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Wspólne stanowisko Rady odzwierciedla i pod pewnymi względami wzmacnia osiągniętą 
przez Parlament w pierwszym czytaniu pożądaną równowagę pomiędzy konkurencyjnością 
europejskiego przemysłu chemicznego a ochroną zdrowia ludzkiego i środowiska 
naturalnego.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje to podejście i uważa, że możliwe jest osiągnięcie 
porozumienia w drugim czytaniu, jeżeli tylko Rada i Komisja wysuną naprawdę 
konstruktywne argumenty w czasie negocjacji.

Mając ten cel na uwadze, sprawozdawca chciałby skoncentrować się na kilku kwestiach 
priorytetowych odnoszących się do celu rozporządzenia, którego Rada nie wzięła w należyty 
sposób pod uwagę. Sprawozdawca zastrzega sobie prawo do poruszenia również kilku mniej 
istotnych kwestii, w razie potrzeby po przeprowadzeniu debat w komisji ENVI.

Parlament zajął w pierwszym czytaniu zdecydowane stanowisko w sprawie zastąpienia 
szczególnie problematycznych substancji bezpieczniejszymi substancjami lub technologiami
alternatywnymi. Taki jest rzeczywisty cel omawianego rozporządzenia, nie tylko z punktu
widzenia bezpieczeństwa pracowników i konsumentów, lecz również, o czym już wcześniej 
wspomniano, z uwagi na konieczność wspierania innowacji w przemyśle wytwórczym.

Dlatego też sprawozdawca uważa, że Parlament powinien ponownie przedstawić swoje 
stanowisko w sprawie zaostrzenia procedury udzielania zezwoleń na użycie substancji 
chemicznych poprzez propagowanie zastępowania substancji najbardziej niebezpiecznych 
(poprawki 214, 471 rev, 215-217, 219-221, 223, 226-233, 235, 236 i 359, 237-242, 246, 255, 
8, 15 i 41). Należy ponownie podkreślić, że zamiarem Parlamentu nie jest nałożenie na 
przedsiębiorstwa dodatkowych obciążeń w postaci mechanizmu obowiązkowego 
zastępowania. Wręcz przeciwnie, celem rozporządzenia jest zobowiązanie przemysłu 
chemicznego do poszukiwania realnych, bezpiecznych rozwiązań alternatywnych, również po 
to, aby odbudować zaufanie konsumentów.

Sprawozdawca ma zamiar ponownie złożyć szereg poprawek przyjętych przez Parlament 
znaczną większością głosów, których Rada nie uwzględniła we wspólnym stanowisku.

Głównym celem jest podkreślenie zasady zachowania przez producentów i importerów 
należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kontroli substancji 
wprowadzanych do obrotu oraz właściwej komunikacji i wymiany informacji w związku z 
ryzykiem wynikającym z ich stosowania (poprawki 364 i 59).

Druga seria poprawek, na których sprawozdawca chciałby się skoncentrować, dotyczy badań 
na zwierzętach (poprawki 108, 140, 143, 176, 177, 257, 361, 24 i 36). Sprawozdawca 
zamierza przede wszystkim rozszerzyć rolę Europejskiego Centrum Zatwierdzania 
Alternatywnych Metod Badań (ECVAM) oraz poprzeć ideę zastąpienia badań na zwierzętach 
metodą alternatywną, jeżeli ECVAM potwierdzi jej naukową skuteczność. Ponownie złożone 
zostaną poprawki odnoszące się do obowiązku przekazywania agencji wyników badań lub 
informacji dotyczących substancji uzyskanych z wykorzystaniem badań na zwierzętach oraz 
wszystkich substancji, w przypadku których można było tych badań uniknąć, a także 
poprawki odnoszące się do ustanowienia Komitetu na rzecz Alternatywnych Metod Badań.

Sprawozdawca zamierza ponadto ponownie złożyć serię poprawek dotyczących zwiększenia 
wymiany informacji wymaganych do oceny zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska 
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naturalnego stwarzanego przez substancje oraz ich wpływu w tym zakresie (poprawki 90, 
112, 121, 366/166, 789 i 294). Pozwoli to powrócić do kwestii ustanowienia europejskiego 
znaku jakości umożliwiającego oznaczanie i promowanie wyrobów, które na każdym etapie 
procesu produkcyjnego wytwarzano zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH.

Zdaniem sprawozdawcy konieczne jest poprawienie wspólnego stanowiska Rady poprzez 
ponowne złożenie poprawek pozwalających ułatwić zarządzanie systemem REACH, 
szczególnie z uwagi na problemy w jego wdrażaniu, z jakimi będą się prawdopodobnie 
borykać małe i średnie przedsiębiorstwa. Z tego względu poprawki dotyczące ustanowienia 
mechanizmów pomocy i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyjęcia przez 
państwa członkowskie szczególnych środków pomocowych zostaną ponownie złożone
(poprawki 262(f) i 10).

Co więcej, zdaniem sprawozdawcy priorytetem jest zwiększenie i skonkretyzowanie 
uprawnień Parlamentu w procesie tworzenia agencji oraz w monitorowaniu postępów w tym 
zakresie (poprawki 260(f), 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 276-281, 285-287).

Ponownie złożonych zostanie również kilka innych poprawek dotyczących pewnych kwestii, 
w przypadku których wspólne stanowisko Rady mogłoby zdaniem sprawozdawcy zostać 
znacznie poprawione zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu z pierwszego czytania (poprawki
88, ust. 7a, 110 i 87, 134 i 150, 369, 157, 162, 263 i 309).


