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Rådets fælles holdning afspejler - og styrker for nogle aspekters vedkommende - den gode 
balance, der opnåedes med Parlamentets afstemning under førstebehandlingen, en balance 
mellem på den ene side den kemiske industri i Europa og på den anden side beskyttelse af 
menneskers sundhed og miljøet.

Ordføreren glæder sig over den fælles holdning og mener, at betingelserne er til stede for at nå 
til enighed under andenbehandlingen, såfremt Rådet og Kommissionen udviser en konstruktiv 
forhandlingsvilje.

I denne forbindelse finder ordføreren det nødvendigt, at der fokuseres på visse prioriteringer i 
tilknytning til forordningens overordnede målsætning, som Rådet ikke har lagt tilstrækkelig
vægt på. Ordføreren forbeholder sig desuden den mulighed eventuelt at tage fat på nogle 
andre spørgsmål af mindre betydning på baggrund af de drøftelser, der vil finde sted i 
udvalget.

Parlamentet udtalte sig under førstebehandlingen med stor overbevisning om udskiftning af de 
stoffer, der er særligt problematiske, med alternative stoffer eller teknologier, der er mere 
sikre. Det er netop dette, der er selve formålet og hensigten med forordningen. Ikke kun af 
hensyn til arbejdstagernes og forbrugernes sikkerhed, men også - som det er blevet 
understreget - for at fremme innovation.

Ordføreren finder det derfor nødvendigt at fastholde Parlamentets holdning og dermed skærpe 
kravene i forbindelse med proceduren for godkendelse af kemiske stoffer og opmuntre til, at 
de farligste stoffer udskiftes med andre (ændringsforslag 214, 471 ændret, 215-217, 219-221, 
223, 226-233, 235, 236 og 359, 237-242, 246, 255, 8, 15 og 41). Det skal gentages, at det ikke 
drejer sig om at pålægge virksomhederne endnu en byrde med en ordning, der indebærer et 
obligatorisk krav om udskiftning af stofferne. Tvært imod er formålet med forordningen at 
ansvarliggøre industrien ved at opmuntre den til at finde frem til alternative, realistiske og 
sikre løsninger bl.a. for at genvinde forbrugernes tillid.

Ordføreren agter desuden at genfremsætte en række ændringsforslag, som Parlamentet vedtog 
med stort flertal, men som Rådet ikke har fundet det hensigtsmæssigt at indføje i sin fælles 
holdning.

Det drejer sig især om at styrke princippet om producentens og importørens "pligt til at udvise 
omhu" for at sikre en passende kontrol af de stoffer, der markedsføres, samt en korrekt 
udveksling af information og meddelelser om risici i forbindelse med anvendelsen heraf 
(ændringsforslag 364 og 59).

En anden gruppe ændringsforslag, som ordføreren ønsker at lægge vægt på, vedrører 
spørgsmålet om afprøvning af stofferne på dyr (ændringsforslag 108, 140, 143, 176, 177, 257, 
361, 24 og 36). Ordføreren ønsker bl.a. at styrke Det Europæiske Center for Validering af 
Alternative Metoders (ECVAM) rolle og at bidrage til, at metoder, der implicerer dyreforsøg, 
erstattes med en anden metode, så snart ECVAM garanterer, at den er videnskabeligt gyldig.
Desuden vil der blive genfremsat ændringsforslag, der omhandler et krav om, at 
undersøgelser af eller oplysninger om stoffer, til hvis udvikling der indgår dyreforsøg, skal 
indberettes til agenturet, og om, at også oplysninger om alternativer, hvor dyreforsøg ikke er 
nødvendige, skal indberettes, samt ændringsforslag, der drejer sig om nedsættelse af et udvalg 
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for alternative forsøgsmetoder.

Ordføreren agter desuden at genfremsætte en række ændringsforslag, der har til formål at 
styrke udvekslingen af oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere risici og 
virkninger på sundheden og miljøet, der er forbundet med stofferne (ændringsforslag 90, 112,
121, 366/166, 789 og 294). Bl.a. vil forslaget om at skabe et europæiske kvalitetsmærke med 
henblik på at identificere og fremme artikler, som på alle trin i produktionsprocessen er 
produceret i overensstemmelse med kravene i Reach-forordningen, blive genfremsat.

Ordføreren finder det desuden nødvendigt at forbedre Rådets fælles holdning ved at 
genfremsætte ændringsforslag, der tilstræber at forenkle forvaltningen af ordningen, navnlig 
for at tage hensyn til de vanskeligheder med overholdelse af bestemmelserne, som de små og 
mellemstore virksomheder risikerer at løbe ind i. Der vil derfor blive genfremsat 
ændringsforslag, der omhandler indførelse af støttemekanismer for små og mellemstore 
virksomheder samt vedtagelse i medlemsstaterne af særlige støtteforanstaltninger for dem 
(ændringsforslag 262, litra f, og ændringsforslag 10).

Videre lægger ordføreren vægt på at styrke Parlamentets indflydelse og sikre det en mere 
afgørende rolle i forbindelse med oprettelsen af agenturet og overvågning af dets resultater
(ændringsforslag 260, litra f, og ændringsforslag 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 276-281 og 
285-287).

Endelig vil der blive genfremsat en række ændringsforslag, som angår nogle specifikke 
spørgsmål, idet ordføreren mener, at den holdning, som Parlamentet gav udtryk for under 
førstebehandlingen, vil forbedre den fælles holdning mærkbart (ændringsforslag 88, stk. 7a, 
og ændringsforslag 110 og 87, 134 og 150, 369, 157, 162, 263 og 309).


