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(B6-.../2008)

Europaparlamentets resolution om förslaget till kommissionens förordning (EG) nr....
om att fastställa testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach)
(C6-0000/2008)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och 
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG1, framför 
allt dess artikel 13,

– med beaktande av förslaget till kommissionens förordning (EG) nr.... om att fastställa 
testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach),

– med beaktande av utskottets yttrande enligt artikel 133 i ovannämnda förordning,

– med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter2,

– med beaktande av artikel 81.4 b i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Förslaget till kommissionens förordning om att fastställa testmetoder enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) syftar 
till att

 föra över testmetoderna i bilaga V till direktiv 67/548/EEG till en ny förordning från 
kommissionen,

 inkludera nya eller reviderade testmetoder som för närvarande inte ingår i bilaga V till 
direktiv 67/548/EEG, men som var avsedda att införas i bilaga V i samband med den 
30:e anpassningen till de tekniska framstegen, 

senast den 1 juni 2008.

                                               
1 EUT L 136/3, 2007.
2 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23, ÄNDRAD.
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B. Förslaget till kommissionens förordning är särskilt viktigt även för lagstiftningen inom 
andra sektorer, till exempel kosmetik1 och bekämpningsmedel2, eftersom de rättsakterna 
innehåller hänvisningar till kemikalielagstiftningens testmetoder.

C. Det totala antal djur som användes för försök och andra vetenskapliga syften under 2005 i 
Europeiska unionens medlemsstater uppgick till cirka 12 miljoner3 och en betydande del 
av dessa djur används för regelbundna tester.

D. Enligt protokollet om djurskydd och djurens välfärd som bifogats Amsterdamfördraget 
ska gemenskapen och medlemsstaterna fullt ut respektera kravet på djurens välfärd när de 
utformar och tillämpar gemenskapens lagstiftning inom jordbruk, transporter, inre 
marknaden och forskning, samtidigt som de respekterar medlemsstaternas lagar, 
förordningar och sedvänjor, framför allt när det gäller religiösa riter, kulturella traditioner 
och regionala arv.

E. Enligt Reach ska test på ryggradsdjur, för de syften som anges i denna förordning och för 
att undvika djurförsök, genomföras enbart som en sista utväg, och särskilt i fråga om 
toxicitet för människan ska informationen då det är möjligt genereras på annat sätt än 
genom test på ryggradsdjur, genom användning av alternativa metoder, exempelvis in 
vitro-metoder, modeller för kvalitativa eller kvantitativa struktur-aktivitetssamband eller 
information om ämnen med likartad struktur (gruppering eller jämförelse med strukturlika 
ämnen).

F. Enligt rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök 
och andra vetenskapliga ändamål4 ska ett försök inte genomföras om det avsedda syftet 
kan uppnås med hjälp av någon annan vetenskapligt tillfredsställande metod som inte 
inbegriper användning av djur men ter sig rimlig och praktiskt genomförbar, och vid valet 
av försöksmodeller ska de väljas som kräver minsta antalet djur, som tar i anspråk djur 
med den lägsta graden av neurofysiologisk känslighet, som förorsakar minst smärta, 
lidande, ångest eller bestående men och som har de största utsikterna att ge 
tillfredsställande resultat.

G. Europeiska centret för bestämning av alternativa metoder (ECVAM) har under 
2006/20075 utvärderat ett antal alternativa metoder, som emellertid inte har tagits med i 
kommissionens förordning.

                                               
1 Rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 

kosmetiska produkter, EGT L 262/169, 1976.
2 Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, 

EGT L 230, s. 1.
3 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Femte rapporten om statistik över antalet djur 

som används för försök och andra vetenskapliga ändamål i Europeiska unionens medlemsstater, 
KOM(2007)0675, slutlig.

4 EGT L 358, 18.12.1986, s. 1.
5 EpiDERM och EPISKIN (ECVAM/ESAC-uttalandet av den 27 april 2007), Reduced Local Lymph Node 

Assay (ECVAM/ESAC-uttalandet av den 27 april 2007), Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) 
och Isolated Chicken Eye (ICE) Tests (ECVAM/ESAC-uttalandet av den 27 april 2007), Acute Toxicity for 
Fish (ECVAM/ESAC-uttalandet av den 21 mars 2006).
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H. Förslaget till kommissionens förordning innehåller dessutom en metod för djurförsök som 
inte längre är aktuell, eftersom samma förslag till förordning även innehåller en alternativ 
metod för att uppnå samma resultat.

I. Kommissionen har ännu inte reagerat på denna kritik.

J. Kommissionens skäl för att inte ta med de utvärderade alternativa testmetoderna är att de 
ännu inte har godkänts enligt gällande regler.

K. Kommissionen har delegerat förfarandet för ett godkännande enligt gällande regler för tre 
av de fem testmetoderna till OECD.

L. Utveckling och offentliggörande av en av OECD:s riktlinjer för test tar i regel minst tre år, 
eftersom de berörda institutionella organen enbart sammanträder en gång per år, och 
OECD:s riktlinjer för test inte alltid tillämpas på samma sätt i samtliga OECD:s 
medlemsstater.

M. Kommissionen har gjort klart att den alltid först försöker gå vidare inom ramen för 
OECD:s regler. Detta strider emellertid mot EU:s lagstiftning och andan i 
kosmetikadirektivet, som prioriterar EU-förfarandet.

N. Den i förväg beslutade prioriteringen av OECD:s process för godkännande är inte 
acceptabel, eftersom den i bästa fall medför långvariga förseningar, eller till och med kan 
förhindra att en viss metod tillämpas i praktiken.

O. Det verkar inte finnas tillräckliga regler för en effektiv preliminär analys av 
överensstämmelsen med gällande bestämmelser innan ECVAM går vidare med en 
vetenskaplig utvärdering av en alternativ testmetod.

P. Grundbegreppen utvärdering och rättslig acceptans används inte enhetligt på nationell 
nivå, gemenskapsnivå och internationell nivå, och EU:s lagstiftning innehåller ingen 
definition av ”utvärdering” (eller kriterier för vilka som får utföra utvärderingen) eller för 
”godkännande enligt gällande regler (eller lagar)”1.

Q. Enligt kommissionens meddelande SEK (91)1794 slutlig, har ECVAM endast ett relativt 
svagt mandat att utvärdera alternativa metoder, trots att ECVAM har levererat mycket 
uppskattade och värdefulla resultat under de senaste åren.

R. Utvärdering genomförs också av andra nationella och internationella organ och därför 
måste behovet av formell utvärdering och typen av granskning/bedömning som är lämplig 
för varje sektor/syfte utvärderas och klarläggas2. 

S. Europeiska kemikaliebyråns interna förfarande för godkännande efter ECVAM:s 
utvärdering och innan förfarandet för en eventuell inkludering av en testmetod i 
lagstiftningen inleds verkar mindre lämplig.

                                               
1 Europeiska partnerskapet för alternativa strategier till djurförsök, första årliga lägesrapporten, december 2006, 

s. 19, http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm
2 Europeiska partnerskapet för alternativa strategier till djurförsök, första årliga lägesrapporten, december 2006, 

s. 19, http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/conf_2006.htm
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T. Villkoren för att vidta potentiellt vittgående åtgärder enligt detta förfarande, till exempel 
ifrågasätta ECVAM:s vetenskapliga bedömning eller föra över tillsynsansvaret på 
OECD-nivå, måste fastställas på politisk nivå från fall till fall på ett öppet och ansvarsfullt 
sätt.

U. Det är inte acceptabelt att det är omöjligt för ECVAM att skyndsamt införa nya 
utvärderade alternativa metoder i kommissionens förslag till förordning på grund av 
förseningar som beror på oklara, långsamma, omständliga och delvis olämpliga 
förfaranden i samband med ett godkännande av utvärderade alternativa metoder för 
djurförsök.

V. De identifierade problemen inom kemikalielagstiftningen i samband med utvärdering och 
godkännande av alternativa testmetoder kan få ännu större proportioner när man tar 
hänsyn till andra industrisektorer.

1. Europaparlamentet motsätter sig antagandet av förslaget till kommissionens förordning 
(EG) nr.... om att fastställa testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach).

2. Europaparlamentet framhåller att förslaget till kommissionens förordning inte är förenligt 
med syftet för eller innehållet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, 
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och 
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i utskottet lägga fram ett ändrat förslag 
till förordning eller ett förslag till lagstiftning som bygger på fördraget.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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