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Padomes kopējā nostāja atspoguļo un savā ziņā palielina veselīgo līdzsvaru starp Eiropas 
ķimikāliju rūpniecības konkurētspēju un cilvēku veselības un vides aizsardzību, ko 
Parlaments panāca pirmajā lasījumā.

Referents atzinīgi vērtē šo pieeju un uzskata, ka otrajā lasījumā ir iespējams panākt 
vienošanos, ja Padome un Komisija sarunās ieņems patiesi konstruktīvu nostāju.

Šajā nolūkā referents vēlas pievērsties vairākām prioritātēm, kas saistītas ar regulas mērķi, ko 
Padome pietiekami neņēma vērā. Viņš patur sev tiesības pēc to apspriešanas komitejā izvirzīt 
arī mazāk svarīgus jautājumus, ja tas būs nepieciešams.

Parlaments pirmajā lasījumā ieņēma stingru nostāju attiecībā uz sevišķi problemātisku vielu 
aizstāšanu ar drošākām alternatīvām vielām vai tehnoloģijām. Tas ir tieši šīs regulas mērķis, 
ne tikai no strādnieku un patērētāju drošības viedokļa, bet, kā jau iepriekš teikts, arī no 
ražošanas jauninājumu atbalstīšanas viedokļa..

Tādēļ referents uzskata, ka Parlamentam vajadzētu pārskatīt savu nostāju attiecībā uz ķīmisku 
vielu licencēšanas procedūras ierobežošanu, veicinot visbīstamāko vielu aizvietošanu (214., 
471. pārsk., 215.-217., 219.-221., 223., 226.-233., 235., 236. un 359., 237.-242., 246., 255., 8., 
15. un 41. grozījums). Vajadzētu vēlreiz paziņot, ka obligātā aizvietošanas mehānisma 
ieviešanas nolūks nav radīt papildu slogu uzņēmumiem. Gluži otrādi, regulas mērķis ir uzlikt 
šai rūpniecības nozarei atbildību par reālistisku, drošu alternatīvu rašanu, lai tā atgūtu 
patērētāju uzticību, kas nav mazsvarīgi.

Referenta nolūks ir arī iesniegt apspriešanai vairākus grozījumus, kurus Parlaments pieņēma 
ar lielu balsu vairākumu, bet kurus Padome neuzskatīja par piemērotiem iekļaušanai kopējā 
nostājā.

Galvenais mērķis ir stiprināt ražotāju un importētāju centību, lai nodrošinātu pienācīgu tirgū 
laisto vielu kontroli un atbilstošu saziņu un informācijas apmaiņu par to lietošanas risku (364. 
un 59. grozījums).

Otra grozījumu pakete, kurai referents ir nolēmis pievērsties, attiecas uz vielu izmēģinājumu 
veikšanu ar dzīvniekiem (108., 140., 143., 176., 177., 257., 361., 24. un 36. grozījums). Viņš 
ir nolēmis jo īpaši palielināt Eiropas Centra alternatīvu metožu apstiprināšanai (ECAMA) 
lomu un veicināt dzīvnieku izmantošanas izmēģinājumos aizstāšanu ar alternatīvu metodi, ja 
ECAMA atzīst tās zinātnisko pamatotību. Obligātā pētījumu vai informācijas par vielām, 
kuras iegūst, veicot izmēģinājumus ar dzīvniekiem, un par vielām, kuru ieguvē var no tā 
izvairīties, nosūtīšana Aģentūrai un Alternatīvās testēšanas metožu komitejas izveide arī tiks 
iesniegtas apspriešanai.

Turklāt referents ir paredzējis iesniegt apspriešanai grozījumu paketi, lai paātrinātu 
informācijas apmaiņu, kas nepieciešama, lai novērtētu risku veselībai un videi un vielu 
iedarbību (90., 112., 121., 366./166., 789. un 294. grozījums). Tas jo īpaši dos iespēju atkal 
ieviest Eiropas kvalitātes standartu, kas paredzēts, lai noteiktu un veicinātu izstrādājumus, 
kuri ikvienā ražošanas procesa posmā ir ražoti saskaņā ar REACH prasībām.

Referents arī uzskata, ka ir svarīgi uzlabot Padomes kopējo nostāju, iesniedzot apspriešanai 
grozījumus, kas padara sistēmu vieglāk pārvaldāmu, jo īpaši ņemot vērā problēmas, kas, to 
ieviešot, iespējams, radīsies mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Grozījumi, kas paredz
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palīdzību un atbalsta mehānismus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un īpašu atbalsta 
pasākumu pieņemšanu dalībvalstīs, tādēļ arī tiks iesniegti apspriešanai (262. f) un
10. grozījums).

Visbeidzot, referents uzskata par prioritāti vajadzību palielināt Parlamenta priekšrocības un 
piešķirt tam izšķirošu lomu Aģentūras dibināšanas procesā un iegūto rezultātu kontrolē 
(260. f), 267., 360., 1037., 269., 272., 273., 276.-281., 285.-287. grozījums).

Daži citi grozījumi, kas skar īpašus jautājumus, attiecībā uz kuriem, pēc referenta domām, 
Parlamenta pirmā lasījuma nostāja ievērojami uzlabos kopējo nostāju (88. grozījuma 7.a
punkts, 110. un 87., 134. un 150., 369., 157., 162., 263. un 309. grozījums), arī tiks iesniegti 
apspriešanai.


