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9. Στρατηγικη΄ για µι΄α µελλοντικη΄ πολιτικη΄ για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα
A5-0356/2001
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη Λευκη΄ Βι΄βλο της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ τη
στρατηγικη΄ για µι΄α µελλοντικη΄ πολιτικη΄ για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα (COM(2001)88  C5-0258/2001 
2001/2118(COS))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη Λευκη΄ Βι΄βλο της Επιτροπη΄ς (COM(2001)88

C5-0258/2001),

΄εχοντας υπο΄ψη τα α΄ρθρα 6, 95 και 174, της Συνθη΄κης ΕΚ,
΄ σεις της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας και των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν της στο πλαι΄σιο
 ΄εχοντας υπο΄ψη τις διεθνει΄ς υποχρεω
της συ΄µβασης OSPAR για την προστασι΄α του θαλα΄σσιου περιβα΄λλοντος του Βορειο-Ανατολικου΄ Ατλαντικου΄, της συ΄µβασης της Βαρκελω΄νης για την προστασι΄α του θαλα΄σσιου περιβα΄λλοντος και της παρα΄κτιας
περιοχη΄ς της Μεσογει΄ου, της συ΄µβασης του Ελσι΄νκι σχετικα΄ µε την προστασι΄α της περιοχη΄ς της Βαλτικη΄ς
΄ ς και τις επικει΄µενες διεθνει΄ς υποχρεω
΄ σεις βα΄σει της συ΄µβασης της Στοκχο΄λµης σχετικα΄ µε
Θα΄λασσας, καθω
τους ανθεκτικου΄ς οργανικου΄ς ρυ΄πους,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συ΄µβαση του Aarhus σχετικα΄ µε την προ΄σβαση σε πληροφορι΄ες, τη συµµετοχη΄ του
κοινου΄ στη διαδικασι΄α λη΄ψης αποφα΄σεων και την προ΄σβαση στη δικαιοσυ΄νη για περιβαλλοντικα΄ ζητη΄µατα,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ισχυ΄ουσα κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α σχετικα΄ µε τα χηµικα΄ προϊο΄ντα (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ισχυ΄ουσα κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α στον τοµε΄α της πολιτικη΄ς υδα΄των (2),
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ισχυ΄ουσα κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α σχετικα΄ µε τα βιοκτο΄να (3) και τα καλλυντικα΄ προϊο΄ντα (4)
΄ τη ανα΄γνωση της προ΄τασης οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
και τη θε΄ση του κατα΄ την πρω
Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ για ΄εβδοµη φορα΄ την οδηγι΄α 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου περι΄ προσεγγι΄σεως
των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των αναφεροµε΄νων στα καλλυντικα΄ προϊο΄ντα (5),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το Τε΄ταρτο (6) και Πε΄µπτο Κοινοτικο΄ Προ΄γραµµα ∆ρα΄σης για το Περιβα΄λλον (7), καθω΄ς και τη
΄ τη ανα΄γνωση σχετικα΄ µε την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και
θε΄ση του κατα΄ την πρω
του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση του Κοινοτικου΄ Προγρα΄µµατος ∆ρα΄σης για το Περιβα΄λλον
2001-2010 (8),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 14ης ∆εκεµβρι΄ου 2000 (9) σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς
΄ ς και το ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου, το οποι΄ο ει΄ναι προσαρτηµε΄νο
σχετικα΄ µε την αρχη΄ της προφυ΄λαξης καθω
ως παρα΄ρτηµα στα συµπερα΄σµατα της Προεδρι΄ας σχετικα΄ µε το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Νι΄καιας,
΄ ς και τα συµπερα΄σµατα του Συµβου ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα΄ του της 26ης Οκτωβρι΄ου 2000 (10) καθω
λι΄ου της 30η΄ς Μαρτι΄ου 2000 σχετικα΄ µε την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς για µι΄α κοινοτικη΄ στρατηγικη΄ για
τους παρα΄γοντες διατα΄ραξης της ενδοκρινου΄ς λειτουργι΄ας,
 ΄εχοντας υπο΄ψη τα συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου της 7ης Ιουνι΄ου 2001 σχετικα΄ µε την πολιτικη΄ για τα
΄ ς και τη στρατηγικη΄ για την αειφο΄ρο ανα΄πτυξη που υιοθετη΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄
χηµικα΄ προϊο΄ντα καθω
Συµβου΄λιο του Γκε΄τεµποργκ,
΄ θηκε απο΄ την Ευρωπαϊκη΄
 ΄εχοντας υπο΄ψη τη συνεδρι΄αση των α΄µεσα ενδιαφεροµε΄νων φορε΄ων που διοργανω
Επιτροπη΄ στις 2 Απριλι΄ου 2001, την ηµερι΄δα σχετικα΄ µε τις χηµικε΄ς ουσι΄ες σε προϊο΄ντα που διοργανω΄θηκε
απο΄ τη σουηδικη΄ Προεδρι΄α στις 5-6 Απριλι΄ου 2001 καθω΄ς και τα ΄εγγραφα που υποβλη΄θηκαν απο΄ τα
ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη,
(1) ΕΕ Β 196 της 16.8.1967, σ. 1· ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1· ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1· ΕΕ L 262 της 27.9.1976,
σ. 201.
(2) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.
(4) ΕΕ L 151 της 23.6.1993, σ. 32.
(5) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν της 3.4.2001, σηµει΄ο 4.
(6) ΕΕ C 337 της 21.12.1992, σ. 34.
(7) ΕΕ L 275 της 10.10.1998, σ. 1.
(8) Κει΄µενα που εγκρι΄θηκαν της 31.5.2001, σηµει΄ο 5.
(9) ΕΕ C 232 της 17.8.2001, σ. 345.
(10) ΕΕ C 197 της 12.7.2001, σ. 409.
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 ΄εχοντας υπο΄ψη το α΄ρθρο 47, παρα΄γραφος 1, του Κανονισµου΄ του,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς Περιβα΄λλοντος, ∆ηµο΄σιας Υγει΄ας και Προστασι΄ας των Καταναλω΄ ς και τις γνωµοδοτη΄σεις της Επιτροπη΄ς Νοµικω
΄ ν Θεµα΄των και Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς και της Επιτροτω΄ν καθω
πη΄ς Βιοµηχανι΄ας, Εξωτερικου΄ Εµπορι΄ου, Έρευνας και Ενε΄ργειας (A5-0356/2001),

A. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η Επιτροπη΄ ζητει΄ τη γνωµοδο΄τηση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε τη
στρατηγικη΄ για µι΄α µελλοντικη΄ πολιτικη΄ για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα µε σκοπο΄ να προτει΄νει ΄ενα νε΄ο κανονιστικο΄
πλαι΄σιο για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο θα πρε΄πει να συµβα΄λει
΄ κοντας πρωτι΄στως να προωθη΄σει τη
στην ανα΄πτυξη του πλαισι΄ου αυτου΄ µε σαφη΄ και φιλο΄δοξο τρο΄πο, επιδιω
΄ σιµη ανα΄πτυξη, επιβεβαιω
΄ νοντας ο΄τι η προστασι΄α της ανθρω
΄ πινης υγει΄ας και του περιβα΄λλοντος θα πρε΄πει
βιω
΄ ν και κοινωνικω
΄ ν παραµε΄τρων,
να προε΄χει, λαµβανοµε΄νων δεο΄ντως υπο΄ψη των οικονοµικω
Β.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 3 της Συνθη΄κης ΕΚ προβλε΄πει την ενι΄σχυση της ανταγωνιστικο΄τητας της
βιοµηχανι΄ας στην Κοινο΄τητα, την προω΄θηση της ΄ερευνας και της τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και την επι΄τευξη
υψηλου΄ επιπε΄δου προστασι΄ας της υγει΄ας, απαιτει΄ δε ΄ενα συ΄στηµα προστασι΄ας της γνησιο΄τητας του ανταγωνισµου΄ στα πλαι΄σια της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς,

Γ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 6 της Συνθη΄κης ΕΚ ορι΄ζει πως οι απαιτη΄σεις προστασι΄ας του περιβα΄λλο΄ ν και δρα΄σεων που
ντος θα πρε΄πει να ενταχθου΄ν στη χα΄ραξη και στην εφαρµογη΄ των κοινοτικω΄ν πολιτικω
αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 3, ιδι΄ως µε σκοπο΄ την προω΄θηση της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης,

∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 157 της Συνθη΄κης ΕΚ, η Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη
µεριµνου΄ν προκειµε΄νου να διασφαλι΄ζονται οι αναγκαι΄ες προϋποθε΄σεις ανταγωνιστικο΄τητας της βιοµηχανι΄ας
στην Κοινο΄τητα, η δε δραστηριο΄τητα΄ τους αποσκοπει΄ στη δηµιουργι΄α ευνοϊκου΄ περιβα΄λλοντος για καινοτοµι΄α και ανα΄πτυξη των επιχειρη΄σεων σε ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τις µικρου΄ και
µεσαι΄ου µεγε΄θους επιχειρη΄σεις,

Ε.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το α΄ρθρο 174, παρα΄γραφος 1, της Συνθη΄κης ΕΚ ορι΄ζει ο΄τι η πολιτικη΄ της Κοινο΄τητας στον τοµε΄α του περιβα΄λλοντος συµβα΄λλει στην επιδι΄ωξη, µεταξυ΄ α΄λλων, των στο΄χων της διατη΄ρησης,
της προστασι΄ας και της βελτι΄ωσης της ποιο΄τητας του περιβα΄λλοντος και της προστασι΄ας της υγει΄ας του
ανθρω΄που· λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η παρα΄γραφος 2 του ιδι΄ου α΄ρθρου ορι΄ζει επι΄σης ο΄τι η πολιτικη΄ αυτη΄
΄ ν του
στηρι΄ζεται στις αρχε΄ς της προφυ΄λαξης και της προληπτικη΄ς δρα΄σης, της επανο΄ρθωσης των καταστροφω
΄ νει», καθω
΄ ς και ο΄τι,
περιβα΄λλοντος, κατα΄ προτεραιο΄τητα στην πηγη΄, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ «ο ρυπαι΄νων πληρω
συ΄µφωνα µε την παρα΄γραφο 3 του παρο΄ντος α΄ρθρου, πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη τα διαθε΄σιµα επιστηµονικα΄ στοιχει΄α, τα πλεονεκτη΄µατα και τα µειονεκτη΄µατα λο΄γω της δρα΄σης η΄ της απραξι΄ας, και η συνολικη΄
οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη στην Κοινο΄τητα,

ΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η αειφο΄ρος ανα΄πτυξη θα πρε΄πει να ανταποκρι΄νεται το΄σο στην προστασι΄α της ανθρω΄πινης υγει΄ας και του περιβα΄λλοντος ο΄σο και στην ισο΄ρροπη ανα΄πτυξη της οικονοµικη΄ς ζωη΄ς, ιδιαι΄τερα ο΄σον
αφορα΄ την εξασφα΄λιση των θε΄σεων εργασι΄ας και τη διατη΄ρηση υψηλου΄ επιπε΄δου κοινωνικη΄ς προστασι΄ας,
Ζ.

φρονω΄ντας ο΄τι το ΄διο
ι
επι΄πεδο προστασι΄ας της δηµο΄σιας υγει΄ας και του περιβα΄λλοντος πρε΄πει να εξασφαλισθει΄ σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη,

Η. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε το εφαρµο΄σιµο της αρχη΄ς της προ΄ληψης
΄ νεται για µια ακο΄µη φορα΄ ο΄τι η εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της προ΄ληψης εµπεριε΄χει
(COM(2000)1), επιβεβαιω
λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κριτηρι΄ων που προκαθορι΄ζει η Επιτροπη΄ (αναλογικο΄τητα, µη διακριτικη΄ µεταχει΄΄ ν εξελι΄ξεων) ΄εγκριση των πλε΄ον
ριση, συνε΄πεια, ΄ελεγχος κο΄στους/οφε΄λους και εξε΄ταση των επιστηµονικω
κατα΄λληλων µε΄τρων και δεν πρε΄πει σε καµια΄ περι΄πτωση να χρησιµοποιει΄ται για να δικαιολογου΄νται αυθαι΄ρετες αποφα΄σεις,
Θ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, συ΄µφωνα µε την προαναφερθει΄σα ανακοι΄νωση τονι΄ζεται ο΄τι, πριν απο΄ τη λη΄ψη
΄ ν µε΄τρων, η αρµο΄δια για τη λη΄ψη απο΄φασης αρχη΄
οιασδη΄ποτε απο΄φασης σχετικα΄ µε τη θε΄σπιση προληπτικω
πρε΄πει να διαθε΄τει εποπτικη΄ εικο΄να των υφισταµε΄νων γνω΄σεων σχετικα΄ µε τους ενδεχο΄µενους κινδυ΄νους ο΄σον
΄ δεις
αφορα΄ την ουσι΄α και τη χρη΄ση της, γνω΄σεων που βασι΄ζονται σε αναγνωρισµε΄νες επιστηµονικε΄ς θεµελιω
αρχε΄ς,
Ι.

υπενθυµι΄ζοντας το συµπε΄ρασµα του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου στη Λισσαβο΄να ο΄τι η ανταγωνιστικο΄τητα και ο
΄ νται α΄µεσα απο΄ την υ΄παρξη ενο΄ς κανονιστικου΄ πλαισι΄ου που ευνοει΄ τις
δυναµισµο΄ς των αγορω΄ν εξαρτω
επενδυ΄σεις, την καινοτοµι΄α και την ανα΄πτυξη του επιχειρηµατικου΄ πνευ΄µατος,
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ΙΑ.

επισηµαι΄νοντας ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο ΄εχει ζητη΄σει να ληφθου΄ν µε΄τρα για την ενθα΄ρρυνση και την
΄ ν που θα τις βοηθη΄σουν να
υποστη΄ριξη των µικροµεσαι΄ων ιδι΄ως επιχειρη΄σεων, µε την ανα΄πτυξη υποδοµω
αντιµετωπι΄σουν τις τεχνολογικε΄ς και οργανωτικε΄ς δυσκολι΄ες και θα δηµιουργη΄σουν µηχανισµου΄ς προτιµησιακη΄ς προ΄σβαση΄ς τους στους πο΄ρους του πολυετου΄ς προγρα΄µµατος-πλαισι΄ου 2002-2006 ΄ερευνας, τεχνο΄ ρου ΄ερευνας (COM(2001)94),
λογικη΄ς ανα΄πτυξης και επι΄δειξης για την υλοποι΄ηση του ευρωπαϊκου΄ χω

ΙΒ.

΄ ν η΄
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η αρχη΄ της αντικατα΄στασης δηλαδη΄ η προαγωγη΄ ασφαλε΄στερων πρακτικω
ουσιω΄ν σε αντικατα΄σταση των περισσο΄τερο επικινδυ΄νων πρε΄πει να αποτελε΄σει κεντρικο΄ στοιχει΄ο της πολιτικη΄ς της ΕΕ για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα και πρωταρχικη΄ επιλογη΄ για τη µει΄ωση των κινδυ΄νων· ο΄τι πρε΄πει επι΄σης
΄ ν προϊο΄ντων των οποι΄ων ο κυ΄κλος ζωη΄ς πληροι΄ τους
να ενθαρρυνθει΄ η ΄ερευνα και η ανα΄πτυξη εναλλακτικω
ο΄ρους που ΄εθεσε η Επιτροπη΄ στην Πρα΄σινη Βι΄βλο της σχετικα΄ µε την ολοκληρωµε΄νη πολιτικη΄ προϊο΄ντων
(COM(2001)68),

ΙΓ.

΄ ν ουσιω΄ν σε προϊο΄ντα, εκτιµα΄ται ο΄τι αποτελαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι δια΄χυτες πηγε΄ς, ο΄πως η χρη΄ση χηµικω
λου΄ν τη µεγαλυ΄τερη πηγη΄ ΄εκθεσης για τον α΄νθρωπο και το περιβα΄λλον, και επισηµαι΄νοντας ο΄τι η κυ΄ρια
΄ ν ουσιω΄ν αφορα΄ προϊο΄ντα χρη΄σιµα για την κοινωνι΄α,
χρη΄ση των χηµικω

Ι∆.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στοιχει΄α σχετικα΄ µε τις βασικε΄ς ιδιο΄τητες και τις σχετικε΄ς χρη΄σεις για την πλει΄ ν προϊο΄ντων ει΄τε δεν υπα΄ρχουν ει΄τε δεν διατι΄θενται στις αρχε΄ς, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι το
ονο΄τητα των χηµικω
΄ ν προϊο΄ντων που κυκλοφορου΄ν ση΄µερα στην αγορα΄ υπα΄ρχουν στην αγορα΄ για περισσο΄τερο
99 % των χηµικω
απο΄ 20 ΄ετη και ενω΄ η δηµοσιοποι΄ηση των υπαρχο΄ντων στοιχει΄ων θα µει΄ωνε την ανα΄γκη για τη διεξαγωγη΄
πειραµα΄των σε ζω΄α· ο΄τι πρε΄πει να δηµοσιοποιου΄νται οι πληροφορι΄ες οι σχετικε΄ς µε τις βασικε΄ς ιδιο΄τητες και
χρη΄σεις, δεδοµε΄νου ο΄τι τα στοιχει΄α για τις ουσι΄ες που χρησιµοποιου΄νται σε µεγα΄λες ποσο΄τητες (α΄νω των
1 000 το΄νων ετησι΄ως) που παρε΄σχε η χηµικη΄ βιοµηχανι΄α στο Ευρωπαϊκο΄ Γραφει΄ο Χηµικω΄ν Προϊο΄ντων µε΄χρι
΄ ν αυτω΄ν
το 1999 ικανοποιου΄σαν πλη΄ρως τις απαιτη΄σεις του συνο΄λου βα΄σης µο΄νον για το 14 % των χηµικω
ουσιω΄ν, ενω΄ για το 65 % τις ικανοποιου΄σαν εν µε΄ρει και για το εναποµε΄νον 21 % καθο΄λου,

ΙΕ.

΄ σει το επι΄πεδο διαφα΄νειας των δραστηριοτη΄των
επισηµαι΄νοντας ο΄τι η χηµικη΄ βιοµηχανι΄α οφει΄λει να βελτιω
της προκειµε΄νου να ανταποκριθει΄ στα προβλη΄µατα δηµο΄σιας υγει΄ας και προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν που
απασχολου΄ν σε ο΄λο και µεγαλυ΄τερο βαθµο΄ τους πολι΄τες,

ΙΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι, ο΄πως προκυ΄πτει απο΄ την ανασκο΄πηση της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την ση΄µερα
ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α για τις υπα΄ρχουσες ουσι΄ες, η α΄µεση ανησυχι΄α ει΄ναι ο΄τι ο α΄νθρωπος και το περιβα΄λλον
΄ ν ουσιω
΄ ν, των οποι΄ων οι επικι΄νδυεκτι΄θενται δυνητικα΄ απο΄ µεγα΄λο αριθµο΄ πηγω΄ν σε µεγα΄λο αριθµο΄ χηµικω
νες ιδιο΄τητες δεν ΄εχουν εντοπιστει΄· ο΄τι η ανησυχι΄α αυτη΄ αφορα΄ πρωτι΄στως τους εργαζο΄µενους στη χηµικη΄
βιοµηχανι΄α· οι ουσι΄ες δε αυτε΄ς θα µπορου΄σαν να ενεργου΄ν σωρευτικα΄, παρα΄γοντας ΄ετσι µεγαλυ΄τερο βλαπτικο΄ αποτε΄λεσµα απο΄ του εα΄ν η κα΄θε µι΄α ενεργου΄σε µεµονωµε΄να, η΄ να αλληλεπιδρου΄ν µε α΄γνωστες συνε΄΄ ς ο΄τι η κατα΄σταση πρε΄πει να βελτιωθει΄ προς την κατευ΄θυνση της µεγαλυ΄τερης
πειες· εκτιµω΄ντας συνεπω
προστασι΄ας της ανθρω΄πινης υγει΄ας και του περιβα΄λλοντος,
ΙΖ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι πολλε΄ς ουσι΄ες για τις οποι΄ες υπα΄ρχουν υπο΄νοιες ο΄τι λειτουργου΄ν ως ενδοκρινικοι΄
΄ ν ουσιω΄ν υψηλη΄ς προτεδιαταρα΄κτες ΄εχουν η΄δη εντοπισθει΄ και περιληφθει΄ σε α΄λλους καταλο΄γους χηµικω
ραιο΄τητας λο΄γω των αρνητικω΄ν τους επιπτω΄σεων στην ανθρω΄πινη υγει΄α και την α΄γρια πανι΄δα, χωρι΄ς ωστο΄σο
να ΄εχει ληφθει΄ συγκεκριµε΄νη δρα΄ση,

ΙΗ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το τρε΄χον συ΄στηµα που διε΄πει τις υπα΄ρχουσες χηµικε΄ς ουσι΄ες χαρακτηρι΄ζεται απο΄
΄ελλειψη διαφα΄νειας για τους καταναλωτε΄ς και τη βιοµηχανι΄α, απο΄ αντιφα΄σεις στις µη εναρµονισµε΄νες και
χρονοβο΄ρες διαδικασι΄ες και ρυθµι΄σεις, µεγα΄λα γραφειοκρατικα΄ εµπο΄δια και ασα΄φεια στην κατανοµη΄ αρµοδιοτη΄των,

ΙΘ. θεωρω΄ντας ο΄τι το σηµερινο΄ συ΄στηµα διαχει΄ρισης των κινδυ΄νων πρε΄πει να αντικατασταθει΄ απο΄ ΄ενα νε΄ο, αποτελεσµατικο΄ µε΄σο στο πλαι΄σιο του νε΄ου συστη΄µατος,
Κ.

΄ ν ουσιω΄ν σε προϊο΄ντα που παρα΄γονται εντο΄ς της Ευρωπαϊλαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η χρησιµοποι΄ηση χηµικω
΄ ς, αλλα΄ οι ΄ελεγχοι των προϊο΄ντων που εισα΄γονται στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση
κη΄ς Ένωσης ελε΄γχεται µεν επαρκω
ει΄ναι ανεπαρκει΄ς,

13.6.2002

13.6.2002
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ΚΑ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το τρε΄χον συ΄στηµα δεν µπορει΄ να επιτυ΄χει τον στο΄χο της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης,
ΚΒ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι υποστηρι΄ζεται απο΄λυτα η πλη΄ρης διαρθρωτικη΄ µεταρρυ΄θµιση της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα,
ΚΓ.

΄ ν νοµικω
΄ ν απαιτη΄σεων για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα στην ΕΕ
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το πλη΄θος των διαφορετικω
θα πρε΄πει επειγο΄ντως να αποκτη΄σει ενιαι΄α µορφη΄, προκειµε΄νου να βελτιωθει΄ η διαφα΄νεια για ο΄λους τους
ενδιαφεροµε΄νους, µε στο΄χο µια συνεπη΄, εναρµονισµε΄νη και ολοκληρωµε΄νη νοµοθεσι΄α στην ΕΕ,

Κ∆. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η νε΄α πολιτικη΄ για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα θα πρε΄πει να συµβα΄λλει στην αειφο΄ρο
ανα΄πτυξη και να εξασφαλι΄ζει υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας της υγει΄ας του ανθρω΄που, συµπεριλαµβανοµε΄νης
της υγει΄ας των εργαζοµε΄νων, και του περιβα΄λλοντος,
ΚΕ.

΄ ν ουσιω΄ν,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η νε΄α πολιτικη΄ πρε΄πει να καλυ΄πτει ολο΄κληρο τον κυ΄κλο ζωη΄ς των χηµικω
΄ σεων κατα΄ τις οποι΄ες οι χηµικε΄ς ουσι΄ες και τα προϊο΄ντα που αποτελου΄συµπεριλαµβανοµε΄νων των περιπτω
νται απο΄ χηµικε΄ς ουσι΄ες η΄ τις περιε΄χουν καταλη΄γουν ως απο΄βλητα,

΄ ν προϊο΄ντων και των συγγενω
΄ ν της
ΚΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η ανταγωνιστικο΄τητα της βιοµηχανι΄ας χηµικω
΄ ν αποτελει΄ αυτη΄ καθεαυτη΄ νο΄µιµο πολιτικο΄ σκοπο΄ και αντλει΄ τη νοµιµο΄τητα΄ της απο΄ τις δυναβιοµηχανιω
το΄τητε΄ς της για επι΄τευξη υψηλο΄τερης ποιο΄τητας ζωη΄ς για τις παρου΄σες και µε΄λλουσες γενεε΄ς, αλλα΄ µο΄νον
στο µε΄τρο που οι δυνατο΄τητες αυτε΄ς υλοποιου΄νται στην πρα΄ξη· ο΄τι η ανα΄πτυξη ασφαλε΄στερων προϊο΄ντων
µε τρο΄πους που θα σε΄βονται το περιβα΄λλον, η µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια και η πληρε΄στερη ενηµε΄ρωση των
΄ σες που
καταναλωτω΄ν, και η προαγωγη΄ της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης αποτελου΄ν θετικε΄ς εµπορικε΄ς συνιστω
συντει΄νουν στην ενι΄σχυση της ανταγωνιστικο΄τητας της ευρωπαϊκη΄ς χηµικη΄ς βιοµηχανι΄ας,
΄ πης απασχολου΄νται α΄µεσα 1,7 εκατ. α΄νθρωποι,
ΚΖ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι στη χηµικη΄ βιοµηχανι΄α της Ευρω
ενω΄ εξαρτω΄νται απο΄ αυτη΄ν πολλα΄ εκατοµµυ΄ρια θε΄σεις εργασι΄ας,
ΚΗ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το΄σο στη χηµικη΄ ο΄σο και στη µεταποιητικη΄ βιοµηχανι΄α ασκου΄ν δραστηριο΄τητα
κυρι΄ως επιχειρη΄σεις µικρου΄ και µεσαι΄ου µεγε΄θους, σε ποσοστο΄ 96 % επι΄ του συνο΄λου,
ΚΘ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τα διαθε΄σιµα εµπειρικα΄ στοιχει΄α δει΄χνουν ο΄τι η΄ δεν ει΄ναι σαφει΄ς οι αρνητικε΄ς
΄ ν προϊο΄ντων
επιπτω΄σεις των περιβαλλοντικω΄ν ρυθµι΄σεων στην ανταγωνιστικο΄τητα της βιοµηχανι΄ας χηµικω
΄ σεις για την ανταγωνιστικο΄τητα των
της ΕΕ, η΄ µπορει΄ να υπα΄ρχουν στην πραγµατικο΄τητα θετικε΄ς επιπτω
΄ σεις
προορατικω΄ν επιχειρη΄σεων που η΄δη στοχευ΄ουν στην αειφο΄ρο ανα΄πτυξη· ο΄τι παρα΄ τις προ΄σθετες υποχρεω
µε τις οποι΄ες ΄εχουν επιβαρυνθει΄ οι επιχειρη΄σεις του κλα΄δου, και ιδι΄ως οι µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, η
εφαρµογη΄ του νε΄ου κανονιστικου΄ πλαισι΄ου θα µπορου΄σε να προαγα΄γει την καινοτοµι΄α και την οικονοµικη΄
ανα΄πτυξη της ευρωπαϊκη΄ς χηµικη΄ς βιοµηχανι΄ας,
Λ.

εκτιµω΄ντας ο΄τι η δηµιουργι΄α ενιαι΄ου συστη΄µατος για τις υπα΄ρχουσες και για τις νε΄ες ουσι΄ες θα διευκολυ΄νει
΄ ς οι νε΄ες ουσι΄ες δεν θα υπο΄κεινται πλε΄ον σε αυστηρο΄τερες ρυθµι΄σεις απο΄ τις η΄δη
την καινοτοµι΄α, καθω
υπα΄ρχουσες,

ΛΑ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η νε΄α πολιτικη΄ θα πρε΄πει να στοχευ΄ει στην επι΄τευξη του στο΄χου της παυ΄σης των
΄ ν, των απορρι΄ψεων και των απωλειω
΄ ν επικι΄νδυνων ουσιω
΄ ν στο θαλα΄σσιο περιβα΄λλον µε΄σα σε δια΄εκποµπω
στηµα µι΄ας γενια΄ς (2020), ο΄που ως επικι΄νδυνες ουσι΄ες ορι΄ζονται οι ουσι΄ες που ει΄ναι ανθεκτικε΄ς, βιοσυσσωρευο΄µενες και τοξικε΄ς, η΄ που εµπνε΄ουν αντι΄στοιχη ανησυχι΄α, συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α πλαι΄σιο για τα υ΄δατα
και συ΄µφωνα µε τις δεσµευ΄σεις τις οποι΄ες ΄εχει αναλα΄βει η Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα και τα κρα΄τη µε΄λη της σε
διεθνη΄ φο΄ρουµ,
΄ς
ΛΒ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι αρχε΄ς της περιβαλλοντικη΄ς πολιτικη΄ς που θεσπι΄ζονται στη Συνθη΄κη ΕΚ, καθω
΄ ν η΄ ουσιω΄ν σε αντικατα΄και η αρχη΄ της αντικατα΄στασης δηλαδη΄ η προαγωγη΄ ασφαλε΄στερων πρακτικω
σταση των περισσο΄τερο επικινδυ΄νων θα πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται πλη΄ρως στη νε΄α πολιτικη΄ ως βασικοι΄
΄ θησης της καινοτοµι΄ας για µι΄α αειφο΄ρο βιοµηχανι΄α χηµικω
΄ ν προϊο΄ντων,
παρα΄γοντες ω
ΛΓ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η νε΄α πολιτικη΄ θα πρε΄πει να σχεδιαστει΄ κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να ει΄ναι διαφανη΄ς, αναλογικη΄, ολοκληρωµε΄νη ως προς το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της, εφαρµο΄σιµη και αποτελεσµατικη΄,
Λ∆. θεωρω΄ντας ο΄τι η καλη΄ λειτουργι΄α της ενιαι΄ας αγορα΄ς προϋποθε΄τει την αποφυγη΄ οιασδη΄ποτε διαφορα΄ς
΄ ν ως προς την εκτι΄µηση του κινδυ΄νου των διαφο΄ρων προϊο΄ντων,
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω
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ΛΕ.

λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι εργαζο΄µενοι, ιδιαι΄τερα στις µικρε΄ς και µεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, λο΄γω του διεθνου΄ς
ανταγωνισµου΄, ΄εχουν ζωτικο΄ συµφε΄ρον για ο΄σο το δυνατο΄ν πρακτικε΄ς, αποτελεσµατικε΄ς και οικονοµικε΄ς
΄ ν και διατη΄ρηση των δικαιωµα΄των
ρυθµι΄σεις, επαρκη΄ προστασι΄α των δεδοµε΄νων, το απο΄ρρητο των εφαρµογω
ιδιοκτησι΄ας,

΄ν
ΛΣΤ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η νε΄α πολιτικη΄ θα πρε΄πει να εγγυα΄ται την ασφαλη΄ χρη΄ση ο΄λων των χηµικω
΄ ς και τον αποτελεσµατικο΄ ΄ελεγχο των χηµικω
΄ ν ουσιω
΄ ν των οποι΄ων η χρη΄ση εµπνε΄ει ανησυχι΄α,
ουσιω΄ν, καθω
ΛΖ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι τα εισαγο΄µενα προϊο΄ντα θα πρε΄πει να πληρου΄ν τις ΄διες
ι
απαιτη΄σεις µε τα προϊο΄ντα
της ΕΕ και ο΄τι οι διεθνει΄ς κανο΄νες για το εµπο΄ριο πρε΄πει να γι΄νονται σεβαστοι΄ απο΄ την Επιτροπη΄ και τα
κρα΄τη µε΄λη, και στο πλαι΄σιο του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου,
ΛΗ. λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι οι δοκιµε΄ς τοξικο΄τητας σε ζω΄α πρε΄πει να αντικατασταθου΄ν απο΄ περισσο΄τερο πολιτισµε΄νες εναλλακτικε΄ς µεθο΄δους, και ο΄τι απαιτει΄ται συντονισµε΄νη δρα΄ση προκειµε΄νου να καταστει΄ δυνατη΄ η
΄ ν που δεν θα συνεπα΄γονται τη χρη΄ση ζω΄ων,
χρη΄ση νε΄ων δοκιµω
1.
χαιρετι΄ζει την πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς να προτει΄νει µι΄α στρατηγικη΄ σχετικα΄ µε τη νε΄α πολιτικη΄ για τα
΄ το βη΄µα προς την κατευ΄θυνση της ριζικη΄ς µεταρρυ΄θµισης της ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς για
χηµικα΄ προϊο΄ντα, ως πρω
τις χηµικε΄ς ουσι΄ες, µε σκοπο΄ την επι΄τευξη του στο΄χου της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης, στο βαθµο΄ που πληρου΄νται οι
προϋποθε΄σεις για τη βελτι΄ωση της προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν και του περιβα΄λλοντος, την προω΄θηση της
΄ ν ζητηµα΄των
ανταγωνιστικο΄τητας και της καινοτοµι΄ας της βιοµηχανι΄ας, λαµβανοµε΄νων υπο΄ψη των κοινωνικω
στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση, και υποστηρι΄ζει τα συµπερα΄σµατα του Συµβουλι΄ου της 7ης Ιουνι΄ου 2001 επι΄ του θε΄µατος·
2.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να µελετη΄σει προσεκτικα΄ τις επιπτω΄σεις µιας τροποποιηµε΄νης πολιτικη΄ς για τις
χηµικε΄ς ουσι΄ες στον αριθµο΄ των θε΄σεων εργασι΄ας και τα κοινωνικα΄ προ΄τυπα στην Κοινο΄τητα ιδιαι΄τερα υπο΄ το
πρι΄σµα της κατα΄στασης των µικρου΄ και µεσαι΄ου µεγε΄θους επιχειρη΄σεων και των εργαζοµε΄νων σε αυτε΄ς και να
΄ σεις, εφαρµο΄ζοντας αν χρειαστει΄ µε΄τρα προω΄θησης της προστααποκλει΄σει τυχο΄ν δυσανα΄λογες αρνητικε΄ς επιπτω
σι΄ας του περιβα΄λλοντος, και ενισχυ΄σεις η΄ µε΄τρα ανασυγκρο΄τησης·
΄3.
φρονει΄ ο΄τι σε ΄ενα νε΄ο συ΄στηµα για τις υπα΄ρχουσες και νε΄ες ουσι΄ες, το οποι΄ο ονοµα΄ζεται REACH (Καταχω
΄ ν Προϊο΄ντων), θα πρε΄πει να καταβληθει΄ κα΄θε δυνατη΄ προσπα΄θεια να δοθει΄
ριση, Αξιολο΄γηση και Έγκριση Χηµικω
προτεραιο΄τητα στα χηµικα΄ προϊο΄ντα που πληρου΄ν τα κριτη΄ρια για προφυ΄λαξη κατα΄ τη χρη΄ση· η απο΄δοση προτεραιο΄τητας µπορει΄ να πραγµατοποιηθει΄ µε ταχει΄ες και, απο΄ απο΄ψεως σχε΄σης κο΄στους-αποτελεσµατικο΄τητας, κατα΄λληλες µεθο΄δους εντοπιστικη΄ς εξε΄τασης (screening) (QSAR, Read across, Common Sence), οι οποι΄ες θα βασι΄΄ ν σχετικα΄ µε τις παραµε΄τρους χρη΄σης, τις
ζονται στη χρη΄ση των υπαρχο΄ντων στοιχει΄ων και πληροφοριω
παραγο΄µενες ποσο΄τητες και τη δυνητικη΄ ΄εκθεση· η αξιολο΄γηση των κινδυ΄νων και ο περαιτε΄ρω χειρισµο΄ς των
΄ ν ουσιω΄ν εξαρτω΄νται απο΄ τα αποτελε΄σµατα της ταχει΄ας σα΄ρωσης και την τρε΄χουσα χρη΄ση· φρονει΄ ο΄τι τα
χηµικω
΄ ν προϊο΄ντων θα πρε΄πει να δηµοσιευ΄ονται·
στοιχει΄α σχετικα΄ µε τις ιδιο΄τητες των χηµικω
4.
χαιρετι΄ζει την προ΄θεση για την κα΄λυψη της ελλιπου΄ς γνω΄σης για περι΄που 30 000 υπα΄ρχουσες ουσι΄ες εντο΄ς
σαφου΄ς χρονικου΄ πλαισι΄ου, µε τη χρη΄ση των εκτενω΄ν δεδοµε΄νων που υπα΄ρχουν η΄δη στις δηµο΄σιες υπηρεσι΄ες των
΄ ν και στις επιχειρη΄σεις της χηµικη΄ς βιοµηχανι΄ας·
κρατω΄ν µελω
5.
ζητει΄ να παρασχεθου΄ν εγγυη΄σεις για τη σαφη΄ κατανοµη΄ των δραστηριοτη΄των αξιολο΄γησης της Επιτροπη΄ς
΄ ν µελω΄ν, υιοθετω΄ντας µι΄α συγκεντρωτικη΄ προσε΄γγιση σε ο΄,τι αφορα΄ την καταγραφη΄, την αξιολο΄και των κρατω
γηση και την ΄εγκριση και θε΄τοντας δεσµευτικε΄ς προθεσµι΄ες για τα δια΄φορα στα΄δια της διαδικασι΄ας του συστη΄µατος REACH·
΄ ν ανα΄µεσα στον ευρωπαϊκο΄
6.
θεωρει΄ απαραι΄τητο να υπενθυµι΄σει την ανα΄γκη για στενο΄ συντονισµο΄ των εργασιω
φορε΄α που θα αναλα΄βει την ευθυ΄νη για τη λειτουργι΄α του συστη΄µατος REACH και τις δια΄φορες η΄δη υπα΄ρχουσες
΄ ν για την ταξινο΄µηση και την επιση΄µανση των ουσιω΄ν, για
επιστηµονικε΄ς οµα΄δες εµπειρογνωµο΄νων (οµα΄δες ειδικω
΄ ν τιµω΄ν, για την εκτι΄µηση των επιπτω΄σεων επι΄ της υγει΄ας, για την εκτι΄µηση των
τον καθορισµο΄ των οριακω
επιπτω΄σεων των ζιζανιοκτο΄νων στο περιβα΄λλον, κ.λπ.)·
7.
καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει εγκαι΄ρως, ου΄τως ω΄στε να καταστει΄ δυνατο΄ν να τηρηθου΄ν οι προθεσµι΄ες που
΄ τη της προ΄ταση για ΄ενα νε΄ο, ολοκληρωµε΄νο, αποτελεσµατικο΄, πρακτικο΄ και
προβλε΄πει η Λευκη΄ Βι΄βλος, την πρω
διαφανε΄ς κανονιστικο΄ πλαι΄σιο για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα υπο΄ µορφη΄ ενιαι΄ου κανονισµου΄· καλει΄ την Επιτροπη΄ να µην
καθυστερη΄σει την υποβολη΄ της προ΄τασης αυτη΄ς επικαλου΄µενη τις µελε΄τες που ΄εχει αναθε΄σει σχετικα΄ µε τον
αντι΄κτυπο στη βιοµηχανι΄α και τον κεντρικο΄ φορε΄α, η΄ οιεσδη΄ποτε α΄λλες µελε΄τες, αλλα΄ αντι΄θετα να λα΄βει υπο΄ψη
τις µελε΄τες αυτε΄ς στις µελλοντικε΄ς διαδικασι΄ες λη΄ψεως αποφα΄σεων µε τη συµµετοχη΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου·
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8.
ζητει΄ η συνολικη΄ νε΄α στρατηγικη΄ σχετικα΄ µε την πολιτικη΄ για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα να αναπτυχθει΄ σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, ω΄στε να διασφαλι΄ζεται ΄ενα υψηλο΄ και ενιαι΄ο επι΄πεδο προστασι΄ας και να εµποδι΄ζεται η δια΄σπαση
της ευρωπαϊκη΄ς εσωτερικη΄ς αγορα΄ς·
9.
ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να διασφαλι΄σει ο΄τι κατα΄ τη δηµιουργι΄α κοινου΄ νοµοθετικου΄ πλαισι΄ου θα βασιστει΄ σε
΄ενα υψηλο΄ επι΄πεδο προστασι΄ας της υγιεινη΄ς, της ασφα΄λειας, του περιβα΄λλοντος και των καταναλωτω΄ν, λαµβα΄νοντας ιδιαι΄τερα υπο΄ψη ο΄λες τις νε΄ες εξελι΄ξεις που βασι΄ζονται σε επιστηµονικα΄ στοιχει΄α, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 95
της Συνθη΄κης ΕΚ, επεκτει΄νοντας τις εν λο΄γω απαιτη΄σεις και στις εισαγωγε΄ς·
10. ζητει΄ τα µε΄τρα που θα ληφθου΄ν για τη θε΄σπιση του νε΄ου συνολικου΄ ρυθµιστικου΄ πλαισι΄ου να λαµβα΄νουν
υπο΄ψη και την αρχη΄ της προφυ΄λαξης, πρα΄γµα που προϋποθε΄τει την εξε΄ταση των πλεονεκτηµα΄των και του
κο΄στους που συνεπα΄γεται η δρα΄ση η΄ η απουσι΄α δρα΄σης, να βρι΄σκονται σε αναλογι΄α µε το επιζητου΄µενο επι΄πεδο
προστασι΄ας, να µην εισα΄γουν διακρι΄σεις κατα΄ την εφαρµογη΄ τους, να ει΄ναι συνεπει΄ς µε τα µε΄τρα που ΄εχουν η΄δη
΄ σεις µε την υιοθε΄τηση παροµοι΄ων προσεγγι΄σεων και να επανεξετασθου΄ν και εν
ληφθει΄ σε ανα΄λογες περιπτω
΄ ς και µε τα
ανα΄γκη να τροποποιηθου΄ν σε συνα΄ρτηση µε τα αποτελε΄σµατα της επιστηµονικη΄ς ΄ερευνας καθω
συµπερα΄σµατα που θα προκυ΄ψουν απο΄ την εφαρµογη΄ τους·
11. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει αποτελεσµατικα΄ µε΄τρα ω΄στε να διατηρηθει΄ και για τα εισαγο΄µενα
΄ ν προϊο΄ντων) το υψηλο΄ επι΄πεδο ασφα΄λειας για την προστασι΄α των
προϊο΄ντα (συµπεριλαµβανοµε΄νων των τελικω
καταναλωτω΄ν, των εργαζοµε΄νων και του περιβα΄λλοντος το οποι΄ο ισχυ΄ει στο εσωτερικο΄ της ΕΕ για τις ουσι΄ες και
τα προϊο΄ντα, και να διασφαλι΄σει την εφαρµογη΄ των µε΄τρων αυτω΄ν· προς του΄το χρεια΄ζονται, µεταξυ΄ α΄λλων, σαφει΄ς
΄ σεων και διεθνει΄ς συµφωνι΄ες·
µε΄θοδοι ελε΄γχου και ανασκο΄πησης, µε΄σα επιβολη΄ς κυρω
΄ σει το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν κανονισµο΄ µε βα΄ση τον οποι΄ο ο΄λοι οι
12. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εκδω
΄ νονται να δηλω
΄ νουν εφεξη΄ς ετησι΄ως στο ΕΓΧ τις ποσο΄τητες χηµικω
΄ ν προϊο΄ντων που παρα΄παραγωγοι΄ να υποχρεω
΄ ς, ποιες ουσι΄ες κυκλοφορου΄ν ακο΄µη στην αγορα΄
γουν η΄ εισα΄γουν, ω΄στε να ει΄ναι δυνατο΄ν να διαπιστωθει΄ επακριβω
΄ φλι ποσοτη΄των, εα΄ν προ΄θεση η΄ταν να διατηρηθου΄ν τα κατω΄τατα
και πο΄σες ουσι΄ες θα ενε΄πιπταν σε κα΄θε κατω
ποσοτικα΄ ο΄ρια·
13. χαιρετι΄ζει το γεγονο΄ς ο΄τι η βιοµηχανι΄α ει΄ναι υπευ΄θυνη για τη συλλογη΄ στοιχει΄ων, την εκτι΄µηση και τη
διαχει΄ριση κινδυ΄νου και τον καθορισµο΄ των κριτηρι΄ων αξιολο΄γησης απο΄ τις αρχε΄ς· χαιρετι΄ζει επι΄σης τη θε΄σπιση
΄ ρησης ως προϋπο΄θεσης για την εισαγωγη΄ και την κυκλοφορι΄α στην αγορα΄·
της καταχω
14. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να διασφαλι΄σει την υ΄παρξη σαφου΄ς κατανοµη΄ς αρµοδιοτη΄των µεταξυ΄ της ιδι΄ας και
΄ ν, ο΄σον αφορα΄ την αξιολο΄γηση, και να διατηρη΄σει παρα΄λληλα µια κοινη΄ προσε΄γγιση στα θε΄µατα
των κρατω΄ν µελω
΄ ρισης, της αξιολο΄γησης και της ΄εγκρισης·
της καταχω
15. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εξασφαλι΄σει ο΄τι ο΄λα τα χηµικα΄ προϊο΄ντα που παρα΄γονται η΄ εισα΄γονται στην ΕΕ
ως ουσι΄ες, παρασκευα΄σµατα η΄ σε προϊο΄ντα α΄νω του 1 το΄νου θα καταχωρι΄ζονται στο νε΄ο συ΄στηµα, προκειµε΄νου να
υπα΄ρχει µε τον τρο΄πο αυτο΄ εποπτει΄α της πραγµατικη΄ς χρησιµοποι΄ηση΄ς τους και να προσδιορι΄ζονται ΄ετσι οι
προτεραιο΄τητες για περαιτε΄ρω δραστηριο΄τητες αξιολο΄γησης η΄/και µει΄ωσης του κινδυ΄νου· για χηµικε΄ς ουσι΄ες α΄νω
του 1 το΄νου που χρησιµοποιου΄νται αποκλειστικα΄ σε δραστηριο΄τητες ΄ερευνας και ανα΄πτυξης η΄ ως ενδια΄µεσες
΄ ν συστηµα΄των που αποκλει΄ουν κα΄θε ΄εκλυση στο
χηµικε΄ς ουσι΄ες κατα΄ τη διαδικασι΄α παραγωγη΄ς εντο΄ς κλειστω
΄ ρησης µε βα΄ση ΄ενα ελα΄χιστο
εξωτερικο΄ περιβα΄λλον θα πρε΄πει να χρησιµοποιει΄ται απλουστευµε΄νο συ΄στηµα καταχω
΄ ν σχετικα΄ µε τις επικι΄νδυνες ιδιο΄τητε΄ς τους ω΄στε, σε περι΄πτωση ατυχη΄µατος, να προστατευ΄εται
επι΄πεδο πληροφοριω
το΄σο η υγει΄α των εργαζοµε΄νων ο΄σο και το περιβα΄λλον·
΄ ν διατα΄ξεων για τις υπα΄ρχουσες και τις νε΄ες ουσι΄ες καθω
΄ ς και την
16. επιδοκιµα΄ζει τη θε΄σπιση ενιαι΄ων νοµικω
΄ ρισης και αξιολο΄γησης ο΄λων των ουσιω΄ν µε ετη΄σια παραγωγη΄ ενο΄ς το΄νου και α΄νω·
προταθει΄σα διαδικασι΄α καταχω
απορρι΄πτει το αι΄τηµα για τη δηµιουργι΄α συµπληρωµατικου΄ µητρω΄ου για ο΄λες ουσι΄ες µε ετη΄σια παραγωγη΄ κα΄τω
του ενο΄ς το΄νου·
΄ ρησης για το συ΄νολο των χηµικω
΄ ν ουσιω
΄ ν, ανεξα΄ρτητα απο΄ την
17. ζητει΄ να καθιερωθει΄ υποχρε΄ωση καταχω
παραγο΄µενη ποσο΄τητα, στην οποι΄α να υποβα΄λλονται τουλα΄χιστον τα ακο΄λουθα στοιχει΄α:


φυσικοχηµικε΄ς ιδιο΄τητες



αντοχη΄



΄ ρευση
βιοσυσσω



οξει΄α τοξικο΄τητα κατα΄ποσης
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οξει΄α τοξικο΄τητα για τα υδα΄τινα συστη΄µατα



καυστικο΄τητα και ερεθιστικο΄τητα



δοκιµη΄ κατα΄ Ames (για καρκινογε΄νεση και µεταλλαξιγε΄νεση)



χρη΄ση για την οποι΄α προορι΄ζονται («intended uses»)·

18. ζητει΄ να λαµβα΄νονται πλη΄ρως υπο΄ψη στο πλαι΄σιο του συστη΄µατος REACH οι επιστηµονικε΄ς πληροφορι΄ες
που προε΄ρχονται απο΄ πηγε΄ς εκτο΄ς της βιοµηχανι΄ας·
19. υποστηρι΄ζει τα πορι΄σµατα του Συµβουλι΄ου της 7ης Ιουνι΄ου 2001 ο΄τι αποτελει΄ γενικη΄ ευθυ΄νη των κατα΄ ν η συγκε΄ντρωση επαρκω
΄ ν γνω΄σεων και η λη΄ψη µε΄τρων που απαιτου΄νται για την εγγυ΄ηση της ασφα΄λειας
σκευαστω
΄ ν προϊο΄ντων (ευθυ΄νη της τη΄ρησης της αρχη΄ς της προφυ΄λαξης) ασχε΄τως απο΄ τον παραγωγικο΄ ο΄γκο,
των χηµικω
΄ ν. Για τον ΄ελεγχο της
ακο΄µα και ο΄ταν δεν ΄εχουν καθοριστει΄ συγκεκριµε΄νες απαιτη΄σεις για την παροχη΄ πληροφοριω
ευθυ΄νης ως προς την τη΄ρηση της αρχη΄ς της προφυ΄λαξης οι κατασκευαστε΄ς πρε΄πει να καταχωρου΄ν τις πληροφο΄ ν που αφορου΄ν ιδιο΄τητες, ποσο΄τητες και χρη΄ση ο΄λων των
ρι΄ες σε µητρω΄ο, συµπεριλαµβανοµε΄νων των πληροφοριω
΄ ν προϊο΄ντων που αποτελου΄ν το αντικει΄µενο µεταποι΄ησης και που χρησιµοποιου΄νται, συµπεριλαµβανοµε΄νης
χηµικω
της χρησιµοποι΄ησης σε προϊο΄ντα, και, κατο΄πιν αιτη΄σεως, ο΄λα αυτα΄ τα µητρω΄α πρε΄πει να διατι΄θενται στις αρχε΄ς·
΄ ν ελε΄γχου βασισµε΄νων σε απλουστευµε΄νες µεθο΄δους αξιολο΄γησης του κιν20. ζητει΄ την εφαρµογη΄ διαδικασιω
δυ΄νου που χρησιµοποιου΄ν µοντε΄λα επεξεργασι΄ας δεδοµε΄νων, ο΄πως π.χ. ποσοτικε΄ς σχε΄σεις δοµη΄ς/δραστηριο΄τητας
(QSAR) και ανα΄λυση των παραµε΄τρων χρη΄σης, προκειµε΄νου να ταξινοµηθου΄ν κατα΄ προτεραιο΄τητα ουσι΄ες που
΄ ς εµπνε΄ουν ανησυχι΄α για ΄εγκαιρη καταχω
΄ ριση, επιπροσθε΄τως των κανο΄νων που αφορου΄ν την ποσο΄τητα,
πιθανω
προκειµε΄νου να επιταχυνθου΄ν η αξιολο΄γηση του κινδυ΄νου η΄/και η λη΄ψη µε΄τρων διαχει΄ρισης κινδυ΄νου για τε΄τοιου
ει΄δους ουσι΄ες·
΄ ν σχετικα΄ µε τις συγκεντρω
΄ σεις στο περιβα΄λλον και τις
21. φρονει΄ ο΄τι το προτεινο΄µενο συ΄στηµα πληροφοριω
΄ νεται η υ΄παρξη και ουσιω
΄ ν που δεν
εκλυ΄σεις στην ατµο΄σφαιρα πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη την ανα΄γκη να διαπιστω
΄ ν για
ανιχνευ΄ονται µε το ΄διο
ι
το συ΄στηµα REACH, και να προβλε΄πει επι΄σης τη συλλογη΄ και παροχη΄ πληροφοριω
΄ σεις χηµικω
΄ ν ουσιω
΄ ν στο περιβα΄λλον·
τις συγκεντρω
΄ ριση προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄ η αποτελεσµατι22. τονι΄ζει την ανα΄γκη να ενθαρρυνθει΄ η ΄εγκαιρη καταχω
κο΄τητα του συστη΄µατος·
΄ ριση των ουσιω
΄ ν πρε΄πει να γι΄νεται συλλογικα΄, µεταξυ΄ α΄λλων µε την υποστη΄ριξη της
23. φρονει΄ ο΄τι η καταχω
΄ ν προς του΄το φορε΄ων, οι παραγωγοι΄ ο΄µως πρε΄πει να ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να καταχωρι΄ζουν
δηµιουργι΄ας ειδικω
µεµονωµε΄να τις ουσι΄ες, εφο΄σον το επιθυµου΄ν·
΄ ς και
24. ζητει΄ την καθιε΄ρωση κατα΄λληλων και εναρµονισµε΄νων εκτιµη΄σεων κινδυ΄νου σε ολο΄κληρη την ΕΕ καθω
΄ ν επιβολη΄ς κυρω
΄ σεων ως µε΄σων για την αποτελεσµατικη΄ υλοποι΄ηση ο΄λων των µε΄τρων,
κατα΄λληλων µηχανισµω
προκειµε΄νου να προωθηθου΄ν η αποτελεσµατικο΄τητα και η εκτε΄λεση΄ τους, χωρι΄ς παρα΄λληλα να νοθευ΄εται ο ανταγωνισµο΄ς στην ΕΕ·
΄ ριση και την αξιολο΄γηση των ουσιω
΄ ν να βασι΄ζο25. συνιστα΄ ο΄λα τα στοιχει΄α τα απαιτου΄µενα για την καταχω
΄ ς αναγνωρισµε΄νες µεθοδολογι΄ες δοκιµω
΄ ν και διαδικασι΄ες εκτι΄µησης του κινδυ΄νου, ο΄ποτε αυτε΄ς
νται σε διεθνω
υπα΄ρχουν η΄ να κρι΄νονται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς ως παρε΄χοντα επαρκει΄ς πληροφορι΄ες·
΄ ν σχετικα΄ µε
26. προτει΄νει η βιοµηχανι΄α να συνεργα΄ζεται στη συλλογη΄ και παροχη΄ δεδοµε΄νων και πληροφοριω
΄ ρισιν ουσιω
΄ ν, προκειµε΄νου ΄ετσι να µοιρα΄ζεται η εργασι΄α και το
την ταυτο΄τητα και τις ιδιο΄τητες των προς καταχω
΄ ν· προτει΄νει, ως δικαιο΄τερη
συνεπακο΄λουθο κο΄στος και να αποφευ΄γεται η α΄σκοπη επικα΄λυψη των προσπαθειω
΄ ριση στους αντι΄στοιχους παραγωβα΄ση, να επιµερι΄ζεται το κο΄στος το σχετιζο΄µενο µε τις δοκιµε΄ς και την καταχω
γου΄ς/εισαγωγει΄ς ανα΄λογα µε το µερι΄διο΄ τους στην αγορα΄·
27. δε΄χεται το κριτη΄ριο των ποσοτικω΄ν ορι΄ων για τις ποσο΄τητες που παρα΄γει η΄ εισα΄γει ο κα΄θε µεµονωµε΄νος
παραγωγο΄ς η΄ εισαγωγε΄ας ως σηµει΄ο αφετηρι΄ας για το µελλοντικο΄ συ΄στηµα, αλλα΄ ζητει΄ να υπολογι΄ζεται και η
αθροιστικη΄ ποσο΄τητα και, σε κα΄θε περι΄πτωση που η αθροιστικη΄ ποσο΄τητα υπερβαι΄νει το επο΄µενο ποσοτικο΄ ο΄ριο
για τον µεµονωµε΄νο παραγωγο΄ η΄ εισαγωγε΄α, να εφαρµο΄ζονται οι απαιτη΄σεις ως προς τα στοιχει΄α που ισχυ΄ουν για
το ο΄ριο αυτο΄·
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΄ ν και µη στην ο΄λη αλυσι΄δα µετα28. χαιρετι΄ζει εξαρχη΄ς την ενεργη΄ συµµετοχη΄ των χρηστω΄ν βιοµηχανικω
΄ ν πρε΄πει να συµπεριλαµβα΄νονται στο
ποι΄ησης και φρονει΄ ο΄τι τα χρονικα΄ περιθω΄ρια για τη δια΄θεση πληροφοριω
συ΄νολο της αλυσι΄δας παραγωγη΄ς· ζητει΄ τη συµµετοχη΄ ο΄λων των ενδιαφεροµε΄νων, προπαντο΄ς των µεταποιητω΄ν και
΄ ν κατα΄ µη΄κος ο΄λης της αλυσι΄δας δηµιουργι΄ας προστιθε΄µενης αξι΄ας και του κυ΄κλου ζωη΄ς των
των τελικω΄ν χρηστω
προϊο΄ντων στο συ΄στηµα ασφα΄λειας για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα·
΄ ρισης µι΄ας ουσι΄ας καθω
΄ ς και η ελλιπη΄ς η΄ µη ορθη΄ καταχω
΄ ριση΄ της εντο΄ς
29. επιµε΄νει ο΄τι η παρα΄λειψη καταχω
΄ ν ορι΄ων που θα καθορισθου΄ν στο πλαι΄σιο του συστη΄µατος θα καθιστα΄ παρα΄νοµη την παραγωγη΄
λογικω΄ν χρονικω
η΄ εισαγωγη΄ της ουσι΄ας, του παρασκευα΄σµατος η΄ του ει΄δους στο οποι΄ο εµφανι΄ζεται (ο΄χι πληροφορι΄ες  ο΄χι
προ΄σβαση στην αγορα΄)·
΄ σεων εναντι΄ον των παραγωγω΄ν, των διανοµε΄ων, των
30. ζητει΄ να εισαχθει΄ στο συ΄στηµα ΄ενας µηχανισµο΄ς κυρω
΄ ν χρηστω΄ν η΄ των εισαγωγε΄ων που αποκρυ΄πτουν απαιτου΄µενες η΄ α΄λλες πληροφορι΄ες που θα µπορου΄επαγγελµατιω
σαν ευ΄λογα να θεωρηθου΄ν ως χρη΄σιµες για την αξιολο΄γηση και τη διαχει΄ριση του κινδυ΄νου (συµπεριλαµβανοµε΄΄ ν που αφορου΄ν πειρα΄µατα σε ζω΄α, ο΄ταν και ο΄που λαµβα΄νουν χω
΄ ρα τε΄τοια πειρα΄µατα), η΄ που
νων των πληροφοριω
δεν τηρου΄ν την ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α·
΄ ληση, το
31. ζητει΄ ο΄πως κα΄θε προ΄σωπο που εισα΄γει στην Κοινο΄τητα καταναλωτικο΄ προϊο΄ν µε σκοπο΄ την πω
΄ν
δανεισµο΄, τη χρονοµι΄σθωση, η΄ την καθ’ οιονδη΄ποτε α΄λλο τρο΄πο διανοµη΄ του στο πλαι΄σιο των επιχειρηµατικω
του δραστηριοτη΄των ΄εχει την ευθυ΄νη να εξασφαλι΄ζει ο΄τι οι χηµικε΄ς ουσι΄ες που περιε΄χει το προϊο΄ν ανταποκρι΄νο΄ ν ουσιω΄ν·
νται στις απαιτη΄σεις που ορι΄ζει η νοµοθεσι΄α περι΄ χηµικω
΄ν
32. ζητει΄ τη συ΄σταση οµα΄δας εργασι΄ας η οποι΄α να ασχολει΄ται µε την ανταλλαγη΄ δεδοµε΄νων και πληροφοριω
µε΄σα στην αλυσι΄δα της δηµιουργι΄ας αξι΄ας, µε στο΄χο την ασφαλη΄ χρησιµοποι΄ηση των ουσιω΄ν σε ολο΄κληρη τη
δια΄ρκεια ζωη΄ τους, να τηρει΄, στο πλαι΄σιο αυτο΄, την αρχη΄ της προστασι΄ας των δεδοµε΄νων για τις πληροφορι΄ες που
προκυ΄πτουν απο΄ τους ελε΄γχους, και να προστατευ΄ει την ειδικη΄ τεχνογνωσι΄α των επιχειρη΄σεων σχετικα΄ µε τη χρη΄ση
και την εφαρµογη΄ των ουσιω΄ν·
33. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εξασφαλι΄σει ο΄τι οι δοκιµε΄ς σε ζω΄α θα περιοριστου΄ν στο απολυ΄τως ελα΄χιστο,
΄ τον διασφαλι΄ζοντας τη δια΄θεση ο΄λων των υφιστα΄µενων σχετικω
΄ ν στοιχει΄ων για εξε΄ταση, δευ΄τερον µε περαιπρω
τε΄ρω εξειδικευµε΄νες κατα΄ περι΄πτωση δοκιµε΄ς βασισµε΄νες στην ΄εκθεση και τη χρησιµοποι΄ηση και, τρι΄τον, εφαρµο΄΄ ν που δεν χρησιµοποιου΄ν ζω΄α, στο πλαι΄σιο της
ζοντας, στο µε΄τρο του δυνατου΄, µι΄α σταδιακη΄ στρατηγικη΄ δοκιµω
οποι΄ας θα γι΄νεται πλη΄ρης χρη΄ση µοντε΄λων µε΄σω ηλεκτρονικου΄ υπολογιστη΄ που θα προβλε΄πουν κινδυ΄νους βα΄σει
΄ ν δοκιµω
΄ ν ανθεκτικο΄τητας και βιοσυσσω
΄ ρευσης, καθω
΄ ς και
χηµικη΄ς δοµη΄ς (QSAR), καθω΄ς και φυσικο-χηµικω
΄ ν in vitro, επι΄σης µε σκοπο΄ τη µει΄ωση του χρο΄νου και του κο΄στους των
εγκεκριµε΄νων απο΄ τις αρχε΄ς δοκιµω
΄ ν·
δοκιµω
΄ ν σε ζω΄α σε περιπτω
΄ σεις ο΄που διατι΄θενται αναγνωρισµε΄νες απο΄
34. ζητει΄ να απαγορευθει΄ η εφαρµογη΄ δοκιµω
τις αρχε΄ς εναλλακτικε΄ς δοκιµε΄ς, συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς της οδηγι΄ας 86/609/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, και ζητει΄
επι΄σης την α΄µεση παροχη΄ περισσοτε΄ρων πο΄ρων προκειµε΄νου να επισπευσθει΄ η ανα΄πτυξη και επικυ΄ρωση περαιτε΄ρω
΄ ς αξιο΄πιστων, αναγνωρισµε΄νων και τυποποιηµε΄νων εναλλακτικω
΄ ν δοκιµω
΄ ν ω΄στε να αντικατασταθου΄ν
επιστηµονικω
οι δοκιµε΄ς σε ζω΄α κατα΄ την εφαρµογη΄ του νε΄ου συστη΄µατος·
35. ζητει΄ οι ουσι΄ες, µο΄λις αποδειχθει΄ ο΄τι πληρου΄ν τα κριτη΄ρια για να χαρακτηρισθου΄ν ως εµπνε΄ουσες πολυ΄
µεγα΄λη ανησυχι΄α, ει΄τε βα΄σει της υφιστα΄µενης ταξινο΄µησης, συµπεριλαµβανοµε΄νης της αυτοταξινο΄µησης της βιο΄ ρισης η΄ αξιολο΄γησης, να απαγορευθου΄ν σταδιακα΄ και εντο΄ς αυστηρω
΄ ν προθεσµιω
΄ ν,
µηχανι΄ας, ει΄τε µε΄σω καταχω
΄ νεται ο΄τι η χρη΄ση τους ει΄ναι απαραι΄τητη για την κοινωνι΄α, ο΄τι οι επικι΄νδυνες ιδιο΄τητες της
εκτο΄ς εα΄ν διαπιστω
ουσι΄ας ει΄ναι απαραι΄τητες για τη χρη΄ση για την οποι΄α προορι΄ζεται και ο΄τι δεν υπα΄ρχει ασφαλε΄στερη εναλλακτικη΄
λυ΄ση σε επι΄πεδο ουσι΄ας, υλικου΄ η΄ διαδικασι΄ας· στην τελευται΄α αυτη΄ περι΄πτωση, οι ουσι΄ες αυτε΄ς θα µπορου΄ν να
υποβα΄λλονται σε διαδικασι΄α ΄εγκρισης·
΄ ν αξιολογη΄σεων για ουσι΄ες που παρα΄γονται σε ποσο΄τητες α΄νω των 100
36. θεωρει΄ ο΄τι η δηµιουργι΄α ειδικω
το΄νων η΄ για ουσι΄ες που εµπνε΄ουν ανησυχι΄α θα πρε΄πει να βασι΄ζεται σε απλε΄ς κατηγορι΄ες χρη΄σης (βιοµηχανικη΄/µη
βιοµηχανικη΄/κλειστα΄ συστη΄µατα/ανοικτα΄ συστη΄µατα/επαγγελµατι΄ες χρη΄στες/καταναλωτε΄ς) και να απλοποιει΄ται,
στο µε΄τρο του δυνατου΄, απο΄ τη χρη΄ση δεντροδιαγραµµα΄των αποφα΄σεων ω΄στε να αποφευ΄γονται µακρο΄χρονες
διαδικασι΄ες, ενω΄ οι ΄διες
ι
οι αξιολογη΄σεις θα πρε΄πει να ΄εχουν σαφη΄ χρονικα΄ ο΄ρια·
37. θεωρει΄ ο΄τι επιστηµονικα΄ θεµελιωµε΄νες αξιολογη΄σεις πρε΄πει να εκλαµβα΄νονται ως επαρκει΄ς βα΄σεις για ανα΄ληψη κανονιστικη΄ς δρα΄σης, δεδοµε΄νης της σηµαντικη΄ς αβεβαιο΄τητας που προκυ΄πτει απο΄ την τερα΄στια πολυπλο΄ ν επιπτω΄σεων και το ευρυ΄ φα΄σµα των πηγω΄ν ΄εκθεσης·
κο΄τητα των οικοτοξικολογικω
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΄ σεις στην υγει΄α των παιδιω
΄ ν και των εµβρυ΄ων θα πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται ως
38. θεωρει΄ ο΄τι οι επιπτω
στοιχει΄ο αναφορα΄ς για τις αξιολογη΄σεις κινδυ΄νου για την ανθρω΄πινη υγει΄α (εκτο΄ς του πλαισι΄ου της εργασιακη΄ς
΄ ν στην ΄εκθεση σε χηµικε΄ς ουσι΄ες·
υγει΄ας), δεδοµε΄νης της υψηλη΄ς ευαισθησι΄ας των παιδιω
39. πιστευ΄ει ο΄τι η διαδικασι΄α ΄εγκρισης πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται πρωτι΄στως στις ουσι΄ες που ει΄ναι αποδεδειγµε΄να
΄ πους και τα ζω΄α· προτει΄νει κατα΄ συνε΄πεια να περιορισθει΄
καρκινογο΄νες, µεταλλαξιογο΄νες η΄ τοξικε΄ς για τους ανθρω
η διαδικασι΄α ΄εγκρισης στις ουσι΄ες ΚΜΑ (κατηγορι΄α 1 και 2) και ΑΟΡ, ο΄πως αυτε΄ς ορι΄ζονται στο Παρα΄ρτηµα ∆
της Συ΄µβασης της Στοκχο΄λµης· καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει κατα΄ πο΄σον καθι΄σταται αναγκαι΄α η επε΄κταση της
διαδικασι΄ας ΄εγκρισης ω΄στε να καλυφθου΄ν και α΄λλες ουσι΄ες, ο΄πως τα χηµικα΄ ΑΒΤ, των οποι΄ων η χρη΄ση προκαλει΄
΄εντονη ανησυχι΄α·
40. θεωρει΄ αποδεκτη΄ µο΄νον τη διαδικασι΄α ΄εγκρισης που αφορα΄ την κατα΄ δυνατο΄ α΄µεση λη΄ψη αποφα΄σεων των
΄ ν βα΄σει δεδοµε΄νων που ΄εχουν συγκεντρωθει΄ στο στα΄διο καταχω
΄ ρησης και αξιολο΄γησης· ζητει΄ να τηρει΄ται µε
αρχω
συνε΄πεια η αρχη΄ της φυ΄λαξης που υποστηρι΄ζει η Επιτροπη΄, η οποι΄α προβλε΄πει µε΄τρα διαχει΄ρισης κινδυ΄νων, την
επιστηµονικη΄ αξιολο΄γηση των κινδυ΄νων, της αναλογικο΄τητας και εκτι΄µηση του κο΄στους/ωφε΄λειας·
41. παροτρυ΄νει την Επιτροπη΄ να διασφαλι΄σει ο΄τι οι ουσι΄ες που εµπνε΄ουν πολυ΄ µεγα΄λη ανησυχι΄α θα λαµβα΄νουν
προσωρινη΄ µο΄νο ΄εγκριση υποκει΄µενη σε τακτικη΄ επανεξε΄ταση για συγκεκριµε΄νες εφαρµογε΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νης
της χρη΄σης τους σε παρασκευα΄σµατα και προϊο΄ντα, υπο΄ την προϋπο΄θεση παροχη΄ς αποδει΄ξεων απο΄ την βιοµηχανι΄α·
΄ ν προϊο΄ντων να καλυ΄πτει επι΄σης την ΄εγκριση παρασιτο42. ζητει΄ η κοινοτικη΄ πολιτικη΄ στον τοµε΄α των χηµικω
κτο΄νων (φυτοφαρµα΄κων και βιοκτο΄νων)·
43. προβαι΄νει στη συ΄σταση να µην χορηγει΄ται η α΄δεια παρε΄κκλισης, που επιτρε΄πει τη χρη΄ση εξαιρετικα΄ επικιν΄ ν οι οποι΄ες προ΄κειται να απαγορευθου΄ν, παρα΄ µο΄νο σε α΄κρως εξαιρετικε΄ς περιπτω΄σεις, για συ΄ντοµα
δυ΄νων ουσιω
και περιορισµε΄να χρονικα΄ διαστη΄µατα, και µο΄νο εφο΄σον ΄εχουν υποβληθει΄ στοιχει΄α τεκµηρι΄ωσης ο΄τι ΄εχουν αρχι΄σει
΄ ν λυ΄σεων η΄ µεθο΄δων·
οι εργασι΄ες ανα΄πτυξης για την αναζη΄τηση εναλλακτικω
΄ ν ουσιω΄ν στα καταναλωτικα΄ προϊο΄ντα ΄εως ο΄του
44. επιµε΄νει να µην εγκρι΄νεται η χρη΄ση ιδιαι΄τερα ανησυχητικω
διατεθου΄ν πιο ασφαλει΄ς εναλλακτικε΄ς ουσι΄ες και το αργο΄τερο µετα΄ το 2012 και ΄εως ο΄του εγκριθου΄ν, κατ’ αρχη΄ν,
΄ ν ουσιω΄ν που επιφε΄ρουν, κατα΄ τη δια΄ρκεια του κυ΄κλου ζωη΄ς
µετα΄ το 2020, α΄λλες χρη΄σεις ιδιαι΄τερα ανησυχητικω
΄ και στο εξη΄ς να χρησιµοποιου΄νται
τους, ελευθερω΄σεις στο περιβα΄λλον· µε α΄λλα λο΄για, θα επιτρε΄πεται απο΄ εδω
΄ µατος που εµποδι΄ζουν
τε΄τοιες ουσι΄ες µο΄νο ως ενδια΄µεσα προϊο΄ντα σε παραγωγικε΄ς διαδικασι΄ες κλειστου΄ κυκλω
οποιαδη΄ποτε διαρροη΄ στο περιβα΄λλον·
45.

θεωρει΄ ο΄τι οι εγκρι΄σεις θα πρε΄πει, εν γε΄νει, να λαµβα΄νονται σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο·

46. εµµε΄νει στην α΄ποψη ο΄τι ο΄λες οι διαφοροποιη΄σεις σε επι΄πεδο κρα΄τους µε΄λους και οι παρεκκλι΄σεις απο΄ τη
΄ ς και συ΄µφωνα µε τα
γενικη΄ διαδικασι΄α τις οποι΄ες ζητου΄ν τα κρα΄τη µε΄λη, πρε΄πει να αιτιολογου΄νται επαρκω
΄ ν ρυθµι΄σεων· τονι΄ζει ο΄τι η Επιτροπη΄
ισχυ΄οντα προ΄τυπα της ΕΕ απο΄ αυτα΄ πριν προβου΄ν στην ΄εκδοση εσωτερικω
πρε΄πει να εξετα΄ζει και να αποφασι΄ζει για ο΄λες τις αιτη΄σεις που αφορου΄ν εθνικε΄ς διαφοροποιη΄σεις και παρεκκλι΄σεις
µε γνω΄µονα την ισχυ΄ουσα νοµοθεσι΄α της ΕΕ ΄εχοντας λα΄βει υπο΄ψη ο΄λα τα στοιχει΄α·
΄ ς παρεκκλι΄σεων απο΄ τη διαδικασι΄α ΄εγκρισης, που προ47. ζητει΄ να ρυθµιστει΄ µε αυστηρο΄ τρο΄πο το καθεστω
βλε΄πεται για ορισµε΄νες χρη΄σεις και να εξετασθου΄ν και να διευκρινιστου΄ν εκ των προτε΄ρων ορισµε΄νες ΄εννοιες, ο΄πως
αυτη΄ της «ελεγχο΄µενης βιοµηχανικη΄ς χρη΄σης»·
48. θεωρει΄ ο΄τι οι αποφα΄σεις για την ΄εγκριση συγκεκριµε΄νων προϊο΄ντων πρε΄πει να συνοδευ΄ονται απο΄ συγκεκρι΄ ν επαναξιοµε΄να µε΄τρα για τη διαχει΄ριση των κινδυ΄νων (ο΄ροι χρη΄σης του προϊο΄ντος, χρονοδια΄γραµµα µελλοντικω
λογη΄σεων, κ.λπ.)·
΄ ν η΄ ουσιω΄ν σε
49. τονι΄ζει ο΄τι η αρχη΄ της αντικατα΄στασης δηλαδη΄ η προαγωγη΄ ασφαλε΄στερων πρακτικω
αντικατα΄σταση των περισσο΄τερο επικινδυ΄νων θα πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται σε ο΄λες τις χηµικε΄ς ουσι΄ες που εµπνε΄ουν
ανησυχι΄α και ο΄χι µο΄νο σε εκει΄νες που υπο΄κεινται σε ΄εγκριση· οι χηµικε΄ς ουσι΄ες που εµπνε΄ουν ανησυχι΄ες θα πρε΄πει
να αντικαθι΄στανται απο΄ ασφαλε΄στερες χηµικε΄ς ουσι΄ες η΄ υλικα΄ η΄ απο΄ ασφαλε΄στερες τεχνολογι΄ες που δεν προϋπο΄ ν ουσιω
΄ ν, ιδι΄ως ο΄ταν υπα΄ρχουν η΄δη ασφαλε΄στερες εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις, λαµβαθε΄τουν τη χρη΄ση τε΄τοιων χηµικω
΄ ν πτυχω΄ν κατα΄ την επιλογη΄ του καλυ΄τερου υποκατα΄στατου· η αντινοµε΄νων υπο΄ψη και των κοινωνικοοικονοµικω
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κατα΄σταση θα πρε΄πει να αποτελει΄ καθη΄κον για τους κατασκευαστε΄ς και τους επο΄µενους χρη΄στες προκειµε΄νου να
΄ ς και για την ανθρω΄πινη υγει΄α και το περιβα΄λλον εν γε΄νει· οι
αποφευ΄γονται κι΄νδυνοι για τους εργαζοµε΄νους καθω
επιχειρη΄σεις πρε΄πει να υποχρεωθου΄ν να δηµοσιευ΄ουν σε ετη΄σια βα΄ση κατα΄λογο µε ο΄λες τις ουσι΄ες που εµπνε΄ουν
΄ σιµη κατανα΄ανησυχι΄α και δεν ΄εχουν αντικατασταθει΄ ακο΄µη· θεωρει΄ επι΄σης ο΄τι, προκειµε΄νου να προωθηθει΄ η βιω
λωση, η Ολοκληρωµε΄νη Πολιτικη΄ Προϊο΄ντων (Integrated Product Policy IPP) πρε΄πει να αποτελε΄σει προ΄σθετο
΄ ν προϊο΄ντων,
εργαλει΄ο της νε΄ας πολιτικη΄ς χηµικω
50. ζητει΄ να εντατικοποιηθει΄ η ΄ερευνα ο΄σον αφορα΄ τις εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις· ως εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις δεν θεωρου΄νται µο΄νο εναλλακτικα΄ χηµικα΄ προϊο΄ντα αλλα΄ και εναλλακτικα΄ υλικα΄ και εναλλακτικε΄ς µε΄θοδοι· καλει΄ επι΄σης
την Επιτροπη΄ να ενθαρρυ΄νει και να υποστηρι΄ζει τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις που αναπτυ΄σσουν εναλλακτικε΄ς
λυ΄σεις·
51. ζητει΄ η αξιολο΄γηση µιας αντικατα΄στασης να πραγµατοποιει΄ται µε΄σω µιας ολοκληρωµε΄νης ανα΄λυσης
΄ ν εναλλακτικω
΄ ν λυ΄σεων προκειµε΄νου να διερευνω
΄ νται οι
κυ΄κλου ζωη΄ς, ο΄πως επι΄σης και η µελε΄τη των δυνητικω
πιθανοι΄ κι΄νδυνοι και να καθι΄σταται δυνατη΄ η ολοκληρωµε΄νη αξιολο΄γηση·
΄ ν και ουσιω
΄ ν σε
52. προτει΄νει στην Επιτροπη΄ να ενθαρρυ΄νει περαιτε΄ρω την προαγωγη΄ ασφαλε΄στερων πρακτικω
αντικατα΄σταση των επικινδυ΄νων ω΄στε να διευκολυνθει΄ η δηµιουργι΄α µι΄ας βα΄σης δεδοµε΄νων προσιτη΄ς στο κοινο΄
που θα περιλαµβα΄νει αξιο΄πιστες και τεκµηριωµε΄νες πληροφορι΄ες για την προστασι΄α της ανθρω΄πινης υγει΄ας και
του περιβα΄λλοντος προερχο΄µενες απο΄ τις βε΄λτιστες γνω΄σεις που διατι΄θενται σε ο΄,τι αφορα΄ τις διεργασι΄ες και τα
΄ νουν η΄ εξαλει΄φουν ολοσχερω
΄ ς τη χρη΄ση των πλε΄ον ανησυχητικω
΄ ν ουσιω
΄ ν·
υλικα΄ που µειω
53. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να δηµιουργη΄σει τους µηχανισµου΄ς που απαιτου΄νται για ΄εναν καλο΄ συντονισµο΄
ανα΄µεσα σ’ αυτε΄ς τις ευρωπαϊκε΄ς βα΄σεις δεδοµε΄νων που θα δηµιουργηθου΄ν στο µε΄λλον και σε εκει΄νες που η΄δη
΄ ν και γνω΄σεων
υπα΄ρχουν στον υπο΄λοιπο κο΄σµο, ΄ετσι ω΄στε να καταστει΄ δυνατη΄ µια συνεχη΄ς ανταλλαγη΄ πληροφοριω
΄ ρες που κατασκευα΄ζουν και διοχετευ΄ουν στο εµπο΄ριο δυνητικω΄ς επικι΄νδυνες χηµικε΄ς
ανα΄µεσα στις δια΄φορες χω
ουσι΄ες και παρασκευα΄σµατα·
54. καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει κριτη΄ρια για την ταξινο΄µηση των ουσιω΄ν που δεν εµπι΄πτουν στο συ΄στηµα
΄εγκρισης ως εµπνε΄ουσες ανησυχι΄α συ΄µφωνα µε κριτη΄ρια κινδυ΄νου και προ΄τυπα χρη΄σης που στη συνε΄χεια θα
΄ ν και α΄µεσων µε΄τρων περιορισµου΄ των κινδυ΄νων·
οδηγη΄σουν στην ΄εγκριση συνεπω
55. ζητει΄ να χρησιµοποιηθει΄ κλιµακωτη΄ προσε΄γγιση για τις αποφα΄σεις που αφορου΄ν τη διαχει΄ριση των κινδυ΄νων στο πλαι΄σιο του συστη΄µατος ταχει΄ας διαχει΄ρισης κινδυ΄νων: για την ταχει΄α ΄εγκριση προσωρινω΄ν µε΄τρων θα
µπορου΄σε να χρησιµοποιηθει΄ διαδικασι΄α επιτροπη΄ς· στη συνε΄χεια, η Επιτροπη΄ θα υποβα΄λει προτα΄σεις για µο΄νιµα
µε΄τρα, σε αντικατα΄σταση των αντιστοι΄χων προσωρινω΄ν· για τις προτα΄σεις αυτε΄ς θα ισχυ΄σει η διαδικασι΄α της
συναπο΄φασης ου΄τως ω΄στε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο να µετα΄σχει πλη΄ρως στη διαδικασι΄α λη΄ψης των αποφα΄σεων·
56. χαιρετι΄ζει την προ΄θεση δηµιουργι΄ας µι΄ας βα΄σης δεδοµε΄νων προσιτη΄ς στο κοινο΄ που θα περιλαµβα΄νει
΄ ς τους σε
αξιο΄πιστες και τεκµηριωµε΄νες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τα χηµικα΄ προϊο΄ντα και το κανονιστικο΄ καθεστω
συνα΄ρτηση µε την ανθρω΄πινη υγει΄α και την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος· θεωρει΄ ο΄τι βασικε΄ς πληροφορι΄ες, ο΄πως
ο ο΄γκος παραγωγη΄ς, τα προ΄τυπα χρη΄σης και οι πηγε΄ς ΄εκθεσης δεν θα πρε΄πει να παραµε΄νουν εµπιστευτικε΄ς αλλα΄
να συµπεριλαµβα΄νονται στη βα΄ση δεδοµε΄νων, και καλει΄ την Επιτροπη΄ να προτει΄νει ρυθµι΄σεις για τη δηµοσι΄ευση
΄ ρα τε΄τοιες δοκιµε΄ς),
στοιχει΄ων απο΄ δοκιµε΄ς σε ζω΄α που διεξη΄χθησαν κατα΄ το παρελθο΄ν (ο΄που και ο΄ποτε ΄ελαβαν χω
΄ σει την ανα΄γκη για περαιτε΄ρω δοκιµε΄ς σε ζω΄α·
εα΄ν αυτο΄ θα µπορου΄σε να µειω
57. θεωρει΄ ο΄τι οι κατασκευαστε΄ς, οι εισαγωγει΄ς, οι επο΄µενοι χρη΄στες και οι διανοµει΄ς θα πρε΄πει να ΄εχουν
καθη΄κον να παρε΄χουν προσιτε΄ς στο κοινο΄, αξιο΄πιστες και τεκµηριωµε΄νες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε το περιεχο΄µενο
΄ ν ουσιω
΄ ν που απαντω
΄ νται σε προϊο΄ντα σε συνα΄ρτηση µε την ανθρω΄πινη υγει΄α και την
και τις ιδιο΄τητες των χηµικω
προστασι΄α του περιβα΄λλοντος (συµπεριλαµβανοµε΄νων των στοιχει΄ων απο΄ δοκιµε΄ς σε ζω΄α, ο΄που και ο΄ποτε ΄ελαβαν
΄ ρα τε΄τοιες δοκιµε΄ς)· στο σηµει΄ο αυτο΄, πρε΄πει να εξευρεθει΄ η χρυση΄ τοµη΄ ανα΄µεσα στην ανα΄γκη για διαφα΄νεια,
χω
προκειµε΄νου να εξασφαλι΄ζεται το δικαι΄ωµα επιλογη΄ς των καταναλωτω΄ν, και την ανα΄γκη να διασφαλι΄ζεται η προστασι΄α του νο΄µιµου εµπορικου΄ απορρη΄του·
58. ζητει΄ να διαµορφωθει΄ το προτεινο΄µενο δικαι΄ωµα της προ΄σβασης του κοινου΄ σε πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε
΄ στε να λαµβα΄νεται υπο΄ψη η ανα΄γκη ενηµε΄ρωσης των καταναλωτω
΄ ν και της προσταουσι΄ες κατα΄ τε΄τοιο τρο΄πο ω
σι΄ας των παραγωγω΄ν σχετικα΄ µε εµπιστευτικε΄ς πληροφορι΄ες·
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΄ ν στην οποι΄α οι καταναλωτε΄ς θα ΄εχουν
59. ζητει΄ απο΄ τη βιοµηχανι΄α να συγκροτη΄σει υπηρεσι΄α πληροφοριω
΄ ρες και η οποι΄α θα
προ΄σβαση ατελω΄ς, µε΄σω τηλεφωνικου΄ αριθµου΄ που θα ισχυ΄ει για ο΄λες τις ευρωπαϊκε΄ς χω
παρε΄χει στους καταναλωτε΄ς πληροφορι΄ες για τις δια΄φορες χηµικε΄ς ουσι΄ες και προϊο΄ντα·
΄ ν προϊο΄ντων ο΄σον αφορα΄ την περιεκτικο΄τητα ουσιω
΄ ν που
60. εµµε΄νει ο΄τι η επιση΄µανση των καταναλωτικω
εµπνε΄ουν ανησυχι΄α κατα΄ τη χρη΄ση τους ει΄ναι επιτακτικη΄ εφο΄σον οι ουσι΄ες αυτε΄ς εξακολουθου΄ν να περιε΄χονται
στα εν λο΄γω προϊο΄ντα, ου΄τως ω΄στε οι καταναλωτε΄ς να προβαι΄νουν σε επιλογε΄ς κατο΄πιν ενηµε΄ρωσης· εµµε΄νει
επι΄σης ο΄τι θα πρε΄πει να συµπεριληφθου΄ν στη µελλοντικη΄ προ΄ταση ρεαλιστικε΄ς και πρακτικε΄ς διατα΄ξεις·
61. πιστευ΄ει ο΄τι δεν θα πρε΄πει να απαιτου΄νται υπερβολικε΄ς γραφειοκρατικε΄ς διαδικασι΄ες απο΄ τις µικροµεσαι΄ες
επιχειρη΄σεις και ο΄τι θα πρε΄πει οπωσδη΄ποτε να ενισχυθου΄ν τα µε΄τρα ενηµε΄ρωσης και προειδοποι΄ησης σχετικα΄ µε
κινδυ΄νους µε΄σω της επιση΄µανσης των προϊο΄ντων·
΄ ς ο στο΄χος της Λευκη΄ς Βι΄βλου για τη βελτι΄ωση της
62. υποστηρι΄ζει την α΄ποψη ο΄τι δεν προσδιορι΄ζεται επαρκω
προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν· η αρχη΄ της προφυ΄λαξης πρε΄πει να εφαρµο΄ζεται συ΄µφωνα µε τις κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς που ΄εχουν εγκριθει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο· η προστασι΄α των καταναλωτω΄ν
στο πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα θα πρε΄πει, παρα΄λληλα µε την προ΄ληψη των κινδυ΄νων, να
΄ ν και κατανοητω΄ν πληροφοριω
΄ ν· καλει΄ται η Επιτροπη΄ να διατυπω
΄ σει µε συνεπη΄ και
εξασφαλι΄ζεται µε΄σω σαφω
σαφη΄ τρο΄πο τον ορισµο΄ της αποκαλου΄µενης «αρχη΄ς της αντικατα΄στασης» στην κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α·
΄ ν σε µητρω΄α προϊο΄ντων διαθε΄σιµα
63. προτει΄νει η Επιτροπη΄ να διευκολυ΄νει την κατα΄ρτιση τε΄τοιων πληροφοριω
΄ ν προϊο΄ντων επι΄ τη βα΄σει των
στο κοινο΄, αρχη΄ς γενοµε΄νης απο΄ τις σηµαντικο΄τερες κατηγορι΄ες καταναλωτικω
΄ ρες του Ευρωπαϊκου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου·
µητρω΄ων που διατι΄θενται στα κρα΄τη µε΄λη και τις χω
64. καλει΄ την Επιτροπη΄ να µην περιορι΄σει την εναρµονισµε΄νη ταξινο΄µηση µε βα΄ση τις ιδιο΄τητες CMR αλλα΄ να
διατηρη΄σει το ισχυ΄ον φα΄σµα· µε τον τρο΄πο αυτο΄ απλουστευ΄εται η κατα΄ταξη και αυξα΄νεται η αποτελεσµατικο΄τητα
και η πρακτικο΄τητα του συστη΄µατος·
΄ ρισης των
65. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εντει΄νει ακο΄µη περισσο΄τερο, εν ο΄ψει µα΄λιστα της υποχρεωτικη΄ς καταχω
΄ ν ουσιω
΄ ν που θα καθιερωθει΄ ως συνε΄πεια της Λευκη΄ς Βι΄βλου, τις προσπα΄θειες που καταβα΄λλει η
νε΄ων χηµικω
Κοινο΄τητα προκειµε΄νου να προωθηθει΄ η ορθη΄ επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση των εργαζοµε΄νων που ΄ερχονται σε
επαφη΄ µε επικι΄νδυνα προϊο΄ντα·
΄ ν µε΄σων που θα απαιτη΄σει η εφαρ66. ζητει΄ να διευκρινισθει΄ πληρε΄στερα η αξιολο΄γηση των συµπληρωµατικω
΄ ν ουσιω΄ν που προτει΄νει η Λευκη΄ Βι΄βλος, ιδι΄ως σε ο΄,τι αφορα΄ τα
µογη΄ της νε΄ας πολιτικη΄ς στον τοµε΄α των χηµικω
΄ ς και τα συστη΄µατα επιβολη΄ς τελω΄ν·
µε΄σα που θα κινητοποιηθου΄ν εντο΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν, καθω
67. πιστευ΄ει ο΄τι η νε΄α πολιτικη΄ για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα πρε΄πει να αποτελε΄σει τη βα΄ση για τη ρυ΄θµιση, την
΄ ν ουσιω
΄ ν και κατα΄ συνε΄πεια να επηρεα΄σει ο΄λη τη νοµοθεσι΄α για τα
αξιολο΄γηση και την ΄εγκριση ο΄λων των χηµικω
καταναλωτικα΄ αγαθα΄ και καλει΄ την Επιτροπη΄ να µεριµνη΄σει για την ανα΄πλαση ο΄λης της σχετικη΄ς κοινοτικη΄ς
νοµοθεσι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νης της νοµοθεσι΄ας για τα ζιζανιοκτο΄να, ω΄στε να εναρµονισθει΄ µε τη µελλοντικη΄
οδηγι΄α για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα·
68. ζητει΄ η µελλοντικη΄ κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α για την περιβαλλοντικη΄ αστικη΄ ευθυ΄νη να βασι΄ζεται σε αυστηρου΄ς
κανο΄νες ευθυ΄νης για βλα΄βες στην ανθρω΄πινη υγει΄α και το περιβα΄λλον που να καλυ΄πτουν ο΄λα τα χηµικα΄ προϊο΄ντα
και ο΄λες τις χρη΄σεις τους, δεδοµε΄νου ο΄τι αυτο΄ θα µπορου΄σε να αποτελε΄σει προ΄σθετο κι΄νητρο για την ανα΄πτυξη
΄ ν ουσιω
΄ ν και προϊο΄ντων·
ασφαλε΄στερων χηµικω
΄ ς την σχε΄ση µεταξυ΄ της νοµοθεσι΄ας που αφορα΄ τα χηµικα΄
69. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει εκτενω
προϊο΄ντα και της νοµοθεσι΄ας της Κοινο΄τητας στον τοµε΄α των αποβλη΄των·
70. ζητει΄ επιτακτικα΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να λα΄βει περισσο΄τερο υπο΄ψη τις διεθνει΄ς πτυχε΄ς στη διαµο΄ρφωση του
συστη΄µατος REACH και να αναλα΄βει δρα΄ση σε παγκο΄σµια κλι΄µακα µε στο΄χο τη συ΄γκλιση των κυ΄ριων συστηµα΄΄ ν διατα΄ξεων για τις χηµικε΄ς ουσι΄ες (τουλα΄χιστον των ΕΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνι΄ας)· θεωρει΄ επι΄σης σηµαντικο΄ να
των νοµικω
΄ ν που πραγµατοποιου΄νται στις χω
΄ ρες του ΟΟΣΑ·
αναγνωρισθου΄ν τα αποτελε΄σµατα των δοκιµω
71. δεσµευ΄εται, µε στο΄χο τη συ΄γκλιση σε διεθνε΄ς επι΄πεδο, να υιοθετη΄σει τον ορισµο΄ του ΟΟΣΑ σε ο΄,τι αφορα΄
τους παρα΄γοντες διατα΄ραξης του ενδοκρινικου΄ συστη΄µατος, µο΄λις επιτευχθει΄ η σχετικη΄ συναι΄νεση·
΄ ρες της Ανατολικη΄ς
72. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να καλε΄σει το ταχυ΄τερο δυνατο΄ τις υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω
΄ ν ουσιω΄ν·
Ευρω΄πης να συµµετα΄σχουν στη διαµο΄ρφωση της νε΄ας νοµοθεσι΄ας της ΕΕ στον τοµε΄α των χηµικω
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73. ζητει΄ να δηµιουργηθου΄ν οι προϋποθε΄σεις για την ανταγωνιστικο΄τητα της βιοµηχανι΄ας της Κοινο΄τητας, τα
δε σχετικα΄ µε΄τρα να προορι΄ζονται για τη δηµιουργι΄α ευνοϊκου΄ περιβα΄λλοντος για τις πρωτοβουλι΄ες και την
περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη των επιχειρη΄σεων σε ο΄λη την Κοινο΄τητα, και ιδι΄ως των µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων, ο΄πως
προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 157 της Συνθη΄κης ΕΚ·
74. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να παρε΄χει συµβουλε΄ς και να ενισχυ΄ει τις επιχειρη΄σεις µικρου΄ και µεσαι΄ου µεγε΄΄ ρισης και αξιολο΄γησης·
θους σε σχε΄ση µε τα δια΄φορα στα΄δια της διαδικασι΄ας καταχω
75. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξασφαλι΄σει µι΄α προτιµησιακη΄ δι΄αυλο στο εσωτερικο΄ του πολυετου΄ς προγρα΄µµατος
πλαισι΄ου 2002-2006 δρα΄σεων ΄ερευνας, τεχνολογικη΄ς ανα΄πτυξης και επι΄δειξης της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας για
την υλοποι΄ηση του Ευρωπαϊκου΄ Χω΄ρου της Έρευνας που θα ευνοει΄, ιδι΄ως για τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, την
΄ ς αυξανο΄µενο επι΄πεδο προστασι΄ας της
καινοτοµι΄α και την ανανε΄ωση των προϊο΄ντων που εγγυω΄νται ΄ενα συνεχω
υγει΄ας, της ασφα΄λειας και του περιβα΄λλοντος·
΄ ν µε΄σων στη΄ριξης για
76. καλει΄ την Επιτροπη΄ να διευκολυ΄νει τη δηµιουργι΄α, στα κρα΄τη µε΄λη, χρηµατοδοτικω
΄ ν και λειτουργικω΄ν µεθο΄δων που θα
τις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις, που θα αποσκοπου΄ν στην ανα΄πτυξη υποδοµω
τις βοηθη΄σουν να αντιµετωπι΄σουν τις τεχνολογικε΄ς και οργανωτικε΄ς προκλη΄σεις που απορρε΄ουν απο΄ το συ΄στηµα
REACH·
77. επισηµαι΄νει ο΄τι πρε΄πει να λαµβα΄νονται οπωσδη΄ποτε υπο΄ψη τα ιδιαι΄τερα προβλη΄µατα µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων· ο΄σον αφορα΄ την προσαρµογη΄ τους σε µελλοντικε΄ς νοµοθετικε΄ς προτα΄σεις που απορρε΄ουν απο΄ την εν
λο΄γω Λευκη΄ Βι΄βλο·
78. ζητει΄ να διασφαλιστει΄ ιδιαιτε΄ρως η προστασι΄α της ιδιοκτησι΄ας αξιολο΄γησης δεδοµε΄νων και επικινδυνο΄τητας
των µεταποιητω΄ν και των χρηστω΄ν ΄εναντι Ευρωπαι΄ων και µη-Ευρωπαι΄ων ανταγωνιστω΄ν κατα΄ τρο΄πο που να µη
νοθευ΄ει τον ανταγωνισµο΄ µεταξυ΄ µικροµεσαι΄ων και µεγα΄λων παραγωγω΄ν·
΄ ν ρυθµι΄σεων και µε΄τρων εφαρ79. ζητει΄ να συµµετε΄χουν ενεργα΄ και ισο΄ρροπα στην ανα΄πτυξη των µελλοντικω
µογη΄ς οι ενδιαφερο΄µενες κοινωνικε΄ς οµα΄δες, ο΄πως η βιοµηχανι΄α, τα ευρωπαϊκα΄ συµβου΄λια επιχειρη΄σεων, οι εκπρο΄σωποι των εργαζοµε΄νων και τα σωµατει΄α τους, οι ΜΚΟ που δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α του περιβα΄λλοντος
΄ν
και της υγει΄ας και οι οµα΄δες καταναλωτω΄ν· ζητει΄ ιδι΄ως να ενισχυθει΄ ο ρο΄λος και οι εξουσι΄ες των επιτροπω
υγιεινη΄ς και ασφα΄λειας των επιχειρη΄σεων·
΄ ν διατα΄ξεων, να αναλυ΄ονται και να λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι κοινωνι80. ζητει΄, πριν απο΄ τη θε΄σπιση µελλοντικω
΄ σεις ιδι΄ως στις µικροµεσαι΄ες επιχειρη΄σεις καθω
΄ ς και εκτιµω
΄ ντας ειδικο΄τερα τις πιθανε΄ς
κοοικονοµικε΄ς τους επιπτω
συνε΄πειες στην απασχο΄ληση και στις θε΄σεις εργασι΄ας της ευρωπαϊκη΄ς βιοµηχανι΄ας στο συ΄νολο΄ της, και ζητει΄,
΄ ς, να διατηρει΄ η Επιτροπη΄ δια΄λογο µε τη βιοµηχανι΄α και τις ενω΄σεις των εργαζοµε΄νων·
συνεπω
81. καλει΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει νε΄ες προτα΄σεις µε στο΄χο τη βελτι΄ωση του επιπε΄δου διαφα΄νειας των
στοιχει΄ων που αφορου΄ν τις ουσι΄ες που παρα΄γει η χηµικη΄ βιοµηχανι΄α χωρι΄ς να θι΄γεται το βιοµηχανικο΄ απο΄ρρητο,
προκειµε΄νου να αντιµετωπισθου΄ν τα προβλη΄µατα δηµο΄σιας υγει΄ας και προστασι΄ας των καταναλωτω΄ν·
΄ σει συ΄σταση προς τα κρα΄τη µε΄λη καλω΄ντας τα να δω΄σουν ΄εµφαση στην
82. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εκδω
΄ πη στο µε΄λλον επαρκη΄ αριθµο΄ εµπειρογνωκατα΄ρτιση περισσο΄τερων τοξικολο΄γων, ΄ετσι ω΄στε να διαθε΄τει η Ευρω
µο΄νων που θα εξασφαλι΄σουν την ορθη΄ εφαρµογη΄ της Λευκη΄ς Βι΄βλου·
83. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄, να υποβα΄λλει κα΄θε χρο΄νο συ΄ντοµη ΄εκθεση δε΄κα περι΄που σελι΄δων, για την προ΄οδο
΄ θηκε και τα προβλη΄µατα που αντιµετωπι΄στηκαν κατα΄ την εφαρµογη΄ του συστη΄µατος REACH, ΄ετσι
που σηµειω
ω΄στε τα α΄λλα κοινοτικα΄ θεσµικα΄ ο΄ργανα να εντοπι΄ζουν πιο ΄εγκαιρα ενδεχο΄µενα λα΄θη σε σχε΄ση µε την υπο΄θεση
που αφορα΄ τον ΄ελεγχο των φυτοφαρµα΄κων συ΄µφωνα µε την οδηγι΄α 91/414/ΕΟΚ·
84. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να υποβα΄λει ΄εως τα µε΄σα του 2002 εµπεριστατωµε΄νη ανα΄λυση και µελε΄τη ο΄λων
των ρυθµι΄σεων σχετικα΄ µε τις ουσι΄ες και τα προϊο΄ντα, µαζι΄ µε προτα΄σεις που αφορου΄ν τις ρυθµι΄σεις που θα
πρε΄πει να τροποποιηθου΄ν, να απλουστευτου΄ν η΄ ακο΄µη και να καταργηθου΄ν στο πλαι΄σιο της νε΄ας πολιτικη΄ς για
τις χηµικε΄ς ουσι΄ες·

΄ ν Κοινοτη΄των
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
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85. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να καταρτι΄σει συνεκτικο΄ και ενιαι΄ο κανονιστικο΄ πλαι΄σιο για ο΄λες τις απαγορευτικε΄ς
και περιοριστικε΄ς ρυθµι΄σεις σχετικα΄ µε ουσι΄ες και προϊο΄ντα (συµπεριλαµβανοµε΄νων εκει΄νων που αφορου΄ν α΄λλους
΄ σει σε µι΄α ενιαι΄α ρυ΄θµιση της ΕΕ διασφαλι΄ζοντας νοµικη΄ σαφη΄νεια και ασφα΄λεια (ιδι΄ως
τοµει΄ς) η΄ να τις συγκεντρω
σε ο΄,τι αφορα΄ το ρυθµιστικο΄ πλαι΄σιο στην οδηγι΄α περι΄ υδα΄τινων πο΄ρων, στην οδηγι΄α περι΄ αποβλη΄των ηλεκτρικου΄
και ηλεκτρονικου΄ εξοπλισµου΄ και στην οδηγι΄α για τα παλαια΄ αυτοκι΄νητα και για την προστασι΄α των εργαζοµε΄νων)
΄ νει τουλα΄χιστον µι΄α φορα΄ το χρο΄νο·
και να θε΄τει κει΄µενα στο ∆ιαδι΄κτυο τα οποι΄α να ενηµερω
86. ζητει΄ ο΄λες οι νε΄ες νοµοθετικε΄ς ρυθµι΄σεις να διαµορφωθου΄ν κατα΄ τρο΄πο ο΄σο το δυνατο΄ν πιο πραγµατο΄ στε να καθι΄σταται δυνατη΄ η ταχει΄α εφαρµογη΄ τους µε στο΄χο τη βελτι΄ωση της προστασι΄ας
ποιη΄σιµο και διαφανη΄ ω
΄ν
των καταναλωτω΄ν και του περιβα΄λλοντος, των εργαζοµε΄νων και ο΄λων των συµµετεχο΄ντων  ιδιαι΄τερα των αρχω
και των επιχειρη΄σεων µικρου΄ και µεσαι΄ου µεγε΄θους·
΄ ν προγραµµα΄των σε α΄µεση αξιολο΄γηση στην πρα΄ξη
87. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να προβει΄ µε τη βοη΄θεια ειδικω
των νε΄ων νοµοθετικω΄ν ρυθµι΄σεων και της πιθανη΄ς εκτε΄λεση΄ς τους εξασφαλι΄ζοντας µε τον τρο΄πο αυτο΄ ο΄τι οι
ρυθµι΄σεις θα ει΄ναι ο΄σο το δυνατο΄ν πιο αποτελεσµατικε΄ς και εφαρµο΄σιµες λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη γραφειοκρατικη΄
επιβα΄ρυνση, το κο΄στος και τη συλλογη΄ δεδοµε΄νων για ο΄λους τους συµµετε΄χοντες  ιδιαι΄τερα τις αρχε΄ς και τις
επιχειρη΄σεις µικρου΄ και µεσαι΄ου µεγε΄θους·
΄ ν και, συγκεκριµε΄να, το
88. καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξετα΄σει το ενδεχο΄µενο να καταστει΄ το Κοινο΄ Κε΄ντρο Ερευνω
΄ ν Ουσιω΄ν του κε΄ντρου αυτου΄ η κεντρικη΄ ΄εδρα για την καταγραφη΄, αξιολο΄γηση και
Ευρωπαϊκο΄ Γραφει΄ο Χηµικω
΄εγκριση των νε΄ων χηµικω
΄ ν ουσιω΄ν αποφευ΄γοντας µε τον τρο΄πο αυτο΄ την υ΄παρξη ετερογενω΄ν κριτηρι΄ων στα
δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη·
΄ κει η Λευκη΄ Βι΄βλος για τη δηµιουργι΄α συνεκτικου΄ και ολοκληρωµε΄νου
89. ζητει΄ η προσε΄γγιση που επιδιω
΄ τος ουσιω
΄ ν και προϊο΄ντων να µην περιοριστει΄ στα χηµικα΄ προϊο΄ντα αλλα΄ τα επεξερευρωπαϊκου΄ νοµικου΄ καθεστω
γασµε΄να δεδοµε΄να και οι αξιολογη΄σεις επικινδυνο΄τητας να εφαρµοστου΄ν και στην υπο΄λοιπη νοµοθεσι΄α της ΕΕ
περι΄ προστασι΄ας της εργασι΄ας, των καταναλωτω΄ν και του περιβα΄λλοντος·
90. ζητει΄ απο΄ την Επιτροπη΄ να εισαγα΄γει στο ευρωπαϊκο΄ δι΄καιο συνεπη΄ και σαφη΄ ορισµο΄ της αποκαλου΄µενης
«αρχη΄ς της υποκατα΄στασης»·
΄ ρες να δηµοσιοποιη΄σουν τα στοιχει΄α που διαθε΄τουν
91. καλει΄ την Επιτροπη΄ να παρα΄σχει κι΄νητρα σε τρι΄τες χω
ση΄µερα σχετικα΄ µε τις δοκιµε΄ς σε ζω΄α, ο΄πως επι΄σης και αυτα΄ που θα προκυ΄ψουν στο µε΄λλον, και να αναγνωρι΄σουν την εγκυρο΄τητα των στοιχει΄ων που ΄εχει δεχθει΄ η Ευρωπαϊκη΄ Ένωση και που προε΄ρχονται απο΄ δοκιµε΄ς οι
οποι΄ες δεν συνεπα΄γονται τη χρη΄ση ζω΄ων·
92. ζητει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να παροτρυ΄νουν ο΄λα τα µε΄ρη που θα συµµετα΄σχουν στη
δια΄σκεψη των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν Ρι΄ο+10 στο Γιοχα΄νεσµπουργκ να αναλα΄βουν δε΄σµευση για την εφαρµογη΄ µι΄ας
παγκο΄σµιας πολιτικη΄ς για τα χηµικα΄ προϊο΄ντα στηριζο΄µενης στην αειφο΄ρο ανα΄πτυξη και στην αρχη΄ της προφυ΄λαξης, συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της προφυ΄λαξης ο΄πως ΄εχει διατυπωθει΄ στην ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την
αρχη΄ της προφυ΄λαξης·
93.

αναθε΄τει στην Προ΄εδρο΄ του να διαβιβα΄σει το παρο΄ν ψη΄φισµα στο Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄.

10. Συσκευασι΄ες και απορρι΄µµατα συσκευασι΄ας
A5-0323/2001
Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τις συσκευασι΄ες και τα απορρι΄µµατα συσκευασι΄ας
(2000/2319(INI))
Το Ευρωπαι¨κο΄ Κοινοβου΄λιο,
 ΄εχοντας υπο΄ψη την οδηγι΄α 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 15ης Ιουλι΄ου 1975, σχετικα΄ µε τα απο΄βλητα (1),
 ΄εχοντας υπο΄ψη το ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου της 7ης Μαι΅ου 1990, σχετικα΄ µε την πολιτικη΄ διαχει΄ρισης των
αποβλη΄των (2),
(1) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 47.
(2) ΕΕ C 122 της 18.5.1990, σ. 2.
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