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Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tirrifletti u tinkorpora, u f'ċertu aspetti ssaħħaħ, l-ekwilibriju 
tajjeb li ntlaħaq mill-votazzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. Ekwilibriju bejn il-kompetittività 
ta' l-industrija kimika Ewropea minn naħa u l-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent 
mill-oħra.

Ir-rapporteur, waqt li huwa favorevoli għal dan it-tip ta' approċċ, iqis li jeżistu l-
kundizzjonijiet biex jitfittex qbil fit-tieni qari, dejjem sakemm il-Kunsill u l-Kummissjoni 
jaċċedu realment għal loġika ta' negozjar kostruttiva.

Fid-dawl ta' dan l-objettiv, ir-rapporteur iqis li hemm bżonn li wieħed jikkonċentra fuq uħud 
mill-prijoritajiet relevanti għall-iskop tad-dokument li ma ġewx ikkunsidrati kif dovut mill-
Kunsill. Ir-rapporteur iżomm id-dritt li eventwalment jintervjeni fuq kwistjonijiet minuri oħra 
fid-dawl tad-dibattitu li jseħħ fil-kumitat.

Fl-ewwel qari, il-Parlament esprima ruħu b'pożizzjoni qawwija dwar is-sostituzzjoni tas-
sustanzi estremament problematiċi b'sustanzi jew teknoloġiji alternattivi li joffru aktar sigurtà. 
Dan huwa eżattament l-iskop, l-għan tar-regolament. Mhux biss min-naħa tas-sigurtà tal-
ħaddiem u tal-konsumatur imma wkoll - kif diġà ntqal - min-naħa ta' l-appoġġ għall-
innovazzjoni produttiva.

Għaldaqstant, ir-rapporteur iqis li hemm bżonn li l-pożizzjoni tal-Parlament tiġi integrata 
mill-ġdid, biex b'hekk il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tas-sustanzi kimiċi ssir aktar stretta 
sabiex titħeġġeġ is-sostituzzjoni ta' dawk li huma l-aktar perikolużi (emendi 214, 471rev, 215-
217, 219-221, 223, 226-233, 235, 236 e 359, 237-242, 246, 255, 8, 15 u 41). Għal darb'oħra, 
il-punt mhuwiex li jinħoloq piż ieħor fuq l-intrapriżi permezz ta' mekkaniżmu ta' sostituzzjoni 
obbligatorja. Bil-kontra, l-iskop tar-regolament u li titpoġġa r-responsabilità fuq l-industrija 
fit-tfittxija ta' soluzzjonijiet alternattivi realistiċi li joffru sigurtà anke sabiex il-fiduċja tal-
konsumatur tinbena mill-ġdid.

Barra minn hekk, ir-rapporteur hu intenzjonat li jerġa' jippreżenta sensiela ta' emendi adottati 
mill-Parlament b'maġġoranza wiesgħa li madankollu l-Kunsill ma qisx li hemm bżonn 
jiddaħħlu fil-pożizzjoni komuni tiegħu.

B'mod partikulari, hemm bżonn jissaħħaħ il-prinċipju tad-"dmir ta' diliġenza" fuq il-produttur 
u l-importatur sabiex jiġi garantit kontroll xieraq tas-sustanzi li jitpoġġew fis-suq u kif ukoll 
skambju korrett ta' informazzjoni u komunikazzjoni dwar ir-riskji li jirriżultaw mill-użu ta' 
dawn (emendi 364 u 59).

Sensiela oħra ta' emendi li dwarhom ir-rapporteur huwa intenzjonat li jikkonċentra 
jirrigwardaw il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-isperimentazzjoni tas-sustanzi fuq l-
annimali (emendi 108, 140, 143, 176, 177, 257, 361, 24 u 36). B'mod partikulari, ir-rapporteur 
huwa intenzjonat li jsaħħaħ l-irwol taċ-Ċentru Ewropew għall-Konvalidazzjoni ta’ Metodi ta’ 
Ttestjar Alternattivi (ECVAM) u kif ukoll li jiffavurixxi s-sostituzzjoni ta' metodu ta' 
sperimentazzjoni fuq l-annimali b'wieħed alternattiv ladarba l-ECVAM ma' tikkonvalidax il-
validità xjentifika tiegħu. Se jerġgħu jiġu ppreżentati wkoll emendi li jirrigwardaw l-obbligu li 
jintbagħtu lill-Aġenzija stħarriġ jew informazzjoni dwar sustanza li tirriżulta minn 
sperimentazzjoni fuq l-annimali u kif ukoll dawk kollha li jistgħu jevitawha u li jirrigwardaw 
il-ħolqien ta' Kumitat għall-metodi ta' sperimentazzjoni alternattivi.
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Apparti dan, ir-rapporteur għandu l-intenzjoni li jerġa' jippreżenta sensiela ta' emendi 
intenzjonati li jsaħħu l-iskambju ta' informazzjoni meħtieġa biex jiġu valutati r-riskji u l-
effetti tas-sustanzi fuq is-saħħa u l-ambjent (emendi 90, 112, 121, 366/166, 789 u 294). B'mod 
partikulari, qed terġa tiddaħħal il-possibilità li tinħoloq marka Ewropea ta' kwalità bl-
intenzjoni li jiġu rikonoxxuti u promossi dawk il-prodotti li tul il-proċess kollu ta' produzzjoni 
tagħhom ġew osservati l-obbligi tar-REACH.

Ir-rapporteur iqis ukoll li huwa indispensabbli li l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tittejjeb billi 
jerġgħu jiddaħħlu emendi li għandhom l-iskop li jagħmlu s-sistema aktar maniġġabbli, 
b'kunsiderazzjoni partikulari tad-diffikultajiet applikattivi li jirriskjaw li jaffaċċjaw l-intrapriżi 
ta' daqs żgħir jew medju. Għaldaqstant se jerġgħu jiġu ppreżentati emendi li jipprevedu 
mekkaniżmi ta' għajnuna u appoġġ għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u kif ukoll l-
adozzjoni ta' miżuri ta' assistenza speċjali min-naħa ta' l-Istati Membri (emendi 262 (f) u 10).

Ir-rapporteur finalment iqis li hu ta' prijorità li jissaħħu l-prerogattivi tal-Parlament u li jsir 
aktar inċisiv l-irwol tiegħu fil-proċess tal-ħolqien ta' l-Aġenzija u ta' l-immoniterjar tar-
riżultati li jintlaħqu (emendi 260 (f), 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 276-281, 285-287).

Fl-aħħar se jerġgħu jiġu ppreżentati xi emendi oħra li għandhom x'jaqsmu ma' kwistjonijiet 
speċifiċi li, fir-rigward tagħhom, ir-rapporteur iqis li l-pożizzjoni li esprima l-Parlament fl-
ewwel qari ġġib titijib sinifikattiv għall-Pożizzjoni Komuni (emendi 88 (7a), 110 e 87, 134 u 
150, 369, 157, 162, 263 u 309). 


