nanomaterial blivit omnämnd.98 Företagens yrkanden och argumentation, ECHA:S 

försvar och överklagandenämndens domskäl och domslut är lika i alla fallen varför jag 

endast kommer gå igenom ett av dem. Denna prövning är också av stort intresse för frågan 

om informationskrav i REACH och TSCA som tas upp under rubrik 5. Bakgrunden i 

fallet är att ett företag överklagade ett beslut av ECHA. ECHA:s beslut rörde företagets 

registrering av Kiselsyra, aluminiumnatriumsalt. Företaget hade uttryckligen registrerat 

Kiselsyran som nanomaterial. ECHA uppfattade dock att företaget registrerade ämnet i 

både bulk- och nanoform. ECHA ansåg att registreringen inte uppfyllde de 

informationskrav som ställs i REACH och menade att företaget skulle inkomma med 

ytterligare information om ämnets namn, molekylära och strukturella formel, ämnets 

komposition samt en förklaring över vissa analysmetoder. I detta beslut nämnde ECHA 

att de ville ha information om ämnets ”forms”, ”grades” och ”nanoforms”.99 En reflektion 

är att ECHA helt enkelt trodde att företaget skulle tillverka ämnet både i bulk- och 

nanoform och ansåg att den data som företaget inkommit med rörande nanoformerna inte 

var tillräckliga. 

 

                                                
98 Decision of the Board Of Appeal Of The European Chemicals Agency, 12 oktober 

2016, A-011-2015, A-010-2015, A-009-2015 och A-008-2015. 
99 A-011-2015, p. 3-10. 
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Företaget yrkade att beslutet skulle ogiltigförklaras då det stred mot principen om 

rättssäkerhet. Principen kräver att varje bindande beslut från en myndighet ska vara så 

klart och precis att personen som träffas av beslutet, utan tvetydighet ska veta sina 

rättigheter och skyldigheter.100 Som grund för detta anförde företaget att ECHA använde 

sig av odefinierad och oklar terminologi då ingen av dessa uttryck fanns stadgade i 

REACH. Företaget menade vidare att ECHA:s agerade ultra vires eftersom att de krävde 

information på en detaljnivå som inte stadgas i REACH. Företaget menar också att 

beslutet strider mot proportionalitetsprincipen eftersom att ECHA kräver information 

som varken är stadgad i lag, är relevant eller nödvändig och att detta skapar en 

oproportionerligt tung börda för företaget.101 Företaget menar att det självklart har en 

egen uppfattning om vilka material som är att betrakta som nanomaterial, men att den inte 

kan veta vad ECHA menar när den talar om nanomaterial eftersom att en definition ifrån 

deras håll saknas.102 Som svar på detta lyfter ECHA upp EU-kommissionens definition 

av nanomaterial och menar att termen ”nanoform” finns definierad klart och tydligt i 

definitionen.103 

 

Överklagandenämnden påpekar i domskälen att varken ”grades” eller ”forms” finns 

definierade i REACH och att ECHA själva i sin kommunikation med företaget inte 

definierade dessa begrepp, eller i vart fall inte definierade dessa begrepp tydligt. EHCA:s 

beslut var i det fallet inte tillräckligt klara och precist. Vidare påpekar nämnen att 

”nanoforms” inte finns definierat i EU-kommissionens definition utan att det är 

”nanomaterial” som är definierat.104 Eftersom att företaget endast registrerade ämnet som 

ett nanomaterial enligt den definition som EU-kommissionen uppställt menar 

överklagandenämnden att företaget självklart blev osäkra på vilken mer information de 

skulle inkomma med som rörde ”nanoforms” när informationen de gett avsåg 

nanomaterial. ECHA:s beslut och beslutet kommunicering var därför också i detta fall 

                                                
100 A-011-2015, p. 36. 
101 ibid., p. 20. 
102 ibid., p. 26. 
103 ibid., p. 32. 
104 ibid., p. 53. 
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inte tillräckligt klart och precis. Överklagandenämnden ogillade beslutat och återförde 

det till ECHA.105 

 

Fallet är av intresse både dels frågan om vikten av EU-kommissionens definition av 

nanomaterial dels frågan om vilka informationskrav som ställs på företag avser registrera 

nanomaterial. Gällande vikten av EU-kommissionens definition av nanomaterial tycker 

jag vid en läsning av beslutet från överklagandenämnden att helhetsbilden tyder på att 

EU-kommissionens rekommendation om definition av nanomaterial ändå inger viss vikt 

vid en registreringsprocess, i vart fall om ECHA, i sina beslut är klara och precis med sin 

terminologi och använder den som stadgats i definitionen. Överklagandenämnden skriver 

bland annat i punkt 59 i beslutet att: ”… the Agency was unable to clarify for example 

whether the requests for information in the Contested Decision are to understood as 

meaning that the Appellant must provide details of the size of the Substance beyond that 

required to show that it is indeed a nanomaterial within the meaning of Commission 

Recommendation 2011/696/EU.” Jag tror att om ECHA:s beslut hade inneburit krav på 

mer information från företaget, som i sin helhet grundade sig på de data som 

karaktäriserar nanomaterial enligt EU-kommissionens rekommendation, så skulle inte 

beslutet ha stridit mot principen om rättssäkerhet. Jag tror dessvärre att beslutet då hade 

ogiltigförklarats antingen på grund av att myndigheten agerade ultra vires eller att beslutet 

var oproportionerligt. 

 

4.2.4 Avsaknaden av nanospecifik reglering 

Nanomaterial faller alltså inom REACH:s tillämpningsområde. Utan en definition av 

nanomaterial som finns reglerad är också utsikterna till särreglering av nanomaterial låg. 

I dagsläget har detta resulterat i mist två större problem som jag kan se, dels med de 

tonnagetrösklar som REACH ställer upp, dels att nanomaterial behandlas som bulk-

material vid registreringar. 

 

Tonnagetrösklar 

REACH:s registreringsskyldighet inträder först vid när en volym av minst ett ton ska 

tillverkas eller importeras. För volymer under detta krävs ingen registrering och därmed 

                                                
105 A-011-2015, p. 59, 63, 65. 



 37 

information alls.106 Därefter ställs allt striktare krav på tillverkaren och importören 

gällande den information som ska lämnas vid registreringen om volymerna överstiger 10 

ton, 100 ton eller 1000 ton. Det är till exempel först vid 10 ton som en 

kemikaliesäkerhetsrapport måste bifogas till dossiern. I ingressen till REACH nämns 

skrivs följande: ”Kraven på framtagning av information om ämnen bör vara beroende av 

i vilka mängder ett ämne tillverkas eller importeras, eftersom denna är ett mått på i hur 

hög grad människor och miljö riskerar att exponeras för ämnena, och bör beskrivas 

ingående.”.107 Till synes är regleringen alltså baserad på tanken att volymen kan kopplas 

direkt till risk. Det må förvissa vara sant, men det skapar också ett väldigt trubbigt 

instrument. Riskerna med nanomaterial kan, i jämförelse med bulkmaterial, redan vid 

låga volymer vara stora på grund av dess förmåga att reagera med omvärlden.108 Som 

nämnt tidigare har forskare föreslagit om en omräkningsfaktor av 100 gällande 

registreringsskyldigheten för nanomaterial för att hantera de risker som finns på ett bättre 

sätt. Det skulle innebära att registreringsskyldigheten för nanomaterial inträder vid 10 kg 

istället för 1 ton som gäller för bulkmaterial. Samtidigt menar forskarna att de låga 

informationskrav som för bulkmaterial som produceras mellan 1 – 10 ton är för låga vilket 

hade gjort att tillräcklig information för att göra en fullständig riskbedömning ändå hade 

saknats.109 Det övergripande problemet är att REACH skapades med bulkmaterial i 

åtanke. Tonnagegränserna i sig hade inte behövt vara ett problem om nanomaterial 

särreglerades. Vad EU-kommissionen och dess arbetsgrupper dock tänker göra åt 

problematiken får framtiden utvisa.  

 

Nanomaterial behandlas som bulkmaterial 

För att särskilja ett ämne från ett annat använder sig REACH av ett identifieringssystem 

som kallas Chemical Abstaract Service (CAS). Detta system skiljer mellan ämnen på 

basis av deras nya molekylära strukturer, inte deras storlek. Kort sagt innebär detta att om 

två ämnen har samma molekylära struktur kommer dess registreringsnummer, dossier etc. 

i REACH att vara densamma. Nanomaterial utmanar detta system på ett specifikt sätt. Ett 

                                                
106 REACH, art. 6.1. 
107 ibid., ingress, p.25. 
108 SOU 2013:70, s. 47f. 
109 ibid., s. 167f. 
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exempel är silver som finns numrerat i CAS. Silver och nanosilver har dock samma CAS-

nummer eftersom att deras molekylära strukturer är de samma. Systemet med CAS ser 

alltså inte till det faktum att storlek och form ofta leder till att nanomaterial innehar helt 

olika egenskaper än dess bulkmaterial.110 

 

I praktiken resulterar detta i att en tillverkare eller importör som hanterar volymer av 

nanosilver över ett ton kan registrera nanosilvret enligt sitt CAS-nummer utan att ECHA 

får reda på om det är bulksilver eller nanosilver. Detta trots att nanosilver har vissa 

inneboende egenskaper som bulksilvret saknar. Detta gör nanosilvret väldigt populärt i 

bland annat klädtillverkning på grund av sin antibakteriella funktion.111 Vissa företag, så 

som företagen som överklagade ECHA:s beslut, har trots detta, registrerat sina 

nanomaterial som just nanomaterial. Därmed har de lämnat information om tillverkning, 

användning, klassificering, märkning och riskhanteringsåtgärder. Precis som rättsfallen 

ovan antyder är dock vilken information som måste lämnas omtvistad. Vilka ämnen som 

i dagsläget är nanomaterial men som har räknats som sin motsvarighet i bulkmaterial är 

omöjligt att säga.  

 

Vidare har REACH vissa övergångsregler för ämnen som existerade när REACH tillkom. 

Dessa ämnen kallas för infasningsämnen. Övergångsreglerna innebär generellt att 

tillverkare av ett infasningsämne inte måste inkomma med nya data om ämnet fram till 

dess att övergångsregeln slutar gälla. Precis som ovan har nanomaterial kunnat tillverkas 

och importerats under skydd av sitt bulkmaterial som dessutom varit ett 

infasningsämne.112  

 

Detta problem är uppmärksammat av EU-kommissionen som i en översyn av 

lagstiftningen av nanomaterial skriver: ”Många registreringar av ämnen med kända 

nanoformer innehåller ingen tydlig uppgift om vilka former som omfattas eller hur 

uppgifterna hänför sig till nanoformen. Endast en liten mängd information gäller specifikt 

                                                
110 European Environment Agency Report, No 1/2013, s. 537f. 
111 ibid., s. 535. 
112 Europeiska Kommissionen, KOM(2012) 572, Andra översynen av lagstiftningen av 

nanomaterial, s. 6. 
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säker användning av de nanomaterial som ska omfattas av registreringsunderlagen. Detta 

kan delvis förklaras med avsaknaden av detaljerad vägledning för registranter om 

registrering av nanomaterial och de allmänna formuleringarna i Reachbilagorna.”113 Än 

idag finns ingen lösning på problem och åter igen får framtiden utvisa vad EU-

kommissionen och dess arbetsgrupper tänker göra åt problemet. 

 

4.2.5 Slutsats 

Slutsatsen är att nanomaterial faller inom den ämnesdefinition som REACH ställer upp. 

Dock finns det vissa problem med lagstiftningen som innebär att nanomaterial undantas 

reglering, trots att de är omfattade av ämnesdefinitionen. Tonnagetrösklarna och faktumet 

att nanomaterial kan falla in under sitt bulkmaterials registrering resulterar i att många 

nanomaterial aldrig uppmärksammas. Om de väl uppmärksammas innebär avsaknaden 

av en lagstadgad definition av nanomaterial att informationen som ECHA söker kräva av 

registranterna ofta inte erhålls vilket vi såg i rättsfallen ovan. 

 

4.3 Faller nanomaterial inom TSCA:s tillämpningsområde? 
 

4.3.1 Ämnesdefinitionen i TSCA 

TSCA:s tillämpningsområde för de objekt som avses återfinns redan i lagens ingress som 

lyder ”To regulate commerce and protect human health and the environment by requiring 

testing and necessary use restrictions on certain chemical substances and for other 

purposes.”.114 Lagen avses alltså tillämpas på “certain chemical substances”, hädanefter 

särskilda ämnen. Av lagens andra sektion framgår också att den gäller för ”mixtures”, 

hädanefter blandningar.115  De särskilda ämnena definieras som ”any organic or inorganic 

substance of a particular molecular identity, including- (i) any combination of such 

substances occurring in whole or in part as a result of a chemical reaction or occurring in 

nature, and (ii) any element or uncombined radical.”116 Blandningar definieras som ”any 

combination of two or more chemical substances if the combination does not occur in 

                                                
113 Europeiska Kommissionen, s. 6. 
114 TSCA, ingress. 
115 ibid., Sec. 2. 
116 ibid., Sec. 3, 2(b). 
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nature and is not, in whole or in part, the result of a chemical reaction”117 TSCA har 

således, likt REACH, en väldigt bred definition av vad som är att betrakta som ämnen 

och blandningar. 

 

TSCA:s definition av ämne är så pass bred att den teoretiskt sett borde inkludera 

nanomaterial. Dock finns inte heller här nanomaterial explicit definierade eller utpekade 

någonstans i lagen. Detta kan bero på att lagen antogs 1976 och nanoteknik och 

nanomaterial över huvud taget inte diskuterades vid lagstiftningen. Att det inte omnämns 

behöver nödvändigtvis inte betyda att nanomaterial som sådana ska undantas. Enligt min 

mening talar den breda ämnesdefinitionen snarare för att lagen är ämnad att vara så pass 

flexibel att den skulle kunna anpassas till en föränderlig framtid. Dock kan andra 

bestämmelser i TSCA ligga i vägen för en effektiv reglering av nanomaterial, precis som 

för REACH. Nya TSCA ändrar inte lagens tillämpningsområde alls. 

 

4.3.2 Vad som explicit undantas 

De objekt som direkt undantas från TSCA:s definition av ämne listas i sektion 3(2)(B). 

Där undantas bland annat; blandningar som inte faller inom lagens definition av 

blandning, pesticider, tobak eller tobaksprodukter, råvaror, nukleärt material eller 

nukleära biprodukter, vissa typer av särskilt beskattade varor, livsmedel, medicin och 

kosmetika. De flesta av dessa är reglerade av andra lagstiftningar. 

 

4.3.3 EPA:s beslut om nanomaterial 

I ett nyligen fattat beslut från den 12 januari 2017 från EPA anser den sig ha mandat att 

reglera nanomaterial under TSCA. Själva kraven de ställer på tillverkare eller användare 

finner dock stöd i Nya TSCA. Beslutet gäller retroaktivt för en period om tre år bakåt i 

tiden från det att beslutet träder i kraft den 14 augusti 2017 och innebär att alla som 

tillverkar eller nyttjar vissa nanomaterial måste rapportera in detta. Beslutet är direkt 

bindande och kodifieras i Code of Federal Regulations.118 De nanomaterial som beslutet 

                                                
117 TSCA Sec. 3, 8. 
118 Environmental Protection Agency, Proposed TSCA Reporting and Recordkeeping 

Requirements for Chemical Substances When Manufactured or Processed as Nanoscale 

Materials, 82 FR 3641. 
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riktar sig mot är de som innehar fast form vid 25 grader Celsius och normalt atmosfäriskt 

tryck eller som är tillverkade i former där några partiklar, inklusive aggregat och 

agglomerat, finns i storleksordningen om 1 - 100 nanometer i minst en dimension; och 

som är tillverkade eller nyttjade för att uppvisa en eller flera unika och nya egenskaper. 

EPA tydliggör att beslutet om nanomaterial inte ska innefatta en definition av 

nanomaterial utan att det endast är dessa nanomaterial den för tillfället väljer att beslut 

om.119 Dock innebär inte beslutet att tillverkare och användare måste testa eller ta fram 

nya data. De måste dock rapportera in data som är känd eller som är rimlig att veta.120 

Beslutet har inte blivit överklagat och därmed vunnit giltighet. 

 

4.3.4 Avsaknaden av nanospecifik reglering 

Under lång tid har TSCA, fram tills EPA:s nyligen fattade beslut, negligerat nanomaterial. 

Precis som i REACH regleras kemikalier baserat på deras CAS-nummer enligt TSCA. 

Detta har lett till att majoriteten av nanomaterial enligt TSCA har hamnat inom kategorin 

”existerande kemikalier”.121 EPA har försökt att kräva information om nanomaterial 

genom att påvisa att ämnet, på grund av att det är ett nanomaterial, används på ett 

signifikant nytt sätt. Detta startar en PMN-process där EPA kan begära mer information 

om existerande kemikalier där syftet med ämnet signifikant har ändrats från den 

tidpunkten då ämnet först var undersökt. Hittills har detta använts för bland annat 

kolnanorör.122 Om en tillverkare eller nyttjare skulle motsätta sig ett sådant beslut av EPA 

skulle EPA enligt TSCA vara tvungen att bevisa att ämnet innebar en orimlig risk vilket 

resulterade i ett processrättsligt moment 22. Med Nya TSCA är dock detta problemet 

undanröjt till stor del och precis som vi har sett har EPA utfärdat ett beslut där den kräver 

information från sådana som tillverkar eller nyttjar nanomaterial, även sådana som 

kategoriserades som ”existerande ämnen” i TSCA.  

 

                                                
119 Environmental Protection Agency, 82 FR 3641, s. 3643. 
120 ibid., s. 3647. 
121 European Environment Agency, Report No 1/2013, s. 537. 
122 TSCA, Sec. 5(a)(2) och Widmer, M och Meili, C, Approaching the nanoregulation 

problem in chemical legislation in the EU and US, 2010, s. 238ff. 
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4.3.5 Slutsats 

Hur Nya TSCA och EPA:s beslut om nanomaterial kommer att inverka på EPA:s förmåga 

att i stort reglera nanomaterial, införskaffa ny information om nanomaterial, prioritera 

dessa och sedan göra riskbedömningar är alldeles för tidigt att säga. Dock är tydligt att 

TSCA:s ämnesdefinition omfattar nanomaterial och att EPA anser sig ha mandat att 

reglera dessa. EPA:s beslut visar också att den inte endast i teorin utan också i praktiken 

kan reglera nanomaterial. 

 

4.4 Vilka regleras av lagstiftningarna? 
4.4.1 REACH 

REACH grundar sig på principen att det är tillverkare, importörer och 

nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar eller använder 

inte har några skadliga hälso- eller miljöeffekter.123 Det är alltså dessa subjekt som bär 

ansvaret enligt förordningen. Vad gäller en nedströmsanvändare kan denna vara en fysisk 

eller juridisk person, annan än tillverkaren eller importören, som är etablerad i 

gemenskapen och som använder ett ämne i sin industriella eller professionella 

verksamhet. En distributör eller konsument är dock inte att räkna som 

nedströmsanvändare.124 Ett företag etablerat utanför EU är inte bundet av REACH, även 

om det exporterar produkter till den Europeiska unionens marknad. Den som då svarar 

för att REACH efterlevs är importören. Förordningen påverkar därmed en stor grupp av 

företag inom många olika sektorer, även företag som själva inte ser sig som företag som 

handhar kemikalier.125  

 

4.4.2 TSCA 

TSCA gäller också den för fysiska och juridiska personer. Till skillnad från REACH 

definierar den inte subjekten på samma sätt som tillverkare, importör och 

nedströmsanvändare utan kopplar lagens inflytande starkare till de åtgärder som vidtas 

med ämnet i fråga. I TSCA nämns att ”adequate data should be developed with respect to 

                                                
123 REACH, art. 1, p. 3. 
124 ibid., art 3, p. 13. 
125 European Chemicals Agency, Understanding REACH, 2017, besöksdatum 2017-08-

01. 
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the effect of chemical substances and mixtures on health and the environment and that 

the development of such data should be the responsibility of those who manufacture and 

those who process such chemical substances and mixtures”.126 Det är alltså de som 

tillverkar och de som behandlar eller breeder ämnen som utpekas som ansvariga. Vad 

gäller import av ämnen omfattas det av begreppet tillverkning.127
 

 

4.5 Slutsats 
Både TSCA:s och REACH:s ämnesdefinitioner omfattar båda nanomaterial. I båda fall 

har dock registreringssystemet regelverken använder sig av, CAS, samt avsaknaden av 

särreglering av nanomaterial medfört att nanomaterial i stor omfattning ”flugit under 

radarn”. De har ofta kunnat regleras rent teoretiskt, men i verkligheten har det visat sig 

att nanomaterial fallit in under redan registrerade eller existerande ämnens 

riskbedömningar och inga nya data har behövts produceras av varken tillverkare, 

importörer, nyttjare eller nedströmsanvändare. REACH skiljer sig mot TSCA i den 

meningen att den har sina tonnagegränser. Detta medför ett särskilt problem för REACH 

då många nanomaterial produceras i mindre mängder. TSCA å sin sida har dragits med 

stora processuella hinder dels genom deras regellättnader för existerande ämnen, dels 

genom det moment 22 som uppkom när EPA:s beslut om att kräva mer information om 

ett ämne för att avgöra om det innebar en orimlig risk för hälsa och miljö blev överklagat. 

Då var EPA tvungen att kunna bevisa att ämnet innebar en orimlig risk för hälsa och miljö 

för att kunna få tillgång till data som skulle ligga tillgrund för just den utredningen. Även 

om REACH har arbetsgrupper som arbetar med att ta fram förslag på hur en ny reglering 

av nanomaterial skulle kunna se ut så är Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 

21st Century Act, alltså nya TSCA, som under det senaste året bidragit mest till 

regleringen av nanomaterial av de två regelverken. Som nämnt ovan är det dock för tidigt 

att se resultatet av nya TSCA:s inverkan på regleringen av nanomaterial. 

 

                                                
126 TSCA, sec. 2(b). 
127 ibid., sec. 3(7) 



 44 

5 Informationskrav och 

utredningsskyldigheter  
5.1 Introduktion 
Under tidigare avsnitt har jag delvis berört olika typer av informationskrav och 

utredningsskyldigheter i regelverken. I både REACH och TSCA stadgas att tillverkare, 

importörer, nedströmsanvändare respektive tillverkare och nyttjare i vissa fall måste 

inkomma med viss information till myndigheterna om ett ämne. I REACH krävs detta när 

ett ämne tillverkas eller importeras i volymer om över ett ton.128 I TSCA krävs detta när 

ett nytt ämne ska börja tillverkas eller användas, eller när ett existerande ämne ska 

användas på ett signifikant nytt sätt.129 Vidare har de båda myndigheterna ECHA och 

EPA vissa verktyg för att kunna begära kompletterande information om de anser detta 

nödvändigt. Detta är de grundläggande delarna när det kommer till informationskrav eller 

utredningsskyldigheter. Å ena sidan företagens informationslämning, å andra sidan 

myndigheternas verktyg att kräva ytterligare information. 

 

Varför är då dessa informationskrav viktiga? Informationskraven ligger till grund för den 

riskbedömning som är avgörande för att se om användningen av ett ämne innebär 

oacceptabla eller icke hanterbara risker för hälsa och miljö. En riskbedömning innebär 

generellt sett att kunskaperna om inneboende potentiellt farliga egenskaper hos ett ämne 

vägs samman med en analys av möjlig exponering för ämnet, alltså i vilken utsträckning 

människor och miljö kan bli utsatta.130 Genom detta resultat kan en riskfaktor räknas ut, 

förutsatt att de test- och analysmetoder som använts vis bearbetningen av informationen, 

har varit anpassade för den typ av ämne som ska testas. 

 

I det följande avsnittet kommer jag översiktligt att lyfta upp de informationskrav eller 

utredningsskyldigheter som kan föreskrivas tillverkare, importörer och 

nedströmsanvändare enligt REACH respektive tillverkare och nyttjare enligt TSCA. Jag 

                                                
128 REACH, art. 6, 7, p.4. 
129 TSCA, sec. 5. 
130 SOU 2013:70, s. 90. 
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kommer vidare att gå in på de utmaningar som just nanomaterial ställer på 

informationskraven. 

 

5.2 REACH 
5.2.1 Grundläggande informationskrav 

REACH stadgar att ansvaret för att ett ämne inte på ett negativt sätt påverkar hälsa eller 

miljö åligger tillverkare, importörer och nedströmsanvändare.131 Rent konkret leder det 

till att tillverkare och importörer måste införskaffa all relevant information om de ämnen 

som de producerar eller importerar för den europeiska marknaden i större mängder än 1 

ton per år.132 

 

REACH:s informationskrav är tätt kopplade till den volym av ett ämne som ska tillverkas, 

importeras eller användas. Ett ämne som tillverkas, importeras eller används i en volym 

under ett ton har inget registreringskrav kopplat till sig alls. När volymen av ett ämne 

överstiger ett ton finns dock krav på viss standardinformation som måste medfölja 

registreringen. Därefter måste ytterligare information bifogas till registreringen när 

volymgränserna, som är på 10, 100 och 1000 ton, passeras. Dessa informationskrav 

återfinns i REACH bilaga VI – X.133 Standardinformationen som efterfrågas handlar om 

ett ämnes fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper i olika 

mån, beroende på volymen som registreras.  

 

Tillverkning eller import av volymer över 10 ton per år innebär att standardinformationen 

som är en del av den tekniska dossiern måste kompletteras. Enligt artikel 14 i REACH 

skall en kemikaliesäkerhetsbedömning göras och en kemikaliesäkerhetsrapport skapas.134 

Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall baseras på den information om ämnet som ingår i 

den tekniska dokumentationen och ska utmynna i en bedömning om ett ämnes kan anses 

vara hälsofarligt som sådant, hälsofarligt baserat på fysikalisk-kemiska egenskaper, 

miljöfarligt eller ett PBT eller vPvB-ämne. Om en registrant bedömer att det aktuella 

                                                
131 REACH, art. 1.3. 
132 ibid., art. 6.1 och art. 12. 
133 ibid., art. 10, 12. 
134 ibid., art. 10 b och art. 14. 
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ämnet uppfyller något av detta ska den också göra en exponeringsbedömning, en 

generering av ett eller flera exponeringsscenarier, en uppskattning av exponering och en 

riskkarakterisering.135 

 

Vad som skiljer en lågvolymsregistrering mot en högvolymsregistrering gällande vilken 

typ av data som ska bifogas kan visas med två exempel. Det första gällande 

reproduktionstoxicitet. I volymer om 1 – 10 ton behöver ingen data rörande 

reproduktionstoxicitet skapas. Mellan 10 – 100 ton krävs grundläggande data om 

reproduktionstoxicitet. Först vid volymer om 100 ton eller mer krävs en undersökning 

om fosterskadande effekter före födseln samt en utökad engenarationsstudie av 

reproduktionstoxiciteten.136 Vad gäller cancerframkallande egenskaper finns inga krav på 

en sådan undersökning mellan 1 – 10 ton, 10 – 100 ton eller 100 – 1000 ton. Först i 

volymer om över 1000 ton måste en undersökning om ett ämnes cancerframkallande 

egenskaper göras.137 Genomgående i REACH gäller att registreringar om 1 – 10 ton, alltså 

lågvolymsregistreringar, inte behöver inkomma med särskilt mycket data. Det är först i 

volymer om 100 ton eller mer som jag tycker mig se en drastisk ökning av den data som 

måste bifogas enligt bilaga VI – X i REACH. 

 

Standardinformationskraven, tillsammans med kemikaliesäkerhetsbedömningar och 

kemikaliesäkerhetsrapporter i vissa fall, är de instrument som REACH använder sig av 

för att förordna tillverkare och importörer i REACH att inkomma med relevant data vid 

registreringen, för att en riskbedömning ska kunna göras. 

 

Dessa krav på information gäller också vid registrering av nanomaterial eftersom att 

REACH inte särreglerar dessa. Ett problem med att särreglering saknas är dock att 

registreringsskyldigheten gäller den samlade volymen av ämnet, i alla dess former, oaktat 

bulk- eller nanoform. Det finns inte eller något krav på att redogöra för vilka former av 

ämnet som omfattas av registreringen eller särskild information för var och en av 

                                                
135 REACH, bilaga I, p. 0.5, 0.6. 
136 ibid., bilaga VII, bilaga X, p.8.7, bilaga IX, p. 8.7. 
137 ibid., bilaga X, p.8.9.1. 
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formerna.138 Nanomaterial kan alltså registreras tillsammans med bulkmaterial utan att 

särskild information behöver lämnas. Detta leder till, som jag skrivit tidigare i uppsatsen, 

att nanomaterial kan komma att räknas som bulkmaterial vid registreringar och därmed 

inte hanteras alls. 

 

Ytterligare ett problem med informationskraven i registreringen är att de fysikalisk-

kemiska egenskaperna som är intressanta för nanomaterial inte efterfrågas eftersom att 

regleringen är skapad med bulkmaterial i åtanke. Vidare är de test- och analysmetoder 

som föreskrivs i standardinformationen också utformade för bulkmaterial vilket gör att 

nanomaterial som testas enligt dessa metoder i vissa fall inte ger tillförlitliga svar.139 För 

att råda bot på detta har ECHA utkommit med vägledningsdokument till registranter som 

avser registrera nanomaterial. Vägledningsdokumenten är inte juridisk bindande för 

registranter, det är endast REACH:s originaltext, men genom dessa vägledningar hoppas 

ECHA hantera de bristande informationskraven kopplade till just nanomaterial. I dessa 

vägledande dokument finns föreslaget dels nya testmetoder för nanomaterial, dels nya 

karaktäristika som ska beskrivas. Det kan till exempel röra sig om tester gällande ett 

ämnes vattenlöslighet och absorptionsförmåga eller för att avgöra ämnets ytarea eller 

form.140 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att REACH återigen visar hur det är skapat för 

bulkmaterial. De ”end points”, eller utvärderingsmått, som REACH stadgar är ofta bra. 

Oavsett om det är ett bulk- eller nanomaterial är det fortsatt intressant att veta om ett 

nanomaterial riskerar vara cancerframkallande, ge upphov till andningssvårigheter eller 

bioackumuleras. Men dessa data är svåra att få fram när det kommer till nanomaterial 

eftersom att informationskraven och de test- och analysmetoder som föreskrivs inte är 

anpassade till nanomaterial. Den data som tas fram kan vara allt annat än tillförlitlig. 

ECHA gör dock försök, med sina vägledningsdokument, att hantera dessa problem. Men 

                                                
138 SOU 2013:70, s. 165. 
139 ibid., s. 105f. 
140 ECHA, Guidance on information requirements and chemical safety assessment, 

Appendix R7-1, 24 maj 2017 
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eftersom att vägledningarna inte är juridiskt bindande krävs dock tillverkarens eller 

importörens goda vilja för att systemet ska fungera. 

 

5.2.2 ECHA:s verktyg för informationsinhämtning gällande nanomaterial 

När en registrering inkommit till den behöriga myndigheten ska ämnesutvärderingen 

påbörjas. I denna process kan myndigheten i vissa fall begära ytterligare information. 

Detta stadgas i REACH, artikel 46 som lyder: ”Om den behöriga myndigheten anser att 

det krävs ytterligare information, även vid behov sådan information som inte erfordras 

enligt bilagorna VII–X, skall den utarbeta ett utkast till beslut, med angivande av skäl, i 

vilket det krävs att registranten skall lämna den information som saknas och fastställs en 

tidsfrist för detta…”.141 

 

Ett beslut om ytterligare information kan överklagas till ECHA:s överklagandenämnd. I 

de fall från ECHA:s överklagandenämnd som jag skrev om under rubrik 4.2.3 hade just 

en begäran om ytterligare information enligt artikel 46 blivit överklagad.142 De rättsfallen 

visar tydligt på ECHA:s svårigheter att begära in mer information. I de nämnda fallen 

behövde inte information om ämnets ”forms”, ”grades” eller ”nanoforms” lämnas till 

ECHA. Detta eftersom att begreppen dels inte var tydligt definierade någonstans dels att 

ECHA, i sin kommunikation med företagen, själva hade svårt att använda rätt 

terminologi. Detta trots att EU-kommissionens rekommendation om definition av 

nanomaterial fanns tillgänglig. Eftersom att informationskraven inte specifikt var 

stadgade i REACH behövde alltså inte företagen lämna någon ytterligare information. 

 

Nanomaterial berörs också i ett ännu senare beslut från ECHA:s överklagandenämnd. 

Nämnden skriver följande om nanomaterial: “The Board of Appeal further finds that 

being a nanomaterial is insufficient on its own to justify a potential concern under 

substance evaluation. The Board of Appeal notes that some nanomaterials are hazardous 

whilst others are not. Nanomaterial is a categorisation of a substance by its size. However, 

the fact that a substance is a nanomaterial neither implies a specific risk nor does it 

                                                
141 REACH, art. 46. 
142 Decision of the Board Of Appeal Of The European Chemicals Agency, 12 oktober 

2016, A-011-2015, A-010-2015, A-009-2015 och A-008-2015. 
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necessarily mean that the substance has different hazard properties compared to its non-

nano ‘form’. Furthermore, no consistent causal link has yet been established between size 

and hazardous properties.”143 

 

Omständigheterna kring fallet är inte relevanta för uppsatsen i sig, men ECHA:s 

överklagandenämnd gör det tydligt för ECHA att endast på grund av att ett ämne är ett 

nanomaterial så leder inte det nödvändigtvis till att ytterligare information får begäras för 

ämnesutvärderingen. De menar också att det inte finns tillräckliga data för att en koppling 

mellan storlek och farliga egenskaper kan anses styrkt. 

 

Huruvida rättsfallets skrivelser får bärighet i framtiden är svårt att säga. En sak är enligt 

mig dock klar. Om ECHA:s överklagandenämnd skriver som ovan om nanomaterial är 

chanserna för ECHA att begära ut mer information om ett ämne, just på grund av att det 

är ett nanomaterial, ytterst låga. Återigen är det upp till tillverkaren eller importören själva 

att avgöra vilken data de vill producera och dela med sig av när det kommer till 

nanomaterial. 

 

5.3 TSCA 
5.3.1 Grundläggande informationskrav för tillverkare och nyttjare vid hantering 

av nanomaterial 

TSCA stadgar att ”It is the policy of The United States that adequate data should be 

developed with respect to the effect of chemical substances and mixtures on health and 

the environment and that the development of such data should be the responsibility of 

those who manufacture and those who process such chemical substances and 

mixtures.”144. Trots denna viljeyttring från kongressen 1976 har det visat sig att ansvaret 

till största del kom att hamna på EPA. Som ett resultat av detta är de grundläggande 

informationskraven, det vill säga den information tillverkarna och nyttjarna av ett ämne 

måste inkomma med till EPA utan att myndigheten först vidtar någon åtgärd, mycket 

begränsade.  

                                                
143 Decision of the Board Of Appeal Of The European Chemicals Agency, 30 Juni 2017, 

A-014-2015. 
144 TSCA, sec. 2(b). 
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Gällande existerande ämnen behövde tillverkare eller nyttjare av sådana ämnen inte 

inkomma med någon information till EPA för at få fortsätta sin produktion när TSCA 

antogs, vilket jag skrev om i avsnitt 3. Uppdelningen av existerande och nya ämnen som 

var aktuell innan nya TSCA medförde vissa problem för EPA även när det kom till nya 

ämnen så som nanomaterial. För precis som för REACH har TSCA i många fall inte 

kunnat särskilja nanomaterial från bulkmaterial genom bland annat CAS-numreringen.145 

Detta har lett till att många nanomaterial har fallit in under de regler som har gällt för 

existerande ämnen och därmed automatiskt inte ansetts utgöra någon orimlig risk för 

hälsa eller miljö. Nya TSCA har som nämnt tidigare kommit att ändra detta genom att 

”återställa” listan över kemikalier så att alla kemikalier numera ska prioriteras och 

därefter testas. 

 

Gällande nya ämnen eller ämnen som används på ett signifikant nytt sätt finns det krav 

enligt PMN-förfarandet på en tillverkare eller nyttjare att inkomma med viss 

grundläggande information. Här finns alltså ett riktigt informationskrav. Till skillnad från 

i REACH där en dossier om ett ämne kan innehålla flera stycken bulk- och nanomaterial 

i samma akt och därmed mer översiktlig information, kan endast ett nanomaterial 

behandlas i varje PMN varför informationen som lämnas också kan bli mer specifik. 

PMN-förfarandet regleras i sektion 5 i TSCA och stadgar att viss information så som 

ämnesidentitet, anteciperad produktionsvolym, användningsområden, möjliga 

exponeringar och vissa miljödata ska bifogas en PMN.146 Vidare stadgas att den data som 

tillverkaren eller nyttjaren inkommer med ska vara data som den anser visar att det 

fortsatta användandet, tillverkningen, nyttjandet, distributionen eller bortskaffandet inte 

kommer att innebära en orimlig risk för skada på hälsa eller miljö.147 Även om en 

tillverkare eller nyttjare måste inkomma med viss grundläggande information kräver dock 

                                                
145 European Environment Agency Report, No 1/2013, s. 537. 
146 Code of Federal Regulations, Procedures Governing Testing Consent Agreements and 

Test Rules, title 40, sec. 720.45. 
147 TSCA, sec. 5(B)(b). 
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inte TSCA att en tillverkare utför några nya tester för att kunna skicka in sin PMN.148 

EPA har helt enkelt att bedöma den inkomna informationen och därefter besluta om den 

ska kräva mer information. Enligt TSCA gav ett sådant beslut upphov till det 

processrättsliga moment 22 som jag skrivit om tidigare. Enligt nya TSCA är dock både 

EPA:s skyldigheter att inom viss tid behandla en PMN och dess möjligheter att kräva 

kompletterande information större. Jag anser dock att det är för tidigt att uttala sig om 

effekterna nya TSCA har resulterat i när det kommer till EPA:s hantering av PMNs. Jag 

tror dock att skyldigheten för EPA att agera kommer innebära en stor skillnad och att 

många fler PMNs kommer att bli utredda gentemot tidigare. Detta i sin tur kommer leda 

till flera beslut om kompletterande information, en utveckling som kan bli intressant att 

följa. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de initiala informationskraven från en tillverkare eller 

nyttjare enligt TSCA är mycket begränsade. Viss översiktlig information måste finnas 

med, dock behöver inga djupare toxikologiska och ekotoxikologiska data skapas. Stora 

delar av ansvaret för att samla adekvat information hamnar på EPA. 

 

5.3.2 EPA:s verktyg för informationsinhämtning gällande nanomaterial 

De åtgärder från EPA som kan ålägga en tillverkare eller nyttjare av ett nanomaterial att 

lämna ytterligare information om ett ämne är; beslut om informationsinhämtning enligt 

sektion 4; genom PMN-processen och reglerna om signifikant nytt användningsområde i 

sektion 5 samt genom beslut om informationsinhämtning enligt sektion 8. Möjligheterna 

att vidta dessa åtgärder har delvis förenklats, delvis gjorts möjliga genom ändringarna 

som nya TSCA medförde. 

 

Enligt sektion 4 i TSCA kan EPA begära att tillverkare och nyttjare testar existerande 

ämnen och blandningar för att därefter delge informationen till EPA. EPA kan begära 

detta om den bedömer att tillgängliga data är inadekvata och att tester är nödvändiga att 

genomföra för att få fram tillräcklig data.149 Sektion 4 stadgar också att EPA kan begära 

                                                
148 Code of Federal Regulations, Procedures Governing Testing Consent Agreements and 

Test Rules, title 40, sec. 720.50 och Markell, D., s. 361. 
149 TSCA, sec. 4. 
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ytterligare tester om det behövs för att kunna undersöka en PMN för att kunna göra en 

riskbedömning.150 För att kräva mer sådan information måste dock EPA kunna identifiera 

behovet av informationen och hur den kom fram till det beslutet. Detta för att 

informationsinhämtningen inte ska bli godtycklig. EPA måste också kunna förklara 

varför ett krav på tillverkaren eller nyttjaren att testa ämnet var nödvändigt, istället för att 

till exempel ingå ett samarbetsavtal.151 Sådana samarbetsavtal regleras också av sektion 

4. Genom avtalen, Enforceable Concent Agreements och Voluntary Testing Agreements. 

kan tillverkarna åläggas att bidra med information till EPA.152 Ett samarbete som tenderar 

vara billigare för tillverkarna än om de skulle bli beordrade att inkomma med 

information.153 Nya TSCA har gjort att sektion 4 numera är användbar för EPA, tidigare 

ledde den oftast fram till svåra bevislägen för EPA och processrättsligt moment 22. 

 

Ytterligare ett sätt i TSCA där EPA får ålägga tillverkare och nyttjare att samla viss 

information om ett ämne eller grupp av ämnen stadgas i sektion 8(a).  Denna möjliggör 

för EPA att utfärda allmänna regler som träffar många tillverkare och nyttjare på samma 

gång. Dock kan EPA enligt denna bestämmelse inte kräva att tillverkare eller nyttjare 

utför nya tester utan det är endast för tillverkarna och nyttjarna tillgänglig information 

som är möjlig att få.154 Sektion 8(d) möjliggör vidare för EPA att på samma sätt som ovan 

ålägga tillverkare och nyttjare att inkomma med redan tillgängliga opublicerade hälso- 

och säkerhetsstudier. Det är med stöd av sektion 8(a) som EPA i maj detta året beslutade 

att inhämta information om vissa nanomaterial. Den information som myndigheten då 

eftersökte var bland annat nanomaterialens identiteter, produktionsvolymer, 

tillverkningsmetoder och tillgängliga hälso- och säkerhetsdata.155 Genom detta beslut har 

                                                
150 Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act, sec. 4(2). 
151 ibid., sec. 4(3). 
152 ibid., sec. 4(2)(ii). 
153 Environmental Protection Agency, Data Development and Information Collection to 

Assess Risks, 2017, besöksdatum 2017-08-05. 
154 TSCA, sec. 8(a). 
155 Environmental Protection Agency, Proposed TSCA Reporting and Recordkeeping 

Requirements for Chemical Substances When Manufactured or Processed as Nanoscale 

Materials, 82 FR 3641. 
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EPA i vart fall tvingat tillverkare och nyttjare att ta reda på om de handhar nanomaterial 

eller ej samt att inkomma med grundläggande information. Detta är en del av lösningen 

på problemet med att nanomaterial har kunnat falla in under reglerna som gällde för 

existerande ämnen på grund av att de hade samma CAS-nummer. Nu när nanomaterialen 

måste rapporteras in kommer det leda till att bulk- och nanomaterial skiljs åt. I vart fall 

de nanomaterial som träffas av den av EPA utfärdade regeln. Informationen som EPA får 

in genom regeln kommer att användas för att prioritera de olika nanomaterialen i 

kategorier om högprioriterade, lågprioriterade och som ämnen där för lite information 

finns. Detta för att underlätta för EPA i vilken ordning den ska göra riskbedömningar. 

Om ett ämne kategoriseras som ett ämne där för lite information finns kan denna krävas 

enligt reglerna i sektion 4. 

 

Genom nya TSCA finns det sammantaget bättre möjligheter för EPA att inhämta ny 

information om nanomaterial, trots att de initiala informationskraven för tillverkare och 

nyttjare är väldigt begränsade. Frågan uppkommer vilken typ av data som EPA kan 

begära att en tillverkare eller nyttjare skapar när den väl har bestämt sig för att kräva mer 

information enligt sektion 4. Enligt Code of Federal Regulations kan EPA, när den kräver 

ytterligare tester enligt sektion 4 i TSCA, i stor utsträckning anpassa sin begäran beroende 

på vad för information som EPA anser sig behöva. I beslutet om ytterligare tester ska 

EPA bland annat specificera vilka hälso- eller miljöeffekter eller karaktäristika hos ett 

ämne den vill ha testade tillika vilka standarder som ska användas för att ta fram denna 

testdata.156 Detta öppnar upp stora möjligheter för EPA att reglera nanomaterial på ett 

adekvat sätt. Ett av de största problemen som har lyfts upp med REACH är att varken 

test- och analysmetoder eller informationskraven är anpassade till nanomaterial. Ett 

viktigt område vid en toxicitetsbedömning av nanomaterial är den fysikalisk-kemiska 

karakteriseringen beroende på nanomaterialens förmåga att interagera med sin omgivning 

på andra sätt än bulkmaterial.157 Genom TSCA:s flexibilitet kan EPA troligtvis begära 

sådan fysikalisk-kemisk information som är anpassad till nanomaterial där information 

om bland annat ämnets storlek, form, kemiska innehåll, ytarea och löslighetsegenskaper 

                                                
156 Code of Federal Regulations, Procedures Governing Testing Consent Agreements and 

Test Rules, title 40, sec. 790.40. 
157 SOU 2013:70, s. 95. 
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m.m. finns med. Den kan också besluta hur test- och analysmetoderna ska se ut vid 

framtagandet av denna data. Det i sin tur kommer leda till att en adekvat riskbedömning 

kommer att kunna göras. 

 

5.4 Slutsats 
Både REACH och TSCA stadgar att ansvaret för att ta fram tillräcklig data för att avgöra 

om ett ämne är farligt eller ej för människa och miljö åligger företagen. I båda fall skulle 

kunna sägas att om nu ansvaret åligger företagen, så är företagen väldigt dåliga på att axla 

det. Både i REACH och TSCA har många nanomaterial registrerats som bulkmaterial och 

information som skulle vara nödvändig för en adekvat riskbedömning har aldrig tagits 

fram. När inte företagen själva vill skapa den relevanta informationen har myndigheterna 

istället fått försöka begära den. REACH som när det kommer till bulkmaterial fungerar 

bra med dess tonnagegränser, informationskrav och test- och analysmetoder fallerar 

genom sin rigiditet. ECHA har ingen flexibilitet när det kommer till att särreglera 

nanomaterial och anpassa de krav som ställs på de som handhar nanomaterial. ECHA 

försöker genom vägledningar att få företagen att ta ett större ansvar utan att lyckas i någon 

större omfattning. TSCA som under många år fungerat ytterst dåligt när det har kommit 

till alla ämnen, inte bara nanomaterial, har genom Frank R. Lautenberg Chemical Safety 

For The 21st Century Act börjat resa sig ur askan. Tillverkare och nyttjare axlar fortfarade 

inte det ansvar som en gång var tanken när TSCA skapades, men EPA har nu fått ett 

regelverk som är flexibelt om än ineffektivt. Informationskraven och test- och 

analysmetoder kan och behöver anpassas för varje enskild PMN. Vidare kan den 

information som begärs enligt sektion 8 också anpassas, precis som EPA visade när den 

begärde information om nanomaterial i maj detta året. 

 

Både TSCA och REACH står inför stora utmaningar när det kommer till 

informationskrav för nanomaterial. För att nanomaterial ska kunna regleras på ett adekvat 

sätt tror jag att nanomaterial kommer att behöva särregleras. Informationskrav med data 

om fysikalisk-kemiska, ekotoxikologiska och toxikologiska egenskaper anpassade för 

nanomaterial är det grundläggande momentet här. Enligt mig går det inte att analysera 

något så komplext som nanomaterial med så grova instrument som de test- och 

analysmetoderna som stadgas för bulkmaterial.  
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Huruvida REACH kommer att särreglera nanomaterial har varit en diskussion som pågått 

under många år, utan att hittils uppnå något reellt resultat. Rykten går dock att EU-

kommissionen planerar att komma ut med ett förslag om reglering under 2018.  

 

TSCA som först 40 år efter lagens skapande fick till en större ändring av lagen kommer 

troligtvis inte att särreglera nanomaterial inom en överskådlig framtid. Dock verkar det 

som att TSCA är mer flexibelt och att EPA:s krav på information kan anpassas till 

nanomaterial. Detta är dock något som måste ske från fall till fall, i varje PMN. Det är 

dock bättre än inget. Som jag nämnt tidigare är det än för tidigt att se några resultat av 

hur nya TSCA kommer påverka regleringen av nanomaterial i USA.  

 

6 Diskussion och slutsats 
6.1 Hur möter regelverken de utmaningar som nanomaterial innebär? 
Under de tidigare rubrikerna i uppsatsen hoppas jag att det har framkommit att 

regleringen av nanomaterial inte har varit och inte är helt okomplicerad. Sedan 

nanomaterialens stora intåg i handeln med kemikalier har de inneburit stora utmaningar 

för de regelverk som är satta att kontrollera dem. 

 

Nanomaterialens speciella egenskaper innebär att de informationskrav som både TSCA 

och REACH ställer upp som grund, inte är tillräckliga för att en adekvat riskbedömning 

ska kunna göras. Detsamma gäller de föreskrivna test- och analysmetoderna. Ytterligare 

ett problem, som jag inte berört nämnvärt i uppsatsen, är att det i dagsläget helt enkelt 

saknas tillräcklig kunskap för att ta fram rätt modell att använda sig av. Vilka 

informationskrav ska regelverken använda sig av när det kommer till nanomaterial? Vilka 

test- och analysmetoder är bäst? 

 

Som med så mycket annat är det mer givande för industrin att utveckla nya material med 

spännande egenskaper än att först undersöka riskerna med dem. Riskerna undersöks först 

i andra hand. Detta är helt naturligt och det är också så industrin fungerar, men 

regelverken måste kunna fungera som ett säkerhetsnät som bromsar upp innovationers 

tillgång till marknaden innan den är förklarad säker. När det kommer till nanomaterial 

har så inte skett. De grundprinciper som både REACH och TSCA säger sig bygga på, 
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försiktighetsprincipen och principen om att det är tillverkarnas ansvar för att deras 

kemikalier är säkra, har inte fått det genomslag de borde. Här återkommer jag i mina 

tankar till det ECHA:s överklagandenämnd skrev i sitt senaste beslut rörande 

nanomaterial: ”The Board of Appeal further finds that being a nanomaterial is insufficient 

on its own to justify a potential concern under substance evaluation. The Board of Appeal 

notes that some nanomaterials are hazardous whilst others are not.”158. Till viss del har 

nämnden rätt. Vissa nanomaterial är farliga, medan andra inte är det. Men i det stora hela 

anser jag dock att nämnden har fel. Om försiktighetsprincipen hade fått det genomslag 

den borde, så borde också nämnden ha ansett att just det enskilda faktum att det är ett 

nanomaterial som ska registreras är tillräckligt av sig självt för att kunna vidta vissa 

åtgärder under en ämnesutvärdering. Så som krav på ytterligare tester. Nämnden är 

nämligen väl medveten om att just på grund av att det är ett nanomaterial som behandlas 

kan den med största sannolikhet veta att de informationskrav och de test- och 

analysmetoder som har använts för att ta fram den data som ECHA i dagsläget har, inte 

är tillräckliga för att skapa en rättvisande bild om riskerna med ämnet. 

 

REACH har sammantaget hanterat de utmaningar som nanomaterial medför undermåligt. 

REACH har inte varit flexibelt nog för att kunna hantera dessa nya ämnen. 

Tonnagegränserna är ett exempel på det. Gällande just tonnagegränser hade nanomaterial 

möjligtvis reglerats bättre med de regler som fanns innan REACH, där gränsen för 

registrering av nya kemikalier gick redan vid 10 kg. ECHA försöker, under den tid det tar 

för EU-kommissionen och dess arbetsgrupper att komma fram med en hållbar lösning, 

att släcka bränder med vägledningsdokument. Viljan är god och jag hoppas att många 

företag tar det ansvar som nu åvilar dem. Även om det finns en kortsiktig vinning i att 

utnyttja ett system som inte är redo för den nya tekniken tror jag att det kommer stå 

företagen dyrt i längden genom tappat förtroendet. Företagen borde helt enkelt inte ha råd 

att vara oförsiktiga. En kemiindustri som dras mot kortsiktiga vinningar och orsakar 

miljö- eller hälsokatastrofer riskerar att bli väldigt strikt reglerade när samhället utkräver 

ansvar. 

 

                                                
158 Decision of the Board Of Appeal Of The European Chemicals Agency, 30 juni 2017, 

A-014-2015. 
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TSCA har under lång tid varit att betrakta som ett icke-regelverk. Antalet ämnen som 

EPA under 40 år av TSCA:s existens lyckades testa och riskbedöma var ungefär 200 till 

antalet.159 Detta under en tid när EPA:s lista över ämnen ökade med hela 23 000 

stycken.160 Nya TSCA som antogs under Barack Obamas regering inger dock 

förhoppningar om att tiden för en i princip oreglerad kemiindustri i USA ska få ett slut. 

EPA har fått större mandat och fler befogenheter när det kommer till 

informationsinhämtning. Dessutom har EPA fått fler krav på sig gällande prioriteringar 

och tidsbegränsningar. Jag tror att det är precis vad EPA behöver. Än är tiden inte 

kommen att dra några slutsatser om hur nya TSCA inverkar på regleringen av 

nanomaterial. Av det som jag har sett hittills verkar det dock som att EPA, med en mer 

flexibel lagstiftning, i större utsträckning än ECHA kan reglera nanomaterial. 

 

Vägen framåt för TSCA tror jag är att återföra ansvaret på tillverkare och nyttjare att 

säkerställa att kemikalierna de hanterar inte utgör för stora risker. Bevisbördan måste 

också vara deras. Den modell som TSCA idag stadgar fungerar troligtvis tillräckligt från 

fall till fall, men den är extremt ineffektiv och volymerna EPA har att hantera är enorma. 

Jag tror inte EPA har de resurser som krävs för att den, samtidigt som den ska prioritera 

bland över 80 000 ämnen om vilka den ska riskbedöma först, ska kunna hantera 

inkommande PMNs och riskbedöma dessa på ett adekvat sätt. Ansvaret på att införskaffa 

data och i stora mängder analysera denna data måste åligga företagen. Vad gäller 

REACH:s väg framåt tror jag att en översyn av lagstiftningen måste göras. Nanomaterial 

måste särregleras. Framförallt tror jag att regelverket behöver en inbyggd flexibilitet och 

därmed ge mandat till ECHA att bestämma de informationskrav och test- och 

analysmetoder som den anser är bäst lämpade för att riskerna med nanomaterial ska kunna 

upptäckas. 

 

Lösningarna på många av de problem som både REACH och TSCA har tror jag kommer 

från internationella samarbeten. Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD), är en av de organisationer som samlar både EU och USA för att 

                                                
159 Applegate, J. S., s. 738. 
160 Environmental Protection Agency, TSCA Chemical Substance Inventory, 2017, 

besöksdatum 2017-08-02. 
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skapa plattformar där till exempel nya test- och mätmetoder kan arbetas fram. Om dessa 

plattformar kan utforma informationskrav och test- och analysmetoder anpassade för 

nanomaterial enbart baserat på vetenskap och frånskilt all politik tror jag att både 

innovation, industri, handel, miljö och hälsa hade haft ljusare framtidsutsikter. 

Nanomaterialfrågan är nämligen alldeles för komplex för att ett enda land, eller en enskild 

myndighet, ska kunna ha kompetens att lösa den på egen hand. 

 

6.2 Är regelverken rättssäkra? 
Nanomaterial innebär som jag nämnt ovan vissa utmaningar för regelverken när det 

kommer till hur de rent praktiskt fungerar. Detta har fått mig att fundera över hur 

rättssäkerheten har påverkats? Vad som är viktigt när det kommer till rättssäkerhet är att 

de som berörs av en lag också har möjlighet att följa den. Detta samtidigt som de ska 

skyddas mot godtycklig maktutövning från den myndighet som utövar kontroll. För detta 

är det viktigt med tydlighet, förutsebarhet och effektivitet. 

 

En av de stora utmaningarna för regelverken har varit deras avsaknad av en definition av 

nanomaterial. Visst har både REACH:s och TSCA:s ämnesdefinitioner omfattat 

nanomaterial rent teoretiskt. Men genom att inte definiera nanomaterial särskilt har 

chansen till särreglering också försvunnit. Detta har på många sett lett till otydligheter för 

de företag som berörs av regelverken när det bland annat kommer till den information de 

har varit tvungna att ta fram till myndigheterna. Myndigheterna har också varit osäkra på 

vilken information de behöver och i sin tur kan kräva från företagen för att kunna 

utvärdera nanomaterialen. Resultatet av detta har vi bland annat sett i ECHA:s 

överklagandenämnd. I de fall från nämnden från 2016 som jag lyfte upp tidigare 

konstaterar nämnden själv att ECHA inte har uppfyllt principen om rättssäkerhet i deras 

beslut om att kräva mer information från ett antal företag när det kom till nanomaterial.161 

Det om något talar för att nanomaterial har påverkat rättssäkerheten, i vart fall i REACH. 

 

Ur en rättssäkerhetssynvinkel är det också viktigt att myndigheterna fortsatt kan nyttja de 

verktyg som regelverken ger dem för att fullgöra sina uppdrag. Avsaknaden av effektiv 

                                                
161 Decision of the Board Of Appeal Of The European Chemicals Agency, 12 oktober 

2016, A-011-2015, A-010-2015, A-009-2015 och A-008-2015. 
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maktutövning borde ses som bristande rättssäkerhet. Det har varit fallet för TSCA och 

EPA. Myndigheten har haft starka instrument i lagen för att fullfölja sin uppgift men 

hindrats av ett processrättsligt moment 22. Det har lett till en obalans mellan 

kemiindustrin och EPA respektive ekonomin och skyddet för hälsa och miljö. Nya TSCA 

kanske förändrar detta och skapar en balans som tidigare aldrig funnits. Inget beslut av 

EPA som grundat sig i nya TSCA har ännu kommit upp i någon av de högre instanserna 

i domstolsväsendet i USA. Innan några sådana beslut har prövats där är jag rädd att vi 

inte heller kan veta hur effektiv maktutövningen i nya TSCA egentligen är. 

 

Slutligen anser jag att offentlighet är en viktig del av rättssäkerheten. Möjligtvis kan det 

bero på att jag är utbildad vid ett svenskt universitet, på en svensk juristutbildning. Under 

uppsatsarbetets gång har jag försökt att ta del av registreringshandlingar i REACH och 

anteckningar från de efterföljande stegen rörande ECHA:s ämnesutvärdering och 

kommittéernas åsikter och överväganden. Jag har också försökt att ta del av PMNs och 

arbetsdokument från EPA. Mycket av detta har varit omöjligt på grund av sekretess. Jag 

förstår att vissa data kan vara känsliga för ett företag att få utlämnat. Jag anser det ändock 

viktigt att allmänheten har en rätt att kunna ta del av hela den process som lett fram till 

ett beslut att till exempel tillåta ett ämne att fritt handlas med på marknaden. Enligt mig 

finns det stora brister när det kommer till insyn i de processer som både REACH och 

TSCA stadgar. 

 

6.3 Slutsats 
Nanomaterial är en möjliggörande teknik. Den kommer vara en självklar del i många av 

framtidens produkter. Att därmed förutspå att marknaden kring nanomaterial kommer att 

växa i ekonomiska termer är inte svårt och jag tror att både EU och USA vill ligga i 

framkant när det kommer till denna teknologi. Men som jag skrev i min inledning är 

tekniska framsteg och industrins goda framtidsutsikter inte odelat positivt. EU och USA 

står inför stora utmaningar när det kommer till regleringen av nanomaterial. Kostnaderna 

för miljö och människa kan bli väldigt höga om de misslyckas. Om regelverken inte 

lyckas anpassa sig till nanomaterial kommer skadorna som uppkommer till följd av detta 

behandlas reaktivt istället för proaktivt. Med USA som facit vet vi att ett reaktivt system 

har en tendens att dels inte till fullo kunna kompensera för de skador som uppstår, dels 

orsaka mycket lidande för utsatta grupper i samhället som inte har förmåga att försvara 

sig själva. Hoppingivande nog finns idag internationella samarbeten. Både OECD, ISO 
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och många andra organisationer har som mål att utveckla en bättre reglering av 

nanomaterial där skyddet för hälsa och miljö kommer i första hand.  
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