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Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad weerspiegelt en versterkt in bepaalde 
opzichten het gezonde evenwicht dat het Parlement bij de eerste lezing had bereikt tussen het 
concurrentievermogen van de Europese chemische industrie enerzijds en de bescherming van 
de menselijke gezondheid en het milieu anderzijds.

De rapporteur is verheugd over deze benadering en meent dat bij de tweede lezing
overeenstemming kan worden bereikt indien de Raad en de Commissie tijdens de 
onderhandelingen een echt constructieve positie innemen.

Met het oog hierop wil de rapporteur een aantal prioriteiten onder de aandacht brengen die 
verband houden met de doelstelling van de verordening en waarmee de Raad onvoldoende 
rekening hield. Hij behoudt het recht voor om zo nodig andere, minder belangrijke
onderwerpen aan te stippen, afhankelijk van de discussies binnen de commissie.

Het Parlement heeft bij de eerste lezing een duidelijk standpunt ingenomen over de 
vervanging van zeer gevaarlijke stoffen door veiliger alternatieve stoffen of technologieën. 
Dit is de exacte doelstelling van de verordening, niet alleen vanuit het oogpunt van 
werknemers- en consumentenveiligheid, maar ook, zoals reeds gezegd, vanuit het oogpunt 
van ondersteuning van productie-innovatie.

De rapporteur vindt daarom dat het Parlement zijn standpunt moet herzien als het gaat om een 
strengere procedure voor het toelaten van chemische stoffen door de gevaarlijkste te 
vervangen (amendement 214, 471 rev., 215-217, 219-221, 223, 226-233, 235, 236 en 359,
237-242, 246, 255, 8, 15 en 41). Er dient nogmaals te worden gesteld dat het niet de bedoeling 
is bedrijven extra werk te bezorgen door een verplicht vervangingssysteem in te voeren. 
Integendeel, deze verordening moet de industrie verantwoordelijk stellen voor het vinden van 
realistische en veilige alternatieven, niet in het minst om het vertrouwen van de klant te 
heroveren.

De rapporteur is tevens van plan een aantal amendementen opnieuw in te dienen. Het gaat om 
amendementen die het Parlement met een grote meerderheid had aangenomen, maar waarvan 
de Raad vond dat ze niet in het gemeenschappelijk standpunt konden worden opgenomen.

Het is vooral de bedoeling om het beginsel van ‘de grootste zorgvuldigheid’ voor producenten 
en importeurs te versterken, zodat stoffen die op de markt worden gebracht, naar behoren 
worden gecontroleerd en zodat er voldoende voorlichting wordt gegeven en informatie wordt 
uitgewisseld over de risico’s die uit het gebruik ervan voortvloeien (amendement 364 en 59).

Een tweede reeks amendementen waarop de rapporteur de aandacht wil vestigen, betreft 
dierproeven (amendementen 108, 140, 143, 176, 177, 257, 361, 24 en 36). Hij wil in het 
bijzonder dat de rol van het Europees Centrum voor de validering van alternatieve methoden 
(ECVAM) wordt versterkt en dat dierproeven worden vervangen door een alternatieve 
methode als de ECVAM de wetenschappelijke waarde hiervan erkent. Ook de amendementen 
over het verplicht doorgeven aan het agentschap van via dierproeven verkregen studies of 
informatie over stoffen, evenals alle studies in verband waarmee dit zou kunnen worden 
vermeden, en over de oprichting van een Commissie voor alternatieve testmethodes zullen 
opnieuw worden ingediend.
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Daarnaast wil de rapporteur een reeks amendementen opnieuw indienen die de uitwisseling 
opvoeren van informatie die nodig is voor het beoordelen van de risico's en effecten van een 
stof op de gezondheid of het milieu (amendement 90, 112, 121, 366/166, 789 en 294). 
Hierdoor wordt het in het bijzonder weer mogelijk een Europees kwaliteitsmerk op te richten 
dat ertoe dient artikelen die in elk productiestadium overeenkomstig de Reach-vereisten zijn 
geproduceerd, als zodanig aan te merken en te promoten.

Ook vindt de rapporteur het noodzakelijk het gemeenschappelijk standpunt van de Raad te 
verbeteren door opnieuw amendementen in te dienen die het systeem beter beheersbaar 
moeten maken, vooral met betrekking tot de problemen die kleine en middelgrote bedrijven 
wellicht bij de invoering ervan zullen ondervinden. Amendementen die zorgen voor hulp- en 
ondersteuningsmechanismen voor kleine en middelgrote ondernemingen en voor het treffen 
van speciale hulpmaatregelen door lidstaten zullen daarom opnieuw ter tafel worden gebracht
(amendement 262 septies en 10).

Ten slotte vindt de rapporteur het een prioriteit de voorrechten van het Parlement te 
versterken en het een doortastender rol toe te kennen tijdens het proces voor de oprichting van 
het agentschap en voor het toezicht op de verkregen resultaten (amendement 260 septies, 267, 
360, 1037, 269, 272, 273, 276-281 en 285-287).

Ook een aantal andere amendementen zullen opnieuw ter tafel worden gebracht, te weten 
amendementen die met specifieke onderwerpen te maken hebben en die volgens de rapporteur 
het gemeenschappelijk standpunt aanzienlijk zullen verbeteren (amendement 88, lid 7 bis, 110 
en 87, 134 en 150, 369, 157, 162, 263 en 309).


