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Rådet har i sin gemensamma ståndpunkt upprätthållit, och i vissa avseenden stärkt, den goda 
balans som Europaparlamentet vid första behandlingen uppnådde mellan å ena sidan 
konkurrenskraften för den europeiska kemiska industrin och å andra sidan skyddet av 
folkhälsan och miljön.

Föredraganden välkomnar denna gemensamma ståndpunkt och anser att det finns 
förutsättningar för att nå en överenskommelse vid andra behandlingen om rådet och 
kommissionen visar konstruktiv förhandlingsvilja.

I detta sammanhang anser föredraganden att det är nödvändigt att fokusera på några 
prioriteringar som hör samman med förordningens överordnade mål men som inte tillräckligt 
har beaktats av rådet. Föredraganden förbehåller sig även rätten att vid behov ta upp några 
andra frågor av mindre betydelse mot bakgrund av de diskussioner som kommer att hållas i 
utskottet.

Parlamentet gav vid första behandlingen sitt helhjärtade stöd till uppfattningen att ämnen med 
särskilt farliga egenskaper bör ersättas med mindre farliga ämnen eller tekniker. Det är just
detta som är själva syftet med förordningen, inte bara för att ta hänsyn till arbetstagarnas och 
konsumenternas säkerhet utan även, vilket understrukits, för att främja innovation.  

Föredraganden anser därför att det är nödvändigt att stå fast vid parlamentets hållning och 
därmed skärpa kraven i samband med förfarandet för godkännande av kemiska ämnen och
uppmuntra till att de farligaste ämnena ersätts (ändringsförslagen 214, 471 rev, 215–217, 
219-221, 223, 226–233, 235, 236 och 359, 237–242, 246, 255, 8, 15 och 41). Det bör återigen 
påpekas att det inte är aktuellt att belasta företagen ytterligare genom att införa en mekanism 
som innebär ett obligatoriskt krav på ersättning av ämnen. Syftet med förordningen är i stället 
att ge industrin större ansvar genom att uppmuntra den att ta fram realistiska och säkra 
alternativa lösningar, inte minst för att stärka konsumenternas förtroende.

Föredraganden har även för avsikt att på nytt lägga fram en rad ändringsförslag som 
parlamentet antagit med bred majoritet men som rådet ansett vara mindre lämpliga att föra in i 
sin gemensamma ståndpunkt. 

Det är framför allt angeläget att stärka principen om tillverkarens och importörens skyldighet 
att visa ”aktsamhet” för att säkra en ändamålsenlig kontroll av de ämnen som förs in på 
marknaden och ett korrekt utbyte av information och meddelanden om riskerna med att 
använda dessa ämnen (ändringsförslagen 364 och 59).

En annan omgång ändringsförslag som föredraganden vill lyfta fram rör djurförsök 
(ändringsförslagen 108, 140, 143, 176, 177, 257, 361, 24 och 36). Framför allt vill 
föredraganden stärka den roll som spelas av Europeiska centret för bestämning av alternativa 
metoder (ECVAM) och uppmuntra till att metoder som omfattar djurförsök ersätts med
alternativa metoder förutsatt att ECVAM godkänner deras vetenskapliga bärkraft. Dessutom 
kommer man på nytt att inge ändringsförslag som medför ett krav om att undersökningar eller 
information om ämnen som framtagits med hjälp av djurförsök skall rapporteras till 
kemikaliemyndigheten liksom alla undersökningar och all information om alternativa metoder 
där djurförsök inte är nödvändiga. Man kommer också att lägga fram ändringsförslag om 
inrättande av en kommitté för alternativa testmetoder.  

Föredraganden har även för avsikt att på nytt lägga fram en serie ändringsförslag som syftar 
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till att stärka utbytet av den information som krävs för att bedöma ämnenas hälso- och 
miljörisker (ändringsförslagen 90, 112, 121, 366 samt 166, 789 och 294). Bland annat lägger 
man på nytt fram förslaget om att skapa ett europeiskt kvalitetsmärke som skall identifiera
och främja de varor som under hela produktionskedjan har producerats i överensstämmelse 
med kraven i Reach-förordningen.

Föredraganden anser också att det är nödvändigt att förbättra rådets gemensamma ståndpunkt 
genom att på nytt lägga fram ändringsförslag som har som mål att göra systemet mer 
hanterbart. Särskild hänsyn bör i detta sammanhang tas till de tillämpningssvårigheter som 
små och medelstora företag riskerar att stöta på. Därför kommer man återigen att lägga fram 
ändringsförslag om inrättande av stödmekanismer för små och medelstora företag och om 
antagande av särskilda stödåtgärder från medlemsstaternas sida (ändringsförslagen 262 f och
10).

Föredraganden anser dessutom att det är en prioriterad målsättning att stärka parlamentets 
inflytande och ge det en mer aktiv roll i arbetet med att inrätta byrån och i förfarandet för att 
övervaka de resultat som uppnåtts (ändringsförslagen 260 f, 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 
276–281 och 285–287).

Slutligen kommer man återigen att lägga fram en rad ändringsförslag som rör särskilda frågor
där föredraganden anser att parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen innebär en klar 
förbättring av den gemensamma ståndpunkten (ändringsförslagen 88.7a, 110 och 87, 134 och 
150, 369, 157, 162, 263 och 309).


