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Η κοινή θέση του Συμβουλίου επαναφέρει και σε ορισμένες πτυχές ενισχύει την καλή 
ισορροπία που επετεύχθη στο πλαίσιο της ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου μεταξύ της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας αφενός και της προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος αφετέρου.

Αποδεχόμενος την προσέγγιση αυτή, ο εισηγητής θεωρεί ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για 
την εξεύρεση συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή θα προσχωρήσουν πράγματι σε μια εποικοδομητική 
διαπραγματευτική λογική.

Ενόψει του στόχου αυτού, ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να επικεντρωθεί σε ορισμένες 
προτεραιότητες που άπτονται των στόχων του κανονισμού και που δεν ελήφθησαν δεόντως 
υπόψη από το Συμβούλιο. Ο εισηγητής επιφυλάσσεται να παρέμβει σε άλλα ήσσονος 
σημασίας θέματα υπό το πρίσμα της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί σε πλαίσιο 
επιτροπής.

Το Κοινοβούλιο ετάχθη σαφώς κατά την πρώτη ανάγνωση υπέρ της αντικατάστασης των 
εξαιρετικά προβληματικών ουσιών με πιο ασφαλείς εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες. 
Ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος του κανονισμού όχι μόνον από πλευράς 
ασφάλειας των εργαζομένων και των καταναλωτών αλλά και, όπως αναφέρθηκε, από 
πλευράς υποστήριξης της καινοτομίας στην παραγωγή.

Ο εισηγητής θεωρεί ως εκ τούτου αναγκαίο να αποκατασταθεί η θέση του Κοινοβουλίου 
καθιστώντας αυστηρότερη την αδειοδότηση των χημικών ουσιών ενθαρρύνοντας την 
αντικατάσταση των πλέον επικινδύνων (τροπολογίες 214, 471αναθ, 215-217, 219-221, 223, 
226-233, 235, 236 και 359, 237-242, 246, 255, 8, 15 και 41). Για μια ακόμη φορά δεν 
πρόκειται για τη δημιουργία μιας πρόσθετης επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις με ένα 
μηχανισμό υποχρεωτικής αντικατάστασης. Αντιθέτως, σκοπός του κανονισμού είναι να 
αναλάβει η βιομηχανία τις ευθύνες της ως προς την εξεύρεση ρεαλιστικών και ασφαλών 
εναλλακτικών λύσεων, μεταξύ άλλων και προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών.

Ο εισηγητής προτίθεται εξάλλου να υποβάλλει εκ νέου μια σειρά τροπολογιών που ενέκρινε 
με ευρεία πλειοψηφία το Κοινοβούλιο, τις οποίες ωστόσο το Συμβούλιο δεν έκρινε σκόπιμο 
να συμπεριλάβει στην κοινή του θέση.

Το θέμα έγκειται ιδιαίτερα στο να ενισχυθεί η αρχή του «καθήκοντος επαγρύπνησης» εκ 
μέρους του παραγωγού και του εισαγωγέα προκειμένου να διασφαλίζεται ο κατάλληλος 
έλεγχος των ουσιών που διοχετεύονται στην αγορά όπως επίσης και η προσήκουσα 
ανταλλαγή πληροφοριών και ανακοινώσεων σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από 
τη χρήση των ουσιών αυτών (τροπολογίες 364 και 59).

Μια δεύτερη σειρά τροπολογιών επί των οποίων ο εισηγητής προτίθεται να επικεντρωθεί 
αφορά τα θέματα σχετικά με τον πειραματισμό των ουσιών στα ζώα (τροπολογίες 108, 1410, 
143, 176, 177, 257, 361, 24 και 36). Ο εισηγητής προτίθεται ιδιαίτερα να ενισχύσει το ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM), καθώς και να 
ευνοήσει την αντικατάσταση μιας μεθόδου πειραματισμού σε ζώα με μια εναλλακτική στην 
περίπτωση που το ECVAM επιβεβαιώσει την επιστημονική της αξιοπιστία. Θα υποβληθούν 
επίσης εκ νέου οι τροπολογίες σχετικά με την υποχρέωση να διαβιβάζονται στον Οργανισμό 
μελέτες ή πληροφορίες για μια ουσία που προέρχεται από πειραματισμούς σε ζώα, καθώς και 
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όλες εκείνες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αποφυγή της και σχετικά με τη 
συγκρότηση μιας επιτροπής για τις εναλλακτικές πειραματικές μεθόδους.

Ο εισηγητής προτίθεται επίσης να υποβάλλει μια σειρά τροπολογιών  με στόχο την ενίσχυση 
της ανταλλαγής των πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση των κινδύνων και
των συνεπειών των ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον (τροπολογίες 90, 112, 121, 
366/166, 789 και 294). Επανεισάγεται ιδιαίτερα η δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
σήματος ποιότητας με στόχο την αναγνώριση και την προώθηση των προϊόντων που 
παρήχθησαν σε όλα τα στάδια  σύμφωνα με τις υποχρεώσεις REACH.

Ο εισηγητής θεωρεί εξάλλου απαραίτητη τη βελτίωση της κοινής θέσης του Συμβουλίου με 
την εκ νέου υποβολή των τροπολογιών με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης του 
συστήματος με ιδιαίτερη αναφορά στις δυσχέρειες εφαρμογής που είναι πιθανόν να 
συναντήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα υποβληθούν ως εκ τούτου εκ νέου οι 
τροπολογίες που προβλέπουν μηχανισμούς βοηθείας και υποστήριξης για τις επιχειρήσεις 
αυτές, καθώς και την έγκριση μέτρων ειδικής βοηθείας εκ μέρους των κρατών μελών 
(τροπολογίες 262στ και 10).

Ο εισηγητής θεωρεί τέλος ότι αποτελεί προτεραιότητα η ενίσχυση των προνομίων του 
Κοινοβουλίου και της επίδρασής του στη διαδικασία συγκρότησης της επιτροπής και τη 
διαδικασία ελέγχου των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων (τροπολογίες 260στ, 267, 360, 1037, 
269, 272, 273, 276-281, 285-287).

Θα υποβληθούν τέλος εκ νέου ορισμένες άλλες τροπολογίες σχετικά με ειδικά θέματα επί των 
οποίων ο εισηγητής θεωρεί ότι η θέση που έλαβε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση 
επιφέρει σημαντική βελτίωση την κοινή θέση (τροπολογίες 88 παρ. 7α, 110 και 87, 134 και 
150, 369, 157, 162, 263 και 309).


