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9. Kemikaliepolitik
A5-0356/2001
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens hvidbog om strategi for en ny kemikaliepolitik (KOM(2001) 88 ( C5-0258/2001 ( 2001/2118(COS))
Europa-Parlamentet,


der henviser til Kommissionens hvidbog (KOM(2001) 88  C5-0258/2001),



der henviser til EF-traktatens artikel 6, 95 og 174,



der henviser til Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters internationale forpligtelser i henhold til Ospar-konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav, Barcelonakonventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder, Helsinki-konventionen om
beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet og de kommende internationale forpligtelser i henhold til
Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte,



der henviser til Århus-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet,



der henviser til gældende fællesskabsret vedrørende kemikalier (1),



der henviser til gældende fællesskabsret vedrørende vandpolitik (2),



der henviser til gældende fællesskabsret vedrørende biocidholdige produkter (3) og kosmetiske midler (4)
og til sin holdning ved førstebehandling til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
syvende ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (5),



der henviser til Fællesskabets fjerde (6) og femte miljøhandlingsprogram (7) og til sin holdning ved
førstebehandling til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om fastlæggelse af Fællesskabets miljøhandlingsprogram for 2001-2010 (8),



der henviser til sin beslutning af 14. december 2000 (9) om Kommissionens meddelelse om forsigtighedsprincippet og til Rådets resolution om forsigtighedsprincippet som vedføjet formandskabets
konklusioner fra Det Europæiske Råd i Nice,



der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2000 (10) og til Rådets konklusioner af 30. marts 2000
om Kommissionens meddelelse om en EF-strategi for hormonsystemforstyrrende stoffer,



der henviser til Rådets konklusioner af 7. juni 2001 om kemikaliepolitik og til den strategi for bæredygtig udvikling, der vedtoges af Det Europæiske Råd i Göteborg,



der henviser til det møde mellem interessenter, som Kommissionen havde arrangeret den
2. april 2001, til de workshopper om kemikalieholdige produkter, som det svenske formandskab
havde arrangeret den 5.-6. april 2001, og til de indlæg, som de berørte parter havde modtaget,

(1) EFT B 196 af 16.8.1967, s. 1; EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1, EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1; EFT L 262 af 27.9.1976,
s. 201.
(2) EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
(3) EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.
(4) EFT L 151 af 23.6.1993, s. 32.
(5) »Vedtagne tekster« af 3.4.2001, punkt 4.
(6) EFT C 337 af 21.12.1992, s. 34.
(7) EFT L 275 af 10.10.1998, s. 1.
(8) »Vedtagne tekster« af 31.5.2001, punkt 21.
(9) EFT C 232 af 17.8.2001, s. 345.
(10) EFT C 197 af 12.7.2001, s. 409.
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der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 1,



der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og
udtalelse fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked og Udvalget om Industripolitik,
Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0356/2001),

A. der henviser til, at Kommissionen hører Parlamentet om strategien for en ny kemikaliepolitik med
henblik på at foreslå en ny lovramme for kemikalier, og til, at Europa-Parlamentet bør bidrage til
udviklingen af denne ramme på klar og ambitiøs vis med det primære formål at fremme en bæredygtig udvikling og ved på ny at slå fast, at beskyttelsen af menneskers sundhed og af miljøet må prioriteres under behørig hensyntagen til økonomiske og sociale aspekter,
B.

der henviser til, at Fællesskabets virke i henhold til EF-traktatens artikel 3 indebærer styrkelse af fællesskabsindustriens konkurrenceevne, fremme af forskning og teknologisk udvikling og opnåelse af et
højt sundhedsbeskyttelsesniveau samt gennemførelse af en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden
for det indre marked ikke fordrejes,

C. der henviser til, at det i EF-traktatens artikel 6 hedder, at miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker og aktioner som nævnt i artikel 3, især med
henblik på at fremme en bæredygtig udvikling,
D. der henviser til, at det i EF-traktatens artikel 157 hedder, at Fællesskabet og medlemsstaterne sørger
for, at de nødvendige betingelser for udviklingen af fællesskabsindustriens konkurrenceevne er til
stede, og at deres indsats tager sigte på at fremme et klima, der er gunstigt for initiativer og udvikling
af virksomheder overalt i Fællesskabet, navnlig små og mellemstore virksomheder,
E.

der henviser til, at det i EF-traktatens artikel 174, stk. 1, hedder, at Fællesskabets politik på miljøområdet bl.a. skal bidrage til forfølgelse af målene bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten
og beskyttelse af menneskers sundhed, og til, at det i samme artikels stk. 2 endvidere hedder, at denne
politik bygger på forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler, samt til, at
der i henhold til denne artikels stk. 3 skal tages hensyn til de eksisterende videnskabelige og tekniske
data, fordele og ulemper ved foranstaltningens gennemførelse eller undladelse af at gennemføre den
samt den økonomiske og sociale udvikling i Fællesskabet som helhed,

F.

der henviser til, at en bæredygtig udvikling bør fremme såvel beskyttelsen af menneskers sundhed og
miljøet som en afbalanceret udvikling af økonomisk aktivitet, og således navnlig sikre beskæftigelsen
og en høj grad af social beskyttelse,

G. der henviser til, at folkesundheden og miljøet må beskyttes i lige høj grad i alle medlemsstater,
H. der under henvisning til Kommissionens meddelelse om forsigtighedsprincippet (KOM(2000) 1) ligeledes endnu en gang bekræfter, at anvendelse af forsigtighedsprincippet  under hensyntagen til de af
Kommissionen fastsatte kriterier (proportionalitet, ikke-diskrimination, kohærens, undersøgelse af
omkostninger og fordele samt den videnskabelige udvikling)  indebærer, at der træffes den mest
velegnede foranstaltning, og at princippet under ingen omstændigheder må anvendes til at begrunde
vilkårlige afgørelser,
I.

der henviser til, at det i overensstemmelse med Kommissionens ovennævnte meddelelse skal understreges, at den besluttende myndighed, før der træffes en afgørelse om, hvilke forsigtighedsforanstaltninger der skal træffes, skal have et overblik over den tilgængelige viden om den potentielle risiko ved
stoffet og dets anvendelse, som er erhvervet på grundlag af anerkendte videnskabelige principper,

J.

der henviser til, at Det Europæiske Råd i Lissabon påpegede, at markedernes konkurrenceevne og
dynamik er direkte afhængig af en lovramme, der begunstiger investeringer, innovation og iværksætterånd,
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K. der henviser til, at der bør træffes tilskyndelses- og støtteforanstaltninger, navnlig til fordel for små og
mellemstore virksomheder, med henblik på udvikling af strukturer, der kan hjælpe dem til at overvinde tekniske og organisatoriske hindringer, og med henblik på fastlæggelse af en procedure for
hurtig adgang inden for det flerårige rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 2002-2006 som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum (KOM(2001) 94),

L.

der henviser til, at substitutionsprincippet (fremme af substitution af farlige fremgangsmåder og stoffer
med sikrere fremgangsmåder og stoffer) må gennemføres som et centralt mål for EU’s kemikaliepolitik
og som en væsentlig mulighed for begrænsning af risici, og til, at forskning i og udvikling af nye
alternative produkter, hvis livscyklus er i overensstemmelse med principperne i Kommissionens grønbog om en integreret produktpolitik (KOM(2001) 68), bør fremmes,

M. der henviser til, at diffuse kilder såsom anvendelsen af kemikalier i produkter skønnes at udgøre den
vigtigste eksponeringskilde for mennesker og for miljøet, samtidig med at det dog understreges, at
kemikalier fortrinsvis anvendes i produkter, som er nyttige for samfundet,

N. der henviser til, at oplysninger om basale egenskaber og relevante anvendelser enten ikke foreligger
eller ikke stilles til rådighed for myndighederne for så vidt angår langt størstedelen af kemikalier, selv
om 99 % af de i øjeblikket markedsførte kemikalier har været på markedet i over 20 år, og at fremlæggelse af eksisterende data ville begrænse behovet for dyreforsøg betydeligt; der endvidere henviser
til, at oplysninger om basale egenskaber og anvendelser må gøres offentligt tilgængelige, eftersom det
af de data, som industrien opgav til Det Europæiske Kemikaliekontor frem til 1999 for eksisterende
stoffer, der produceres i store mængder (over 1 000 tons om året), fremgik, at basiskravene var opfyldt
fuldt ud for 14 % af disse kemikalier, delvist for 65 % og slet ikke for 21 %,

O. der henviser til, at kemikalieindustrien er nødt til at forbedre sin gennemskuelighed for at imødegå de
folkesundheds- og forbrugerbeskyttelsesproblemer, som borgerne stadig oftere må kæmpe med,

P.

der henviser til, at det af Kommissionens gennemgang af den nugældende lovgivning for eksisterende
stoffer fremgår, at det, der umiddelbart vækker bekymring, er menneskets og miljøets potentielle
udsættelse, fra mange forskellige kilder, for et stort antal kemiske stoffer, hvis farlige egenskaber ikke
er blevet identificeret, og til, at dette er særlig bekymrende for kemikalieindustriens arbejdstagere; der
henviser til, at disse stoffer, når de optræder samlet, desuden kan have større skadevirkninger, end når
de optræder isoleret, eller reagere med hinanden og give ukendte virkninger, og at det gælder om at
forbedre denne situation af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet,

Q. der henviser til, at mange stoffer, som mistænkes for at være hormonforstyrrende, allerede er blevet
identificeret og opført på andre lister over prioriterede kemikalier på grund af deres skadelige indvirkning på menneskers sundhed og på dyre- og plantelivet, uden at der af den grund er truffet konkrete
foranstaltninger,

R. der henviser til, at det nuværende system for eksisterende kemikalier er kendetegnet ved mangel på
gennemskuelighed for forbrugerne og industrien, inkonsekvenser i ikke harmoniserede og langsommelige procedurer eller ordninger, en høj grad af bureaukrati og en uklar ansvarsfordeling,

S.

der henviser til, at det nuværende risikostyringssystem må erstattes med et nyt og effektivt instrument
inden for det nye systems rammer,

T.

der henviser til, at der føres tilstrækkelig kontrol med anvendelsen af kemikalier i produkter, der
fremstilles i Den Europæiske Union, hvorimod kontrollen med produkter, der importeres i Den Europæiske Union, er utilstrækkelig,
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U.

der henviser til, at det med det nuværende system ikke er muligt at nå målsætningen om bæredygtig
udvikling,

V.

der henviser til, at det er helt enigt i, at der er behov for en fuldstændig strukturel reform af fællesskabslovgivningen om kemikalier,

W.

der henviser til, at de mange forskellige lovmæssige krav til kemikalier i EU snarest muligt må samles
i én enkelt retsakt for at forbedre gennemskueligheden for alle berørte parter med henblik på en
sammenhængende, harmoniseret og vidtfavnende lovgivning i EU,

X.

der henviser til, at den nye kemikaliepolitik bør bidrage til bæredygtig udvikling og sikre et højt
niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed, herunder arbejdstageres sundhed, og af miljøet,

Y.

der henviser til, at den nye politik bør omfatte hele kemikaliernes livscyklus og også dække perioden
efter, at kemikalierne og de produkter, som består af eller indeholder kemikalier, er blevet til affald,

Z.

der henviser til, at kemikalieindustriens og hermed forbundne industriers konkurrenceevne i sig selv
er et legitimt politisk mål, hvis legitimitet udelukkende er begrundet i dets potentiel med hensyn til
en højnelse af livskvaliteten for nulevende og fremtidige generationer, men kun for så vidt som dette
potentiel reelt nås; der endvidere henviser til, at udvikling af sikrere produkter under hensyntagen til
miljøet, øget gennemskuelighed og forbrugerinformation samt fremme af bæredygtig udvikling er
positive markedsføringselementer, som kan øge den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne,

AA. der henviser til, at den europæiske kemikalieindustri har 1,7 millioner direkte beskæftigede, og at
flere millioner arbejdspladser afhænger af den,
AB. der henviser til, at de fleste virksomheder i både kemikalieindustrien og den hertil knyttede forarbejdningsindustri er små og mellemstore virksomheder, som talmæssigt udgør 96 % af det samlede antal
virksomheder,
AC. der henviser til, at foreliggende empirisk bevismateriale lader formode, at miljølovgivnings negative
indvirkning på EU’s kemikalieindustris konkurrenceevne enten er uklar eller endog kan være positiv
for konkurrenceevnen hos proaktive firmaer, der allerede tilstræber bæredygtig udvikling; der endvidere henviser til, at uanset de yderligere krav, der vil blive stillet til virksomhederne, navnlig små og
mellemstore virksomheder, kunne den nye lovramme, når først den er gennemført, tænkes at fremme
innovationen og væksten i den europæiske kemikalieindustri,
AD. der henviser til, at etableringen af et enhedssystem for eksisterende og nye stoffer vil fremme innovation, eftersom nye stoffer ikke længere vil være omfattet af strengere bestemmelser end eksisterende
stoffer,
AE. der henviser til, at den nye politik bør sigte mod at nå målsætningen om standsning af emissioner,
udledninger og udslip af farlige stoffer i havmiljøet i løbet af én generation (2020), idet farlige stoffer
defineres som stoffer, der er persistente, bioakkumulerende og toksiske eller er af lignende problematisk karakter i tråd med rammedirektivet for vand og med de forpligtelser, som Det Europæiske
Fællesskab og dets medlemsstater har indgået i internationale fora,
AF. der henviser til, at de i EF-traktaten fastlagte miljøpolitiske principper og substitutionsprincippet
(fremme af substitution af farlige fremgangsmåder og stoffer med sikrere fremgangsmåder og stoffer)
bør gennemføres fuldt ud i forbindelse med den nye politik som centrale drivkraftfaktorer til fremme
af innovation med det formål at nå frem til en bæredygtig kemikalieindustri,
AG. der henviser til, at den nye politik bør udformes således, at den er gennemskuelig i overensstemmelse
med proportionalitetsprincippet, vidtfavnende, hvad anvendelsesområdet angår, gennemførlig og
effektiv i praksis,
AH. der henviser til, at det er en forudsætning for, at det indre marked kan fungere tilfredsstillende, at der
ikke er uoverensstemmelser mellem medlemsstaternes vurdering af produktrisici,
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AI.

der henviser til, at arbejdstagere, især arbejdstagere i små og mellemstore virksomheder, i betragtning
af den internationale konkurrence har eksistentielle interesser i så gennemførlige, effektive og lidet
omkostningskrævende ordninger som muligt, i tilstrækkelig databeskyttelse i fortrolighed omkring
anvendelser samt i beskyttelse af ejendomsrettigheder,

AJ.

der henviser til, at den nye politik bør garantere sikker brug af alle kemikalier og sikre effektiv
kontrol med kemikalier, hvis anvendelse er problematisk,

AK. der henviser til, at importerede produkter bør skulle opfylde samme krav som EU-produkter, og at de
i internationale aftaler fastlagte krav til handelen bør overholdes af Kommissionen og medlemsstaterne, også inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen,
AL. der henviser til, at toksicitetsafprøvninger på dyr må erstattes med det absolut nødvendige minimum,
som sikrer en fyldestgørende vurdering af kemikalier,

1.
glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til at foreslå en strategi for en ny kemikaliepolitik
som et første skridt hen imod en fuldstændig reform af den europæiske kemikaliepolitik for at nå målsætningen om bæredygtig udvikling under opfyldelse af kravene om at forbedre beskyttelsen af forbrugerne og
miljøet og fremme industriens konkurrence- og innovationsevne under hensyntagen til de sociale sammenhænge i Den Europæiske Union, og støtter Rådets konklusioner af 7. juni 2001;
2.
opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge virkningerne af en ændret kemikaliepolitik for antallet
af arbejdspladser og den sociale standard i Fællesskabet  navnlig for så vidt angår den særlige situation
for små og mellemstore virksomheder og deres arbejdstagere  og sikre, at reformen ikke får nogen
urimelige negative konsekvenser, og til i givet fald at foreslå miljøbeskyttelsesforanstaltninger og omstruktureringsstøtte eller  foranstaltninger;
3.
er af den opfattelse, at der inden for et enhedssystem for eksisterende og nye stoffer benævnt REACH
(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), bør gøres alt for at prioritere kemikalier, som
opfylder kriterierne for problematisk ved anvendelse; er af den opfattelse, at der kan ske en prioritering ved
hurtige og omkostningseffektive screeningsmetoder (QSAR, Råde Kors, Common Sense), hvor man gør
brug af eksisterende data og oplysninger om brugermønstre, producerede mængder og eventuel eksponering; mener, at data om kemiske stoffers egenskaber bør offentliggøres;
4.
glæder sig over planerne om inden for en overskuelig tidsramme at lukke de huller, der fortsat findes
i vor viden om ca. 30 000 eksisterende stoffer, ved at gøre brug af de omfattende data, myndighederne i
medlemsstaterne og virksomhederne i den kemiske industri allerede råder over;
5.
kræver, at der sikres en klar fordeling af vurderingsaktiviteterne mellem Kommissionen og medlemsstaterne gennem opretholdelse af en centraliseret fremgangsmåde med hensyn til registrering, evaluering og
godkendelse og fastsættelse af bindende frister for de forskellige faser af REACH-proceduren;
6.
finder det påkrævet at henlede opmærksomheden på behovet for en snæver koordinering af arbejdet i
det europæiske organ, der skal forvalte REACH-systemet, med arbejdet i de forskellige allerede eksisterende
ekspertgrupper (som beskæftiger sig med klassificering og mærkning af stoffer, grænseværdier, sundhedsvirkninger, pesticiders indvirkninger på miljøet osv.);
7.
opfordrer Kommissionen til snarest muligt og tilstrækkeligt tidligt til at muliggøre overholdelse af
fristerne i hvidbogen at forelægge sit første forslag om en ny, vidtfavnende, effektiv, gennemførlig og
gennemskuelig lovramme for kemikalier i form af én enkelt forordning; opfordrer Kommissionen til ikke
at udsætte forelæggelsen af sit forslag på grund af de undersøgelser, den lader gennemføre vedrørende
blandt andet konsekvenserne for erhvervslivet og det centrale organ, men til snarere at tage hensyn til
disse undersøgelser i den efterfølgende beslutningsprocedure sammen med Parlamentet og Rådet;
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8.
kræver, at den samlede strategi for en ny kemikaliepolitik udformes på europæisk plan for at sikre et
højt ensartet beskyttelsesniveau og forhindre en opsplitning af det indre marked;
9.
opfordrer Kommissionen til at sikre, at den lægger et højt beskyttelsesniveau for sundhed, sikkerhed,
miljø og forbrugere til grund for udformningen af en fælles lovramme under hensyntagen til navnlig
enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger, jf. EF-traktatens artikel 95, og at disse krav
også udstrækkes til importerede kemikalier;
10. kræver, at foranstaltningerne med henblik på en ny samlet lovramme tager hensyn til forsigtighedsprincippet, og at der således gennemføres en undersøgelse af fordele og ulemper ved at handle eller undlade at handle, at foranstaltningerne står i forhold til det ønskede beskyttelsesniveau, at der ikke diskrimineres ved gennemførelsen af foranstaltninger, at de svarer til lignende foranstaltninger vedtaget under
lignende forhold eller ved brug af lignende metoder, samt at de revideres og i givet fald ændres i lyset af
nye videnskabelige resultater og en vurdering af deres indvirkning;
11. opfordrer Kommissionen til at udarbejde effektive foranstaltninger, således at det høje sikkerhedsniveau for forbruger-, miljø- og arbejdsmiljøbeskyttelse, som vil komme til at gælde inden for EU for
stoffer og produkter, også garanteres for importerede produkter (herunder færdigvarer), og til at håndhæve
disse foranstaltninger; med henblik herpå er der behov for bl.a. klare kontrol- og revisionsmetoder, sanktionsmekanismer og internationale aftaler;
12. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at udstede en forordning, hvori alle producenter og
importører forpligtes til med øjeblikkelig virkning årligt at anmelde produktions- og importmængderne
for deres kemikalier til Det Europæiske Kemikaliekontor (ECB), således at det nøjagtigt kan bestemmes,
hvilke stoffer der overhovedet fortsat er på markedet, og hvor mange stoffer der ville falde ind under
hvilken mængdetærskel, hvis man holdt fast ved en ordning med mængdetærskler;
13. glæder sig over, at industrien er ansvarlig for dataindsamling, risikovurdering og risikostyring, idet
myndighederne dog kan foretage en evaluering, og registrering er en forudsætning for at importere og
markedsføre stoffer;
14. anmoder Kommissionen om at sikre en klar kompetencefordeling mellem Kommissionen og medlemsstaterne, når det gælder vurderingen af stoffer, og om samtidig at holde fast ved en centraliseret
indfaldsvinkel til registrering, vurdering og godkendelse;
15. anmoder Kommissionen om at sikre, at alle kemikalier produceret eller importeret i EU som stoffer
eller præparater eller i produkter på over ét ton registreres i det nye system for på denne måde at få et
overblik over de grundlæggende egenskaber og den faktiske anvendelse af disse kemikalier og på grundlag
heraf foretage en prioritering for yderligere risikoanalyser og/eller risikobegrænsning; for kemikalier i
mængder på over ét ton, som udelukkende anvendes i forsknings- og udviklingsaktiviteter eller som halvfabrikata i fremstillingsprocesser inden for rammerne af lukkede systemer, som forhindrer enhver frigivelse
til miljøet, bør det overvejes at indføre et forenklet registreringssystem bestående i forelæggelse af visse
minimumsoplysninger om kemikaliernes farlige egenskaber for at beskytte arbejdstagernes sundhed og
miljøet i tilfælde af uheld;
16. glæder sig over, at der fastsættes fælles retlige bestemmelser for eksisterende og nye stoffer og over
den foreslåede registrerings- og vurderingsprocedure for alle stoffer over ét ton om året; afviser kravene om
et yderligere register for alle stoffer under ét ton om året;
17. kræver, at der for samtlige kemikalier uafhængigt af produktionsmængde indføres en registreringspligt, hvorefter der skal forelægges følgende minimumsdata:


fysiske og kemiske egenskaber



persistens



bioakkumulation



akut oral toksicitet
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akut akvatisk toksicitet



ætsende og irriterende virkning



Ames-test (for karcinogenicitet og mutagenicitet)



påtænkte anvendelsesformål (»intended uses«);

18. kræver, at der i REACH-systemet tages fuldt hensyn til videnskabelige oplysninger fra kilder uden
for industrien;
19. støtter Rådets konklusioner af 7. juni 2001, hvori det hedder, at producenterne bør pålægges en
almindelig pligt til at fremskaffe tilstrækkelige oplysninger og træffe de foranstaltninger, der er nødvendige
for at garantere kemikaliernes sikkerhed (forsigtighedsprincippet), uanset produktionsmængde og selv om
der ikke er fastsat særskilte krav om oplysninger; for at kontrollere, at forsigtighedsprincippet overholdes,
bør producenterne føre register over oplysningerne, herunder oplysninger om egenskaber, mængde og
anvendelse for alle kemikalier, som produceres og anvendes, herunder anvendelse i produkter, og, hvis
der anmodes herom, gøre alle disse registre tilgængelige for myndighederne;
20. kræver, at der som et supplement til tonnagefaktorer anvendes screeningprocedurer baseret på forenklet risikovurdering under anvendelse af computermodeller, f.eks. QSAR (quantitative structure activity
relationships), og anvendelsesmønstre for at prioritere tidlig registrering af potentielt problematiske stoffer
med henblik på at fremskynde risikovurderingerne og/eller risikostyringsforanstaltningerne for sådanne
stoffer;
21. mener, at det foreslåede informationssystem vedrørende koncentrationer i og frigivelser til miljøet
bør tage hensyn til behovet for at spore stoffer, som ikke er identificeret ved hjælp af REACH-systemet, og
også stille oplysninger om koncentrationer af kemikalier i miljøet til rådighed;
22.

understreger behovet for at fremme tidlig registrering for at sikre systemets effektivitet;

23. mener, at registreringen af stoffer bør ske kollektivt, bl.a. gennem støtte til oprettelse af særlige
sammenslutninger, idet de producenter, der ønsker det, skal have mulighed for at registrere stofferne individuelt;
24. kræver, at der i hele EU indføres hensigtsmæssige og harmoniserede risikovurderinger samt passende sanktionsmekanismer som et middel til at opnå en effektiv gennemførelse af alle foranstaltninger
for således at fremme effektiviteten og de opnåede resultater, idet konkurrencefordrejninger inden for EU
samtidig må undgås;
25. henstiller, at alle de data, der kræves til registrering og evaluering af stofferne, baseres på internationalt anerkendte testmetoder og risikovurderingsprocedurer, hvis sådanne findes, eller anerkendes af
de kompetente myndigheder som tilstrækkeligt velunderbyggede;
26. foreslår, at industrien samarbejder om indberetning af data/information vedrørende identiteten af og
egenskaberne ved de stoffer, der skal registreres, for at dele arbejdsbyrden og de hermed forbundne
omkostninger og for at undgå unødvendig overlapning af opgaver; foreslår, at omkostningerne i forbindelse med testning og registrering deles af de respektive producenter/importører på grundlag af markedsandelen, som er det mest retfærdige grundlag;
27. accepterer anvendelse af tonnagetærskler pr. producent eller importør som udgangspunkt for det
fremtidige system, men anmoder samtidig om, at den samlede tonnage beregnes, og at det i alle tilfælde,
hvor den samlede tonnage overstiger den næste tonnagetærskel pr. producent eller importør, er datakravene for den pågældende tærskel, som anvendes;
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28. glæder sig over downstream-brugeres  også ikke-industrielle brugeres  deltagelse fra starten og
finder, at fristerne for tilvejebringelse af information bør gælde for hele produktionskæden; kræver, at alle
parter, navnlig forarbejdningsvirksomhederne og brugerne i slutningen af produktionskæden og af produkternes livscyklus, inddrages i sikkerhedssystemet for kemikalier;

29. insisterer på, at undladelse af at registrere et stof samt mangelfuld eller forkert registrering heraf
inden for de rimelige frister, der skal fastsættes i systemet, skal ulovliggøre produktion eller import af det
stof, det præparat eller den artikel, hvori det findes (ingen oplysninger  intet marked);

30. anmoder om, at der i systemet indføres en sanktionsmekanisme mod producenter, distributører,
erhvervsmæssige brugere eller importører, der tilbageholder påkrævede oplysninger eller andre oplysninger,
der med rimelighed kan betragtes som værende relevante for risikovurdering og  styring (herunder oplysninger om dyreforsøg, uanset hvornår og hvor disse har fundet sted), eller som ikke overholder lovgivningen;

31. kræver, at enhver, der importerer et produkt i Fællesskabet med henblik på salg, leje, forpagtning
eller enhver form for distribution i forbindelse med erhvervsvirksomhed sikrer, at de i produktet indeholdte
kemikalier opfylder de i kemikalielovgivningen fastsatte krav;

32. kræver, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal beskæftige sig med data- og informationsudveksling inden for merværdikæden med det formål at garantere sikker anvendelse af stoffer i hele disses
livscyklus, idet den fortrolige karakter af undersøgelsesdataene i den forbindelse må respekteres og den
virksomhedsspecifikke knowhow om stoffers anvendelse og brug beskyttes;

33. opfordrer Kommissionen til at sørge for, at afprøvning på dyr begrænses til et absolut minimum,
for det første ved at det sikres, at alle relevante data forelægges og evalueres, for det andet ved at yderligere
stofspecifikke undersøgelser baseres på eksponering og anvendelse, og for det tredje ved at der så vidt
muligt gennemføres en trindelt afprøvningsstrategi, der ikke indebærer anvendelse af dyr, men gør fuld
brug af computermodeller, der beregner farer ud fra kemiske strukturer (QSAR), samt af fysiske og kemiske
undersøgelser til bestemmelse af persistens og bioakkumulering og af in vitro-kaskadeundersøgelser anerkendt af myndighederne, også med henblik på at begrænse afprøvningstiden og afprøvningsomkostningerne;

34. kræver, at anvendelsen af dyreforsøg i overensstemmelse med principperne i Rådets direktiv
86/609/EØF forbydes i tilfælde, hvor der findes alternative af myndighederne godkendte afprøvningsmetoder, og at der straks stilles flere ressourcer til rådighed for at fremskynde udviklingen og valideringen af
yderligere videnskabeligt funderede, godkendte og standardiserede alternative afprøvningsmetoder til erstatning for dyreforsøg i forbindelse med gennemførelsen af det nye system;

35. kræver, at stoffer, så snart de påvises at opfylde kriterierne for klassificering som meget problematiske, enten på grundlag af eksisterende klassificering, herunder industriens egen klassificering, eller på
grundlag af registrering eller evaluering, udfases efter strenge frister, medmindre det påvises, at den pågældende anvendelse har stor samfundsmæssig betydning, at de farlige egenskaber ved det pågældende stof er
centrale for den påtænkte anvendelse, og at der ikke findes noget sikrere alternativ på stof-, materiale- eller
procesniveau, i hvilket tilfælde stoffet kan underkastes godkendelsesproceduren;

36. mener, at stofspecifikke evalueringer af stoffer, der markedsføres i mængder på over 100 tons,
eller af stoffer, hvis anvendelse er problematisk, bør baseres på simple anvendelseskategorier (f.eks. industrielle/ikke-industrielle/lukkede systemer/åbne systemer/professionelle brugere/forbrugere) og så vidt
muligt forenkles gennem anvendelsen af beslutningstræer for at undgå langvarige procedurer, og at der
bør fastsættes klare tidsbegrænsninger for selve evalueringerne;

37. mener, at videnskabeligt funderede evalueringer skal benyttes som et væsentligt grundlag for lovgivningsforanstaltninger i betragtning af de store usikkerhedsmomenter som følge af den særdeles komplekse
karakter af økotoksikologiske virkninger og den brede vifte af eksponeringskilder;
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38. mener i betragtning af børns større følsomhed over for eksponering for kemikalier, at virkninger på
børns sundhed og også på det ufødte barn skal benyttes som referencegrundlag for vurderinger af risikoen
for menneskers sundhed (uden for den arbejdsmiljømæssige sammenhæng);

39. mener, at godkendelsesproceduren hovedsagelig bør anvendes i forbindelse med stoffer, der beviseligt er kræftfremkaldende, mutagene og toksiske for mennesker og dyr; foreslår derfor, at godkendelsesproceduren begrænses til CMR-stoffer (kategori 1 og 2) og POP-stoffer som defineret i bilag D til Stockholmkonventionen; opfordrer Kommissionen til at undersøge, om det er nødvendigt at udvide godkendelsesproceduren til andre stoffer som f.eks. PTB’er (persistente, toksiske og bioakkumulerende stoffer), hvis anvendelse giver anledning til stor bekymring;

40. accepterer kun en sådan godkendelsesprocedure, som medfører, at myndighederne kan træffe
beslutninger så direkte som muligt på grundlag af de oplysninger, der er opnået ved registrering og evaluering; kræver, at man konsekvent følger det forsigtighedsprincip, Kommissionen slår til lyd for, og som
omfatter foranstaltninger til risikostyring, en videnskabelig risikovurdering, proportionalitet og en costbenefitanalyse;

41. henstiller indtrængende til Kommissionen at sikre, at meget problematiske stoffer kun godkendes
midlertidigt og regelmæssigt underkastes nye undersøgelser for specifikke anvendelsers vedkommende, herunder deres anvendelse i præparater og produkter;

42. kræver, at Fællesskabets kemikaliepolitik også omfatter godkendelse af pesticider (plantebeskyttelsesmidler og biocider);

43. henstiller indtrængende, at godkendelse, forstået som dispensation til brug af særligt farlige stoffer,
som i sidste ende helt skal forbydes, kun udstedes som en absolut undtagelse for et kort og begrænset
tidsrum, og kun når der foreligger dokumentation for, at der er iværksat udviklingsarbejde for at finde frem
til alternativer eller alternative metoder;

44. insisterer på, at ingen anvendelser i forbrugsvarer af meget problematiske stoffer må godkendes, så
snart der er egnede sikrere alternativer til rådighed, og under alle omstændigheder ikke efter 2012, og at
ingen andre anvendelser af meget problematiske stoffer, som medfører frigivelser til miljøet i løbet af deres
livscyklus, principielt må godkendes efter 2020; efter denne dato må sådanne stoffer med andre ord kun
bruges som halvfabrikata i lukkede produktionscyklusser, der forhindrer al frigivelse til miljøet;

45.

mener, at godkendelser generelt bør udstedes på fællesskabsplan;

46. insisterer på, at alle sådanne nationale særkriterier for og særegenheder ved den samlede procedure,
som medlemsstaterne kræver respekteret, før udstedelsen af nationale regler skal begrundes fyldestgørende
af medlemsstaterne i henhold til gældende EU-normer, og understreger, at Kommissionen behandler og
træffer afgørelse om alle anmodninger om nationale særkriterier for og særegenheder ved den samlede
procedure på grundlag af gældende EU-ret og under hensyntagen til alle foreliggende omstændigheder;

47. kræver, at der føres nøje tilsyn med ordningen med fritagelse for godkendelse, som gælder for visse
anvendelser, og at visse begreber såsom »kontrolleret industrianvendelse« vurderes og defineres i forvejen;

48. mener, at afgørelsen om godkendelse skal ledsages af specifikke risikostyringsforanstaltninger (betingelser for anvendelse af produktet, tidsplan for fornyet vurdering osv.);

49. understreger, at substitutionsprincippet  fremme af sikrere fremgangsmåder og stoffer til erstatning af farlige fremgangsmåder og stoffer  bør finde anvendelse på alle problematiske stoffer og ikke kun
de stoffer, der skal godkendes; problematiske kemikalier bør substitueres med sikrere kemikalier eller med
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materialer eller sikrere teknologier, der ikke indebærer anvendelse af sådanne kemikalier, navnlig når der
allerede findes sikrere alternativer, og der bør ved valget af den bedste erstatning tages hensyn til de socioøkonomiske aspekter; substitution bør gøres til en pligt for producenter og downstream-brugere for at
undgå risici for arbejdstagere samt for menneskers sundhed og miljøet generelt; virksomhederne bør have
pligt til hvert år at offentliggøre en liste over alle problematiske stoffer, som de endnu ikke har substitueret; finder, at den nye kemikaliepolitik bør gøre brug af integreret produktpolitik (IPP) som et yderligere
middel til at fremme bæredygtigt forbrug;
50. opfordrer til at styrke forskningen i alternativer, idet der med alternativer ikke bare menes alternative kemikalier, men også andet materiale og alternative metoder; opfordrer også Kommissionen til at
fremme og støtte små og mellemstore virksomheder, som arbejder med at finde frem til alternative løsninger;
51. kræver, at vurderingen med henblik på substitution foretages på grundlag af en helhedsanalyse af
livscyklussen, ligesom mulige alternativer også skal gøres til genstand for en livscyklusanalyse for at
bestemme eventuelle risici og faremomenter og muliggøre en integreret vurdering;
52. foreslår, at Kommissionen fremmer indførelsen af sikrere fremgangsmåder og stoffer til erstatning af
farlige fremgangsmåder og stoffer yderligere ved at begunstige etableringen af en offentlig tilgængelig
database, som indeholder meningsfuld og relevant information med henblik på beskyttelse af menneskers
sundhed og miljøet, og at dette sker under anvendelse af den bedste tilgængelige viden om processer og
materialer, der kan begrænse eller helt eliminere anvendelsen af problematiske stoffer;
53. opfordrer Kommissionen til at sørge for, at der etableres de nødvendige mekanismer til at opnå en
fleksibel koordinering mellem fremtidige europæiske databaser og allerede eksisterende databaser i resten af
verden, således at der kan gennemføres en kontinuerlig udveksling af oplysninger og erfaringer mellem de
forskellige lande, som fremstiller og markedsfører formodentlig farlige kemikalier;
54. opfordrer Kommissionen til at udvikle kriterier med henblik på placeringen af stoffer, der ikke er
omfattet af godkendelsessystemet, i problemkategorier opstillet efter farlighedskriterier og anvendelsesmønstre, som så udløser konsekvente og hurtige risikobegrænsningsforanstaltninger;
55. kræver, at der benyttes en trinvis fremgangsmåde i forbindelse med risikostyringsafgørelser inden
for rammerne af systemet for fremskyndet risikostyring: der kan gøres brug af en udvalgsprocedure for at
muliggøre hurtig vedtagelse af midlertidige foranstaltninger, hvorefter Kommissionen forelægger forslag til
permanente foranstaltninger vedrørende hver enkelt af de midlertidige foranstaltninger, idet dette skal ske
efter den fælles beslutningsprocedure for at sikre, at Parlamentet inddrages fuldt ud i beslutningstagningen;
56. glæder sig over, at det er hensigten at etablere en offentlig tilgængelig database indeholdende
meningsfuld og relevant information om kemikalier og deres lovgivningsmæssige status for så vidt angår
beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet; mener ikke, at centrale oplysninger såsom oplysninger vedrørende produktionsmængder, anvendelsesmønstre og eksponeringskilder skal forblive fortrolige, men at
de må medtages i databasen, og opfordrer Kommissionen til at foreslå ordninger for offentliggørelse af data
fra tidligere dyreforsøg (uanset hvornår og hvor disse har fundet sted) i tilfælde, hvor dette måske kan
reducere behovet for yderligere dyreforsøg;
57. finder, at producenter, importører, downstream-brugere og distributører bør være forpligtede til at
forelægge offentlig tilgængelig, meningsfuld og relevant information om indholdet af og egenskaberne ved
kemikalier i produkter af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet (herunder også data fra
dyreforsøg, uanset hvornår og hvor disse har fundet sted); der må i denne forbindelse findes en passende
balance mellem behovet for åbenhed af hensyn til forbrugerens mulighed for at vælge og nødvendigheden
af at respektere berettigede fabrikationshemmeligheder;
58. kræver, at offentlighedens foreslåede ret til adgang til oplysninger om stoffer udformes på en sådan
måde, at der tages hensyn til forbrugernes informationsbehov og producenternes behov for beskyttelse af
fortrolige oplysninger;
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59. kræver, at industrien opretter en informationstjeneste, som skal kunne kontaktes ved hjælp af et
frikaldsnummer i alle europæiske lande, og som skal have til opgave at informere forbrugerne om kemikalier i produkter;
60. insisterer på, at mærkning af forbrugsvarer for så vidt angår indholdet af problematiske stoffer er
absolut påkrævet, så længe disse stoffer stadig er indeholdt i de pågældende produkter, for at gøre det
muligt for forbrugerne at foretage informerede valg, og at der medtages realistiske og praktiske bestemmelser herom i det kommende forslag;
61. finder, at man ikke kan kræve en så stor bureaukratisk byrde af små og mellemstore virksomheder,
og at man under alle omstændigheder bør styrke midlerne til information og advarsel om risiciene gennem
produkternes etiket;
62. mener, at den forbedring af forbrugerbeskyttelsen, der tilstræbes med hvidbogen, ikke kommer tilstrækkelig klart til udtryk; forsigtighedsprincippet bør anvendes ud fra de retningslinjer, Kommissionen og
Parlamentet har vedtaget; ud over risikoforebyggelse bør forbrugerbeskyttelse inden for kemikaliepolitikken
tage form af klare og forståelige oplysninger;
63. foreslår, at Kommissionen fremmer kompileringen af sådanne oplysninger i offentligt tilgængelige
produktregistre, begyndende med de mest relevante forbrugsvarekategorier, og i denne forbindelse støtter
sig til allerede eksisterende registre i medlemsstaterne og i landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde;
64. opfordrer Kommissionen til ikke at begrænse den harmoniserede klassificering til CMR-egenskaber,
men at bibeholde den hidtidige brede vifte af egenskaber, og til samtidig at forenkle klassificeringen for at
gøre systemet mere effektivt og gennemførligt;
65. opfordrer i betragtning af den obligatoriske registrering af nye stoffer, der vil følge af hvidbogen,
Kommissionen til yderligere at intensivere fællesskabsindsatsen for at fremme en behørig uddannelse af
arbejdstagere, der håndterer farlige produkter;
66. kræver en mere præcis og udtømmende vurdering af de supplerende ressourcer, der bliver nødvendige som følge af den nye kemikaliepolitik, der foreslås i hvidbogen, navnlig med hensyn til de ressourcer,
der skal mobiliseres i medlemsstaterne, og gebyrordninger;
67. mener, at den nye kemikaliepolitik bør danne grundlag for regulering, evaluering og godkendelse af
alle kemikalier og dermed få indvirkning på alle forbrugsvarebestemmelser, og opfordrer Kommissionen til
at træffe foranstaltninger med henblik på at omarbejde al relevant fællesskabslovgivning, herunder lovgivning vedrørende pesticider, i tråd med det fremtidige kemikaliedirektiv;
68. anmoder om, at fremtidig fællesskabslovgivning vedrørende erstatningsansvar for miljøskader som
en yderligere drivkraft i udviklingen hen imod sikrere kemikalier og produkter baseres på et objektivt
ansvar for skader på menneskers sundhed og på miljøet for alle kemikaliers og deres anvendelsers vedkommende;
69. anmoder om, at Kommissionen foretager en grundig analyse af forholdet mellem kemikalielovgivningen og Fællesskabets lovgivning på affaldsområdet;
70. opfordrer indtrængende Kommissionen til i højere grad at tage hensyn til internationale aspekter
ved udformningen af REACH-systemet og gå ind for verdensomspændende konvergens mellem de vigtigste
kemikalielovgivninger (i det mindste dem i EU, USA og Japan); det er bl.a. vigtigt at anerkende undersøgelsesresultater fra OECD-lande;
71. går ud fra ønsket om international konvergens ind for at overtage OECD’s definition af hormonforstyrrende stoffer, så snart dette forum er nået til enighed herom;
72. opfordrer Kommissionen til tidligt at inddrage de østeuropæiske ansøgerlande i udformningen af
den nye EU-kemikalielovgivning;
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73. kræver, at der skabes de nødvendige betingelser for EU-industriens konkurrenceevne, og at der
træffes foranstaltninger til fremme af et miljø, som er gunstigt for initiativer og videreudvikling af virksomheder i EU med særlig opmærksomhed rettet mod små og mellemstore virksomheder, jf. EF-traktatens
artikel 157;

74. opfordrer Kommissionen til at rådgive og bistå små og mellemstore virksomheder med registrerings- og evalueringsprocedurer;

75. opfordrer Kommissionen til at fastlægge en procedure for hurtig adgang inden for det flerårige
rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 2002-2006 som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum for at tilskynde navnlig små og mellemstore virksomheder til at
udvikle nye produkter, der kan sikre et stadig højere niveau for beskyttelse af sundhed, sikkerhed og miljø;

76. opfordrer Kommissionen til i medlemsstaterne at fremme finansieringsinstrumenter til støtte for
små og mellemstore virksomheder med henblik på at udvikle operative infrastrukturer og vilkår, som
hjælper dem med at tackle de tekniske og organisatoriske byrder hidrørende fra REACH-systemet;

77. insisterer på, at det er nødvendigt at tage hensyn til de særlige vanskeligheder i forbindelse med små
og mellemstore virksomheder, når disse skal tilpasse sig kommende lovforslag med udgangspunkt i den
foreliggende hvidbog;

78. kræver, at ejendomsretten til data- og risikovurderinger udført af forarbejdnings- og brugervirksomheder beskyttes over for konkurrenter både i og uden for EU på en sådan måde, at det ikke forstyrrer
konkurrencen mellem små og mellemstore producenter og store producenter;

79. kræver, at der ved udformningen af de kommende bestemmelser og gennemførelsesforanstaltninger
sker en aktiv og afbalanceret inddragelse af alle berørte samfundsgrupper som industrien, europæiske
samarbejdsudvalg, arbejdstagerrepræsentanter og disses fagforeninger, ikke-statslige miljø- og sundhedsorganisationer og forbrugergrupper; anmoder især om en styrkelse af virksomhedernes arbejdsmiljø- og
sikkerhedsudvalgs rolle og beføjelser;

80. kræver, at fremtidige ordningers socioøkonomiske følger navnlig for små og mellemstore virksomheder analyseres, og at der tages hensyn hertil, før sådanne ordninger vedtages, under særlig hensyntagen
til de eventuelle virkninger for beskæftigelse og arbejdspladser i hele den europæiske industri, og kræver
derfor, at Kommissionen fører en permanent dialog med industrien og fagforeningerne;

81. anmoder Kommissionen om at udarbejde nye forslag med henblik på at forbedre gennemskueligheden af oplysninger om stoffer fremstillet af kemikalieindustrien, uden samtidig at skade fabrikationshemmeligheden, for på denne måde at søge at løse folkesundheds- og forbrugerbeskyttelsesproblemerne;

82. opfordrer Kommissionen til at vedtage en henstilling til medlemsstaterne, hvori disse opfordres til at
være mere opmærksomme på behovet for at uddanne flere toksikologer, således at Europa i fremtiden vil
have tilstrækkelig mange velkvalificerede eksperter til at sørge for, at hvidbogen gennemføres i praksis;

83. opfordrer Kommissionen til hvert år at forelægge en kortfattet rapport på ca. ti sider om fremskridt
og problemer i forbindelse med gennemførelsen af REACH-systemet, således at de andre EF-organer kan
konstatere eventuelle mangler tidligere end i forbindelse med undersøgelsen af plantebeskyttelsesmidler i
henhold til direktiv 91/414/EØF;

84. opfordrer Kommissionen til inden midten af 2002 at forelægge en omfattende analyse og undersøgelse af alle stof- og produktrelaterede bestemmelser ledsaget af forslag om, hvilke af bestemmelserne der
på baggrund af den nye kemikaliepolitik bør ændres, forenkles eller endog afskaffes;
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85. opfordrer Kommissionen til at opstille et sammenhængende og konsolideret regelsæt omfattende
samtlige stof- og produktrelaterede forbud og begrænsende bestemmelser (også dem, der er nedfældet
inden for andre områder) eller til at samle disse i én enkelt EU-retsakt og på den måde skabe retsklarhed
og -sikkerhed (idet især bestemmelserne i vandrammedirektivet, i direktivet og forordningen om brugte
elapparater og i direktivet om brugte personbiler samt bestemmelserne om beskyttelse af arbejdstagerne
skal medtages heri) og til at gøre disse tekster tilgængelige på Internet og opdatere dem mindst én gang om
året;
86. kræver, at alle nye lovbestemmelser er så gennemførlige og gennemskuelige som muligt, således at
de hurtigt kan gennemføres  især af myndighederne og små og mellemstore virksomheder  for at
forbedre beskyttelsen af forbrugerne, miljøet, arbejdstagerne og alle berørte parter;
87. opfordrer Kommissionen til omgående ved hjælp af særlige projekter at afprøve nye lovbestemmelser og deres mulige gennemførelse i praksis for at sikre, at de for så vidt angår bureaukratiske
ressourcer, omkostninger og dataindsamling er så effektive og gennemførlige som muligt for alle berørte
parter, især for myndighederne og små og mellemstore virksomheder;
88. opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden af, at FFC og navnlig Det Europæiske Kemikaliekontor under dette center gøres til det centrale sted for registrering, evaluering og godkendelse af nye
kemiske stoffer for på denne måde at undgå forskelligartede kriterier i de forskellige medlemsstater;
89. kræver, at hvidbogens målsætning om at tilvejebringe en sammenhængende og integreret EU-lovgivning om stoffer og produkter ikke begrænses til kemikalielovgivningen, men at allerede etablerede dataog risikovurderingsprocedurer også finder anvendelse i den øvrige EU-lovgivning om beskyttelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og forbruger- og miljøbeskyttelse;
90. anmoder Kommissionen om at fastlægge en konsekvent og klar definition af det såkaldte substitutionsprincip i EU-retten;
91. opfordrer Kommissionen til at tilskynde andre lande til dels at gøre eksisterende og fremtidige data
vedrørende dyreforsøg offentligt tilgængelige, dels at acceptere gyldigheden af data fra forsøg uden anvendelse af dyr, som er accepteret i Den Europæiske Union;
92. anmoder Rådet og Kommissionen om indtrængende at henstille til alle parter på FN’s Rio+10-møde
i Johannesburg at indgå forpligtelser med henblik på udformningen af en global kemikaliepolitik baseret på
bæredygtig udvikling og på forsigtighedsprincippet i overensstemmelse med den definition af dette princip,
der fremgår af Kommissionens meddelelse om forsigtighedsprincippet;
93.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

10. Emballage og emballageaffald
A5-0323/2001
Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelse af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (2000/2319(INI))
Europa-Parlamentet,


der henviser til Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (1),



der henviser til Rådets afgørelse af 7. maj 1990 om affaldspolitik (2),
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