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Tarybos bendrojoje pozicijoje atspindima ir kai kuriais atžvilgiais pagerinama naudinga 
Europos cheminių medžiagų pramonės konkurencingumo ir žmonių sveikatos bei aplinkos 
apsaugos pusiausvyra, kurią Parlamentas pasiekė pirmojo svarstymo metu.

Pranešėjas džiaugiasi dėl šio požiūrio ir mano, kad antrojo svarstymo metu galima pasiekti 
susitarimą, jei Taryba ir Komisija derybose laikysis tikrai konstruktyvios pozicijos.

To siekdamas, pranešėjas nori sutelkti dėmesį ties keletu prioritetų, susijusių su reglamento 
tikslu, į kuriuos Taryba deramai neatsižvelgė. Jis pasilieka teisę prireikus, po diskusijų 
komitete, iškelti kitus smulkius klausimus.

Pirmojo svarstymo metu Parlamentas laikėsi tvirtos pozicijos dėl itin probleminių medžiagų 
pakeitimo saugesnėmis alternatyviomis medžiagomis arba technologijomis. Būtent tai yra 
reglamento tikslas, ne vien tik vertinant darbuotojo ir vartotojo požiūriu, bet ir, kaip jau buvo 
minėta, siekiant remti gamybos naujoves.

Todėl pranešėjas mano, kad Parlamentas turėtų dar kartą pakartoti savo poziciją dėl leidimų 
cheminėms medžiagoms išdavimo procedūros griežtinimo skatinant pačių pavojingiausių 
pakeitimą (pakeitimai 214, 471 pataisytas, 215–217, 219–221, 223, 226–233, 235, 236 ir 359, 
237–242, 246, 255, 8, 15 ir 41). Reikėtų dar kartą paminėti, kad neketinama sukurti 
papildomos naštos įmonėms įvedant privalomą pakeitimo mechanizmą. Priešingai, 
reglamento tikslas – kad pramonė prisiimtų atsakomybę už realių, saugių alternatyvų 
suradimą, be kitų dalykų, siekdama atkurti vartotojų pasitikėjimą.

Pranešėjas taip pat ketina pateikti nemažai pakeitimų, kuriuos Parlamentas patvirtino didele 
balsų dauguma, tačiau Taryba jų nelaikė tinkamais ir neįtraukė į savo bendrąją poziciją.

Pagrindinis tikslas yra stiprinti „deramų pastangų“ principą, taikomą gamintojams ir 
importuotojams, siekiant užtikrinti deramą pateikiamų į rinką medžiagų kontrolę ir deramą 
komunikaciją bei keitimąsi informacija apie jų naudojimo riziką (pakeitimai 364 ir 59).

Kitas pakeitimų rinkinys, kuriam pranešėjas ketina skirti didelį dėmesį, apima medžiagų 
bandymus su gyvūnais (pakeitimai 108, 140, 143, 176, 177, 257, 361, 24 ir 36). Jis ypač 
ketina padidinti Europos alternatyvių bandymų metodų tvirtinimo centro (ECVAM) vaidmenį 
ir skatinti bandymų su gyvūnais pakeitimą alternatyviu metodu, jei ECVAM pripažins jo 
mokslinį pagrįstumą. Taip pat dar kartą bus pateikti pakeitimai dėl privalomo tyrimų arba 
informacijos apie medžiagas, gautas naudojant bandymus su gyvūnais, ir visas medžiagas, 
kurių atveju šių bandymų galima išvengti, pateikimo Agentūrai bei pakeitimai dėl alternatyvių 
bandymų metodų komiteto sukūrimo.

Be to, pranešėjas ketina dar kartą pateikti pakeitimų rinkinį, kuriuo siekiama pagerinti 
keitimąsi informacija, reikalinga norint įvertinti medžiagų keliamą riziką sveikatai ir aplinkai 
(pakeitimai 90, 112, 121, 366/166, 789 ir 294). Tai ypač atvers galimybę sukurti Europos 
kokybės ženklą, skirtą gaminiams, kurie kiekvienoje gamybos proceso stadijoje gaminami 
laikantis REACH reikalavimų, atpažinti ir skatinti.

Pranešėjas taip pat mano, kad būtina tobulinti Tarybos bendrąją poziciją pateikiant pakeitimų, 
kuriais siekiama, kad sistemą būtų galima lengviau valdyti, ypač atsižvelgiant į problemas, 
kurias, ją įgyvendindamos, tikriausiai patirs mažos ir vidutinės įmonės. Todėl bus dar kartą 
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pateikti pakeitimai, kuriais numatomos pagalbos ir paramos priemonės mažoms ir vidutinėms 
įmonėms ir valstybių narių specialios paramos priemonių patvirtinimas (pakeitimai 262f ir 
10).

Galiausiai pranešėjas mano, jog vienas iš prioritetų yra Parlamento prerogatyvų stiprinimas –
reikia jam suteikti aktyvesnį vaidmenį kuriant Agentūrą ir stebint gaunamus rezultatus 
(pakeitimai 260(f), 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 276–281, 285–287).

Taip pat dar kartą bus pateikta keletas kitų pakeitimų konkrečiais klausimais, kuriais, 
pranešėjo nuomone, per pirmąjį svarstymą pateikta Parlamento pozicija gerokai patobulins 
bendrąją poziciją (pakeitimai 88 (7a dalis), 110 ir 87, 134 ir 150, 369, 157, 162, 263 ir 309).


