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B9-0000/2020 

Euroopan parlamentin päätöslauselma kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta 

(2020/2531(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka  

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, 

 ottaa huomioon vuoteen 2020 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan 

toimintaohjelmasta ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” (seitsemäs ympäristöä 

koskeva toimintaohjelma) 20. marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätöksen N:o 1386/2013/EU ja sen vuoteen 2050 ulottuvan vision, 

 ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 

rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) perustamisesta 

18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1907/2006 (REACH-asetus), 

 ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 

16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1272/2008 (CLP-asetus), 

 ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden 

käytöstä 22. toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 528/2012, 

 ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 21. lokakuuta 2009 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009, 

 ottaa huomioon pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/1021, 

 ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4. heinäkuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012, 

 ottaa huomioon elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja 

kestävyydestä 20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 2019/1381, 

 ottaa huomioon työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 

tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä 

vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta 12. joulukuuta 2017 annetun 

direktiivin (EU) 2017/2398, 16. tammikuuta 2019 annetun direktiivin (EU) 2019/130 ja 

5. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 

2019/983, 

 ottaa huomioon tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta 22. syyskuuta 

2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/63/EU, 
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– ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät aiheesta ”Kestävä 

kemikaalipolitiikka – kohti unionin strategiaa”, 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen 

Agenda 2030 -toimintaohjelman sekä kestävän kehityksen tavoitteet, 

 ottaa huomioon 4. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät aiheesta ”Lisää kiertoa 

– Siirtyminen kestävään yhteiskuntaan”, 

 ottaa huomioon Euroopan komission poliittiset suuntaviivat vuosiksi 2019–2024 ja 

erityisesti Euroopan päästöttömyystavoitteen, 

 ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan vihreän 

kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640), 

 ottaa huomioon 28. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Puhdas 

maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, 

kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta” (COM(2018)0773) ja tiedonannon 

tueksi laaditun perusteellisen analyysin1, 

 ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Komission 

yleiskertomus REACH-asetuksen toiminnasta ja tiettyjen osatekijöiden 

uudelleentarkastelusta – päätelmät ja toimet” (COM(2018)0116) sekä siihen liittyvän 

komission yksiköiden valmisteluasiakirjan, 

 ottaa huomioon 7. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Kohti kattavaa 

hormonaalisia haitta-aineita koskevaa Euroopan unionin kehystä” (COM(2018)0734), 

 ottaa huomioon 7. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon kosmeettisista 

valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 

tarkastelusta hormonaalisten haitta-aineiden osalta (COM(2018)0739), 

 ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Keskeisen 

kemikaalilainsäädännön (lukuun ottamatta REACH-asetusta) toimivuustarkastuksen 

tulokset sekä havaitut haasteet, puutteet ja heikkoudet” (COM(2019)0264), 

 ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman nanomateriaaleja 

koskevasta sääntelystä (2008/2208(INI)), 

 ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman resurssitehokkuudesta: 

siirtyminen kohti kiertotaloutta (2014/2208(INI)), 

 ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman seitsemännen 

ympäristöalan toimintaohjelman toteuttamisesta (2017/2030(INI)), 

                                                
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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 ottaa huomioon 13. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman ”Kiertotalouspaketin 

täytäntöönpano: vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla 

yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (2018/2589(RSP)), 

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2018 annetun komission tiedonannon 

kiertotalouspaketin täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja 

jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi 

(COM(2018)0032) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

(SWD(2018)0020), 

 ottaa huomioon 13. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 

strategiasta muoveista kiertotaloudessa (2018/2035(INI)), 

 ottaa huomioon 13. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman kasvinsuojeluaineita 

koskevan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta (2017/2128(INI)), 

 ottaa huomioon 16. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman torjunta-aineiden 

lupamenettelystä unionissa (2018/2153(INI)), 

 ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman torjunta-aineiden 

kestävää käyttöä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta (2017/2284(INI)), 

 ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2019 antamansa päätöslauselman kattavasta 

hormonaalisia haitta-aineita koskevasta Euroopan unionin kehyksestä 

(2019/2683(RSP)), 

 ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan vihreän 

kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP)), 

 ottaa huomioon xx. xkuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 

strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (2019/2816(RSP)), 

 ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2019 julkaistun YK:n ympäristöohjelman raportin 

”Global Chemicals Outlook II – From Legacies to Innovative Solutions: Implementing 

the 2030 Agenda for Sustainable Development”, 

 ottaa huomioon 4. joulukuuta 2019 päivätyn Euroopan ympäristökeskuksen raportin 

”The European environment – state and outlook 2020” (SOER 2020), 

 ottaa huomioon komission elokuussa 2017 teettämän tutkimuksen ”Study for the 

Strategy for a non-toxicity environment of the 7th Environment Action Programme”2, 

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan tilaaman tammikuussa 

2019 julkaistun ja toukokuussa 2019 päivitetyn tutkimuksen ”Endocrine Disruptors: 

From Scientific Evidence to Human Health Protection”3, 

                                                
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
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 ottaa huomioon kysymyksen komissiolle kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta 

(O-000000/2019 – B9-0000/2019), 

 ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan, 

 ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan päätöslauselmaesityksen, 

1. suhtautuu myrkyttömään ympäristöön tähtäävään nollapäästötavoitteeseen myönteisesti; 

2. kehottaa komissiota laatimaan kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian, jolla 

varmistetaan tehokkaasti ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso ja 

minimoidaan altistuminen vaarallisille kemikaaleille; 

3. korostaa, että uuden strategian olisi oltava johdonmukainen muiden vihreän ohjelman 

poliittisten tavoitteiden kanssa ja täydennettävä niitä; 

4. katsoo, että kemikaalistrategialla olisi saavutettava johdonmukaisuutta ja synergiaa 

kemikaalilainsäädännön (esim. REACH, CLP, pysyvät orgaaniset yhdisteet, elohopea, 

kasvinsuojeluaineet, biosidit) ja siihen liittyvän unionin lainsäädännön välillä, mukaan 

lukien erityinen tuotelainsäädäntö (esim. lelut, kosmetiikka, elintarvikkeiden kanssa 

kosketuksiin joutuvat materiaalit, rakennustuotteet, pakkaukset), yleinen 

tuotelainsäädäntö (esim. ekologinen suunnittelu, ympäristömerkki), ympäristön 

osa-alueiden (esim. vesi ja ilma) lainsäädäntö sekä teollisuuslaitoksia koskeva 

lainsäädäntö (esim. direktiivi teollisuuden päästöistä, Seveso III -direktiivi); 

5. korostaa, että kemikaalistrategia on sovitettava yhteen riskinhallintatoimien hierarkian 

kanssa, jossa altistuksen ehkäiseminen, poistaminen ja korvaaminen asetetaan 

hallintatoimenpiteiden edelle; 

6. korostaa, että strategiassa olisi otettava täysimääräisesti huomioon ennalta varautumisen 

periaate ja saastuttaja maksaa -periaate; 

7. korostaa, että uuden kemikaalistrategian olisi perustuttava vankkaan ja ajantasaiseen 

tieteelliseen näyttöön ja että myöhempiin sääntelytoimiin olisi liitettävä 

vaikutustenarviointeja, joissa otetaan huomioon asiaankuuluvien sidosryhmien panos; 

8. toteaa jälleen, että kaikki EU:n kemikaalilainsäädännön sääntelypuutteet olisi korjattava 

ja että uudella kemikaalistrategialla olisi myötävaikutettava tehokkaasti erityistä huolta 

aiheuttavien aineiden ja muiden vaarallisten kemikaalien, kuten hormonaalisten haitta-

aineiden, erittäin hitaasti hajoavien kemikaalien, neurotoksisten aineiden ja 

immuunitoksisten aineiden, nopeaan korvaamiseen ja että siinä olisi puututtava 

kemikaalien yhteisvaikutuksiin, aineiden nanomuotoihin ja altistumiseen tuotteissa 

oleville vaarallisille kemikaaleille; toistaa, että kaikissa näiden kemikaalien kielloissa 

olisi otettava huomioon kaikki kestävyyden osa-alueet; 

9. korostaa, että on sitouduttava selkeästi siihen, että turvataan varat turvallisempia 

vaihtoehtoja koskevan tutkimuksen parantamiseen ja edistetään korvaavia ratkaisuja 

vaarallisille kemikaaleille, myrkytöntä tuotantoa sekä kestävää innovointia; 
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10. toistaa, että eläinkokeet on minimoitava uuden lähestymistavan avulla, ja kehottaa 

lisäämään tähän tähtääviä toimia ja varoja, jotta kosmetiikan lisäksi voidaan laatia 

muuhun kuin eläinkokeisiin perustuvia turvallisuusarviointeja kaikessa 

asiaankuuluvassa lainsäädännössä; pitää valitettavana, että vaihtoehtoisten (muiden kuin 

eläinkokeisiin perustuvien) testausmenetelmien käytölle ja hyväksymiselle 

sääntelytarkoituksiin on edelleen esteitä, jotka liittyvät osittain käytettävissä olevien 

testausohjeiden puutteisiin4, ja kehottaa ryhtymään toimiin tilanteen korjaamiseksi; 

11. katsoo, että strategiassa olisi laajennettava yleisen riskinarvioinnin käyttö koko 

lainsäädäntöön; 

12. kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 

yhteisvaikutukset otetaan täysimääräisesti huomioon kaikessa asiaa koskevassa 

lainsäädännössä, mukaan lukien uusien testimenetelmien kehittäminen ja tarvittaessa 

tietovaatimusten tarkistaminen; 

13. suhtautuu myönteisesti vaarojen ainekohtaisen arvioinnin periaatteeseen, jotta voidaan 

hyödyntää paremmin unionin virastojen ja tieteellisten elinten resursseja, välttää 

toimien päällekkäisyyttä, vähentää arviointien erilaisten tulosten riskiä, nopeuttaa ja 

yhdenmukaistaa kemikaaleja koskevaa sääntelyä sekä varmistaa terveyden ja 

ympäristön suojelun parantaminen ja tasapuoliset toimintaedellytykset teollisuudelle; 

14. korostaa, että tarvitaan integroidumpaa lähestymistapaa sellaisten kemikaalien 

arviointiin, joilla ryhmänä on samankaltainen vaara, riski tai vaikutus; kehottaa siksi 

komissiota turvautumaan laajemmin ryhmittelyyn sekä arvioinnissa että myöhemmissä 

sääntelytoimissa, jotta vältytään haitalliselta korvaamiselta; korostaa, että ainekohtainen 

vaarojen arviointi ei saisi olla ristiriidassa ryhmittelyn kehittämisen kanssa eikä estää 

sitä; 

15. katsoo, että heikossa asemassa olevien ryhmien suojelemiseksi tarvitaan 

sääntelytoimenpiteitä; kehottaa komissiota hyväksymään monialaisen määritelmän 

haavoittuville ryhmille, mukauttamaan riskinarviointeja ja yhdenmukaistamaan 

haavoittuvien ryhmien suojelun kaikessa kemikaalilainsäädännössä; 

16. kehottaa parantamaan strategialla REACH-asetuksen täytäntöönpanoa rekisteröinnin, 

arvioinnin ja lupamenettelyjen osalta; muistuttaa ”ei tietoja, ei markkinoita” -

periaatteesta; kehottaa varmistamaan rekisteröintiasiakirjojen pakollisen päivittämisen 

uusimman saatavilla olevan tieteellisen tiedon perusteella; kehottaa noudattamaan 

avoimuutta rekisteröintivelvoitteiden noudattamisessa ja antamaan kemikaalivirastolle 

nimenomaiset valtuudet peruuttaa rekisteröintinumerot, jos noudattamatta jättäminen 

jatkuu; 

17. katsoo, että aineiden arviointia on parannettava ja nopeutettava; 

18. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita pidättäytymään sallimasta aineita ja hyväksymästä 

tuotteita, joiden terveys- ja ympäristövaaroja koskevat tiedot ovat puutteellisia; 

                                                
4 ”Keskeisen kemikaalilainsäädännön (lukuun ottamatta REACH-asetusta) toimivuustarkastuksen tulokset sekä 

havaitut haasteet, puutteet ja heikkoudet” (COM (2019)0264). 
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19. kehottaa komissiota mahdollistamaan haitallisten kemikaalien nopean, tehokkaan ja 

avoimen viranomaisvalvonnan sekä kehittämään ja ottamaan käyttöön 

varhaisvaroitusjärjestelmän uusien ja kehittyvien riskien tunnistamiseksi, jotta 

varmistetaan lainsäädännön nopea seuranta varhaisessa vaiheessa; 

20. korostaa, että elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevaa 

lainsäädäntöä olisi tarkistettava; 

21. on huolissaan toimivuustarkastuksessa havaituista PBT- ja vPvB-aineita koskevan 

unionin lainsäädännön lukuisista epäjohdonmukaisuuksista; kehottaa komissiota 

esittämään selkeän toimintasuunnitelman ja lainsäädäntöehdotuksia siitä, miten kaikkia 

hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä, erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin 

voimakkaasti biokertyviä sekä hitaasti hajoavia ja liikkuvia kemikaaleja käsitellään 

kaikessa asiaankuuluvassa lainsäädännössä ja ympäristöön liittyvillä kanavilla, mukaan 

lukien toimintasuunnitelma perfluorattujen alkyloitujen aineiden (PFAS) muun kuin 

keskeisen käytön lopettamiseksi vaiheittain osana kestävyyttä edistävää 

kemikaalistrategiaa; 

22. toistaa 18. huhtikuuta 2019 esittämänsä kehotuksen laatia hormonaalisia haitta-aineita 

koskeva kattava unionin kehys ja erityisesti hyväksyä WHO:n määritelmään perustuva 

horisontaalinen määritelmä epäillyille hormonaalisille haitta-aineille sekä tunnetuille ja 

oletetuille hormonaalisille haitta-aineille CLP-asetuksessa olevan CMR-aineiden 

luokituksen mukaisesti, tarkistaa tietovaatimuksia tämän mukaisesti, minimoida 

tehokkaasti ihmisten ja ympäristön yleinen altistuminen hormonaalisille haitta-aineille, 

tehdä lainsäädäntöehdotuksia hormonaalisia haitta-aineita koskevien erityissäännösten 

sisällyttämiseksi leluja ja kosmetiikkaa koskevaan lainsäädäntöön, jotta hormonaalisia 

haitta-aineita voidaan käsitellä karsinogeenisten, mutageenisten ja lisääntymistoksisten 

aineiden tavoin, ja tarkistaa elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja 

koskevaa lainsäädäntöä hormonaalisten haitta-aineiden korvaamiseksi; 

23. toistaa 14. maaliskuuta 2013 esittämänsä kehotuksen, jonka mukaan hormonaalisia 

haitta-aineita olisi pidettävä aineina, joilla ei ole kynnysarvoa; 

24. kehottaa komissiota sisällyttämään CLP-asetukseen uusia vaaraluokkia (esim. 

hormonaalisille haitta-aineille); 

25. korostaa, että kestävyyttä edistävällä kemikaalistrategialla olisi parannettava 

monimutkaisten aineiden (esim. aineet, joiden koostumus on tuntematon tai vaihteleva 

(UVCB:t)) arviointia ja polymeerien rekisteröintiä erityisesti tukemalla 

kemikaalivirastoa jo käytössä olevien ratkaisujen kehittämisessä (esim. aineen 

tunnisteprofiili); kehottaa kehittämään erityisiä menetelmiä, joilla voidaan arvioida 

tämäntyyppisiä aineita ja jotka mahdollistavat vankan tieteellisen lähestymistavan ja 

ovat käytännössä sovellettavissa; 

26. kehottaa panemaan kasvinsuojeluaineita koskevan lainsäädännön täysimääräisesti 

täytäntöön; kehottaa komissiota julkaisemaan kasvinsuojeluaineita koskevan 

lainsäädännön REFIT-arvioinnin tulokset mahdollisimman pian; kehottaa komissiota 

nopeuttamaan Euroopan siirtymistä vähäriskisiin torjunta-aineisiin ja vähentämään 

riippuvuutta torjunta-aineista, jotta saavutetaan torjunta-aineiden kestävää käyttöä 

koskevan direktiivin tavoitteet ja tuetaan viljelijöitä; 
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27. korostaa huolestuttavaa viivettä tarkastusohjelman toteuttamisessa ja tarvetta varmistaa 

biosidien tehoaineiden, apuaineiden ja kokonaisten tuotteiden, myös hormonitoimintaa 

häiritsevien ominaisuuksien, nopeampi ja kattava turvallisuuden (uudelleen)arviointi, 

jotta voidaan varmistaa kansalaisten terveyden ja ympäristön suojelu; 

28. korostaa, että on tärkeää kehittää myrkyttömiä materiaalikiertoja; muistuttaa, että 

jätehierarkian mukaisesti jätteen syntymisen ehkäiseminen on kierrätykseen nähden 

etusijalla ja että vastaavasti kierrätys ei saisi oikeuttaa tunnetusti vaarallisten aineiden 

käytön jatkamista loputtomiin; 

29. katsoo, että myrkyttömien materiaalikiertojen saavuttaminen edellyttää kaikkien 

tuotteiden sisältämien vaarallisten kemikaalien ilmoittamista kuluttajille ja 

jätehuoltopäälliköille koko toimitusketjussa; 

30. kehottaa komissiota varmistamaan, että materiaaleissa, tarvikkeissa ja jätteissä olevia 

vaarallisia aineita koskeva käyttäjäystävällinen julkinen tiedotusjärjestelmä perustetaan 

nopeasti ja asetetaan saataville kaikilla unionin kielillä; 

31. huomauttaa, että strategian olisi autettava kemianteollisuutta saavuttamaan 

ilmastoneutraaliutta ja päästöttömyyttä koskevat tavoitteet sekä tuettava 

sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa samalla kun parannetaan EU:n teollisuuden 

kilpailukykyä ja innovointia; 

32. kehottaa tukemaan pk-yrityksiä, jotta ne voivat noudattaa EU:n kemikaalilainsäädäntöä; 

33. korostaa, että lainsäädäntö on avainasemassa, jotta voidaan ohjata tarvittavia 

innovaatioita siirryttäessä kiertotalouteen perustuvaan ja kestävään kemikaalialaan ja 

pitkän aikavälin investointeihin; 

34. korostaa, että unionin kemikaalilainsäädännössä on tarjottava kannustimia kestävään 

kemiaan, kestäviin materiaaleihin (mukaan lukien muovit) ja kestävään teknologiaan, 

mukaan lukien muut kuin kemialliset vaihtoehdot, jotka ovat suunnittelultaan turvallisia 

ja myrkyttömiä; 

35. muistuttaa, että kemikaaliviraston saamat maksutulot vähenevät huomattavasti; kehottaa 

ottamaan käyttöön kestävän rahoitusmekanismin, jotta voidaan varmistaa sen 

asianmukainen toiminta pitkällä aikavälillä ja poistaa budjettikohtien erillisyydestä 

johtuva tehottomuus ja tarjota resurssit, jotka ovat tarpeen sen nykyiseen työhön 

kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin vastaamiseksi, sekä riittävät lisäresurssit 

mahdollisesti tarvittavaa lisätyötä varten; 

36. kehottaa panemaan unionin kemikaalilainsäädännön täysimääräisesti täytäntöön; 

kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan riittävästi valmiuksia EU:n kemikaalilainsäädännön 

täytäntöönpanon parantamiseksi ja kehottaa komissiota ja kemikaalivirastoa antamaan 

tähän asianmukaista tukea; 

37. kehottaa komissiota varmistamaan, että tuontituotteiden suhteen noudatetaan samoja 

normeja kuin unionissa tuotetuissa kemikaaleissa ja tuotteissa; katsoo, että sääntöjen 

noudattamatta jättämisen valvontaa unionissa ja sen rajoilla olisi tehostettava; 
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38. katsoo, että unionin kemikaaliturvallisuusstandardeja olisi edistettävä kansainvälisesti; 

° 

° ° 

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 


