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Skupno stališče Sveta podpira in v nekaterih primerih izboljšuje ravnovesje, ki je bilo v 
Parlamentu doseženo z glasovanjem ob prvem branju. Ravnovesje med konkurenco evropske 
kemične industrije na eni strani in zaščito človekovega zdravja in okolja na drugi.

Poročevalec, zadovoljen s takšnim pristopom, meni, da je dogovor možno doseči pri drugem 
branju, če bosta Svet in Komisija pristopila s konstruktivno pogajalsko logiko.

Poročevalec meni, da se je zato treba osredotočiti na nekatere prednostne naloge, vezane na 
končni cilj uredbe, ki jih Svet ni ustrezno upošteval. Glede na potek razprave v odboru si 
poročevalec pridržuje pravico, da se morebiti vključi v razpravo pri drugih, manj pomembnih 
vprašanjih.

Ob prvem branju se je Parlament močno zavzel za nadomestitev izredno problematičnih 
sestavin z bolj varnimi sestavinami ali tehnologijami. Prav to je cilj uredbe. Ne samo zaradi 
varnosti delavcev in potrošnikov, ampak, kot že rečeno, zaradi podpore proizvodnim 
izboljšavam.

Poročevalec meni, da bi bilo treba ponovno vzpostaviti stališče Parlamenta in zaostriti 
postopek za dovoljevanje kemikalij s spodbujanjem za nadomestitev najnevarnejših med 
njimi (predlogi sprememb 214, 471rev, 215-217, 219-221, 223, 226-233, 235, 236 in 359, 
237-242, 246, 255, 8, 15 in 41). Ne gre za dodatno obremenjevanje podjetij z mehanizmom 
obveznega nadomeščanja. Ravno nasprotno, cilj te uredbe je spodbuditi industrijo, da bi imela 
odgovornejši odnos do iskanja novih, realističnih in varnih rešitev, ter da bi tako ponovno 
pridobila zaupanje potrošnikov.

Poročevalec misli ponovno vložiti vrsto predlogov sprememb, ki jih je Parlament sprejel z 
veliko večino, Svetu pa se kljub temu ni zdelo primerno, da bi jih vključil v svoje skupno 
stališče.

Gre predvsem za okrepitev načela "skrbnega pregleda", ki ga morata nujno spoštovati tako 
proizvajalec kot uvoznik, zato da bo zagotovljen primeren nadzor nad kemikalijami, ki so 
vpeljane na trg, ter poštena izmenjava informacij in sporočil o tveganjih, ki jih lahko povzroči 
uporaba teh kemikalij (predloga sprememb 364 in 59).

Druga skupina predlogov sprememb, na katera se poročevalec želi osredotočiti, zadevajo 
vprašanja, vezana na preizkušanje kemikalij na živalih (predlogi sprememb 108, 140, 143, 
176, 177, 257, 361, 24 in 36). Predvsem želi poročevalec okrepiti vlogo evropskega instituta za 
odobritev alternativnih metod testiranja (ECVAM-European Center for Validation of Alternative 
Methods) in spodbujati nadomestitev metode preizkušanja na živalih z drugo metodo, če bi 
ECVAM potrdil njeno znanstveno veljavnost. Ponovno bodo vloženi predlogi sprememb za 
obvezno sporočanje agenciji o raziskavah ali informacijah o kemikaliji, ki je bila preizkušena 
na živalih, ter o vseh tistih raziskavah in informacijah, ki bi pripomogle, da se takim 
preizkusom izognemo; vložen bo tudi predlog spremembe za ustanovitev odbora za 
alternativne metode testiranja.

Poročevalec želi ponovno vložiti predloge sprememb za boljši pretok informacij, ki so 
potrebne za oceno tveganja in učinkov kemikalij na zdravje in okolje (predlogi sprememb 90, 
112, 121, 366/166, 789 in 294). Predvsem se bo ponovno odprla možnost za nastanek 
evropske znamke kakovosti, ki naj označuje in spodbuja tiste izdelke, ki so skozi vso 
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proizvodnjo izpolnjevali zahteve REACH.

Poročevalec tudi meni, da je treba nujno izboljšati skupno stališče Sveta z uvedbo predlogov 
sprememb, ki naj omogočijo lažje upravljanje s sistemom, zlasti glede na izvedbene težave, 
na katere bodo naletela majhna in srednje velika podjetja. Ponovno bodo zato vloženi predlogi 
sprememb, ki predvidevajo mehanizme pomoči in podpore za majhna in srednje velika 
podjetja ter ukrepe za posebno podporo s strani držav članic (predloga sprememb 262(f) in 
10).

In na koncu poročevalec meni, da je prednostnega pomena okrepiti posebne pravice 
Parlamenta in njegovo vlogo pri ustanavljanju agencije in pri spremljanju doseženih 
rezultatov (predlogi sprememb 260(f), 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 276-281, 285-287).

Ponovno bodo vloženi tudi nekateri predlogi sprememb, ki se nanašajo na posebna vprašanja, 
v zvezi s katerimi po mnenju poročevalca stališče Parlamenta iz prvega branja prinaša 
bistvene izboljšave skupnega stališča (predlogi sprememb 88, odstavek 7a, 110 in 87, 134 in 
150, 369, 157, 162, 263 in 309).


