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Neuvoston yhteinen kanta kuvastaa ja joiltakin osin voimistaa sitä oivallista tasapainoa, jonka 
parlamentti saavutti ensimmäisessä käsittelyssä toisaalta Euroopan kemianteollisuuden 
kilpailukyvyn ja toisaalta ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun välillä.

Esittelijä on tyytyväinen tähän lähestymistapaan ja katsoo, että toisessa käsittelyssä voidaan 
päästä sopimukseen, jos neuvosto ja komissio omaksuvat neuvotteluissa aidosti rakentavan 
kannan.

Tätä ajatellen esittelijä pitää välttämättömänä, että keskitytään eräisiin painopisteisiin, jotka 
koskevat asetuksen päämäärää ja joita neuvosto ei ottanut huomioon asianmukaisesti. Lisäksi 
esittelijä varaa oikeuden tuoda esille painoarvoltaan vähäisempiäkin näkökohtia sen mukaan, 
mitä valiokunnassa keskustellaan.

Parlamentti oli ensimmäisessä käsittelyssä vakaasti sitä mieltä, että erittäin ongelmalliset 
aineet pitäisi korvata vaihtoehtoisilla turvallisemmilla aineilla tai teknologioilla. Nimenomaan 
tämä on asetuksen päämääränä, ei pelkästään työntekijöiden ja kuluttajien turvallisuuden 
kannalta vaan myös, kuten on jo todettu, tuotannon innovaatioiden tukemisen kannalta.

Näin ollen esittelijä katsoo, että parlamentin olisi toistettava kantansa, mitä tulee kemikaaleja 
koskevan lupamenettelyn tiukentamiseen, ja rohkaistava vaarallisempien aineiden 
korvaamista muilla vaihtoehdoilla (tarkistukset 214, 471rev, 215–217, 219–221, 223, 226–
233, 235, 236 ja 359, 237–242, 246, 255, 8, 15 ja 41). On jälleen kerran todettava, että kyse ei 
ole siitä, että oltaisiin luomassa yrityksille ylimääräinen taakka pakollisen 
korvaamisjärjestelmän muodossa. Päinvastoin, asetuksen tavoitteena on saada teollisuus 
vastuuntuntoisesti etsimään realistisia ja turvallisia vaihtoehtoja, myös ajatellen kuluttajien 
luottamuksen palauttamista.

Lisäksi esittelijä aikoo esittää uudelleen joukon tarkistuksia, jotka parlamentti hyväksyi 
suurella enemmistöllä mutta joita neuvosto ei pitänyt tarpeellisena sisällyttää yhteiseen 
kantaan.

Kyseessä on erityisesti tuottajien ja maahantuojien "huolehtimisvelvollisuuden" periaatteen 
vahvistaminen, jotta taataan markkinoille tuotavien aineiden riittävä valvonta sekä niiden 
käytöstä aiheutuvia riskejä koskevien tietojen vaihto ja asianmukainen viestintä 
(tarkistukset 364 ja 59).

Toinen sarja tarkistuksia, joihin esittelijä aikoo keskittyä, koskee kemikaaleilla tehtäviä 
eläinkokeita (tarkistukset 108, 140, 143, 176, 177, 257, 361, 24 ja 36). Erityisesti hän aikoo 
vahvistaa Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen (ECVAM) roolia sekä 
suosittaa eläinkokeiden korvaamista vaihtoehtoisella menetelmällä, heti kun ECVAM 
vahvistaa sen tieteellisen pätevyyden. Lisäksi esitetään uudelleen tarkistukset, jotka koskevat 
velvollisuutta toimittaa kemikaalivirastolle tutkimukset tai tiedot, jotka koskevat 
eläinkokeiden avulla tuotettuja aineita, samoin kuin tarkistukset, jotka koskevat sitä, miten 
eläinkokeet voitaisiin välttää, sekä tarkistukset, jotka koskevat vaihtoehtoisia koemenetelmiä 
käsittelevän komitean perustamista.

Esittelijä aikoo lisäksi esittää tarkistuksia, joilla pyritään vahvistamaan sellaisten tarpeellisten 
tietojen vaihtoa, jotka koskevat kemikaalien riskien ja niiden terveys- ja ympäristövaikutusten 
arvioimista (tarkistukset 90, 112, 121, 366/166, 789 ja 294). Erityisesti tuodaan uudelleen 



DT\617229FI.doc 3/3 PE 374.303v01-00

FI

esille mahdollisuus luoda eurooppalainen laatumerkki, jolla merkitään tuotteet, joihin 
sovelletaan REACH-velvoitteita koko niiden tuotantokaaren ajan, ja jolla niiden menekkiä 
voidaan edistää.

Lisäksi esittelijä pitää välttämättömänä neuvoston yhteisen kannan parantamista esittämällä 
uudelleen tarkistukset, joilla pyritään saamaan järjestelmä helpommaksi hallinnoida, etenkin 
ottaen huomioon pienten ja keskisuurten yritysten ongelmat. Tämän vuoksi esitetään 
tarkistuksia, joissa säädetään pk-yrityksille suunnatuista apu- ja tukimekanismeista sekä 
erityisten jäsenvaltioiden tukitoimien hyväksymisestä (tarkistukset 262 f kohta sekä 10).

Lopuksi todettakoon, että esittelijä pitää ensisijaisen tärkeänä parlamentin oikeuksien 
vahvistamista ja sen roolin terävöittämistä kemikaaliviraston perustamisprosessissa ja 
saavutettujen tulosten seurannassa (tarkistukset 260 f kohta, 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 
276–281, 285–287).

Lisäksi esitetään muita tarkistuksia, jotka koskevat erityiskysymyksiä, joiden osalta esittelijä 
katsoo, että parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ilmaisema kanta parantaisi ratkaisevasti 
yhteistä kantaa (tarkistukset 88 7 a kohta, 110 ja 87, 134 ja 150, 369, 157, 162, 263 ja 309).


