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B9-0000/2020 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια στρατηγική για τις χημικές 

ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα 

(2020/2531(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα 

δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» 

(το «7ο EAP»), και το όραμά του για το 2050, 

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, 

την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ο «κανονισμός 

REACH»), 

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση 

και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (CLP) (ο «κανονισμός CLP»), 

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη 

χρήση βιοκτόνων, 

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, 

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα τους έμμονους οργανισμούς ρύπους, 

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές 

επικίνδυνων χημικών προϊόντων, 

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της 

αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ, 

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/2398 της 12ης Δεκεμβρίου 2017, την οδηγία (ΕΕ) 

2019/130 της 16ης Ιανουαρίου 2019 και την οδηγία 2019/983 της 5ης Ιουνίου 2019 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 

2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
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συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την 

εργασία, 

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/63/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που 

χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2019, με τίτλο 

«Προς μια στρατηγική της Ένωσης για βιώσιμη πολιτική όσον αφορά τα χημικά 

προϊόντα», 

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 

ορίζοντα το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), 

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 2019, με τίτλο 

«Περισσότερη κυκλικότητα – Μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία», 

 έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την περίοδο 2019-2024, ιδίως όσον αφορά τη φιλοδοξία της μηδενικής ρύπανσης για 

την Ευρώπη, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Η 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)640), 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο 

«Καθαρός πλανήτης για όλους – Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για 

μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» 

(COM(2018)0773), καθώς και την εις βάθος ανάλυση προς υποστήριξη της 

ανακοίνωσης αυτής1, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, με τίτλο 

«Γενική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού REACH και 

επανεξέταση ορισμένων στοιχείων – Συμπεράσματα και δράσεις» (COM(2018)116) και 

το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο 

«Προς ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους 

ενδοκρινικούς διαταράκτες» (COM(2018)734), 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο 

«Ανασκόπηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα όσον αφορά τις ουσίες με ιδιότητες 

ενδοκρινικής διαταραχής» (COM(2018)739), 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2019, με τίτλο 

«Πορίσματα του ελέγχου καταλληλότητας της σημαντικότερης νομοθεσίας για τα 

                                                
1 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
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χημικά προϊόντα (εξαιρουμένου του κανονισμού REACH) και προκλήσεις, ελλείψεις 

και αδυναμίες που εντοπίστηκαν» (COM(2019)264), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με τις ρυθμιστικές 

πτυχές των νανοϋλικών 2008/2208(INI), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αποδοτικότητα 

των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (2014/2208(INI)), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή του 

7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (2017/2030(INI)), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή 

της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής 

μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (2018/2589(RSP)), 

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με 

την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα 

θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα 

(COM(2018)0032) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 

Επιτροπής (SWD(2018)0020), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την ευρωπαϊκή 

στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (2018/2035(INI)), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

(2017/2128(INI)), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ενωσιακή 

διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων (2018/2153(INI)), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή 

της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων 

(2017/2284(INI)), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Απριλίου 2019, σχετικά με ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες 

(2019/2683(RSP)) 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP)), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της x X 2020, σχετικά με μια στρατηγική προσέγγιση 

για τα φάρμακα στο περιβάλλον (2019/2816 (RSP)), 

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 

Περιβάλλον, της 29ης Απριλίου 2019, με τίτλο «Παγκόσμιες προοπτικές για τις χημικές 

ουσίες II - Από κληροδοτήματα σε καινοτόμες λύσεις: Εφαρμογή της Ατζέντα για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030» 
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 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της 4ης 

Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Ευρωπαϊκό περιβάλλον – Κατάσταση και προοπτικές το 

2020» (SOER 2020), 

 έχοντας υπόψη τη μελέτη που ανατέθηκε τον Αύγουστο του 2017 από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή με τίτλο «Μελέτη για τη στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον του 7ου 

προγράμματος δράσης για το περιβάλλον»2, 

 έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου 2019 και την επικαιροποίηση του Μαΐου 

2019 που ανατέθηκε από την επιτροπή PETI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο 

«Ενδοκρινικοί διαταράκτες: από τις επιστημονικές αποδείξεις έως την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας»3, 

 έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με μια στρατηγική για τις 

χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (O-000000/2019 – B9-0000/2019), 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του 

Κανονισμού του, 

 έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 

Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 

1. χαιρετίζει τη φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση με σκοπό ένα περιβάλλον απαλλαγμένο 

από τοξικές ουσίες· 

2. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη 

βιωσιμότητα που θα διασφαλίζει με αποτελεσματικό τρόπο ένα υψηλό επίπεδο 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας την 

έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες· 

3. τονίζει ότι η νέα στρατηγική θα πρέπει να είναι συνεκτική και συμπληρωματική προς 

τους υπόλοιπους στόχους πολιτικής της Πράσινης Συμφωνίας· 

4. θεωρεί ότι η στρατηγική για τις χημικές ουσίες θα πρέπει να επιτύχει συνοχή και 

συνέργειες μεταξύ της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες (π.χ. REACH, CLP, POP, 

υδράργυρος, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, βιοκτόνα) και της συναφούς νομοθεσίας 

της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής νομοθεσίας για τα προϊόντα (π.χ. 

παιχνίδια, καλλυντικά, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, προϊόντα του τομέα 

των κατασκευών, συσκευασία), της γενικής νομοθεσίας για τα προϊόντα (π.χ. 

οικολογικός σχεδιασμός, οικολογικό σήμα), της νομοθεσίας για τα περιβαλλοντικά 

συστήματα (π.χ. νερό και αέρας), καθώς και της νομοθεσίας για τις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις (π.χ. οδηγία IED, οδηγία Seveso III)· 

5. τονίζει ότι η στρατηγική για τις χημικές ουσίες πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την 

ιεράρχηση των δράσεων στη διαχείριση κινδύνου που δίνει προτεραιότητα στην 

                                                
2 https://op.europa.eu/s/nJFb  
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf  

https://op.europa.eu/s/nJFb
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf


 

PE646.900v01-00 6/10 RE\1197279EL.docx 

EL 

πρόληψη, την εξάλειψη και την υποκατάσταση της έκθεσης έναντι των μέτρων 

ελέγχου· 

6. τονίζει ότι η στρατηγική θα πρέπει να αντικατοπτρίζει πλήρως την αρχή της 

προφύλαξης και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»· 

7. επισημαίνει ότι η νέα στρατηγική για τις χημικές ουσίες θα πρέπει να βασίζεται σε 

αξιόπιστα και επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία και ότι η επακόλουθη 

ρυθμιστική δράση θα πρέπει να συνοδεύεται από εκτιμήσεις επιπτώσεων, λαμβάνοντας 

υπόψη τα στοιχεία που δίνουν οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι παράγοντες· 

8. επανεπιβεβαιώνει ότι όλα τα ρυθμιστικά κενά της ενωσιακής νομοθεσίας για τις 

χημικές ουσίες θα πρέπει να καλυφθούν και ότι η νέα νομοθεσία της ΕΕ για τις χημικές 

ουσίες θα πρέπει να συμβάλει αποτελεσματικά στην ταχεία υποκατάσταση των ουσιών 

που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ενδοκρινικών διαταρακτών, των άκρως ανθεκτικών 

χημικών ουσιών, των νευροτοξικών και των ανοσοτοξικών ουσιών, καθώς και να 

αντιμετωπίσει το ζήτημα των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών, των 

νανομορφών των ουσιών και της έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες από προϊόντα· 

επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απαγόρευση αυτών των χημικών ουσιών θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές της βιωσιμότητας· 

9. υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς δέσμευσης για την εξεύρεση κονδυλίων με σκοπό τη 

βελτίωση της έρευνας για ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις και για προαγωγή της 

υποκατάστασης των επιβλαβών χημικών ουσιών, της μη τοξικής παραγωγής και της 

βιώσιμης καινοτομίας· 

10. επαναλαμβάνει την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν οι δοκιμές σε ζώα με τη βοήθεια νέων 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων και ζητεί να αυξηθούν οι προσπάθειες και τα κονδύλια 

για τον σκοπό αυτό, με στόχο να θεσπιστούν αξιολογήσεις ασφάλειας χωρίς τη χρήση 

ζώων σε όλη τη σχετική νομοθεσία, όχι μόνο για τα καλλυντικά· εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί στη χρήση και την αποδοχή 

εναλλακτικών (μη ζωικών) μεθόδων δοκιμών για ρυθμιστικούς σκοπούς, που 

συνδέονται εν μέρει με τα κενά στις διαθέσιμες κατευθυντήριες γραμμές για τις 

δοκιμές4, και ζητεί τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής· 

11. θεωρεί ότι η στρατηγική θα πρέπει να επεκτείνει τη χρήση της γενικής αξιολόγησης 

των κινδύνων σε ολόκληρη τη νομοθεσία· 

12. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι 

συνδυαστικές επιπτώσεις αντιμετωπίζονται πλήρως σε όλη τη σχετική νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων μεθόδων δοκιμών και της αναθεώρησης 

των απαιτήσεων για δεδομένα, όπου είναι αναγκαίο· 

13. χαιρετίζει την αρχή της «μίας ουσίας - μίας εκτίμησης επικινδυνότητας» για την 

καλύτερη χρήση των πόρων των οργανισμών και των επιστημονικών φορέων της 

Ένωσης, την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών, τη μείωση του 

                                                
4 Πορίσματα του ελέγχου καταλληλότητας της πιο συναφούς νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες (εξαιρουμένου 

του κανονισμού REACH) και προκλήσεις, ελλείψεις και αδυναμίες που εντοπίστηκαν (COM(2019)264). 
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κινδύνου για αποκλίνοντα αποτελέσματα στις αξιολογήσεις, την επιτάχυνση και τη 

συνοχή του κανονισμού για τις χημικές ουσίες, και την εξασφάλιση ενισχυμένης 

προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και ισότιμων όρων ανταγωνισμού 

για τη βιομηχανία· 

14. τονίζει την ανάγκη για μια περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την 

αξιολόγηση χημικών ουσιών με παρόμοιο κίνδυνο ή λειτουργία· καλεί, ως εκ τούτου, 

την Επιτροπή να βασιστεί περισσότερο σε μια προσέγγιση ομαδοποίησης, τόσο κατά 

την αξιολόγηση όσο και σε μεταγενέστερα ρυθμιστικά μέτρα, προκειμένου να 

αποφευχθεί το λυπηρό ενδεχόμενο της υποκατάστασης· τονίζει ότι η προσέγγιση της 

«μίας ουσίας - μίας εκτίμησης επικινδυνότητας» δεν θα πρέπει να αντιβαίνει ούτε να 

εμποδίζει την ανάπτυξη μιας προσέγγισης ομαδοποίησηςς για την αξιολόγηση των 

οικογενειών συνολικά· 

15. θεωρεί ότι απαιτούνται ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία των ευάλωτων ομάδων· 

καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει έναν εγκάρσιο ορισμό των ευάλωτων ομάδων, να 

προσαρμόσει τις εκτιμήσεις κινδύνου και να εναρμονίσει την προστασία των ευάλωτων 

ομάδων σε όλα τα επίπεδα της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες· 

16. ζητεί μια στρατηγική για τη βελτίωση της εφαρμογής του κανονισμού REACH, όσον 

αφορά την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση· επαναλαμβάνει την αρχή 

της «απαγόρευσης μη καταχωρισμένων ουσιών»· ζητεί να εξασφαλιστεί η υποχρεωτική 

επικαιροποίηση των φακέλων καταχώρισης, με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 

επιστημονικά δεδομένα· ζητεί να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις 

υποχρεώσεις καταχώρισης και να δοθεί ρητή εξουσία στον ECHA ώστε να αποσύρει 

τους αριθμούς καταχώρισης σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης· 

17. θεωρεί ότι η αξιολόγηση των ουσιών πρέπει να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί· 

18. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απέχουν από την αδειοδότηση ουσιών 

και την έγκριση προϊόντων με ελλιπή σύνολα δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους για 

την υγεία και το περιβάλλον· 

19. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει δυνατό τον ταχύ, αποτελεσματικό και διαφανή 

ρυθμιστικό έλεγχο των επιβλαβών χημικών ουσιών και να αναπτύξει και να εφαρμόσει 

ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό νέων και αναδυόμενων 

κινδύνων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία ανάντη κανονιστική παρακολούθηση· 

20. τονίζει ότι η νομοθεσία για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί· 

21. εκφράζει την ανησυχία του για τις πολυάριθμες ασυνέπειες στη νομοθεσία της Ένωσης 

όσον αφορά τις ουσίες ΑΒΤ/αΑαΒ, όπως προσδιορίζονται στον έλεγχο 

καταλληλότητας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα σαφές σχέδιο δράσης και 

νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης όλων των ανθεκτικών, 

βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών ουσιών, καθώς και άκρως ανθεκτικών και άκρως 

βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών, και των ανθεκτικών και κινούμενων χημικών ουσιών, σε 

όλη τη σχετική νομοθεσία και τα περιβαλλοντικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του 

σχεδίου δράσης για τη σταδιακή κατάργηση όλων των μη απαραίτητων χρήσεων 
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υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις χημικές 

ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα· 

22. επιβεβαιώνει τις εκκλήσεις του, της 18ης Απριλίου 2019, για ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο της Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (EDC), ιδίως για να εγκριθεί 

ένας οριζόντιος ορισμός που θα βασίζεται στον ορισμό του ΠΟΥ για πιθανούς 

ενδοκρινικούς διαταράκτες, καθώς και για γνωστούς και εικαζόμενους ενδοκρινικούς 

διαταράκτες, σύμφωνα με την ταξινόμηση των ουσιών ΚΜΤ στον κανονισμό CLP, να 

αναθεωρηθούν αναλόγως οι απαιτήσεις δεδομένων, να ελαχιστοποιηθεί η συνολική 

έκθεση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στους ενδοκρινικούς διαταράκτες, να 

υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις για την προσθήκη ειδικών διατάξεων σχετικά με 

τους ενδοκρινικούς διαταράκτες στη νομοθεσία για τα παιχνίδια και τα καλλυντικά, να 

θεωρηθούν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες ως ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή 

τοξικές για την αναπαραγωγή, και να αναθεωρηθεί η νομοθεσία σχετικά με τα υλικά 

που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα για να υποκατασταθούν οι ενδοκρινικοί 

διαταράκτες· 

23. επαναλαμβάνει την έκκλησή του, της 14ης Μαρτίου 2013, να θεωρηθούν οι 

ενδοκρινικοί διαταράκτες ως ουσίες χωρίς κατώτατο όριο· 

24. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει νέες τάξεις κινδύνου στον κανονισμό CLP (π.χ. για 

τους ενδοκρινικούς διαταράκτες)· 

25. τονίζει ότι η στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα θα πρέπει να 

βελτιώσει την αξιολόγηση των σύνθετων ουσιών (π.χ. ουσιών άγνωστης ή μεταβλητής 

σύνθεσης (UVCB)) και την καταχώριση των πολυμερών, ιδίως με την υποστήριξη του 

ECHA για την περαιτέρω ανάπτυξη των λύσεων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή (π.χ. 

προφίλ ταυτότητας ουσίας)· ζητεί την ανάπτυξη ειδικών μεθόδων για την αξιολόγηση 

αυτού του τύπου ουσιών που θα καταστήσουν δυνατή μια ισχυρή επιστημονική 

προσέγγιση και θα είναι πρακτικά εφαρμόσιμες· 

26. ζητεί την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα· καλεί 

την Επιτροπή να δημοσιεύσει το συντομότερο δυνατόν τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας REFIT της νομοθεσίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα· καλεί την 

Επιτροπή να επιταχύνει τη μετάβαση της Ευρώπης προς τα φυτοφάρμακα χαμηλού 

κινδύνου και να μειώσει την εξάρτηση από τα φυτοφάρμακα ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι της οδηγίας για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων και να στηριχθούν οι 

αγρότες στην προσπάθεια αυτή· 

27. υπογραμμίζει την ανησυχητική καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος 

αναθεώρησης και την ανάγκη διασφάλισης ταχύτερης και ολοκληρωμένης αξιολόγησης 

της (εκ νέου) ασφάλειας των δραστικών ουσιών των βιοκτόνων, των βοηθητικών 

ουσιών και ολόκληρων προϊόντων – συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων 

ενδοκρινικής διαταραχής – ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των πολιτών 

και του περιβάλλοντος· 

28. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης κύκλων ζωής μη τοξικών υλικών· 

επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, η πρόληψη έχει 

προτεραιότητα έναντι της ανακύκλωσης και ότι, αντίστοιχα, η ανακύκλωση δεν πρέπει 

να δικαιολογεί τη διαιώνιση της χρήσης επικίνδυνων παλαιών ουσιών· 
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29. θεωρεί ότι η γνωστοποίηση προς τους καταναλωτές και τους διαχειριστές αποβλήτων 

όλων των επικίνδυνων χημικών ουσιών σε προϊόντα κατά μήκος της αλυσίδας 

εφοδιασμού αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των μη τοξικών κύκλων υλικών· 

30. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία κατάρτιση και διάθεση ενός φιλικού 

προς τον χρήστη συστήματος δημόσιων πληροφοριών για τις επικίνδυνες ουσίες που 

περιέχονται σε υλικά, προϊόντα και απόβλητα, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις 

γλώσσες της Ένωσης· 

31. επισημαίνει ότι η στρατηγική θα πρέπει να βοηθήσει τη χημική βιομηχανία να επιτύχει 

τους στόχους κλιματικής ουδετερότητας και μηδενικής ρύπανσης, καθώς και να 

στηρίξει την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ενισχύοντας παράλληλα την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της βιομηχανίας της ΕΕ·  

32. ζητεί να υποστηριχθεί η συμμόρφωση των ΜΜΕ με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις 

χημικές ουσίες· 

33. τονίζει ότι η νομοθεσία είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη της απαραίτητης 

καινοτομίας με σκοπό τη μετάβαση σε έναν κυκλικό και βιώσιμο τομέα χημικών 

ουσιών, καθώς και για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις· 

34. επισημαίνει την ανάγκη η ενωσιακή νομοθεσία περί χημικών ουσιών να παρέχει 

κίνητρα για βιώσιμη χημεία, υλικά (συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών υλών) και 

τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων μη χημικών εναλλακτικών, που είναι ασφαλή και 

μη τοξικά ήδη από τον σχεδιασμό τους· 

35. υπενθυμίζει ότι τα έσοδα από τα τέλη που λαμβάνει ο ECHA θα μειωθούν σημαντικά· 

ζητεί έναν βιώσιμο μηχανισμό χρηματοδότησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή 

μακροπρόθεσμη λειτουργία του και να αρθούν οι ανεπάρκειες λόγω του διαχωρισμού 

των γραμμών του προϋπολογισμού, με παροχή των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη 

των αυξανόμενων απαιτήσεων του τρέχοντος έργου του, καθώς και επαρκών 

πρόσθετων πόρων για κάθε απαιτούμενη πρόσθετη εργασία· 

36. ζητεί την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες· καλεί τα κράτη 

μέλη να αφιερώσουν επαρκείς πόρους ώστε να βελτιωθεί η επιβολή της νομοθεσίας της 

ΕΕ για τις χημικές ουσίες και καλεί την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Χημικών Προϊόντων (ECHA) να παράσχουν επαρκή υποστήριξη προς τον σκοπό αυτό· 

37. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα τηρούν τα ίδια πρότυπα 

με εκείνα που ισχύουν για τις χημικές ουσίες και τα προϊόντα που παράγονται στην 

Ένωση· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι για μη συμμόρφωση εντός της 

Ένωσης και στα σύνορά της· 

38. θεωρεί ότι τα πρότυπα της Ένωσης για την ασφάλεια των χημικών ουσιών θα πρέπει να 

προωθηθούν σε διεθνές επίπεδο· 

° 

° ° 
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39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 


