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B9-0000/2020 

Europos Parlamento rezoliucija dėl cheminių medžiagų strategijos siekiant užtikrinti 

tvarumą 

(2020/2531(RSP)) 

Europos Parlamentas,  

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, 

 atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 

Nr. 386/2013/ES dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 

2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ (7-oji AVP) ir joje išdėstytą 

2050 m. viziją, 

 atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą (REACH 

reglamentas), 

 atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 

pakavimo (CLP reglamentas), 

 atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo, 

 atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr.  107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, 

 atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų, 

 atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, 

 atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

(ES) 2019/1381 dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir 

tvarumo, 

 atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 12 d. Direktyvą (ES) 2017/2398, 2019 m. sausio 

16 d. Direktyvą (ES) 2019/130 ir 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą (ES) 2019/983, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų 

apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, 

 atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos, 
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– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 26 d. Tarybos išvadas „Siekiant Sąjungos tvarios 

cheminių medžiagų politikos strategijos“, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir į 

darnaus vystymosi tikslus (DVT), 

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 4 d. Tarybos išvadas „Didesnis žiediškumas. Perėjimas 

prie tvarios visuomenės“, 

 atsižvelgdamas į 2019–2024 m. kadencijos Europos Komisijos politines gaires 

„Daugiau siekianti Sąjunga. Mano Europos darbotvarkė“, ypač į Europos nulinės taršos 

tikslą,  

 atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 

kursas“ (COM(2019)640), 

 atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikatą „Švari mūsų visų 

planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio 

klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018)0773) ir į išsamią šį 

komunikatą remiančią analizę1, 

 atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Komisijos bendroji 

ataskaita dėl REACH reglamento įgyvendinimo ir tam tikrų elementų peržiūra. Išvados 

ir veiksmai“ (COM(2018)116) ir prie jo pridėtą tarnybų darbinį dokumentą,  

 atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 7 d. Komisijos komunikatą „Visapusiškos ES 

politikos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kūrimas“ (COM(2018)734), 

 atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 7 d. Komisijos komunikatą „Europos Parlamento ir 

Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių peržiūra, 

atsižvelgiant į medžiagas, turinčias endokrininę sistemą ardančių savybių“ 

(COM(2018)739), 

 atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 25 d. Komisijos komunikatą „Svarbiausių teisės aktų, 

kuriais reglamentuojamos cheminės medžiagos (išskyrus REACH), tinkamumo patikros 

išvados ir nustatyti sunkumai, spragos bei trūkumai (COM(2019)264), 

 atsižvelgdamas į savo 2009 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl nanomedžiagų 

reglamentavimo aspektų (2008/2208(INI)), 

 atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją „Efektyvus išteklių naudojimas. 

Žiedinės ekonomikos kūrimas“ (2014/2208(INI)), 

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl 7-osios aplinkosaugos 

veiksmų programos įgyvendinimo (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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 atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją „Žiedinės ekonomikos 

dokumentų rinkinio įgyvendinimas: cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų 

sąlyčio gerinimo variantai“ (2018/2589(RSP)), 

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 16 d. Komisijos komunikatą „Žiedinės ekonomikos 

dokumentų rinkinio įgyvendinimas: cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų 

sąlyčio gerinimo variantai“ (COM(2018)0032) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų 

darbinį dokumentą (SWD(2018)0020),  

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją „Europinė plastikų žiedinėje 

ekonomikoje strategija“ (2018/2035(INI)), 

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl Augalų apsaugos produktų 

reglamento (EB) Nr. 1107/2009 įgyvendinimo (2017/2128(INI)), 

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl Sąjungos pesticidų 

autorizacijos procedūros (2018/2153(INI)), 

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2009/128/EB dėl 

tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimo (2017/2284(INI)), 

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. balandžio 18 d. rezoliuciją dėl visapusiškos Europos 

Sąjungos politikos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kūrimo 

(2019/2683(RSP)), 

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso 

(2019/2956(RSP)), 

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. ... ... d. rezoliuciją dėl strateginio požiūrio į vaistus aplinkoje 

(2019/2816(RSP)), 

 atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 29 d. Jungtinių Tautų aplinkos programos ataskaitą 

„Global Chemicals Outlook II - From Legacies to Innovative Solutions: Implementing 

the 2030 Agenda for Sustainable Development“, 

 atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 4 d. Europos aplinkos agentūros ataskaitą „Europos 

aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2020 m.“ (SOER 2020), 

 atsižvelgdamas į Europos Komisijos užsakytą 2017 m. tyrimą „Study for the strategy 

for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme“2, 

 atsižvelgdamas į Europos Parlamento PETI komiteto užsakytą 2019 m. sausio mėn. 

tyrimą, atnaujintą 2019 m. gegužės mėn., dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų 

„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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 atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl cheminių medžiagų strategijos siekiant 

užtikrinti tvarumą  (O-000000/2019 – B9-0000/2019), 

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,  

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą 

dėl rezoliucijos, 

1. palankiai vertina nulinės taršos tikslą – kad aplinkoje nebūtų toksinių medžiagų; 

2. ragina parengti cheminių medžiagų strategiją siekiant užtikrinti tvarumą, pagal kurią 

būtų veiksmingai užtikrinamas aukštas žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygis ir 

kuo labiau sumažintas pavojingų cheminių medžiagų poveikis; 

3. pabrėžia, kad naujoji strategija turėtų derėti su kitais Žaliojo kurso politikos tikslais ir 

juos papildyti; 

4. mano, kad cheminių medžiagų strategija turėtų užtikrinti cheminių medžiagų teisės 

aktų (pvz., REACH, CLP, POT, gyvsidabrio, augalų apsaugos produktų, biocidų) ir 

susijusių Sąjungos teisės aktų, įskaitant tam tikriems produktams taikomus teisės aktus 

(pvz., žaislams, su maistu besiliečiančioms medžiagoms, statybos produktams, 

pakuotėms), bendrųjų produktams taikomų teisės aktų (pvz., ekologinio projektavimo, 

ekologinio ženklinimo), ekologinių komponentų (pvz., vandens ir oro) teisės aktų ir 

industrinių įrenginių teisės aktų (pvz, (Direktyvos dėl pramoninių išmetamųjų teršalų, 

Seveso III direktyvos) derėjimą ir sąveiką; 

5. Pabrėžia, kad cheminių medžiagų strategija turi būti suderinta suderinta su rizikos 

valdymo veiksmų hierarchija, pagal kurią pirmenybė teikiama poveikio prevencijai, jo 

panaikinimui ir pakeitimui, o ne kontrolės priemonėms; 

6. pabrėžia, kas strategijoje turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama į atsargumo principą ir 

principą „teršėjas moka“; 

7. pabrėžia, kad naujoji cheminių medžiagų strategija turėtų būti paremta patikimais 

naujausiais moksliniais įrodymais ir kad imantis paskesnių reglamentavimo veiksmų 

drauge turėtų būti atliekami poveikio vertinimai, atsižvelgiant į atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų indėlį;  

8. dar kartą teigia, kad turi būti panaikintos visos ES chemines medžiagas 

reglamentuojančių teisės aktų spragos ir kad naujoji cheminių medžiagų strategija 

turėtų veiksmingai padėti pakeisti labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas ir 

kitas pavojingas chemines medžiagas, įskaitant endokrininę sistemą ardančias 

medžiagas, labai patvarias chemines medžiagas, neurotoksiškas ir imunotoksiškas 

medžiagas, taip pat spręsti cheminių medžiagų sudėtinio poveikio, medžiagų 

nanoformų ir pavojingų cheminių medžiagų produktuose poveikio problemas; 

pakartoja, kad uždraudžiant šias chemines medžiagų turėtų būti atsižvelgiama į visus 

tvarumo aspektus; 

9. pabrėžia, kad reikalingi aiškūs įsipareigojimai užtikrinti lėšų tobulesniems saugesnių 

alternatyvių medžiagų moksliniams tyrimams, taip pat pavojingų cheminių medžiagų 
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pakeitimui kitomis medžiagomis, netoksiškai gamybai ir tvarioms inovacijoms 

skatinti; 

10. kartoja, kad reikia kuo labiau mažinti bandymų su gyvūnais skaičių taikant naujus 

metodus, ir ragina dėti daugiau pastangų ir skirti daugiau lėšų šiam tikslui, kad ne tik 

kosmetikos srities, bet ir visuose atitinkamuose teisės aktuose būtų nustatyti saugos 

vertinimai, kuriems atlikti nereikėtų bandymų su gyvūnais; apgailestauja, kad vis dar 

yra kliūčių taikyti ir pripažinti alternatyvius (ne su gyvūnais) bandymų metodus 

reglamentavimo tikslais, o tai iš dalies susiję su turimų bandymų gairių4 spragomis, 

todėl ragina imtis veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį; 

11. mano, kad pagal strategiją bendros rizikos vertinimo aprėptis turėtų būti išplėsta ir 

apimti visus teisės aktus;  

12. ragina Komisiją imtis visų būtinų veiksmų siekiant užtikrinti, kad visuose susijusiuose 

teisės aktuose būtų visapusiškai atsižvelgta į sudėtinį poveikį, be kita ko, kad prireikus 

būtų parengti nauji bandymų metodai ir persvarstyti duomenų reikalavimai;  

13. palankiai vertina principą „viena medžiaga – vienas pavojingumo vertinimas“, siekiant 

geriau panaudoti Sąjungos agentūrų ir mokslo įstaigų išteklius, nedubliuoti pastangų, 

sumažinti skirtingų vertinimų rezultatų riziką, paspartinti ir suderinti cheminių 

medžiagų reglamentavimą ir užtikrinti aplinkos apsaugą ir vienodas sąlygas pramonei; 

14. pabrėžia, kad reikia labiau integruoto požiūrio į cheminių medžiagų, kurios, kaip 

grupė, kelia panašų pavojų, riziką ar panašiai veikia, vertinimą; todėl ragina Komisiją 

plačiau taikyti grupavimo metodą tiek vertinant, tiek imantis tolesnių reguliavimo 

veiksmų, kad būtų išvengta apgailėtino pakeitimo kitomis medžiagomis; pabrėžia, kad 

požiūris „viena medžiaga – vienas pavojingumo vertinimas“ neturėtų prieštarauti 

grupavimo požiūriui ar jo parengimui siekiant įvertinti šeimas kaip visumą; 

15. mano, kad reguliavimo priemonių reikia siekiant apsaugoti pažeidžiamas grupes; 

ragina Komisiją patvirtinti kompleksinę pažeidžiamų grupių apibrėžtį, pritaikyti 

rizikos vertinimus ir visuose cheminių medžiagų teisės aktuose suderinti pažeidžiamų 

grupių apsaugą; 

16. ragina siekti, kad taikant strategiją būtų pagerintas REACH reglamento įgyvendinimas 

registracijos, vertinimo ir autorizacijos srityse; pakartoja principą „nėra duomenų – 

nėra rinkos“; ragina užtikrinti, kad būtų privaloma atnaujinti registracijos dokumentus 

remiantis naujausiais turimais moksliniais duomenimis;  ragina užtikrinti skaidrumą 

registracijos įpareigojimų laikymosi srityje ir suteikti ECHA aiškius įgaliojimus 

panaikinti registracijos numerius tuo atveju, jei nuolat nesilaikoma reikalavimų; 

17. mano, kad medžiagų vertinimas turi būti patobulintas ir paspartintas; 

18. prašo Komisijos ir valstybių narių neautorizuoti cheminių medžiagų ir nepatvirtinti 

produktų, kurių duomenų apie pavojų sveikatai ir aplinkai rinkiniai yra neišsamūs; 

                                                
4 Svarbiausių teisės aktų, kuriais reglamentuojamos cheminės medžiagos (išskyrus REACH), tinkamumo 

patikros išvados ir nustatyti sunkumai, spragos bei trūkumai (COM(2019)264). 
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19. ragina Komisiją sudaryti sąlygas sparčiai, veiksmingai ir skaidriai atlikti teisės aktais 

nustatytą pavojingų cheminių medžiagų kontrolę ir parengti bei įgyvendinti 

ankstyvojo perspėjimo sistemą, kad būtų nustatyti nauji ir atsirandantys pavojai, 

siekiant užtikrinti, kad būtų  sparčiai imtasi tolesnių reglamentavimo veiksmų 

aukštesnėje grandyje; 

20. pabrėžia, kad turėtų būti persvarstyti teisės aktai dėl su maistu besiliečiančių 

medžiagų;  

21. yra susirūpinęs dėl to, kad atliekant tinkamumo patikrą nustatyta daug Sąjungos teisės 

aktų dėl patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų bei labai patvarių ir didelės 

bioakumuliacijos (vPvB) medžiagų neatitikimų;  ragina Komisiją, kaip cheminių 

medžiagų strategijos siekiant užtikrinti tvarumą dalį, pateikti aiškų veiksmų planą ir 

pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl elgesio su visomis patvariomis, 

bioakumuliacinėmis ir toksiškomis, taip pat labai patvariomis ir didelės 

bioakumuliacijos, patvariomis ir mobiliosiomis cheminėmis medžiagomis visuose 

atitinkamuose teisės aktuose ir aplinkos terpėse, įskaitant veiksmų planą siekiant 

palaipsniui nutraukti nebūtiną alkilintų perfluorjunginių (PFAS) naudojimą;  

22. pakartoja savo 2019 m. balandžio 18 d. raginimą parengti visapusišką Sąjungos 

politiką dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų, visų pirma, remiantis PSO 

apibrėžtimi, patvirtinti horizontalią medžiagų, kurios, kaip įtariama, žinoma ar 

numanoma, turi endokrininę sistemą ardančių savybių, apibrėžtį remiantis CLP 

reglamente pateikta kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų reprodukcijai (CMR) 

medžiagų klasifikacija, atitinkamai persvarstyti duomenų reikalavimus, veiksmingai 

sumažinti endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikį žmonėms ir aplinkai, 

pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų siekiant įtraukti konkrečias 

nuostatas dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų į teisės aktus dėl žaislų ir 

kosmetikos gaminių, kad endokrininę sistemą ardančias medžiagas būtų galima 

traktuoti kaip CMR medžiagas, ir peržiūrėti teisės aktus dėl su maistu besiliečiančių 

medžiagų, siekiant pakeisti CMR kitomis medžiagomis;  

23. patvirtina savo 2013 m. 14 d. pareikštą raginimą laikyti endokrininę sistemą ardančias 

medžiagas medžiagomis, kurių ribinio kiekio neįmanoma nustatyti; 

24. ragina Komisiją įtraukti į CLP reglamentą naujas pavojingumo klases (pvz., skirtas 

endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms); 

25. pabrėžia, kad dėl cheminių medžiagų strategijos siekiant užtikrinti tvarumą turėtų 

pagerėti sudėtinių cheminių medžiagų (pvz., nežinomos ar kintamos sudėties 

medžiagų (UVCB)) vertinimas ir polimerų registracija, visų pirma turėtų būti padėta 

ECHA toliau plėtoti jau taikomus sprendimus (pvz., cheminės medžiagos tapatybės 

profilį); ragina parengti specialius šios rūšies medžiagų vertinimo metodus, kurie 

leistų vadovautis patikimu moksliniu požiūriu ir kuriuos būtų galima taikyti praktiškai; 

26. ragina visapusiškai įgyvendinti augalų apsaugos produktų (AAP) teisės aktus;  ragina 

Komisiją kuo greičiau paskelbti AAP teisės aktams taikytos programos REFIT 

rezultatus; ragina Komisiją paspartinti Europos perėjimą prie mažos rizikos pesticidų 

ir sumažinti priklausomybę nuo pesticidų, kad būtų pasiekti Direktyvos dėl tausiojo 

pesticidų naudojimo tikslai, ir padėti ūkininkams tai padaryti; 
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27. atkreipia dėmesį į nerimą keliantį vėlavimą įgyvendinant peržiūros programą ir 

būtinybę užtikrinti spartesnį ir išsamesnį biocidinių produktų veikliųjų medžiagų, 

koformuliantų ir ištisų produktų saugos (pakartotinį) vertinimą (įskaitant endokrininę 

sistemą ardančių savybių vertinimą), kad būtų užtikrinta piliečių sveikatos ir aplinkos 

apsauga; 

28. pabrėžia, kad svarbu plėtoti netoksinių medžiagų naudojimo ciklus; pakartoja, kad 

pagal atliekų hierarchiją prevencijai teikiama pirmenybė perdirbimo atžvilgiu ir kad, 

atsižvelgiant į tai, perdirbimas neturėtų būti priežastis pateisinti nuolatinį pavojingų 

liekanų turinčių medžiagų naudojimą; 

29. mano, kad informacijos apie visas pavojingas gaminiuose esančias medžiagas visoje 

tiekimo grandinėje atskleidimas vartotojams ir atliekų tvarkytojams yra būtina sąlyga 

norint sukurti netoksinių medžiagų naudojimo ciklus; 

30. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų greitai nustatyta ir visomis Sąjungos kalbomis 

viešai prieinama patogi naudoti vieša informacijos apie medžiagose, gaminiuose ir 

atliekose esančias pavojingas medžiagas sistema; 

31. atkreipia dėmesį į tai, kad strategija turėtų padėti chemijos pramonei pasiekti 

neutralaus poveikio klimatui ir nulinės taršos tikslus ir paremti sklandų vidaus rinkos 

veikimą, ir drauge padidinti konkurencingumą ir ES pramonės inovacijas;   

32. ragina teikti paramą MVĮ, siekiant padėti joms laikytis ES cheminių medžiagų teisės 

aktų; 

33. pabrėžia, kad teisės aktai yra labai svarbūs siekiant suteikti kryptį inovacijoms, kurių 

reikia siekiant pereiti prie žiedinio ir tvaraus cheminių medžiagų sektoriaus, ir 

ilgalaikėms investicijoms; 

34. pabrėžia, kad Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktuose reikia numatyti paskatas 

vystyti tokią chemiją, medžiagas (įskaitant plastiką) ir technologijas, įskaitant ne 

chemines alternatyvas, kurios užtikrintų tvarumą ir būtų suprojektuotos taip, kad būtų 

saugios ir netoksinės; 

35. primena, kad ECHA gaunamos paslaugų pajamos bus gerokai sumažintos; ragina 

sukurti tvarų finansavimo mechanizmą, kad būtų užtikrintas tinkamas ilgalaikis 

agentūros veikimas, ir pašalinti dėl biudžeto eilučių atskyrimo atsiradusį 

neveiksmingumą skiriant išteklių, reikalingų siekiant patenkinti didėjančius jos 

dabartinio darbo poreikius, ir užtektinai papildomų išteklių papildomam reikalingam 

darbui atlikti; 

36. ragina visiškai įgyvendinti Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktus; ragina valstybes 

nares skirti pakankamai pajėgumų, kad būtų pagerintas ES cheminių medžiagų teisės 

aktų vykdymo užtikrinimas, o Komisiją ir ECHA – suteikti tam tinkamą paramą; 

37. ragina Komisiją užtikrinti, kad importuoti produktai atitiktų tuos pačius standartus, 

kokie taikomi Sąjungoje pagamintoms cheminėms medžiagoms ir produktams; mano, 

kad turėtų būti sugriežtinta neatitikties kontrolė Sąjungos viduje ir prie jos sienų; 
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38. mano, kad Sąjungos cheminės saugos standartai turėtų būti propaguojami tarptautiniu 

mastu; 

° 

° ° 

39. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 


