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Nõukogu ühine seisukoht peegeldab Euroopa Parlamendis esimesel lugemisel saavutatud 
mõistlikku tasakaalu Euroopa keemiatööstuse konkurentsivõime ning inimeste ja keskkonna 
kaitsmise vajaduse vahel, seda mõnel puhul veelgi kindlustades.

Raportöör tervitab seda lähenemisviisi ning märgib, et juhul, kui nõukogu ja komisjon asuvad 
läbirääkimistel konstruktiivsele seisukohale, on teisel lugemisel võimalik kokkuleppele jõuda.

Sellega seoses soovib raportöör keskenduda mõnele kõnesoleva määruse eesmärgiga 
seonduvale prioriteedile, mida nõukogus ei ole asjakohaselt arvesse võetud. Samuti jätab 
raportöör võimaluse tõstatada pärast nõudpidamist komisjonis vajaduse korral mõningaid 
vähemtähtsaid küsimusi.

Euroopa Parlament võttis esimesel lugemisel selge seisukoha, et eriti probleemsed ained tuleb 
asendada turvalisemate alternatiivsete ainete või tehnoloogiaga. See oli kõnealuse määruse 
otsene eesmärk ja seda mitte ainult töötaja ja tarbija, vaid ka, nagu juba öeldud, tootmise 
innovatsiooni soodustamise seisukohast.

Seetõttu on raportöör arvamusel, et Euroopa Parlament peaks esitama uuesti oma seisukoha 
muuta rangemaks keemiliste ainete lubamise menetlust, nõudes kõige ohtlikumate ainete 
asendamist (muudatusettepanekud 214, 471 rev, 215–217, 219–221, 223, 226–233; 235, 236 
ja 359, 237–242, 246, 255, 8, 15 ja 41). Tuleb veelkord märkida, et kohustusliku 
asendusmehhanismiga ei taheta luua ettevõtjatele täiendavat koormat. Vastupidi, määruse 
eesmärk peaks olema sundida kõnesolevat tööstusharu otsima realistlikke ja turvalisi 
alternatiive, et taastada eelkõige tarbijate usaldus.

Raportöör kavatseb esitada uuesti rühma muudatusettepanekuid, mille parlament võttis vastu 
suure häälteenamusega, aga mida nõukogu ei pidanud vajalikuks ühisesse seisukohta kaasata.

Peamine eesmärk on tugevdada põhjendatud hoolsuse põhimõtet tootjate ja importijate suhtes, 
et tagada turule toodavate ainete üle nõuetekohane kontroll ning asjakohane teavitamine ja 
teabevahetus nende kasutamisest tulenevate riskide suhtes (muudatusettepanekud 364 ja 59).

Teine rühm muudatusettepanekuid, millele raportöör keskendub, hõlmab ainete katsetamist 
loomadel (muudatusettepanekud 108, 140, 143, 176, 177, 257, 361, 24 ja 36). Eelkõige soovib 
raportöör tugevdada Euroopa alternatiivsete meetodite valideerimise keskuse (ECVAM) rolli 
ja ergutada loomkatsete asendamist alternatiivsete meetoditega, mida ECVAM peab 
teaduslikult pädevaks. Samuti tuleb uuesti esitada muudatusettepanekud, mis käsitlevad 
loomkatsete abil saadud ainete alaste uuringute ja teabe kohustuslikku edastamist agentuurile, 
need, millele tuginedes saab seda vältida, ning need, mis käsitlevad alternatiivsete 
katsemeetodite komitee loomist. 

Raportöör kavatseb lisaks sellele esitada uuesti rühma muudatusettepanekuid, mille abil 
püütakse korraldada teabevahetust, mis on vajalik ainete mõju ning inimeste tervisele ja 
keskkonnale tekitatavate riskide hindamiseks (muudatusettepanekud 90, 112, 121, 366/166, 
789 ja 294).  Muuhulgas tuuakse uuesti päevakorda Euroopa kvaliteedimärgi loomine nende 
toodete kindlakstegemiseks ja soodustamiseks, mille igas tootmisetapis on järgitud käesolevas 
määruses esitatud nõudeid.

Raportöör peab ühtlasi vajalikuks täiustada nõukogu ühist seisukohta, esitades uuesti 
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muudatusettepanekuid süsteemi juhitavamaks muutmiseks, eelkõige seoses probleemidega, 
mis väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel võivad tekkida selle rakendamisel. Seetõttu 
esitatakse uuesti ettepanekud, millega nähakse ette abi- ja toetusmehhanismid väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele ning eriabi meetmete vastuvõtmine liikmesriikide poolt 
(muudatusettepanekud 262(f) ja 10).

Lõpuks peab raportöör üheks prioriteediks Euroopa Parlamendi mõju suurendamist ning 
parlamendile suurema rolli andmist agentuuri rajamisel ja saavutatud tulemuste hindamisel 
(muudatusettepanekud 260(f), 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 276-281, 285-287).

Samuti esitatakse uuesti mõned eriküsimusi käsitlevad muudatusettepanekud, mille suhtes 
Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht parandaks raportööri meelest ühist 
seisukohta märgatavalt (muudatusettepanekud 88, lõige 7 a, 110 ja 87, 134 ja 150, 369, 157, 
162, 263 ja 309).


