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9. Kemikaalipolitiikka
A5-0356/2001
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission valkoisesta kirjasta: Tulevaa kemikaalipolitiikkaa
koskeva strategia (KOM(2001) 88 ' C5-0258/2001 ' 2001/2118(COS))
Euroopan parlamentti, joka


ottaa huomioon komission valkoisen kirjan (KOM(2001) 88  C5-0258/2001),



ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 6, 95 ja 174 artiklan,



ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden Koillis-Atlantin meriympäristön suojelua
koskevan yleissopimuksen, Välimeren meriympäristön ja rannikkoalueiden suojelua koskevan
Barcelonan yleissopimuksen ja Itämeren suojelua koskevan Helsingin yleissopimuksen mukaiset
kansainväliset velvoitteet sekä hitaasti hajoavia orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen mukaiset tulevat kansainväliset velvoitteet,



ottaa huomioon tiedon saantia, kansalaisten osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepanooikeutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen,



ottaa huomioon yhteisön voimassaolevan kemikaalilainsäädännön (1),



ottaa huomioon yhteisön voimassaolevan lainsäädännön vesipolitiikan puitteista (2),



ottaa huomioon yhteisön voimassaolevan lainsäädännön biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (3) ja kosmeettisista valmisteista (4) sekä ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta seitsemännen kerran ensimmäisessä käsittelyssä omaksumansa
kannan (5),



ottaa huomioon neljännen (6) ja viidennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman (7) sekä
ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ympäristöä koskevasta yhteisön
toimintaohjelmasta 20012010 omaksumansa kannan (8),



ottaa huomioon 14. joulukuuta 2000 antamansa päätöslauselman (9) komission tiedonannosta ennalta
varautumisen periaatteesta ja Nizzan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmiin liitetyn neuvoston päätöslauselman,



ottaa huomioon 26. lokakuuta 2000 antamansa päätöslauselman (10) ja neuvoston 30. maaliskuuta
2000 antamat päätelmät komission tiedonannosta hormonaalisia haitta-aineita koskevasta yhteisön
strategiasta,



ottaa huomioon Göteborgin Eurooppa-neuvoston 7. kesäkuuta 2001 hyväksymät päätelmät kemikaalipolitiikasta ja kestävää kehitystä koskevasta strategiasta,



ottaa huomioon komission 2. huhtikuuta 2001 järjestämän asianosaisten tahojen kokouksen, puheenjohtajavaltio Ruotsin 5. ja 6. huhtikuuta 2001 järjestämän tuotteiden kemikaaleja käsittelevän seminaarin ja eri osapuolten saamat asiakirjat,

(1) EYVL B 196, 16.8.1967, s. 1; EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1; EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1; EYVL L 262, 27.9.1976,
s. 201.
(2) EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
(3) EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.
(4) EYVL L 151, 23.6.1993, s. 32.
(5) Hyväksytyt tekstit 3.4.2001, kohta 4.
(6) EYVL C 337, 21.12.1992, s. 34.
(7) EYVL L 275, 10.10.1998, s. 1.
(8) Hyväksytyt tekstit 31.5.2001, kohta 5.
(9) EYVL C 232, 17.8.2001, s. 345.
(10) EYVL C 197, 12.7.2001, s. 409.
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ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 1 kohdan,



ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietinnön ja
oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan sekä teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja
energiavaliokunnan valiokunnan lausunnot (A5-0356/2001),

A. ottaa huomioon, että komissio kuulee Euroopan parlamenttia tulevaa kemikaalipolitiikkaa koskevasta
strategiasta voidakseen ehdottaa uusia kemikaaleja koskevia sääntelypuitteita; katsoo, että Euroopan
parlamentin tulisi osallistua selkeästi ja kunnianhimoisesti kyseisten puitteiden kehittämiseen niin,
että päätavoitteena olisi kestävän kehityksen edistäminen ja palauttaen samalla mieliin, että ihmisten
terveyden ja ympäristön suojeleminen käy kaikkien muiden näkökohtien yli, ottaen samalla asianmukaisella tavalla huomioon taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat,
B.

ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 3 artikla edellyttää yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn lujittamista, tutkimuksen ja teknisen kehittämisen edistämistä sekä terveydensuojelun korkean
tason saavuttamista ja että se edellyttää lisäksi järjestelmää, jolla taataan, ettei kilpailu sisämarkkinoilla
vääristy,

C. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 6 artiklassa todetaan, että ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä 3 artiklassa tarkoitetun yhteisön politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi,
D. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 157 artiklan mukaan yhteisö ja jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan ja että
niiden toiminnalla pyritään edistämään kaikkialla yhteisössä yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, aloittamisen ja kehittämisen kannalta suotuisaa toimintaympäristöä,
E.

ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 1 kohdassa todetaan, että yhteisön
ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan muun muassa ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja
parantamista sekä ihmisten terveyden suojelua koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; ottaa huomioon,
että kyseisen artiklan 2 kohdassa todetaan myös, että mainittu politiikka perustuu ennalta varautumisen periaatteelle sekä periaatteille, joiden mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä,
ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja saastuttajan olisi maksettava; ottaa
huomioon myös, että saman artiklan 3 kohdan mukaan huomioon on otettava saatavilla olevat
tieteelliset tiedot, toimien toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä mahdollisesti johtuvat edut ja
kustannukset sekä yhteisön taloudellinen ja sosiaalinen kehitys kokonaisuutena,

F.

katsoo, että kestävän kehityksen tulee vastata sekä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun että
talouselämän kestävää kehitystä, ja sen yhteydessä on otettava erityisesti huomioon työpaikkojen
turvaaminen sekä sosiaaliturvan korkea taso,

G. katsoo, että on taattava sama kansanterveyden ja ympäristön suojelun taso kaikissa jäsenvaltioissa,
H. ottaa huomioon, että komission tiedonannossa ennalta varautumisen periaatteesta (KOM(2000) 1)
vahvistetaan jälleen, että ennalta varautumisen periaatteen soveltaminen  jonka yhteydessä otetaan
huomioon komission asettamat kriteerit (suhteellisuus, tasavertaisuus, yhtenäisyys, kustannusten ja
hyödyn tarkastelu sekä tieteellinen kehitys)  käsittää sopivimpien toimien toteuttamisen, eikä sitä
saa missään olosuhteissa käyttää mielivaltaisten päätösten oikeutuksena,
I.

korostetaan komission tiedonannon mukaisesti, että ennen kuin tehdään päätös ennalta varautumisen
periaatteen mukaisesti toteutettavista toimista, päätöksestä vastaavilla viranomaisilla pitää olla yleiskäsitys käytettävissä olevista tunnustettujen tieteellisten periaatteiden mukaisesti saaduista tiedoista,
jotka koskevat aineen ja sen käytön mahdollisesti aiheuttamia riskejä,

J.

ottaa huomioon Lissabonin Eurooppa-neuvoston toteamuksen, jonka mukaan markkinoiden kilpailukyky ja dynaamisuus ovat suoraan riippuvaisia investointeja, innovaatioita ja yrittäjyyttä edistävästä
säädösympäristöstä,
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K. toteaa, että Euroopan parlamentti kehottaa ryhtymään erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä kannustaviin ja tukeviin toimiin sellaisen infrastruktuurin luomiseksi, joka auttaa niitä ylittämään tekniset ja
organisatoriset esteet, ja etuuskohteluun perustuvien järjestelyjen luomiseksi eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista tukevaan Euroopan yhteisön monivuotisesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmaan 20022006 (KOM(2001) 94),

L.

katsoo, että korvaamisperiaatetta, eli turvallisempien käytäntöjen ja aineiden edistämistä vaarallisten
korvaamiseksi, on noudatettava EU:n kemikaalipolitiikan päätavoitteena ja ensisijaisena keinona riskien
pienentämiseksi; katsoo, että on tuettava sellaisia vaihtoehtoisia uusia tuotteita koskevaa tutkimusta ja
kehitystä, joiden elinkaaret vastaavat komission vihreässä kirjassa yhdennetystä tuotepolitiikasta
(KOM(2001) 68) esitettyjä periaatteita,

M. katsoo, että hajakuormituslähteiden, kuten kemikaalien käyttö tuotteissa, arvioidaan olevan ihmisten ja
ympäristön kemikaaleille altistumisen merkittävin lähde; katsoo kuitenkin, että kemikaaleja käytetään
pääasiassa tuotteissa, joista yhteiskunta saa hyötyä,

N. ottaa huomioon, että valtaosassa tapauksista kemikaalien perusominaisuuksia ja asianmukaista käyttöä
koskevat tiedot joko puuttuvat tai niitä ei ole saatettu viranomaisten tietoon huolimatta siitä, että
99 prosenttia nykyään käytetyistä kemikaaleista on ollut markkinoilla yli 20 vuoden ajan sekä siitä,
että olemassa olevien tietojen julkistaminen vähentäisi merkittävästi eläinkokeiden tarvetta; katsoo, että
perusominaisuuksia ja pääasiallista käyttöä koskevien tietojen on oltava saatavilla, ottaen huomioon,
että suurivolyymisia olemassa olevia aineita (yli 1 000 tonnia vuodessa) koskevat tiedot, jotka teollisuus toimitti Euroopan kemiallisten aineiden virastolle vuoteen 1999 mennessä, täyttivät perustason
vaatimukset kokonaan 14 prosentissa, osittain 65 prosentissa ja eivät lainkaan 21 prosentissa
kyseisistä aineista,

O. katsoo, että kemianteollisuuden on välttämätöntä lisätä avoimuutta kyetäkseen ratkaisemaan kansalaisia yhä enemmän koskettavat kansanterveyteen ja kuluttajansuojaan liittyvät ongelmat,

P.

ottaa huomioon, että komission toteuttama olemassa olevia aineita koskevan nykyisen lainsäädännön
arviointi toi ilmi sen välittömän huolenaiheen, että on mahdollista, että ihmiset ja ympäristö altistuvat
melkein kaikkialla suurelle joukolle kemikaaleja, joiden vaarallisia ominaisuuksia ei tunneta; katsoo,
että kyseinen huoli koskee etenkin kemianteollisuuden työntekijöitä; ottaa huomioon, että kyseiset
aineet voivat lisäksi yhdessä aiheuttaa vakavampia seurauksia kuin silloin, kun ne vaikuttavat yksin,
tai niiden keskinäinen vuorovaikutus voi aiheuttaa seurauksia, joita ei tunneta; katsoo, että tähän
tilanteeseen on saatava parannus ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi,

Q. ottaa huomioon, että monet aineet, joiden epäillään haittaavan hormonitoimintaa, on jo tunnistettu ja
otettu mukaan muihin ensisijaisten kemikaalien luetteloihin niiden ihmisten terveydelle ja luonnolle
haitallisten vaikutusten vuoksi, ilman että mitään konkreettisia toimenpiteitä olisi toteutettu,

R. katsoo, että nykyisiä kemikaaleja säätelevälle järjestelmälle on luonteenomaista avoimuuden puute
kuluttajien ja teollisuuden kannalta, epäyhtenäisten ja hitaiden menettelyjen ja säännösten ristiriitaisuus, huomattava byrokratia sekä vastuualueiden epäselvä jakautuminen,

S.

katsoo, että nykyinen riskienhallintajärjestelmä on korvattava uuteen järjestelmään sisältyvällä uudella
ja tehokkaalla välineellä,

T.

katsoo, että kemikaalien käyttöä Euroopan unionin sisällä valmistettavissa tuotteissa valvotaan riittävästi, mutta pitää Euroopan unioniin tuotavien tuotteiden valvontaa riittämättömänä,
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U.

katsoo, että nykyisen järjestelmän avulla ei ole mahdollista päästä kestävän kehityksen tavoitteeseen,

V.

ottaa huomioon, että yhteisön kemikaalilainsäädännön täydellisen rakenteellisen uudistamisen tarve
tunnustetaan laajasti,

W.

ottaa huomioon, että kemikaaleja koskeville EU:n monille erilaisille oikeudellisille vaatimuksille on
nopeasti annettava yhtenäinen muoto, mikä parantaisi avoimuutta kaikkien osapuolten kannalta
pyrittäessä EU:ssa johdonmukaiseen, yhtenäiseen ja kattavaan lainsäädäntöön,

X.

katsoo, että uudella kemikaalipolitiikalla olisi edistettävä kestävää kehitystä ja varmistettava ihmisten,
mukaan lukien työntekijöiden, terveyden sekä ympäristön suojelun korkea taso,

Y.

uuden politiikan tulee kattaa kemikaalien koko elinkaari eli myös vaihe, jolloin kemikaaleista ja niistä
koostuvista tai niitä sisältävistä tuotteista tulee jätettä,

Z.

ottaa huomioon, että kemianteollisuuden ja siihen liittyvien teollisuudenalojen kilpailukyky on hyväksyttävä poliittinen päämäärä itsessään, joka saa oikeutuksensa kyvystään parantaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämänlaatua, mutta vain siinä määrin kuin kyseistä kykyä todella käytetään, ja
katsoo, että turvallisempien tuotteiden kehittäminen ympäristön huomioon ottavalla tavalla,
avoimuuden ja kuluttajatiedotuksen parantaminen ja kestävän kehityksen tukeminen ovat myönteisiä
markkinointikeinoja, joiden avulla Euroopan kemianteollisuus voi kohentaa kilpailukykyään,

AA. ottaa huomioon, että Euroopan kemianteollisuus työllistää välittömästi 1,7 miljoonaa ihmistä ja että
miljoonat työpaikat ovat riippuvaisia siitä,
AB. panee merkille, että sekä kemianteollisuudessa että jalostusteollisuudessa toimii pääasiassa
pk-yrityksiä, joiden osuus näiden teollisuudenalojen yritysten kokonaismäärästä on 96 %,
AC. ottaa huomioon, että saatavissa oleva empiirinen todistusaineisto viittaa siihen, että ympäristösäädösten kielteiset vaikutukset EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyyn ovat epäselvät tai ne voivat
toisaalta vaikuttaa jopa myönteisesti sellaisten oma-aloitteisten yritysten kilpailukykyyn, jotka jo pyrkivät kestävään kehitykseen; katsoo, että yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille,
aiheutuvasta lisätaakasta huolimatta uuden sääntelykehyksen täytäntöönpano voi lisätä Euroopan
kemianteollisuuden innovaatioita ja kasvua,
AD. ottaa huomioon, että yhtenäisen järjestelmän luominen sekä olemassa oleville että uusille aineille
helpottaa innovointia, koska uusia aineita ei enää säännellä tiukemmin kuin jo olemassa olevia
aineita,
AE. katsoo, että uuden politiikan avulla tulisi pyrkiä saavuttamaan tavoite, jonka mukaan meriympäristöön kohdistuvat vaarallisten aineiden päästöt ja häviöt loppuvat yhden sukupolven aikana
(vuoteen 2020 mennessä), kun vaarallisina aineina pidetään aineita, jotka ovat hitaasti hajoavia,
eläviin kudoksiin kertyviä ja myrkyllisiä, tai joita on pidettävä yhtä vaarallisina muista syistä, vesipolitiikan kehysdirektiivin ja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kansainvälisillä foorumeilla
antamien sitoumusten mukaisesti,
AF. katsoo, että EY:n perustamissopimuksen tarkoittamia ympäristöpolitiikan periaatteita sekä korvaamisperiaatetta, eli turvallisempien käytäntöjen ja aineiden edistämistä vaarallisten käytäntöjen ja aineiden
korvaamiseksi, olisi sovellettava uuden politiikan tärkeimpinä voimanlähteinä kestävän kehityksen
kemianteollisuutta edistävien innovaatioiden tukemiseksi,
AG. katsoo, että uuden politiikan tulisi olla avointa, oikeasuhtaista, kattavaa, toteutettamiskelpoista ja
tehokasta,
AH. katsoo, että sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää, etteivät jäsenvaltioiden arviot jonkin
tuotteen riskeistä poikkea toisistaan,
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AI.

katsoo, että kansainvälisen kilpailun vuoksi juuri pk-yritysten työntekijöiden elannon kannalta on
erityisen tärkeää, että menettelyt ovat mahdollisimman helposti toteutettavissa, tehokkaita ja kustannuksiltaan edullisia ja että taataan riittävä tietosuoja, sovellusten luottamuksellisuus ja omistusoikeuksien suoja,

AJ.

katsoo, että uudella politiikalla tulisi voida taata kaikkien aineiden turvallinen käyttö ja sen avulla
tulisi voida valvoa tehokkaasti vaarallisina pidettävien kemikaalien käyttöä,

AK. katsoo, että maahantuotujen tuotteiden tulisi täyttää samat vaatimukset kuin EU:ssa valmistettujen
tuotteiden ja että komission ja jäsenvaltioiden olisi noudatettava kauppaa koskevia kansainvälisiä
normatiivisia vaatimuksia, myös Maailman kauppajärjestössä,
AL. katsoo, että eläinkokeiden käyttö on rajoitettava vain ehdottoman välttämättömiin tapauksiin, jotka
takaavat kemiallisten aineiden riittävän arvioinnin,

1.
pitää myönteisenä komission aloitetta ehdottaa uutta kemikaalipolitiikkaa koskevaa strategiaa kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi, sillä se on ensimmäinen askel kohti Euroopan kemikaalipolitiikan täydellistä uudistusta; se täyttää vaatimukset, jotka liittyvät kuluttajien ja ympäristön suojan
parantamiseen sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin edistämiseen Euroopan unionin sisäiset sosiaaliset suhteet
huomioon ottaen; tukee neuvoston 7. kesäkuuta 2001 tekemiä päätelmiä;
2.
vaatii komissiota tutkimaan huolellisesti muutetun kemikaalipolitiikan vaikutuksia työpaikkojen lukumäärään ja yhteisön sosiaaliseen tasoon  etenkin pk-yritysten ja niiden työntekijöiden erityistilanne huomioon ottaen  ja takaamaan, ettei aiheudu mitään suhteettomia kielteisiä vaikutuksia; lisäksi kehottaa sitä
tarvittaessa kehittämään ympäristönsuojelua edistäviä toimenpiteitä sekä rakennemuutokseen liittyviä tukia
tai toimia;
3.
katsoo, että olemassa olevia ja uusia aineita koskevassa yhtenäisessä REACH-järjestelmässä (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely) olisi annettava etusija kemikaaleille, jotka täyttävät käytössä
huolta aiheuttavien aineiden kriteerit; toteaa, että priorisointi voi tapahtua perustuvan nopeiden ja
kustannustehokkaiden seulontamenetelmien avulla (QSAR, Read Across, Common Sense) käyttäen hyväksi
olemassa olevia tietoja sekä käyttömalleja, tuotantomääriä ja altistumismahdollisuuksia koskevia tietoja; on
sitä mieltä, että kemikaalien ominaisuuksia koskevat tiedot olisi julkistettava;
4.
pitää myönteisenä, että noin 30 000:tta olemassa olevaa ainetta koskevien tietojen puutteellisuus
aiotaan poistaa lähitulevaisuudessa käyttämällä jäsenvaltioiden viranomaisilla ja kemianteollisuuden yrityksillä jo olevia laajoja tietoja;
5.
pyytää varmistamaan komission ja jäsenvaltioiden arviointitoimien selkeän jaottelun niin, että rekisteröinnin, arvioinnin ja luvan myöntämisen keskitetty lähestymistapa säilyy ja REACH-järjestelyä koskevan
menettelyn eri vaiheiden sitovat määräajat ilmoitetaan;
6.
katsoo, että on välttämätöntä kiinnittää huomiota tarpeeseen tiivistää REACH-järjestelmän hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen elimen ja olemassa olevien (muun muassa aineiden luokittelusta ja merkinnästä, raja-arvojen määrittelystä, terveysvaikutusten arvioinnista ja torjunta-aineiden ympäristövaikutusten
arvioinnista vastaavien) tieteellisten asiantuntijaryhmien välistä koordinointia;
7.
kehottaa komissiota antamaan mahdollisimman pian, hyvissä ajoin valkoisessa kirjassa asetettujen
määräaikojen saavuttamiseksi uusia, laaja-alaisia, tehokkaita, toteutettavissa olevia ja avoimia kemikaalien
sääntelypuitteita koskevan ensimmäisen ehdotuksensa, joka muodostuu yhdestä asetuksesta; kehottaa
komissiota olemaan lykkäämättä ehdotustaan tilaamiensa taloudellisten vaikutusten arviointia ja keskuselintä koskevien tutkimusten tai minkään muidenkaan tutkimusten vuoksi, vaan ottamaan ne huomioon
tulevassa päätöksentekoprosessissa Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa;
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8.
vaatii, että koko uutta kemikaalipolitiikkaa koskevaa strategiaa on kehitettävä EU:n tasolla, jotta taattaisiin korkeatasoinen yhtenäinen suojelu ja estettäisiin sisämarkkinoiden pirstaloituminen;
9.
vaatii komissiota perustamaan yhteisen lainsäädännöllisen kehyksen luonnin terveyden, turvallisuuden, ympäristön ja kuluttajien suojelun korkean tasoon ja vaatii sitä ottamaan huomioon erityisesti kaiken
tieteelliseen tietoon perustuvan uuden kehityksen EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan mukaisesti sekä
ulottamaan nämä vaatimukset koskemaan myös tuontia;
10. pyytää, että uuden yleisen säännöskehyksen luomista varten toteutettavissa toimissa otetaan huomioon ennalta varautumisen periaate, mikä edellyttää toimien toteuttamisesta tai niiden toteuttamatta jättämisestä koituvien etujen ja kustannusten arviointia ja sitä, että ne ovat suhteessa suojelun tavoitetasoon ja
ettei niitä sovelleta syrjivästi, että ne ovat yhdenmukaisia samanlaisissa tilanteissa jo toteutettujen samanlaisten toimien kanssa ja että niitä arvioidaan uudestaan ja tarvittaessa muutetaan tieteellisten tutkimustulosten ja niiden vaikutusta koskevien arviointien mukaisesti;
11. vaatii komissiota kehittämään kestäviä toimia, joilla kuluttajiin, työhön ja ympäristöön liittyvän
suojelun korkea taso, joka EU:ssa liittyy aineisiin ja tuotteisiin, voidaan ulottaa myös tuontituotteisiin
(myös lopputuotteisiin) ja jotta näiden toimien toteuttaminen voitaisiin varmistaa; tämä edellyttää selkeitä
valvonta- ja tarkastusmenetelmiä, pakotteina käytettäviä välineitä sekä kansainvälisiä sopimuksia;
12. vaatii komissiota antamaan mahdollisimman pian asetuksen, joka velvoittaa heti kaikki valmistajat
ja tuojat ilmoittamaan vuosittain kemikaaliensa tuotanto- ja tuontimäärät Euroopan kemikaalivirastolle,
niin että voidaan selvittää tarkasti, mitä aineita ylipäänsä vielä on markkinoilla ja kuinka monet aineet
jäisivät minkäkin kynnysarvon alapuolelle, jos pitäydyttäisiin kynnysarvojärjestelmässä;
13. pitää myönteisenä sitä, että vastuu tietojen keräämisestä, riskien arvioinnista ja riskien hallinnasta
on teollisuudella niin, että viranomaiset vastaavat arvioinnista, ja että rekisteröinti on tuonnin ja kaupan
pitämisen ehto;
14. kehottaa komissiota tekemään selvän jaon komission ja jäsenvaltioiden toimivallan välillä arvioinnin
suhteen ja kehottaa samalla noudattamaan rekisteröinnissä, arvioinnissa ja lupien myöntämisessä edelleen
keskitettyä lähestymistapaa;
15. pyytää komissiota huolehtimaan siitä, että kaikki aineina, valmisteina tai tuotteina EU:ssa valmistetut
tai EU:hun tuodut kemikaalit, joita on yli yhden tonnin verran, rekisteröidään uuteen järjestelmään, jotta
näin saataisiin kemikaalien perusominaisuuksista ja todellisesta käytöstä yleiskuva, jonka perusteella voidaan päättää riskianalyysin ja/tai riskin vähentämisen prioriteeteista; katsoo, että sellaisille kemikaaleille,
joiden tuotantomäärä on yli yhden tonnin ja joita käytetään yksinomaan tutkimus- ja kehitystoiminnan
yhteydessä tai sellaisille yksinomaan tuotantoprosesseissa ja suljetuissa järjestelmissä käytetyille välikemikaaleille, joita ei päästetä ympäristöön, olisi laadittava yksinkertaistettu rekisteröintimenettely, joka
koostuu kyseisten aineiden vaarallisia ominaisuuksia koskevien tietojen vähimmäisnormeista työntekijöiden
terveyden ja ympäristön suojelemiseksi onnettomuuksissa;
16. pitää myönteisenä sitä, että olemassa oleville aineille ja uusille aineille luodaan yhteinen oikeudellinen järjestelmä, samoin kuin sitä, että kaikille sellaisille aineille, joiden tuotantomäärä on yli tonnin vuodessa, luodaan rekisteröinti- ja arviointijärjestelmä, mutta torjuu vaatimukset rekisteristä kaikille sellaisille
aineille, joiden tuotanto on alle tonnin vuodessa;
17. vaatii ottamaan tuotantomäärästä riippumatta käyttöön kaikkien kemikaalien rekisteröintivelvollisuuden, jonka yhteydessä on ilmoitettava ainakin seuraavat tiedot:


fysikaalis-kemialliset ominaisuudet,



hajoavuus,



kertyvyys eläviin kudoksiin,



akuutti toksisuus suun kautta nautittuna,
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akuutti toksisuus vedessä,



syövyttävä ja ärsyttävä vaikutus,



Ames-koe (karsinogeenisuus ja mutageenisuus),



aiotut käyttötarkoitukset (”intended uses”);

18. pyytää, että REACH-järjestelmässä huomioidaan täysimääräisesti muualta kuin teollisuudelta saadut
tieteelliset tiedot;

19. tukee neuvoston 7. kesäkuuta 2001 esittämiä päätelmiä, joiden mukaan alan teollisuudella olisi
oltava yleinen velvollisuus hankkia riittävästi tietoja ja ryhtyä tarvittaviin toimiin kemikaalien turvallisuuden varmistamiseksi tuotannon määrästä riippumatta silloinkin, kun ei ole vahvistettu tietoja koskevia
erityisvaatimuksia (varmistamisvelvollisuus). Varmistamisvelvollisuuden täyttämisen tarkistamiseksi alan
teollisuuden olisi pidettävä kirjaa tiedoista, mukaan lukien tiedot kaikkien tuotettujen ja käytettyjen kemikaalien ominaisuuksista, määristä ja käytöstä, myös niiden käytöstä tuotteissa; pyydettäessä kaikki tiedot
olisi annettava viranomaisten käytettäviksi;

20. pyytää käyttämään yksinkertaistettuun riskien arviointiin perustuvia seulontamenettelyjä, joissa
sovelletaan mallinnusta, kuten QSAR-mallia (malli, jonka avulla ennustetaan kemikaalien ominaisuuksia
molekyylirakenteen perusteella) ja käyttömalleja, joiden avulla mahdollisesti huolta aiheuttavat aineet voidaan asettaa etusijalle varhaisessa vaiheessa tapahtuvassa rekisteröinnissä tonnimäärän huomioonottamisen
ohella, jotta kyseisiä aineita koskevia riskienarviointi- ja/tai -hallintatoimia voitaisiin nopeuttaa;

21. uskoo, että ehdotetussa aineiden pitoisuuksia ja vapautumista ympäristössä koskevassa tietojärjestelmässä olisi otettava huomioon tarve havaita myös sellaiset aineet, joita REACH-järjestelmä ei itse
tunnista ja että järjestelmän on annettava tietoja kemikaalien pitoisuuksista ympäristössä;

22.

korostaa varhaisen rekisteröinnin edistämisen tärkeyttä järjestelmän tehokkuuden takaamiseksi;

23. katsoo, että aineiden rekisteröinti olisi tehtävä kollektiivisesti, myös tukemalla asianomaisten ryhmittymien muodostamista, kuitenkin niin, että tuottajat voivat halutessaan rekisteröidä aineet yksittäin;

24. vaatii ottamaan käyttöön sopivat ja yhdenmukaiset riskienarviointimenetelmät koko EU:ssa ja vaatii
käyttämään asianmukaisia pakotemekanismeja kaikkien toimien tehokkaan toteutuksen välineinä tehokkuuden ja täytäntöönpanon edistämiseksi niin, että samalla vältetään kilpailun vääristyminen EU:ssa;

25. katsoo, että kaikkien aineiden rekisteröinnissä ja arvioinnissa välttämättömien tietojen olisi joko
perustuttava kansainvälisesti tunnustettujen testausmenetelmien käyttöön ja riskinarviointimenettelyihin 
kun niitä on käytettävissä  tai oltava toimivaltaisten viranomaisten mielestä riittävän todistusvoimaisia;

26. ehdottaa, että teollisuus tekee keskenään yhteistyötä rekisteröitävien aineiden tunnistamista ja ominaisuuksia koskevien tietojen välittämisessä työn ja siihen liittyvien kustannusten jakamiseksi ja tehtävien
päällekkäisyyksien välttämiseksi; ehdottaa, että asianomaiset tuottajat/viejät jakavat kokeisiin ja rekisteröintiin liittyvät kustannukset markkinaosuuden pohjalta, koska se on oikeudenmukaisin tapa;

27. hyväksyy sen, että yksittäisen valmistajan tai tuojan tuotanto- tai tuontimääriin perustuvat ainemäärärajat ovat tulevan järjestelmän lähtökohtana, mutta pyytää, että kokonaismäärät lasketaan ja että
kaikissa tapauksissa, joissa kokonaismäärä ylittää seuraavan valmistaja- tai tuojakohtaisen ainemäärärajan,
sovellettaisiin kyseistä rajaa koskevia tietovaatimuksia;
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28. pitää myönteisenä jatkokäyttäjien  myös ei-teollisten käyttäjien  aktiivista osallistumista alusta
alkaen ja katsoo, että tietojen toimittamista koskevien aikarajoitusten pitäisi koskea koko tuotantoketjua;
kehottaa sisällyttämään kemikaalien turvallisuusjärjestelmään kaikki asianosaiset, ennen kaikkea jalostajat ja
loppukäyttäjät, koko tuotantoketjussa ja tuotteen koko elinkaaren aikana;

29. vaatii, että aineen rekisteröimättä jättäminen tai aineen puutteellinen tai virheellinen rekisteröinti
järjestelmään asetettavan kohtuullisen määräajan puitteissa tekee kyseisen aineen, valmisteen tai sitä sisältävän tuotteen valmistamisen ja maahantuonnin laittomaksi (ei tietoja  ei markkinoita);

30. pyytää sisällyttämään järjestelmään seuraamusmenettelyjä niiden tuottajien, jakelijoiden, ammattikäyttäjien tai maahantuojien varalle, jotka jättävät ilmoittamatta vaadittuja tai muita tietoja, joiden voidaan
kohtuudella katsoa liittyvän riskinarviointiin tai -hallintaan (mukaan lukien tiedot eläinkokeista, oli ne tehty
missä tai milloin hyvänsä), tai jotka eivät noudata lainsäädäntöä;

31. vaatii, että henkilön, joka tuo yhteisöön tuotteen tarkoituksenaan myydä tai vuokrata se tai levittää
sitä missä muodossa tahansa harjoittamansa liiketoiminnan kautta, on huolehdittava siitä, että tuotteeseen
sisältyvät kemikaalit ovat kemikaalilainsäädännön vaatimusten mukaiset;

32. vaatii asettamaan työryhmän, joka käsittelee tietojen ja informaation vaihtoa arvoketjussa tavoitteena aineiden turvallinen käyttö niiden koko elinkaaren aikana ottaen samalla huomioon välitettävien
tarkastuksia koskevien tietojen suoja ja aineiden käyttöä ja hyödyntämistä koskevan yrityskohtaisen taitotiedon suoja;

33. kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että eläinkokeet rajoitetaan ehdottomaan minimiin ensinnäkin varmistamalla, että kaikki relevantit tiedot ovat saatavilla ja että ne otetaan huomioon, toiseksi perustamalla muut tapauskohtaiset tarkastukset altistukseen ja käyttöön ja kolmanneksi toteuttamalla niin pitkälle kuin mahdollista vaiheittaista eläinkokeetonta strategiaa, jossa hyödynnetään täysimääräisesti
molekyylirakenteen perusteella kemikaalien vaarallisia ominaisuuksia ennustavia tietokonemalleja (QSAR)
sekä hajoavuutta ja bioakkumuloituvuutta määrittäviä fysikaalis-kemiallisia kokeita ja viranomaisten tunnustamia päällekkäisiä in vitro -kokeita, mikä samalla lyhentäisi kokeisiin käytettävää aikaa ja vähentäisi
niiden aiheuttamia kustannuksia;

34. pyytää eläinkokeiden kieltämistä direktiivin 86/609/ETY periaatteiden mukaisesti silloin kun viranomaisten tunnustamia vaihtoehtoisia kokeita on käytettävissä ja että välittömästi sijoitetaan enemmän
voimavaroja muiden tieteellisesti luotettavien, tunnustettujen ja standardoitujen vaihtoehtoisten kokeiden
kehittämisen ja hyväksymisen nopeuttamiseksi, jotta niillä voidaan korvata eläinkokeet uutta järjestelmää
toteutettaessa;

35. pyytää, että aineet, joiden on osoitettu täyttävän erityistä huolta aiheuttavien aineiden kriteerit joko
olemassa olevan luokituksen, teollisuuden oma luokittelu mukaan lukien, rekisteröinnin tai arvioinnin
perusteella, on poistettava vaiheittain käytöstä tiukkojen määräaikojen puitteissa, ellei voida osoittaa, että
kyseisen aineen käyttö on yhteiskunnalle välttämätöntä ja että kyseisen aineen vaaralliset ominaisuudet
ovat olennaiset aineen aiotun käytön kannalta ja että aineelle ei ole olemassa turvallisempaa vaihtoehtoa
aine-, materiaali- tai prosessitasolla, missä tapauksessa sille voidaan käynnistää lupamenettely;

36. katsoo, että niiden aineiden arvioinnin suunnitteleminen, joiden markkinoille tuotava määrä on
enemmän kuin 100 tonnia tai joiden käyttö aiheuttaa huolta, tulee perustua selkeisiin käyttötarkoituksiin
(esim. teollinen/muu käyttö/suljetut järjestelmät/avoimet järjestelmät/ammattikäyttäjät/kuluttajat) ja sitä on
yksinkertaistettava päättelymalleja käyttämällä siinä määrin kuin mahdollista pitkien menettelyjen välttämiseksi, kun taas itse arvioinneille on annettava selkeät määräajat;

37. katsoo, että tieteellisesti perusteltuja arviointeja on pidettävä olennaisena perusteena sääntelytoimille,
ottaen huomioon ympäristömyrkkyjen vaikutusten suuresta monimutkaisuudesta ja monista erilaisista
altistumislähteistä johtuvat huomattavat epävarmuustekijät;
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38. on sitä mieltä, että lasten ja myös syntymättömien lasten terveyteen kohdistuvat vaikutukset on
otettava huomioon ihmisten terveysriskejä arvioitaessa (työterveysjärjestelmän ulkopuolella) ottaen huomioon lasten suurempi herkkyys kemialliselle altistumiselle;

39. katsoo, että lupamenettelyä olisi sovellettava pääasiassa aineisiin, jotka ovat todistetusti karsinogeenisia, mutageenisiä ja lisääntymistoksisia (CMR) ihmisille ja eläimille; ehdottaakin, että lupamenettely rajattaisiin CMR-aineisiin (luokat 1 ja 2) ja hitaasti hajoaviin orgaanisiin yhdisteisiin, sellaisina kuin ne on
määritelty Tukholman yleissopimuksen liitteessä D; pyytää komissiota tutkimaan, onko lupamenettelyä
tarpeen laajentaa muihin aineisiin, kuten PBT:t, joiden käyttö aiheuttaa suurta huolta;

40. pitää hyväksyttävänä ylipäänsä vain lupamenettelyä, jossa
simman suoraan rekisteröinti- ja arviointivaiheen aikana saatujen
sitteleman ennalta varautumisen periaatteen johdonmukaista
toimenpiteitä ja noudattaen tieteellistä riskinarviointia,
tehokkuusanalyysiä;

viranomaiset tekevät päätöksiä mahdollitietojen perusteella; vaatii komission suonoudattamista toteuttaen riskinhallintasuhteellisuusperiaatetta ja kustannus-

41. kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että erityistä huolta aiheuttaville aineille, mukaan lukien
niiden käytölle valmisteissa ja tuotteissa, myönnetään vain väliaikainen käyttölupa, joka arvioidaan säännöllisesti uudelleen erityisten sovellutusten yhteydessä ja joka edellyttää teollisuuden esittämiä todisteita;

42. kehottaa sisällyttämään yhteisön kemikaalipolitiikkaan myös torjunta-aineiden (kasvinsuojeluaineiden ja torjunta-aineiden) hyväksymisen;

43. vaatii, että lupa sellaisten erityisen vaarallisten aineiden käyttöön, jotka on tarkoitus kieltää lopulta
kokonaan, annetaan vain aivan poikkeuksellisesti lyhyeksi ja rajoitetuksi ajaksi ja vain silloin, kun on olemassa todisteita, että kehitystyö vaihtoehtojen tai vaihtoehtoisten menetelmien löytämiseksi on aloitettu;

44. vaatii, että erityistä huolta aiheuttavien aineiden käytölle kuluttajille tarkoitetuissa tuotteissa ei
myönnetä lupaa sen jälkeen kun sopivia turvallisempia vaihtoehtoja on saatavilla eikä viimeistään vuoden
2012 jälkeen ja että periaatteessa vuoden 2020 jälkeen ei myönnetä lupaa sellaiselle erityistä huolta
aiheuttavien aineiden muulle käytölle, josta aiheutuu päästöjä ympäristöön aineen elinkaaren aikana; toisin
sanoen kyseisiä aineita voidaan tällöin käyttää enää välituotteina suljetuissa tuotantojärjestelmissä, jotka
eivät aiheuta päästöjä ympäristöön;

45.

katsoo, että lupamenettelyt on toteutettava pääsääntöisesti yhteisön tasolla;

46. katsoo, että jäsenvaltioiden on perusteltava kaikki vaatimansa koko menettelyn kansalliset erot ja
erityispiirteet voimassa olevan EU:n normin mukaisesti riittävällä tavalla ennen kansallisen sääntelyn hyväksymistä, ja korostaa, että komissio tutkii ja ratkaisee kaikki kansallisia eroja ja erityispiirteitä koskevat
anomukset voimassa olevan EU:n oikeuden mukaisesti asian kaikki osatekijät huomioon ottaen;

47. pyytää, että tiettyä käyttöä varten tarkoitettua poikkeuslupajärjestelyä valvotaan tiukasti ja että sellaiset käsitteet kuin ”valvottu teollinen käyttö” arvioidaan ja määritellään etukäteen;

48. katsoo, että lupia koskeviin päätöksiin on syytä liittää selkeästi määritellyt riskinhallintatoimet
(tuotteen käyttöä koskevat ehdot, uudelleenarvioinnin aikataulu jne.);

49. korostaa, että korvaavuusperiaatetta, eli turvallisempien käytäntöjen ja aineiden edistämistä vaarallisten korvaamiseksi, tulee soveltaa kaikkiin huolta aiheuttaviin aineisiin, ei vain niihin, jotka ovat luvanvaraisia, ja että huolta aiheuttavat kemikaalit olisi korvattava turvallisemmilla kemikaaleilla tai sellaisilla
materiaaleilla tai turvallisemmilla teknologioilla, jotka eivät vaadi kyseisten kemikaalien käyttöä, erityisesti
jos turvallisempia vaihtoehtoja on jo olemassa, ottaen sosioekonomiset näkökohdat huomioon parasta
korvaavaa ainetta valittaessa; on sitä mieltä, että korvaamisesta on tehtävä valmistajien ja jatkokäyttäjien
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velvollisuus, jotta vältetään työntekijöille ja ihmisten terveydelle ja ympäristölle yleensäkin aiheutuvat riskit;
katsoo, että yritykset olisi velvoitettava julkistamaan vuosittain luettelo kaikista huolta aiheuttavista
aineista, joita ne eivät vielä ole korvanneet; katsoo, että uudessa kemikaalipolitiikassa olisi käytettävä
yhdennettyä tuotepolitiikkaa yhtenä kestävän kulutuksen edistämisen välineenä;

50. kehottaa tutkimaan vaihtoehtoja entistä intensiivisemmin; vaihtoehdoilla ei tarkoiteta pelkästään
vaihtoehtoisia kemikaaleja, vaan myös muuta materiaalia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja; kehottaa komissiota myös tukemaan pk-yrityksiä, jotka pyrkivät löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja;

51. vaatii, että korvaamiseen liittyvä arviointi suoritetaan koko elinkaarta koskevan analyysin avulla ja
että mahdollisista vaihtoehdoista on tehtävä samalla tavoin elinkaarianalyysi, jonka avulla voidaan tarkastella mahdollisia riskejä ja vaaroja ja suorittaa integroitu arviointi;

52. ehdottaa, että komissio rohkaisee edelleen turvallisempien käytäntöjen ja aineiden edistämistä vaarallisten käytäntöjen ja aineiden korvaamiseksi helpottamalla sellaisen julkisen tietokannan luomista, joka
sisältää ihmisten terveyden sekä ympäristön suojelemiseen liittyvää merkityksellistä ja relevanttia tietoa ja
joka perustuu huolta aiheuttavien aineiden käyttöä vähentäviä tai lopettavia prosesseja ja materiaaleja koskevaan parhaaseen saatavilla olevaan tietämykseen;

53. pyytää komissiota luomaan näiden tulevaisuudessa perustettavien eurooppalaisten ja muualla maailmassa jo olemassa olevien tietokantojen joustavan koordinoinnin kannalta tarpeelliset mekanismit, joilla
mahdollistetaan jatkuva tietojen ja kokemusten vaihto maiden välillä, joissa valmistetaan ja pidetään kaupan sellaisia kemiallisia aineita ja valmisteita, joista voi aiheutua vaaraa;

54. kehottaa komissiota laatimaan lupamenettelyn ulkopuolelle jääville aineille kriteerit niiden sijoittamiseksi aiheutetun huolen mukaan eri luokkiin, jotka perustuvat vaarallisuuskriteereihin ja käyttötapoihin
ja joiden avulla voidaan käynnistää nopeita ja johdonmukaisia toimia riskien vähentämiseksi;

55. pyytää, että nopeutetussa riskinhallintajärjestelmässä sovelletaan vaiheittaista lähestymistapaa riskinhallintaa koskeviin päätöksiin: väliaikaisten toimien nopean hyväksymisen mahdollistamiseksi voidaan
käyttää komiteamenettelyä; katsoo, että komission on sen jälkeen annettava ehdotuksia pysyviksi toimenpiteiksi kunkin yhteispäätösmenettelyn piiriin kuuluvan väliaikaisen toimenpiteen osalta, jotta varmistetaan,
että Euroopan parlamentti voi osallistua päätöksentekoon täysimääräisesti;

56. pitää myönteisenä suunnitelmaa luoda julkinen tietokanta, joka sisältää merkityksellistä ja relevanttia
tietoa kemikaalien ominaisuuksista ja kemikaaleja koskevista säädöksistä ihmisten terveyteen ja
ympäristönsuojeluun liittyvien kysymysten kannalta; katsoo, että olennaisia tietoja, kuten tuotantomääriä,
käyttötapoja ja altistumislähteitä, ei tule pitää luottamuksellisina, vaan ne on sisällytettävä kyseiseen tietokantaan, ja kehottaa komissiota ehdottamaan järjestelyjä aiempia eläinkokeita koskevien tietojen julkistamiseksi (missä ja milloin tahansa ne onkaan tehty), silloin kun julkistaminen saattaa vähentää uusien eläinkokeiden tarvetta;

57. katsoo, että valmistajilla, maahantuojilla, jatkokäyttäjillä ja jakelijoilla pitäisi olla velvollisuus antaa
ihmisten terveyteen ja ympäristönsuojeluun liittyviä julkisesti saatavilla olevia, merkityksellisiä ja relevantteja tietoja (mukaan lukien tiedot eläinkokeista, missä ja milloin tahansa ne onkaan tehty) tuotteiden sisältämien kemikaalien pitoisuuksista ja ominaisuuksista; katsoo, että tässä yhteydessä on löydettävä oikea
tasapaino kuluttajien valinnanmahdollisuuksien turvaamisen edellyttämän avoimuuden ja oikeutettujen
liikesalaisuuksien säilyttämisen tarpeen välillä;

58. vaatii, että kansalaisten oikeutta saada tietoja aineista on muutettava siten, että otetaan huomioon
kuluttajien tiedonsaantitarve ja valmistajien tarve saada suojattua luottamukselliset tiedot;
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59. pyytää teollisuutta perustamaan tuotteiden kemikaaleja koskevan kuluttajatiedon jakamiseksi tietopalvelun, johon voi soittaa maksutta kaikista Euroopan valtioista;
60. vaatii, että kulutustavaroiden merkintöihin on ehdottomasti sisällytettävä maininta huolta aiheuttavista aineista niin kauan kuin tuote sisältää niitä, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja,
ja että tulevassa ehdotuksessa on asiaa koskevat realistiset ja käytännöllispainotteiset määräykset;
61. katsoo, ettei pienille ja keskisuurille yrityksille voida asettaa näin suurta byrokraattista taakkaa;
katsoo, että riskeistä tiedottamista ja ilmoittamista olisi joka tapauksessa täydennettävä päällysmerkinnöillä;
62. katsoo, ettei valkoisen kirjan tavoitteena oleva kuluttajansuojan parantaminen ole riittävän yksityiskohtainen; on sitä mieltä, että ennalta varautumisen periaatetta olisi sovellettava komission ja Euroopan
parlamentin hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti; toteaa, että kuluttajia olisi suojeltava vaaratilanteiden
estämisen lisäksi antamalla heille selkeää ja ymmärrettävää tietoa;
63. ehdottaa, että komissio helpottaa kyseisten tietojen kokoamista julkisiin tuoterekistereihin alkaen
tärkeimmistä kulutustavararyhmistä ja käyttäen hyväksi jäsenvaltioissa ja Euroopan talousalueen valtioissa
saatavilla olevia rekistereitä;
64. kehottaa komissiota olemaan rajoittamatta luokittelun yhdenmukaistamista vain CMR-ominaisuuksiin ja säilyttämään tähänastisen laajuuden; kehottaa samalla yksinkertaistamaan jaottelua järjestelmän
tehokkuuden ja toteutettavuuden parantamiseksi;
65. pyytää komissiota etenkin valkoisen kirjan edellyttämän uusien aineiden pakollisen rekisteröinnin
myötä tehostamaan yhteisön ponnisteluita vaarallisia valmisteita käsittelevien työntekijöiden asianmukaisen
koulutuksen edistämiseksi;
66. pyytää, että valkoisessa kirjassa ehdotetun uuden kemiallisia aineita koskevan politiikan edellyttämien lisätoimien arviointi määritellään entistä tarkemmin etenkin, kun kyse on jäsenvaltioissa toteutettavista toimista ja maksujärjestelmistä;
67. on sitä mieltä, että uuden kemikaalipolitiikan tulisi muodostaa perustan kaikelle kemikaaleja koskevalle sääntelylle, arvioinnille ja luvan myöntämiselle, ja kehottaa komissiota huolehtimaan kaiken aiheeseen
liittyvän yhteisön lainsäädännön  myös torjunta-aineita koskevan lainsäädännön  mukauttamisesta
tulevaan kemikaalidirektiiviin;
68. pyytää perustamaan  lisäkannustimena turvallisempien kemikaalien ja tuotteiden kehittämiseksi 
tulevan ympäristövahinkovastuuta koskevan yhteisön lainsäädännön ihmisten terveydelle ja ympäristölle
aiheutuneiden vahinkojen osalta ankaraan vastuuseen, joka kattaa kaikki kemikaalit ja niiden käyttötavat;
69. kehottaa komissiota tarkastelemaan perinpohjaisesti kemikaalilainsäädännön ja yhteisön jätelainsäädännön välistä suhdetta;
70. vaatii voimakkaasti komissiota ottamaan REACH-järjestelmän muotoilussa entistä paremmin huomioon kansainväliset näkökohdat ja edistämään tärkeimpien kemikaalien sääntelyä koskevien järjestelmien
(ainakin EU:n, USAn ja Japanin järjestelmien) lähentymistä maailmanlaajuisesti; lisäksi on tärkeää tunnustaa
OECD-maiden koetulokset;
71. kehottaa kansainvälisen yhdenmukaisuuden vuoksi ottamaan käyttöön OECD:n määritelmän
hormonitoimintaa häiritsevistä aineista heti, kun OECD:ssä on päästy asiasta sopimukseen;
72. vaatii, että komissio ottaa Itä-Euroopan ehdokasvaltiot mukaan kemiallisia aineita koskevan EU:n
uuden lainsäädännön kehittämiseen aikaisessa vaiheessa;
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73. vaatii, että yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan ja että
näillä toimilla pyritään edistämään aloitteellisuuden ja yhteisössä toimivien yritysten kehityksen kannalta
suotuisaa toimintaympäristöä erityisesti pk-yritysten kannalta EY:n perustamissopimuksen 157 artiklan
mukaisesti;

74. vaatii komissiota antamaan pk-yrityksille neuvoja ja tukemaan niitä rekisteröintiin ja arviointiin
liittyvissä toimissa;

75. pyytää komissiota takaamaan eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista tukevan Euroopan yhteisön monivuotisen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelman 20022006 sisällä
nopeutetun menettelyn, jotta suosittaisiin  kiinnittäen erityistä huomiota pk-yrityksiin  sellaisten tuotteiden innovaatioita, joilla taataan yhä korkeampi terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelun taso;

76. pyytää komissiota edistämään jäsenvaltioissa sellaisen infrastruktuurin ja sellaisten toimintaedellytysten kehittämistä koskevien rahoitustukivälineiden käyttöä, joilla pk-yrityksiä autetaan selviytymään
REACH-järjestelmän aiheuttamista teknisistä ja organisatorisista haasteista;

77. pitää välttämättömänä ottaa huomioon, että pk-yritysten voi olla erityisen vaikea mukautua valkoisesta kirjasta johtuviin tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin;

78. vaatii, että varmistetaan jatkokäyttäjien ja teollisuuskäyttäjien suorittaman tiedon arvioinnin ja
riskinarvioinnin omaisuussuoja eurooppalaisia ja Euroopan ulkopuolisia kilpailijoita vastaan siten, ettei
vääristetä pienten ja keskisuurten tuottajien ja suurten tuottajien välistä kilpailua;

79. vaatii ottamaan kaikki asiaan liittyvät yhteiskuntaryhmät aktiivisesti ja tasapuolisesti mukaan tulevien säännösten ja toteuttamista koskevien toimien kehittämiseen; tämä koskee muun muassa teollisuutta,
eurooppalaisia yritysneuvostoja, työntekijöiden edustajia, ammattijärjestöjä, ympäristö- ja terveysalan
kansalaisjärjestöjä sekä kuluttajaryhmiä; pyytää erityisesti yritysten terveys- ja turvallisuuskomiteoiden
roolin ja valtuuksien lisäämistä;

80. vaatii, että ennen kuin tulevista järjestelmistä tehdään päätöksiä, analysoidaan ja otetaan huomioon
niiden sosioekonomiset vaikutukset erityisesti pk-yrityksiin sekä erityisesti mahdolliset vaikutukset työllisyyteen ja työpaikkojen määrään koko EU:n teollisuudessa, ja vaatii siksi komission jatkuvaa vuoropuhelua
teollisuuden ja työmarkkinajärjestöjen kanssa;

81. pyytää komissiota esittämään uusia ehdotuksia kemianteollisuuden tuottamia aineita koskevan tiedon saatavuuden parantamiseksi heikentämättä kuitenkaan liikesalaisuuksien asianmukaista suojelua, jotta
kansanterveyttä ja kuluttajansuojaa koskevat ongelmat voidaan ratkaista;

82. kehottaa komissiota hyväksymään jäsenvaltioille annettava suosituksen ja vaatimaan, että jäsenvaltiot kiinnittävät entistä enemmän huomiota yhä useampien toksikologien koulutukseen, jotta Euroopassa olisi tulevaisuudessa riittävästi päteviä asiantuntijoita, jotka pystyvät huolehtimaan valkoisen kirjan
käytännön toteutuksesta;

83. vaatii komissiota esittämään vuosittain lyhyen, noin kymmensivuisen kertomuksen REACH-järjestelmän toteutuksessa saavutetusta edistyksestä ja sen yhteydessä ilmenneistä ongelmista, jotta yhteisön muut
elimet voisivat havaita mahdollisen vääränsuuntaisen kehityksen aiemmin kuin direktiivin 91/414/ETY
mukaisen kasvinsuojeluaineiden tarkastelun yhteydessä;

84. vaatii komissiota tekemään kattavan analyysin ja tutkimuksen kaikista aineisiin ja tuotteisiin liittyvistä määräyksistä vuoden 2002 puoliväliin mennessä ja tekemään samalla ehdotuksia siitä, mitä määräyksistä on uuden kemikaalipolitiikan vuoksi muutettava, yksinkertaistettava tai jopa poistettava;
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85. vaatii komissiota toteuttamaan johdonmukaisen ja konsolidoidun sääntelykehyksen kaikille aineisiin
ja tuotteisiin liittyville kieltäville ja rajoittaville (myös muita aloja koskeville) määräyksille tai kehottaa
kokoamaan ne yhtenäiseksi EU:n säädökseksi ja näin takaamaan oikeudellisen selvyyden ja oikeusvarmuuden (tämä koskee erityisesti myös säännöksiä, joita sisältyy vesialan puitedirektiiviin, käytöstä poistettuja sähkölaitteita koskevaan direktiiviin ja asetukseen ja käytöstä poistettuja henkilöautoja koskevaan
direktiiviin, sekä työsuojelua koskevia säännöksiä), ja kehottaa komissiota viemään konsolidoidut säädökset
Internetiin ja päivittämään ne vähintään kerran vuodessa;
86. vaatii, että uusi lainsäädäntö määritetään kokonaisuudessaan mahdollisimman toteuttamiskelpoiseksi
ja avoimeksi, jotta sen toteutus ja samalla kuluttajien, ympäristön, työntekijöiden sekä asian kaikkien osapuolten suojan parantaminen  etenkin viranomaisten ja pk-yritysten taholta  olisi mahdollista nopeasti;
87. vaatii komissiota tarkastelemaan välittömästi uutta oikeudellista sääntelyä ja sen mahdollista toteuttamista käytännössä erityishankkeiden avulla, jotta näin voitaisiin taata, että sääntely on byrokraattiseen
työmäärän, kustannuksien ja tietojen keräämisen osalta kaikkien osapuolten kannalta mahdollisimman
tehokasta ja toteuttamiskelpoista, mikä koskee erityisesti viranomaisia sekä pk-yrityksiä;
88. kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta, että yhteisestä tutkimuskeskuksesta ja erityisesti
siihen kuuluvasta Euroopan kemikaalivirastosta voisi tulla keskus uusien kemiallisten aineiden rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä varten, sillä näin vältettäisiin erilaiset arviointiperusteet eri jäsenvaltioissa;
89. vaatii, että valkoisessa kirjassa noudatettua yhdenmukaista ja integroitua lähestymistapaa EU:n aineja tuotelainsäädäntöön ei sovelleta vain kemikaalilainsäädäntöön, vaan että hankittuja tietoja ja riskinarviointeja käytetään myös EU:n muussa lainsäädännössä työ-, kuluttajan- ja ympäristönsuojelun alalla;
90. pyytää komissiota laatimaan johdonmukaisen ja selkeän määritelmän nk. ”korvaamisperiaatteesta”
yhteisön lainsäädäntöä varten;
91. kehottaa komissiota rohkaisemaan muita valtioita julkistamaan tiedot jo tehdyistä ja tulevista eläinkokeista sekä hyväksymään Euroopan unionissa hyväksyttyjen ilman eläimiä tehtyjen kokeiden tietojen
pätevyyden;
92. pyytää neuvostoa ja komissiota kehottamaan kaikkia YK:n Rio + 10 -kokoukseen Johannesburgissa
osallistuvia osapuolia sitoutumaan sellaiseen maailmanlaajuiseen kemikaalipolitiikkaan, joka perustuu kestävään kehitykseen ja ennalta varautumisen periaatteeseen, sellaisena kuin komissio on sen määritellyt
kyseistä periaatetta käsittelevässä tiedonannossaan;
93.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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