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Euroopa Parlamendi resolutsioon kestlikkust toetava kemikaalistrateegia kohta
(2020/2531(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 168 ja 191,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta 
otsust nr 1386/2013/EL, milles käsitletakse liidu üldist keskkonnaalast 
tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires“ (edaspidi 
„seitsmes keskkonnaprogramm“)1, ja selle visiooni aastani 2050,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet 
(edaspidi „kemikaalimäärus REACH“)2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist (edaspidi „CLP-määrus“)3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta 
määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist 
ja kasutamist4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta 
määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta 
määrust (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta 
määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta 
direktiivi 2004/10/EÜ, mis käsitleb keemiliste ainetega katsete tegemisel heade 
laboritavade põhimõtete rakendamist ja nende rakendamise tõendamist puudutavate 

1 ELT L 354, 28.12.2013, lk 171.
2 ELT L 396, 30.12.2006, lk 3.
3 ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.
4 ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
5 ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.
6 ELT L 169, 2.6.2019, lk 45.
7 ELT L 201, 21.7.2012, lk 60.
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õigusnormide ühtlustamist8,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta 
direktiivi 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, ja selle hilisemaid muudatusi9,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta 
määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal 
esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise 
kohta10,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (edaspidi „kosmeetikatoodete 
määrus“)11,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2017. aasta 
määrust (EL) 2017/85212 elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1102/2008,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta 
määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta13,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. augusti 2013. aasta 
direktiivi 2013/39/EL, millega muudetakse direktiive 2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ 
seoses veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainetega14, kui pinnavee piiriülese keemilise 
saastuse seire ja tõrje väärtuslikku vahendit,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta 
määrust (EL) 2019/1381, mis käsitleb toiduahela ELi tasandi riskihindamise 
läbipaistvust ja kestlikkust15,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta 
direktiivi (EL) 2017/239816, 16. jaanuari 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/13017 ja 
5. juuni 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/98318, millega muudetakse 
direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega 
kokkupuutest tulenevate ohtude eest,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta 

8 ELT L 50, 20.2.2004, lk 44.
9 ELT L 309, 24.11.2009, lk 71.
10 ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.
11 ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.
12 ELT L 137, 24.5.2017, lk 1.
13 ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.
14 ELT L 226, 24.8.2013, lk 1.
15 ELT L 231, 6.9.2019, lk 1.
16 ELT L 345, 27.12.2017, lk 87.
17 ELT L 30, 31.1.2019, lk 112.
18 ELT L 164, 20.6.2019, lk 23.
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direktiivi 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta19,

– võttes arvesse nõukogu 26. juuni 2019. aasta järeldusi liidu keskkonnasäästlike 
kemikaalide poliitika strateegia kohta,

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu 
eesmärke,

– võttes arvesse nõukogu 4. oktoobri 2019. aasta järeldusi „Rohkem ringlust – üleminek 
kestlikule ühiskonnale“,

– võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2019. aasta järeldusi „ELi uus töötervishoiu ja 
tööohutuse strateegiline raamistik: töötervishoiu ja tööohutuse rakendamise tõhustamine 
ELis“,

– võttes arvesse komisjoni poliitilisi suuniseid aastateks 2019–2024, eriti Euroopa 
nullsaaste eesmärki,

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ 
(COM(2019)0640),

– võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2018. aasta teatist „Puhas planeet kõigi jaoks. 
Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, 
konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“ (COM(2018)0773) ning seda 
teatist toetavat süvaanalüüsi20,

– võttes arvesse komisjoni 5. märtsi 2018. aasta teatist „Komisjoni üldaruanne REACH-
määruse toimimise ja teatavate elementide läbivaatamise kohta. Järeldused ja meetmed“ 
(COM(2018)0116) ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti,

– võttes arvesse komisjoni 7. novembri 2018. aasta teatist „Endokriinfunktsiooni 
kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik“ (COM(2018)0734),

– võttes arvesse komisjoni 7. novembri 2018. aasta teatist „Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) läbivaatamine 
endokriinseid häireid põhjustavate omadustega ainete osas“ (COM(2018)0739),

– võttes arvesse komisjoni 25. juuni 2019. aasta teatist „Kõige olulisemate kemikaale 
käsitlevate õigusaktide (v.a REACH) toimivuskontrolli järeldused ning kindlakstehtud 
probleemid, lüngad ja puudused“ (COM(2019)0264),

– võttes arvesse oma 24. aprilli 2009. aasta resolutsiooni nanomaterjalidega seotud 
regulatiivsete aspektide kohta21,

– võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni ressursitõhususe ja 

19 ELT L 276, 20.10.2010, lk 33.
20 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf. 
21 ELT C 184, 8.7.2010, lk 82.

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
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ringmajandusele ülemineku kohta22,

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2018. aasta resolutsiooni seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi rakendamise kohta23,

– võttes arvesse oma 13. septembri 2018. aasta resolutsiooni ringmajanduse paketi 
rakendamise ning kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose 
tugevdamise kohta24,

– võttes arvesse komisjoni 20. mai 2020. aasta teatist „ELi elurikkuse strateegia 
aastani 2030. Toome looduse oma ellu tagasi“ (COM(2020)0380),

– võttes arvesse komisjoni 20. mai 2020. aasta teatist „Strateegia „Talust taldrikule“ 
õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks“ 
(COM(2020)0381),

– võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2020. aasta teatist „Uus ringmajanduse tegevuskava 
puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel“ (COM(2020)0098),

– võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2020. aasta teatist „Euroopa uus tööstusstrateegia“ 
(COM(2020)0102),

– võttes arvesse Euroopa vähktõvevastase võitluse kava, mille komisjon esitas 2020. aasta 
veebruaris,

– võttes arvesse komisjoni avalikku konsultatsiooni Euroopa vähktõvevastase võitluse 
kava teemal25,

– võttes arvesse komisjoni 16. jaanuari 2018. aasta teatist ringmajanduse paketi 
rakendamise kohta: võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide 
vahelise seose tugevdamiseks (COM(2018)0032) ning sellele lisatud komisjoni talituste 
töödokumenti (SWD(2018)0020),

– võttes arvesse oma 13. septembri 2018. aasta resolutsiooni, mis käsitleb Euroopa 
strateegiat plasti kohta ringmajanduses26,

– võttes arvesse oma 13. septembri 2018. aasta resolutsiooni taimekaitsevahendite 
määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamise kohta27,

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni pestitsiididele lubade andmise 
ELi menetluse kohta28,

– võttes arvesse oma 12. veebruari 2019. aasta resolutsiooni pestitsiidide säästvat 

22 ELT C 265, 11.8.2017, lk 65.
23 ELT C 390, 18.11.2019, lk 10.
24 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0353.
25 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-
Plan/public-consultation. 
26 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0352.
27 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0356.
28 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0023.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation
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kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ rakendamise kohta29,

– võttes arvesse oma 18. aprilli 2019. aasta resolutsiooni endokriinfunktsiooni 
kahjustavaid kemikaale käsitleva põhjaliku Euroopa Liidu raamistiku kohta30,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa rohelise kokkuleppe 
kohta31,

– võttes arvesse oma 24. aprilli 2018. aasta resolutsiooni loomkatsete üldise keelustamise 
kohta kosmeetikatööstuses32,

– võttes arvesse ÜRO Keskkonnaprogrammi 29. aprilli 2019. aasta aruannet „Global 
Chemicals Outlook II – From Legacies to Innovative Solutions: Implementing the 2030 
Agenda for Sustainable Development“ (Teine ülemaailmne kemikaaliohutuse aruanne – 
pärandist innovatiivsete lahendusteni: kestliku arengu tegevuskava 2030 rakendamine),

– võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 4. detsembri 2019. aasta aruannet Euroopa 
keskkonna ning selle seisundi ja väljavaadete kohta 2020. aastal (SOER 2020),

– võttes arvesse komisjoni tellitud ja 2017. aasta augustis avaldatud uuringut „Study for 
the Strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme“ 
(Uuring seitsmenda keskkonnaprogrammi mürgivaba keskkonna strateegia kohta)33,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni tellitud ning 2019. aasta 
jaanuaris avaldatud ja 2019. aasta mais ajakohastatud uuringut „Endocrine Disruptors: 
From Scientific Evidence to Human Health Protection“ (Endokriinfunktsiooni 
kahjustavad kemikaalid: teaduslikest tõenditest inimeste tervise kaitsmiseni)34,

– võttes arvesse komisjoni ja tema korraldusliku partneri, Taani keskkonna- ja 
toiduministeeriumi koostöös valminud 2019. aasta aruannet „EU Chemicals Policy 
2030: Building on the past, moving to the future“ (ELi kemikaalipoliitika aastani 2030: 
minevikule tuginedes tuleviku poole liikumine),

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 5/2020 „Taimekaitsevahendite 
säästev kasutamine: piiratud edusammud riskide mõõtmisel ja vähendamisel“,

– võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust kestlikkust toetava kemikaalistrateegia 
kohta (O-000044/2020 – B9-0013/2020),

– võttes arvesse kodukorra artikli 136 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 2,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni 
ettepanekut,

29 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0082.
30 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0441.
31 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2020)0005.
32 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0202.
33 https://op.europa.eu/s/nJFb. 
34 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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A. arvestades, et komisjon teatas oma 11. detsembri 2019. aasta teatises „Euroopa roheline 
kokkulepe“, et kavatseb esitada säästlikkust edendava kemikaalialase strateegia 
(edaspidi „kestlikkust toetav kemikaalistrateegia“) 2020. aasta suveks;

B. arvestades, et kestlikkust toetav kemikaalistrateegia peaks aitama nõuetekohaselt 
rakendada liidu keskkonnapoliitika põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 191 lõikes 2;

C. arvestades, et EL ja selle liikmesriigid ei ole täitnud kestliku arengu eesmärki nr 12, 
milles nõutakse kemikaalide ja kõikide jäätmete keskkonnaohutut käitlemist kogu nende 
olelusringis kooskõlas kokkulepitud rahvusvaheliste raamistikega ning mille kohaselt 
tuleb oluliselt vähendada nende sattumist õhku, vette ja pinnasesse, et viia 2020. aastaks 
miinimumini nende negatiivne mõju inimeste tervisele ja keskkonnale; arvestades, et 
märkimisväärseid lisapingutusi tuleb teha kestliku arengu eesmärgi nr 3 saavutamiseks 
ja selleks, et vähendada 2030. aastaks oluliselt ohtlikest kemikaalidest ning saastunud 
õhust, veest ja pinnasest põhjustatud surmade ja haigestumiste arvu; arvestades, et 
kestlikkust toetav kemikaalistrateegia võib aidata kestliku arengu eesmärgid saavutada;

D. arvestades, et kemikaalide keemilised, füüsikalised ja toksikoloogilised omadused on 
väga erinevad; arvestades, et paljud ained, mis moodustavad meie igapäevaelu 
lahutamatu osa, ei ole ohtlikud ega püsivad, samas kui mõned neist võivad keskkonnas 
püsida ja toiduahelas akumuleeruda ning olla ka väikeses kontsentratsioonis inimeste 
tervisele kahjulikud;

E. arvestades, et sünteetilistest kemikaalidest tingitud reostus kujutab endast suurt ja 
kasvavat ohtu rahvatervisele ja keskkonnale; arvestades, et näiteks ohtlike 
kemikaalidega kokkupuutest tingitud vähktõbi on tööga seotud surmajuhtumite peamine 
põhjus; arvestades, et igal aastal esineb ELis tööl kantserogeenidega kokkupuute tõttu 
ligikaudu 120 000 tööga seotud vähktõve juhtumit, millest lõpeb surmaga umbes 80 000 
juhtumit aastas35;

F. arvestades, et reguleerimisel on oluline roll ohtlikest kemikaalidest tingitud kahju 
ärahoidmisel; arvestades, et hinnangute kohaselt on möödunud 20 aastal hoitud ära üks 
miljon uut vähktõve juhtumit – osaliselt tänu töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate 
õigusaktide rakendamisele; arvestades, et ühe 2017. aasta uuringu tagasihoidliku 
hinnangu kohaselt ulatub ELis kemikaale käsitlevatest õigusaktidest tulenev kasu kokku 
kümnetesse miljarditesse eurodesse aastas36;

G. arvestades, et kestlik kemikaalistrateegia peab tulemuslikult vähendama inimeste ja 
keskkonna kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ning samal ajal suurendama Euroopa 
tööstuse konkurentsivõimet ja uuendustegevust;

H. arvestades, et keemiline saaste põhjustab maismaa ja vee ökosüsteemide kadu ning 
vähendab ökosüsteemi vastupanuvõimet, st võimet kahjustustele vastu pidada ja 
taastuda, ning et seetõttu vähenevad kiiresti loomapopulatsioonid;

I. arvestades, et nõukogu kutsus 26. juunil 2019. aastal komisjoni üles töötama välja 

35 https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/work-related-cancer. 
36 ÜRO, teine ülemaailmne kemikaaliohutuse aruanne: kokkuvõte poliitikakujundajatele.

https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
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tegevuskava, et kõrvaldada kõik mitteolulised perfluoritud ühendite kasutusviisid, kuna 
need on oma olemuselt ülipüsivad ning põhjustavad üha suuremaid tervise- ja 
keskkonnaohtusid37;

J. arvestades, et Euroopa Keskkonnaamet väljendas oma aruandes „Euroopa keskkond. 
Seisund ja väljavaated 2020. aastal“ üha suurenevat muret kemikaalide rolli pärast meie 
keskkonna halvenevas seisundis ning hoiatas, et kemikaalide tootmise kavandatav 
suurenemine ning püsivate ja ohtlike kemikaalide jätkuv heide annab märku sellest, et 
tervise ja keskkonna keemiline koormus tõenäoliselt ei vähene ning praegune poliitika 
ei ole arvukate kemikaalide käsitlemiseks piisav;

K. arvestades, et keemilise saaste vähendamiseks ja Euroopa majanduses ringluse 
parandamiseks tuleb minna üle ohutuks kavandatud kemikaalide tootmisele, sealhulgas 
vähem ohtlike kemikaalide kasutamisele toodete kogu olelusringis; arvestades, et nende 
eesmärkide täitmiseks tuleb toksilisi kemikaale käsitleda ka ELi ringmajanduse 
tegevuskavas;

L. arvestades, et keelatud ainete või väga ohtlike ainete lubamine ELi turule kolmandatest 
riikidest imporditud toodete kaudu ei ole kooskõlas mittetoksiliste materjalitsüklite 
väljatöötamise eesmärgiga;

M. arvestades, et on tervitatav, et komisjon rahastab projekte, millega edendatakse 
innovatiivseid digitehnoloogiaid, mille eesmärk on jälgida kemikaale tarneahelas 
(nt plokiahel);

N. arvestades, et looted, imikud, lapsed, rasedad, eakad ja vaesed on kemikaalidega 
kokkupuute mõju suhtes eriti vastuvõtlikud; arvestades, et väikese sissetulekuga 
leibkondade kokkupuude võib olla ebaproportsionaalne, sest nad elavad sageli oluliste 
heiteallikate, näiteks ohtlike jäätmete prügilate ja tootmisrajatiste läheduses38;

O. arvestades, et komisjon ei ole esitanud seitsmenda keskkonnaprogrammi raames lubatud 
mittetoksilise keskkonna strateegiat; arvestades, et nüüd on oluline, et komisjon esitaks 
kõrgete sihtidega strateegia, millega vähendatakse tulemuslikult inimeste ja keskkonna 
kokkupuudet ohtlike kemikaalidega ning samal ajal suurendatakse Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet ja uuendustegevust;

P. arvestades, et komisjoni tellitud uuringutes (nt seoses mürgivaba keskkonna 
strateegiaga ning REACHi ja muude kemikaale käsitlevate õigusaktide kui REACHi 
toimivuskontrollidega) on tuvastatud, et ELi õigusaktides on ELis toimuva kemikaalide 
ohutu käitlemise alased olulised lüngad, sealhulgas vastuolud valdkondlike õigusaktide 
tasandil ja ebapiisav rakendamine, ning nendes uuringutes on esitatud ka mitmesugused 
meetmed, mille võtmist tuleks kaaluda;

Q. arvestades, et need lüngad ja vastuolud eeldavad seadusandlikke meetmeid, et tagada 
inimeste tervise ja keskkonna tõhus kaitse kemikaalidest tingitud ohtude eest;

37 Nõukogu 26. juuni 2019. aasta järeldused liidu keskkonnasäästlike kemikaalide poliitika strateegia kohta, 
punkt 14.
38 ÜRO, teine ülemaailmne kemikaaliohutuse aruanne: kokkuvõte poliitikakujundajatele.
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R. arvestades, et kestlikkust toetav kemikaalistrateegia peaks põhinema uusimatel 
sõltumatutel teaduslikult põhjendatud teadmistel ja meetoditel ning käsitlema tegelikku 
kokkupuudet kogu olelusringi jooksul;

S. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt peavad komisjon ja liikmesriigid 
koostama pestitsiidide toimeainete ja taimekaitsevahendite kohta „sõltumatu, 
objektiivse ja läbipaistva hinnangu“ ning Euroopa Toiduohutusamet peab kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 178/2002 (üldised toidualased õigusnormid) tegema sõltumatu 
teadusliku hindamise;

1. väljendab heameelt selle üle, et mürgivaba keskkonna saavutamiseks on seatud 
nullsaaste eesmärk; tunnistab kemikaalisektori olulist rolli rohelise kokkuleppe arvukate 
eesmärkide saavutamisel, eelkõige nullsaaste eesmärgi, kliimaneutraalsuse, 
energiasüsteemi ümberkujundamise, energiatõhususe edendamise ja ringmajanduse 
elluviimisel, pakkudes uuenduslikke tootmisprotsesse ja materjale;

2. on seisukohal, et igasugust saastet tuleb vältida või vähendada tasemeni, mis ei kahjusta 
enam inimeste tervist ega keskkonda, et võimaldada elada hästi maakera ökoloogiliste 
võimaluste piirides;

3. on seisukohal, et kemikaalide, materjalide ja toodete ohutu, kestliku ja ringluspõhise 
kasutamise tagamine on eelneva etapi meede, mis on oluline nii inimeste tervise 
kaitsmiseks, mürgivaba keskkonna (õhk, vesi, pinnas) tagamiseks ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmiseks kui ka kliimaneutraalse, ressursitõhusa, ringluspõhise ja 
konkurentsivõimelise majanduse saavutamiseks;

4. palub komisjonil koostada tervikliku kestlikkust toetava kemikaalistrateegia, mis tooks 
endaga kaasa vajaliku paradigma muutuse mürgivaba keskkonna saavutamiseks seatud 
nullsaaste eesmärgi täitmise suunas, millega tagatakse inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna kõrgetasemeline kaitse, vähendatakse võimalikult palju ohtlike 
kemikaalidega kokkupuudet, pöörates erilist tähelepanu ettevaatusprintsiibile ja 
töötajate tulemuslikule kaitsele, vähendatakse võimalikult palju loomkatsete kasutamist, 
säilitatakse ja taastatakse ökosüsteeme ja bioloogilist mitmekesisust ning edendatakse 
keskkonnasäästlike kemikaalide alast innovatsiooni, ning mis moodustaks 
ressursitõhusa, ringluspõhise, ohutu ja kestliku majanduse Euroopa strateegia aluse, 
tugevdades samal ajal liidu majanduse konkurentsivõimet ja innovatsioonijõudu ning 
tagades ELis varustuskindluse ja edendades tööhõivet;

5. rõhutab, et tulevases kestlikkust toetavas kemikaalistrateegias tuleb käsitleda ka 
materjalide säästvat sisseostmist ja kemikaalide tootmise energiamahukust kogu 
tarneahelas, samuti tervishoiu-, sotsiaal- ja keskkonnastandardeid ning inimõigusi;

6. rõhutab, et uus strateegia peaks olema kooskõlas teiste rohelise kokkuleppe 
poliitikaeesmärkidega, sealhulgas Euroopa kliimaseaduse, uue ringmajanduse 
tegevuskava, Euroopa uue tööstusstrateegia ja Euroopa vähktõvevastase võitluse kava 
eesmärkidega, ning COVID-19-järgse Euroopa majanduse uue kontekstiga ning neid 
täiendama;

7. rõhutab, et uues strateegias tuleks visandada sektorid ja viisid, kus ja kuidas saab 
keemiatööstus aidata kaasa nende eesmärkide saavutamisele, näiteks sellistes 
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valdkondades nagu puhas energeetika, toorained, säästev transport, digiteerimine ja 
tarbimise vähendamine;

8. on arvamusel, et komisjon peaks esitama tervikliku strateegia, mille peamine sammas 
on kestlikkus ja mis peaks aitama tugevdada kõiki asjakohaseid poliitikameetmeid, 
sealhulgas kemikaale, kaubandust, makse, innovatsiooni ja konkurentsi käsitlevaid 
poliitikameetmeid, ning tagama nende täitmise, et meelitada Euroopasse investeeringuid 
ja luua ringluspõhistele ja vähese CO2-heitega toodetele turgusid;

9. rõhutab, et keemiatööstus on Euroopa majanduse jaoks väga oluline ning kõnealuse 
tööstuse ajakohastamine ja CO2-heite vähendamine on rohelise kokkuleppe eesmärkide 
saavutamiseks põhjapaneva tähtsusega; tunnistab, et keemiatööstus suudab pakkuda 
mitmesuguseid vähese CO2-heitega lahendusi; rõhutab keemiatööstuse arendamise 
tähtsust, et aidata saavutada ELi 2030. ja 2050. aastaks seatud kliimaeesmärgid; 
rõhutab, et ohutu ja kestliku innovatsiooni edendamine on lineaarselt tööstuselt ring- ja 
kestlikule tööstusele ülemineku põhielement, mis annaks sellele sektorile suure 
konkurentsieelise;

10. on seisukohal, et kestlikkust toetava kemikaalistrateegia puhul tuleks saavutada sidusus 
ja koostoime kemikaale käsitlevate õigusaktide (nt REACHi ja CLP-määrus ning 
püsivaid orgaanilisi saasteaineid, elavhõbedat, taimekaitsevahendeid, biotsiide, jääkide 
piirnorme ning tööohutust ja töötervishoidu käsitlevad õigusaktid) ja nendega seotud 
muude liidu õigusaktide, sealhulgas spetsiifilisi tooteid käsitlevate õigusaktide 
(nt mänguasju, kosmeetikatooteid, toiduga kokkupuutuvaid materjale, ehitustooteid, 
ravimeid ja pakendeid käsitlevad õigusaktid ja ühekordselt kasutatavate plasttoodete 
direktiiv (EL) 2019/904), tooteid käsitlevate üldiste õigusaktide (nt ökodisaini, 
ökomärgist ja kestlikku tootepoliitikat käsitlevad õigusaktid) ning keskkonnaosi (nt 
vesi, pinnas ja õhk) ja saasteallikaid, sealhulgas tööstusrajatisi käsitlevate õigusaktide 
(nt tööstusheidete direktiiv ja Seveso III direktiiv) ning jäätmeid käsitlevate õigusaktide 
vahel (nt ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv ja kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite direktiiv);

11. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata kattuvuste vähendamisele õigusraamistike 
vahel ning Euroopa Kemikaaliametile (ECHA), Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) ja 
Euroopa Ravimiametile (EMA) määratud ülesannete vahel;

12. rõhutab, et kestlikkust toetav kemikaalistrateegia tuleb viia kooskõlla riskijuhtimise 
meetmete hierarhiaga, milles peetakse võimaluse korral kokkupuute ärahoidmist, 
ohtlike ainete järkjärgulist kasutuselt kõrvaldamist ja nende asendamist ohutumate 
alternatiividega tähtsamaks kui kontrollimeetmeid;

13. rõhutab vajadust vähendada ja ennetada kokkupuudet selliste kemikaalidega nagu 
endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid, mille puhul on ilmnenud, et need aitavad 
kaasa krooniliste haiguste märkimisväärsele sagenemisele, ning millest mõned võivad 
kahjustada immuunsüsteemi ja selle reaktsiooni põletikule, eriti seoses meetmetega, 
mida võetakse selleks, et tugevdada rahvatervist ja suurendada resistentsust niisuguste 
viiruste suhtes nagu SARS-CoV-239;

39 https://www.ehn.org/toxic-chemicals-coronavirus-2645713170.html. 

https://www.ehn.org/toxic-chemicals-coronavirus-2645713170.html
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14. rõhutab, et strateegia peaks täielikult kajastama ettevaatuspõhimõtet ja selliseid 
põhimõtteid, mille kohaselt tuleks võtta ennetusmeetmeid, keskkonnakahju tuleks 
heastada esmajoones selle tekkekohas ning maksjaks peaks olema saastaja, ning 
kemikaale käsitlevate Euroopa õigusaktide aluspõhimõtteid, nagu tõendamiskohustuse 
panemine tootjatele, importijatele ja allkasutajatele, ning et strateegia raames tuleks 
neid põhimõtteid tulemuslikult kohaldada;

15. on seisukohal, et laiendatud tootjavastutuse mehhanismid oleksid hea vahend põhimõtte 
„saastaja maksab“ rakendamiseks, ergutades samal ajal innovatsiooni;

16. rõhutab vajadust seada ulatuslikud eesmärgid, et suurendada igal aastal (eelkõige 
endokriinfunktsiooni kahjustavate omaduste seisukohast) uuritavate kemikaalide arvu;

17. rõhutab asjaolu, et kõnealune kestlikkust toetav kemikaalistrateegia peaks käima 
käsikäes ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga 2030;

18. rõhutab, et uus kestlikkust toetav kemikaalistrateegia peaks põhinema kindlatel ja 
ajakohastel teaduslikel tõenditel ning selles tuleks võtta arvesse ohtu, mida põhjustavad 
endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid, imporditud toodetes sisalduvad ohtlikud 
kemikaalid, eri kemikaalide kombineeritud mõju ja väga püsivad kemikaalid, ning 
rõhutab, et edaspidi võetavatele reguleerivatele meetmetele, mis ei puuduta teaduslikke 
küsimusi (nt ohtude tuvastamine ja klassifitseerimine)40, tuleks lisada mõjuhinnangud ja 
nende puhul tuleks võtta arvesse asjaomaste sidusrühmade panust, et suurendada 
prioriteetidealast selgust;

19. rõhutab, et keskkonnasäästlike kemikaalide poliitika eeldab samaaegsete meetmete 
võtmist mitmes valdkonnas: keskkonnasäästlike kemikaalide kriteeriumide 
kindlaksmääramine, et edendada investeeringuid, mis aitavad saastust vältida ja 
kontrollida, toodetes esinevate ohtlike kemikaalide jälgitavuse parandamine, ohtlike 
kemikaalide ohutumate alternatiividega asendamise edendamine ning liitude loomine 
põhisektoritega, et teha tööd ringmajanduse algatuste valdkonnas (nt ehitus-, tekstiili-, 
elektroonika- ja autotööstus);

20. toonitab taas, et kõik kemikaale käsitlevates ELi õigusaktides olevad regulatiivsed 
lüngad ja puudused tuleks kaotada, õigusakte tuleks rakendada täiel määral ning uus 
kestlikkust toetav kemikaalistrateegia peaks aitama tõhusalt kaasa väga ohtlike ainete ja 
muude ohtlike kemikaalide, sealhulgas endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide, 
väga püsivate kemikaalide, neurotoksiliste ja immunotoksiliste ainete ning püsivate 
orgaaniliste saasteainete kiirele ja võimalikult ulatuslikule asendamisele, samuti 
kemikaalide kombineeritud mõju, ainete nanovormide ja toodetes sisalduvate ohtlike 
kemikaalidega kokkupuute vastu võitlemisele; on veendunud, et strateegia peaks 
suurendama ka kontrollimeetmete tulemuslikkust; kordab, et osutatud kemikaalide 
keelustamisel tuleks arvesse võtta kestlikkuse kõiki aspekte;

21. väljendab taas muret asjaolu pärast, et õigusaktid, mis peaksid aitama vältida 
kemikaalide kasutamist toodetes ja muu hulgas importtoodetes, on killustunud, 
süsteemitud ja ebajärjepidevad ning hõlmavad ainult väga väheseid aineid, tooteid ja 
kasutusviise – sedagi sageli paljude eranditega; kutsub komisjoni üles esitama 

40 Euroopa Liidu Kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsus kohtuasjas T-521/14.
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kestlikkust toetava kemikaalistrateegia osana tegevuskava kehtiva õigusraamistiku 
lünkade kaotamiseks ning seadma selles esikohale tooted, millega tarbijad lähedalt ja 
sageli kokku puutuvad, nagu tekstiiltooted, mööbel, lastetooted ja imavad 
hügieenitooted;

22. tuletab meelde, et 2020. aastaks tuleb kemikaalimääruse REACH kandidaatainete 
loetellu kanda kõik asjakohased väga ohtlikud ained, sealhulgas samaväärse ohuga 
endokriinseid häireid põhjustavate omadustega ained; rõhutab, et pärast 2020. aastat 
tuleb teha pingutusi, et tuvastada uusi võimalikke väga ohtlikke aineid ja tagada 
jätkuvalt registreerimistoimikute täielik vastavus; palub komisjonil väga ohtlikud ained 
kiiresti järk-järgult kasutuselt kõrvaldada;

23. on seisukohal, et uus kemikaalistrateegia peaks tagama, et ühtegi keemilist ainet, millel 
võib olla negatiivne mõju inimeste tervisele või keskkonnale, ei lasta turule enne, kui 
sellise ainega seotud ohte ja riske on põhjalikult hinnatud;

24. rõhutab vajadust võtta selge kohustus tagada keskpikas ja pikas perspektiivis niisuguste 
rohelise keemia alaste täiustatud ja sõltumatute teadusuuringute rahastamine, mis 
põhinevad sisseprojekteeritud ohutusel, et töötada välja ohutud ja kestlikud alternatiivid, 
sealhulgas kemikaalivabad alternatiivid, ning edendada võimaluse korral kahjulike 
kemikaalide asendamist ning ohutut ja kestlikku tootmist, tagades piisavad 
eeltingimused ohutuks ja kestlikuks innovatsiooniks ning uute ja ohutumate 
kemikaalide väljatöötamiseks;

25. rõhutab, et keemiatööstus peaks sellises rahastamises ulatuslikult osalema;

26. rõhutab vajadust võtta selge kohustus tagada kemikaalide mõju ja nendega kokkupuute 
alase keskkonnaseire ja inimeste bioseire rahastamine, et parandada kemikaalide 
riskihindamist ja -juhtimist, ning rõhutab ka vajadust jagada ja kasutada paremini 
kohalikke, piirkondlikke, riiklikke ja ELi tasandi seireandmeid riikide, sektorite ja 
asjakohaste poliitikavaldkondade (nt vee-, kemikaali-, õhu-, bioseire- ja tervisepoliitika) 
institutsioonide vahel; rõhutab, et inimeste bioseire uuringute tegemisel tuleks täielikult 
järgida asjakohaseid andmekaitsealaseid õigusakte;

27. on seisukohal, et teaduslikes uuringutes tuleks arvatava mürgisuse testimisel võtta 
arvesse ka epigeneetikat; kutsub komisjoni üles toetama seda eesmärki ning 
suurendama bioseire valdkonnas Euroopa tasandi koordineerimistööd ja meetmeid; 
rõhutab vajadust uurida seni vähe käsitletud küsimusi, nagu endokriinsüsteemiga seotud 
vähktõbi ja endokriinsüsteemi häirete sotsiaal-majanduslikud tagajärjed;

28. rõhutab, kui oluline on kestlik teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine, et 
parandada teaduslikku arusaama ohtlike kemikaalide mõjust keskkonnale, tervisele, 
bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüsteemi vastupanuvõimele ning edendada 
teadusuuringuid, mida tehakse selleks, et täiustada kemikaalidega seotud ohtude 
tuvastamise meetodeid;

29. kordab, et loomkaitseid tuleb minimeerida ja need tuleb järk-järgult asendada, võttes 
ulatuslikumalt kasutusele uue lähenemisviisi metoodika ja arukad katsestrateegiad, 
sealhulgas in vitro ja in silico meetodid; nõuab sel eesmärgil jõupingutuste ja 
rahastamise suurendamist, et kiired, usaldusväärsed ja töökindlad loomadega 
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mitteseotud ohutushinnangud nähtaks lisaks kosmeetikatooteid käsitlevatele 
õigusaktidele ette ka kõikides muudes asjakohastes õigusaktides; peab kahetsusväärseks 
asjaolu, et alternatiivsetest (loomadega mitteseotud) katsemeetoditest kasu saamist ja 
nende heakskiitmist takistavad endiselt regulatiivsed tõkked, mis on osaliselt tingitud 
sellistest teguritest nagu olemasolevate katsesuuniste puudulikkus41 ning loomadega 
mitteseotud meetodite teadus- ja arendustegevuse ebapiisav rahastamine; nõuab, et 
niisuguse olukorra parandamiseks võetaks meetmeid;

30. on seisukohal, et uue lähenemisviisi meetodite valideerimisel tuleks võrdlusalusena 
kasutada parimaid kättesaadavaid teadusandmeid, mitte aegunud loommudeleid;

31. kutsub komisjoni üles tagama loomadega mitteseotud katsemeetodite märkimisväärselt 
kiirema valideerimise ja kasutuselevõtu;

32. kutsub komisjoni üles uurima digitehnoloogia ja tehisintellekti potentsiaali, et 
kiirendada innovatsiooni toetamiseks ennustava toksikoloogia vahendite väljatöötamist;

33. rõhutab asjaolu, et muude õigusaktide, näiteks kemikaalimääruse REACH alusel 
tehtavad katsed ei tohi seada ohtu kosmeetikatoodete määruses sätestatud loomkatsete 
keeldu;

34. on seisukohal, et strateegia peaks laiendama üldise riskihindamise kasutamist kõikidele 
õigusaktidele;

35. kutsub komisjoni üles võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada kemikaalide 
kombineeritud mõju täielik ja järjepidev käsitlemine kõigis asjakohastes õigusaktides, 
sealhulgas vähendades kokkupuudet kemikaalidega ja vaadates vajaduse korral läbi 
andmenõuded ning töötades välja uusi katsemeetodeid, eelistatavalt kooskõlas ELi 
ametite poolt kokku lepitud metoodikaga;

36. palub komisjonil töötada koostöös ECHA, EFSA, liikmesriikide ja sidusrühmadega 
välja metoodika, et võtta arvesse kemikaalide kombineeritud mõju, sealhulgas 
kombineeritud kokkupuudet mitme kemikaaliga ja eri allikatest pärit kokkupuudet, 
näiteks segu hindamistegur, ning kohandada õiguslikke nõudeid, et käsitleda niisugust 
mõju riskihindamisel ja -juhtimisel kõigis asjakohastes kemikaale ja heidet käsitlevates 
õigusaktides;

37. väljendab heameelt põhimõtte „üks aine – üks ohuhinnang“ kohaldamise üle, et 
paremini kasutada liidu ametite ja teadusasutuste ressursse, vältida tegevuse, sealhulgas 
katsete dubleerimist, vähendada hindamistulemuste lahknevuse ohtu, kiirendada 
kemikaalide reguleerimist ja muuta see järjekindlaks ja läbipaistvaks, tagada parem 
tervise- ja keskkonnakaitse ning tööstusele võrdsed tingimused, võttes samas arvesse 
VKEde eriolukorda;

38. palub komisjonil luua täielikult ühendatud ja koostalitlusvõimeline ELi 
kemikaaliohutuse andmebaas, et hõlbustada andmete sujuvat jagamist ametiasutuste 
vahel ning tagada andmebaasi avalik kättesaadavus teadlastele, reguleerivatele 

41 Kõige olulisemate kemikaale käsitlevate õigusaktide (v.a REACH) toimivuskontrolli järeldused ning 
kindlakstehtud probleemid, lüngad ja puudused (COM(2019)0264).
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asutustele, tööstusele ja kodanikele laiemalt;

39. rõhutab vajadust tugevdada koostööd ja koordineerimist Euroopa hindamisasutuste 
EFSA ja ECHA vahel koos riiklike ametitega ning töötada välja riskihindamise ühised 
suunised, eelkõige biotsiidide ja fütofarmatseutiliste preparaatide kohta, ning võtta 
nendes arvesse uusimaid teaduslikke tulemusi, et vältida ebajärjepidevust;

40. rõhutab, et sarnast riski või ohtu põhjustavaid või sarnase toimega kemikaale tuleks 
hinnata ühtsema lähenemisviisi alusel rühmana; kutsub seetõttu komisjoni üles nii 
hindamisel kui ka järgnevates reguleerivates meetmetes laiemalt kasutama teaduspõhist 
rühmitavat lähenemisviisi, et vältida kahetsusväärset asendamist ja vähendada 
loomkatseid; rõhutab, et põhimõte „üks aine – üks ohuhinnang“ ei tohiks takistada 
rühmitava lähenemisviisi väljatöötamist terviklike aineperekondade hindamiseks ega 
olla sellega vastuolus;

41. kutsub komisjoni üles looma ECHA toel foorumi, et analüüsida kasu ja puudusi, samuti 
võimalust võtta kasutusele uus kemikaalide katsetamise süsteem, mille kohaselt 
korraldaksid ohutusuuringuid regulatiivse protsessi raames määratud sertifitseeritud 
laborid/asutused ning kulud kataksid taotlejad, et täita ettevõtjate tõendamiskohustus;

42. on seisukohal, et vaja on täiendavaid reguleerivaid meetmeid, et kaitsta piisavalt 
selliseid haavatavaid rühmi nagu lapsed, rasedad ja imetavad naised ning eakad; palub 
komisjonil võtta vastu haavatavate rühmade valdkonnaülene määratlus ja teha vajaduse 
korral ettepanek kohandada sellele vastavalt olemasolevaid ohu hindamise teaduslikke 
põhimõtteid ning ühtlustada haavatavate rühmade kaitse kõigis kemikaale käsitlevates 
õigusaktides nii, et see vastaks kõrgeimale tasemele;

43. kutsub komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu kemikaalidele, mis organismis 
akumuleeruvad ja püsima jäävad, nendele, mis kanduvad lastele üle raseduse ajal või 
rinnapiima kaudu, ning nendele, millel võib olla põlvkonnaülene mõju;

44. rõhutab vajadust töötada välja tõhus mehhanism haavatavate rühmade kaitse 
koordineerimiseks, näiteks kehtestades asjakohastes ELi õigusaktides järjepidevad 
riskijuhtimisnõuded probleemsete ainete, sealhulgas neurotoksiinide ja 
endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kohta;

45. on seisukohal, et kestlikkust toetav kemikaalistrateegia peaks aitama kaasa töötajate 
kõrgetasemelisele kaitsele kahjulike kemikaalide eest;

46. kutsub komisjoni üles koostama seadusandliku ettepaneku, et lisada 
reproduktiivtoksilised ained direktiivi 2004/37/EÜ (kantserogeenide ja mutageenidega 
kokkupuute kohta tööl) kohaldamisalasse, et viia see direktiiv kooskõlla viisiga, kuidas 
kantserogeenseid, mutageenseid ja reproduktiivtoksilisi aineid käsitletakse muudes 
kemikaale käsitlevates ELi õigusaktides (nt REACH-määrus ning biotsiide, pestitsiide 
ja kosmeetikatooteid käsitlevad õigusaktid);

47. rõhutab, kui oluline on nõuda, et REACH-määruse kohased autoriseerimistaotlused 
oleksid asjassepuutuva ainega kokkupuute suhtes piisavalt täpsed, et oleks võimalik 
riski nõuetekohaselt hinnata ja võtta asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid, eelkõige 
töötajate jaoks;
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48. rõhutab, kui oluline on teha põhjalik keemilist ohtu ja ohutust käsitlev teave 
tööandjatele kättesaadavaks, kuna nad peavad kaitsma oma töötajaid ja teavitama neid 
õigete ohutusjuhiste kaudu, pakkuma koolitust ja kaitsevahendeid ning rakendama head 
järelevalvesüsteemi; nõuab tulemuslikku riiklikku tööinspektsiooni ja karistusi 
ohutusnõuete rikkumise eest; ergutab looma ennetuskomiteesid;

49. rõhutab vajadust anda kodanikele, töötajatele ja ettevõtjatele selget ja arusaadavat teavet 
keemiliste ainete kohta kõigis ELi keeltes ning vajadust suurendada läbipaistvust ja 
jälgitavust kogu tarneahela ulatuses;

50. nõuab, et strateegiaga parandataks märkimisväärselt REACH-määruse rakendamist 
registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise osas ning tagataks selgus selle 
seose kohta töötervishoiu ja tööohutuse määruse ning CLP-määruse raamistikega; 
kordab põhimõtet „puuduvad andmed, puudub turg“; nõuab, et kõik ainete 
registreerimised peavad vastama nõuetele nii kiiresti kui võimalik; nõuab 
registreerimistoimikute kohustuslikku ajakohastamist, tuginedes uusimatele 
kättesaadavatele teaduslikele andmetele, nii et registreering vastaks ka edaspidi 
nõuetele; nõuab, et registreerimiskohustuse järgimine oleks läbipaistev ja ECHA-le 
antaks selgesõnalised volitused registreerimisnumbrite tühistamiseks, kui mõnda nõuet 
jätkuvalt ei täideta; rõhutab ECHA ja tööstuse vaheliste vabatahtlike programmide 
elluviimise tähtsust, et registreerimistoimingute täiustamine ei piirduks ainult nõuetele 
vastavusega; kutsub komisjoni üles edendama raamistikku, mis selliseid programme 
ergutaks;

51. kutsub komisjoni, liikmesriike ja ECHAt üles tegema koostööd, et lisada kõik praegu 
teadaolevad väga ohtlikud ained käesoleva aasta lõpuks kandidaatainete loetellu, mida 
lubasid komisjoni endine asepresident Tajani ja endine volinik Potočnik 2010. aastal 
ning mida korrati taas komisjoni 2013. aasta tegevuskavas42;

52. kutsub komisjoni üles kohaldama REACH-määrust nõuetekohaselt kooskõlas Euroopa 
Liidu Kohtu 7. märtsi 2019. aasta otsusega kohtuasjas T-837/16 (Rootsi Kuningriik vs. 
Euroopa Komisjon pliikromaatide asjas);

53. kutsub komisjoni üles pidama kinni REACH-määruses sätestatud tähtaegadest, pöörates 
eritähelepanu autoriseerimise või piiramisega seotud otsustele;

54. rõhutab, kui oluline on nõuda, et autoriseerimistaotlused oleksid asjassepuutuva aine 
kasutamise suhtes piisavalt täpsed, et oleks võimalik tuvastada sobivate alternatiivide 
olemasolu või puudumine;

55. nõuab, et parandataks piirangute kehtestamise korda, rühmitades ained ning tehes 
selgelt kindlaks ja tuues välja riskihindamise teaduslikud ebamäärasused ning puuduva 
teabe hankimiseks kuluva aja ning võttes arvesse tegevusetusest tulenevaid kulusid; 
nõuab, et kavandatavast piirangust erandite tegemiseks vajalike tõendite hulka 
suurendataks;

56. palub ECHA-l teha registreerijate ja taotlejate esitatud toksikoloogilised ja 

42 https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ET&f=ST%205867%202013%20INIT.

https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ET&f=ST%205867%202013%20INIT
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ökotoksikoloogilised uuringud üldsusele kättesaadavaks;

57. kutsub komisjoni üles tegema ettepaneku laiendada REACH-määruse artikli 68 lõikes 2 
sätestatud kiirmenetluse kohaldamisala, mis on seotud tarbijakasutusega, kõigile väga 
ohtlikele ainetele;

58. on seisukohal, et ainete riskihindamist, sealhulgas hindamist, ja riskijuhtimist tuleb 
üldiselt parandada ja kiirendada, eelkõige seoses kantserogeensete ja mutageensete 
ainete kindlakstegemisega, pidades silmas komisjoni võetud kohustust võidelda 
vähktõve vastu;

59. kutsub komisjoni üles täiendama endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide 
varieeruvust ja näitajaid käsitlevaid katseid; märgib, et kuigi olulisi katseid tehakse (nt 
reproduktsiooni vallas ja mõju kohta kilpnäärmehormooni süsteemile), on paljud neist 
katsetest madala tundlikkusega ja mõnikord väga varieeruvad, mistõttu nende mõju on 
üsna piiratud;

60. palub komisjonil ja liikmesriikidel hoiduda selliste ainete lubamisest ja toodete 
heakskiitmisest, mille tervise- ja keskkonnaohtude andmekogum on puudulik või mille 
suhtes taotleja ei suuda tõendada, et sobivad alternatiivid puuduvad, kui see on 
autoriseerimise eeltingimus43;

61. kutsub komisjoni üles tagama, et sõltumatut eelretsenseeritud teaduskirjandust võetakse 
täielikult arvesse ja sellele omistatakse kõigi kemikaalide riskihindamise protsessis hea 
laboritava regulatiivsete uuringutega võrdne kaal; rõhutab, et see on tulemuslik viis 
vähendada tarbetuid loomkatseid;

62. nõuab, et täpsustataks sätteid, mis käsitlevad kemikaalide registreerimist vaheainena 
kasutuseks REACH-määruse alusel, ning et neid kohaldataks üksnes juhul, kui vaheaine 
muudetakse muuks registreeritud aineks, samuti süstemaatilise kontrolli tagamist 
REACH-määruse täieliku järgimise üle;

63. kutsub komisjoni üles võimaldama kahjulike kemikaalide kiiret, tõhusat ja läbipaistvat 
regulatiivset kontrolli ning arendama ja rakendama varajase hoiatamise süsteemi, et 
kindlaks teha uued ja tekkivad riskid ning tagada kiired eelneva etapi regulatiivsed 
järelmeetmed ja vähendada kiiresti üldist kokkupuudet;

64. on seisukohal, et menetluste ja kemikaalide omaduste suurem läbipaistvus aitab 
saavutada kõrgema inimeste tervise ja keskkonnakaitse taseme; rõhutab, et parandada 
tuleb läbipaistvust registreerijate nõuetele vastavuse, kemikaalide tootmismahu, 
uuringute aruande kokkuvõtte usaldusväärsust põhjendavate täielike uuringuaruannete 
ning väga ohtlike ainete tootmise ja kasutamise kaardistamise osas;

65. rõhutab, et toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevad õigusaktid tuleks kooskõlas 
CLP-määruse ja REACH-määrusega läbi vaadata, et tagada toiduga kokkupuutuvate 
materjalide ja toodete ohutuse sidus ja kaitsev käsitus;

43 Nagu on öeldud Euroopa Liidu Kohtu 7. märtsi 2019. aasta otsuses kohtuasjas T-837/16: (Rootsi Kuningriik 
vs. Euroopa Komisjon pliikromaatide asjas).
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66. rõhutab, et eelkõige on vaja kõikide toiduga kokkupuutuvate materjalide terviklikku ja 
ühtlustatud reguleerimist, mis peaks põhinema ettevaatusprintsiibil, põhimõttel 
„andmed puuduvad, turg puudub“, kõikehõlmavatel ohutushinnangutel, milles 
käsitletakse kõiki asjakohaseid ohutuse ja tervisega seotud näitajaid ning mis põhinevad 
uusimatel teaduslikel andmetel kõigi toiduga kokkupuutuvates materjalides kasutatavate 
kemikaalide kohta, mõjusal õigusnormide täitmise tagamisel ja tarbijate paremal 
teavitamisel;

67. nõuab, et väga ohtlikud ained toiduga kokkupuutuvates materjalides järk-järgult 
kasutuselt kõrvaldataks;

68. teeb ettepaneku, et liikmesriikides kogutaks kiiresti toiduga kokkupuutuvaid materjale 
käsitleva määrusega seotud parimaid tavasid, kaasa arvatud riiklikud meetmed 
endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide ja fluorosüsivesinikega kokkupuute 
vastu võitlemiseks;

69. kutsub komisjoni üles tagama nõuetekohase seose toiduga kokkupuutuvaid materjale 
käsitleva määruse läbivaatamise ning strateegia „Talust taldrikule“ ja vähktõvevastase 
võitluse kava vahel;

70. tunneb muret toimivuskontrolli käigus kindlaks tehtud arvukate vastuolude pärast liidu 
õigusaktides seoses püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainetega ning väga 
püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainetega; palub komisjonil esitada selge 
tegevuskava ja vajaduse korral seadusandlikud ettepanekud selle kohta, kuidas käsitleda 
kõiki püsivaid, bioakumuleeruvaid ja toksilisi, samuti väga püsivaid ja väga 
bioakumuleeruvaid ning püsivaid ja liikuvaid aineid, võttes aluseks mõjuhinnangud ja 
teaduslikud teadmised ning tehes seda kindlaksmääratud raamistikes, võttes arvesse 
kõiki asjakohaseid õigusakte ja keskkonnaosi;

71. nõuab tungivalt, et komisjon kehtestaks perfluoroalküülitud aineid (PFAS) käsitlevas 
tegevuskavas kindlad tähtajad, et tagada PFASide kõigi mitteoluliste kasutusviiside 
kiire järkjärguline kaotamine ning kiirendada ohutute ja mittepüsivate alternatiivide 
väljatöötamist PFASide kõigi kasutusviiside jaoks kestlikkust toetava 
kemikaalistrateegia osana;

72. kutsub komisjoni üles määratlema ohtlike kemikaalide „olulise kasutuse“ mõiste ja 
kriteeriumid, võttes aluseks osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokollis 
esitatud olulise kasutuse määratluse, et näha ette vähem oluliste kasutusalade suhtes 
võetavate reguleerivate meetmete ühtlustatud käsitus;

73. on ka arvamusel, et neurotoksilisi või immunotoksilisi aineid tuleks käsitada REACH-
määruses sätestatud väga ohtlike ainetega samaväärselt;

74. kinnitab oma 18. aprilli 2019. aasta üleskutset luua endokriinfunktsiooni kahjustavaid 
kemikaale käsitlev terviklik Euroopa Liidu raamistik, eelkõige võtta vastu WHO 
määratlusel põhinev horisontaalne määratlus arvatavasti endokriinfunktsiooni 
kahjustavate kemikaalide kohta, samuti teadaolevate ja oletatavate endokriinfunktsiooni 
kahjustavate kemikaalide kohta, kooskõlas CLP-määruses sätestatud kantserogeensete, 
mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete klassifikatsiooniga, vaadata sellele 
vastavalt läbi andmenõuded, tulemuslikult vähendada inimeste ja keskkonna üldist 
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kokkupuudet endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega, teha seadusandlikud 
ettepanekud mänguasju, toiduga kokkupuutuvaid materjale ja kosmeetikatooteid 
käsitlevatesse õigusaktidesse endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlevate 
sätete lisamiseks, et käsitleda endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale sarnaselt 
kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainetega, ning muuta kõiki 
asjassepuutuvaid õigusakte, sealhulgas toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevaid 
õigusakte, et lisada sinna sätted endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide 
asendamise kohta;

75. kordab oma 14. märtsi 2013. aasta nõudmist44 töötada välja katsetamismeetodid ja 
juhendid, et võtta paremini arvesse endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale, 
võimalikke väikeste annuste toimeid, kombineeritud mõju ja mittemonotoonseid annuse 
ja reaktsiooni seoseid, eriti inimese arengu kriitilise tähtsusega ajavahemikel; rõhutab, 
et endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale tuleks käsitada läviväärtuseta ainetena, 
välja arvatud juhul, kui taotleja suudab ohutut läviväärtust teaduslikult tõendada;

76. kutsub komisjoni üles kiiresti rakendama kõige olulisemate kemikaale käsitlevate 
õigusaktide (välja arvatud REACH) toimivuskontrolli soovitusi ning kehtestama CLP-
määruses ja paralleelselt ka ülemaailmses harmoneeritud süsteemis uued ohuklassid (nt 
endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide puhul toksilisus maismaa elusloodusele, 
neurotoksilisus, immunotoksilisus, püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline, väga püsiv ja 
väga bioakumuleeruv);

77. on seisukohal, et ained, mis on püsivad, liikuvad ja toksilised või väga püsivad ja väga 
liikuvad, tuleks lisada REACH-määruse väga ohtlike ainete loetellu;

78. palub, et komisjon seaks probleemsete kemikaalide, nagu kantserogeensete, 
mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete ning endokriinfunktsiooni kahjustavate 
kemikaalide kindlakstegemise ja reguleerimise ka oma Euroopa vähktõvevastase 
võitluse kavas prioriteediks, eelkõige seoses töötajate kaitsega, kuna Euroopa 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) andmetel põhjustab vähk ELis 52 % 
kõigist tööga seotud surmajuhtumitest45;

79. rõhutab, et kestlikkust toetava kemikaalistrateegiaga tuleks kehtestada polümeeride 
registreerimine, laiendada standardseid teabenõudeid kõigile sellistele ainetele, mis 
kehtivad ainetele, mille kogus jääb vahemikku 1–10 tonni, tugevdada teabenõudeid 
toksikoloogiliste omaduste ning kasutusalade ja kokkupuute kohta, nõudes muu hulgas 
kemikaaliohutuse aruannet ka ainete kohta, mille kogus jääb vahemikku 1–10 tonni, 
ning parandada kompleksainete hindamist (nt tundmatu või muutuva koostisega ained), 
toetades ECHAt eelkõige juba kasutusele võetud lahenduste edasiarendamisel (nt aine 
identifitseerimisandmete profiil); nõuab, et seda tüüpi ainete hindamiseks töötataks 
välja spetsiaalsed meetodid, mis võimaldavad kindlat teaduslikku käsitust ja on 
praktikas rakendatavad;

80. tuletab meelde liidu kohustust tagada toodetud nanomaterjalide ja sarnaste omadustega 
materjalide ohutus vastavalt seitsmendale keskkonnaprogrammile ning kordab oma 24. 

44 Euroopa Parlamendi resolutsioon rahvatervise kaitsmise kohta sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate eest, ELT 
C 36, 29.1.2016, lk 85.
45 https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/. 
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aprilli 2009. aasta üleskutset vaadata läbi kõik asjakohased õigusaktid, et tagada kõigi 
nanomaterjalide kasutusviiside ohutus toodetes, millel võib olla olelusringi jooksul 
mõju tervisele, keskkonnale või ohutusele, ning töötada välja asjakohased katsed 
nanomaterjalidega seotud ohtude ja nendega kokkupuute hindamiseks kogu nende 
olelusringi jooksul;

81. kutsub komisjoni üles selgitama tingimusi ja kriteeriume, mille alusel biolaguneva või 
kompostitava plasti kasutamine ei ole kahjulik ei keskkonnale ega inimeste tervisele, 
võttes samal ajal arvesse kõiki keskkonnaosasid, millesse need plastid võivad sattuda, 
ning kohaldades ettevaatuspõhimõtet;

82. palub, et komisjon viiks lõpule nanomaterjalide määratlust käsitleva soovituse 
läbivaatamise, muudaks seda vajaduse korral ja tagaks, et nanomaterjale määratletakse 
ja käsitletakse ühesuguselt kõikides õigusaktides õiguslikult siduva määratluse alusel;

83. nõuab, et komisjon paluks ECHA-l korrapäraselt hinnata ELi nanomaterjalide 
vaatluskeskuse toimimist ja mõju;

84. nõuab taimekaitsevahendeid käsitlevate õigusaktide täielikku rakendamist; kutsub 
komisjoni üles võtma arvesse Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2019. aasta eri 
üleskutseid parandada pestitsiididele lubade andmise liidu menetlust; kutsub komisjoni 
üles kiirendama Euroopa üleminekut madala riskiastmega pestitsiididele, nagu on 
määratletud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 47, ning vähendama sõltuvust 
pestitsiididest, muu hulgas soodustades ja toetades integreeritud taimekaitse tavade 
rakendamist, et saavutada pestitsiidide säästva kasutamise direktiivi eesmärgid ja viia 
selle eesmärgid üle asjakohastesse õigusaktidesse, parandada taimekaitsevahendite 
statistikat, töötada välja paremad riskinäitajad, vähendada väetiste kasutamist, et vältida 
mulla viljakuse vähenemist, ning toetada põllumajandustootjaid nende eesmärkide 
saavutamisel;

85. on seisukohal, et rahvatervise kaitse ja Euroopa põllumajandustootjatele võrdsete 
tingimuste tagamiseks ei tohiks keelatud toimeained siseneda ELi turule imporditud 
toodete kaudu;

86. kutsub komisjoni üles võtma meetmeid madala riskiastmega taimekaitsevahendite 
väljatöötamise kiirendamiseks ja seadma eesmärgi, et kõrge riskiastmega pestitsiidid 
kõrvaldatakse järk-järgult kasutuselt 2030. aastaks;

87. kutsub komisjoni üles seadma konkreetseid eesmärke, et oluliselt vähendada nii 
keemiliste pestitsiidide kasutamist kui ka nendest tulenevaid riske;

88. rõhutab murettekitavat viivitust läbivaatamisprogrammi täitmisel ning vajadust tagada 
biotsiidide toimeainete, muude koostisainete ja terviktoodete (sealhulgas endokriinseid 
häireid põhjustavate omaduste puhul) kiirem ja põhjalikum (uus) ohutushindamine, et 
tagada kodanike tervise ja keskkonna kaitse;

89. rõhutab, kui oluline on minna üle tegelikule ring- ja kliimaneutraalsele majandusele 
ning töötada välja mürgivabad materjalitsüklid; on seisukohal, et esmasest ja 
ringlussevõetud materjalist valmistatud tooted peaksid vastama samadele keemilistele 
standarditele; kordab, et jäätmehierarhia kohaselt, nagu on sätestatud jäätmete 
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raamdirektiivis46, on vältimine ringlussevõtust tähtsam ning seetõttu ei tohiks 
ringlussevõtuga õigustada ohtlike vanade ainete kasutamise jätkamist;

90. kordab, et probleemseid vanu aineid sisaldavate toodetega tuleks tegeleda tõhusa 
registreerimis-, jälgimis- ja kõrvaldamissüsteemi kaudu;

91. kinnitab oma 13. septembri 2018. aasta seisukohta võimaluste kohta käsitleda 
kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelisi seoseid ning eelkõige 
seda, et probleemsed ained on need, mis on REACH-määruse artiklis 57 sätestatud 
kriteeriumide järgi väga ohtlikud ained, Stockholmi konventsiooniga keelatud ained, 
REACH-määruse XVII lisa punktides loetletud piiratud kasutusega konkreetsed ained 
ning konkreetsete valdkondlike ja/või tooteid käsitlevate õigusaktidega reguleeritud 
ained;

92. on seisukohal, et mürgivabade materjalitsüklite saavutamise eeltingimuseks on kõiki 
tarneahelasse kuuluvates toodetes sisalduvaid ohtlikke kemikaale käsitleva 
mittekonfidentsiaalse teabe avaldamine tarbijatele ja jäätmekäitlejatele;

93. palub komisjonil töötada välja põhjalikud näitajad kemikaalide mõju kohta tervisele ja 
keskkonnale, mis muu hulgas aitaksid hinnata kemikaale käsitlevate õigusaktide 
mõjusust;

94. palub komisjonil tagada, et kiiresti loodaks ja tehtaks kõigis liidu keeltes kättesaadavaks 
kasutajasõbralik, läbipaistev, kohustuslik ja ühtlustatud avalik ELi teabesüsteem 
materjalides, esemetes ja jäätmetes sisalduvate ohtlike ainete kohta;

95. juhib tähelepanu sellele, et strateegia peaks aitama tööstusel saavutada mürgivaba 
keskkonna nimel kliimaneutraalsuse ja nullsaaste eesmärgid ning toetama siseturu head 
toimimist, edendades samal ajal ELi tööstuse konkurentsivõimet ning ohutut ja 
kestlikku innovatsiooni ja tootmist kooskõlas rohelise kokkuleppe ja uue 
tööstusstrateegiaga; rõhutab, et strateegias tuleks vältida tarbetut halduskoormust;

96. juhib tähelepanu sellele, et strateegia peaks uute integreeritud väärtusahelate 
väljatöötamise kaudu, mis seovad põllumajandus- ja keemiasektori, aitama 
keemiatööstusel saavutada kliimaneutraalsuse ja nullsaaste eesmärgid ning toetama 
siseturu head toimimist, edendades samal ajal ELi tööstuse konkurentsivõimet ja 
innovatsiooni;

97. nõuab VKEde toetamist, sealhulgas tehnilise abi andmist ohtlike ainete asendamiseks 
ohutumate alternatiividega, et aidata neil täita ELi kemikaale käsitlevaid õigusakte ning 
liikuda ohutute ja kestlike toodete tootmise ja kasutamise suunas, edendades teadus- ja 
arendustegevust, investeeringuid keskkonnasäästlikesse kemikaalidesse ja tehnoloogilist 
innovatsiooni liidu programmide, näiteks programmi „Euroopa horisont“ raames;

98. rõhutab, et kemikaale käsitlevad õigusaktid tuleks koostada nii, et VKEd saaksid neid 
rakendada ilma vajalikku kaitsetaset vähendamata;

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid, 
ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.
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99. rõhutab, et õigusaktid, mis tagavad regulatiivse stabiilsuse ja prognoositavuse, on 
keskse tähtsusega, et suunata vajalikku innovatsiooni üleminekuks ringmajandusel 
põhinevale, ohutule ja säästvale keemiasektorile, sealhulgas taastuvate lähteainete 
säästvale kasutamisele biomajanduse toetamiseks, ning pikaajalistele investeeringutele 
mürgivaba keskkonna saavutamiseks; toetab sellega seoses sidusrühmade kaasamist;

100. rõhutab, et liidu kemikaale käsitlevad õigusaktid peavad looma stiimuleid ohutu ja 
kestliku keemia, materjalide (sealhulgas plasti) ja tehnoloogia, sealhulgas 
kemikaalivabade alternatiivide jaoks, mis on ohutud ja kavandatult mürgivabad;

101. rõhutab sellega seoses, et strateegia peaks looma võimalusi keskkonnasõbralike 
tehnoloogiate laiendamiseks, et saavutada rohelise kokkuleppe eesmärgid;

102. rõhutab, et nende tehnoloogiate arendamist ja selliste kemikaalide tootmist tuleks ELis 
stimuleerida;

103. palub komisjonil töötada ECHA teadusliku ettepaneku alusel välja ELi kriteeriumid 
keskkonnasäästlike kemikaalide kohta; on seisukohal, et neid kriteeriume tuleks 
täiendada tootestandarditega (nt kestliku tootepoliitika raamistik);

104. kutsub komisjoni üles soodustama ohutuid ja kestlikke tooteid ja keskkonnahoidlikku 
tootmist ning võtma kasutusele ja/või kohandama majandushoobasid (nt tasud, 
keskkonnamaksud, laiendatud tootjavastutus), et saavutada väliskulude arvessevõtmine 
kemikaalide kogu olelusringi jooksul, sealhulgas tervise- ja keskkonnakulud, olenemata 
sellest, kas neid kasutatakse liidus või väljaspool liitu;

105. tuletab meelde, et ECHA-le laekuvatest tasudest saadav tulu väheneb edaspidi oluliselt; 
nõuab, et vaadataks läbi ECHA rahastamismudel ning võetaks kasutusele prognoositav 
ja kestlik rahastamismehhanism, et tagada ameti nõuetekohane pikaajaline toimimine ja 
kaotada kõik ebatõhusused, eelkõige need, mis tulenevad eelarveridade lahutamisest, 
tagades vajalikud vahendid, et rahuldada kasvav nõudlus ameti praeguse töö järele, ja 
piisavad lisaressursid mis tahes lisatöö jaoks, mida on vaja uues mitmeaastases 
finantsraamistikus, sealhulgas ECHA töötajad, kes tegelevad üksnes loomade kaitsega 
ja loomadega mitteseotud meetodite edendamisega kõigis ECHA tegevustes;

106. kutsub komisjoni ja nõukogu üles hoiduma ECHA vahendite kärpimisest iga-aastastes 
eelarvemenetlustes ning andma ECHA-le lisavahendeid mis tahes muude ülesannete 
täitmiseks, mis võivad olla vajalikud, näiteks ainete hindamine;

107. nõuab, et komisjoni talitustel, kelle ülesanne on tagada kestlikkust toetava 
kemikaalistrateegia edukas rakendamine, oleks piisavalt töötajaid ja piisav eelarve; 
rõhutab, et vahendite eraldamine peab vastama nii praegustele kui ka pikaajalistele 
poliitilistele prioriteetidele, ning eeldab seetõttu Euroopa rohelise kokkuleppe kontekstis 
inimressursside märkimisväärset suurendamist eelkõige komisjoni keskkonna 
peadirektoraadis ja asjakohastes ELi ametites;

108. nõuab liidu kemikaale käsitlevate õigusaktide täielikku rakendamist; palub 
liikmesriikidel eraldada piisavalt vahendeid, et paremini tagada kemikaale käsitlevate 
ELi õigusaktide täitmine, ning palub komisjonil ja ECHA-l seda piisavalt toetada;
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109. palub komisjonil auditeerida kemikaale käsitlevate õigusaktide täitmise tagamise 
süsteeme liikmesriikides ja teha soovitusi nende parandamiseks, tugevdada koostööd ja 
koordineerimist täitevasutuste vahel ja teha vajaduse korral ettepanekuid ELi 
õigusnormide täitmise tagamise vahendite kohta; kutsub komisjoni üles kasutama 
määruse (EL) 2019/102047 artikli 11 lõikega 4 antud volitusi, et tagada toodete piisav 
katsetamine kogu liidus;

110. on veendunud, et liikmesriigid peaksid saama selgeid suuniseid selle kohta, kuidas 
tugevdada kemikaale käsitlevate õigusaktide valdkonnas oma õigusnormide täitmise 
tagamise süsteeme, ning et selles valdkonnas tuleks tugevdada liikmesriikide 
täitevasutuste vahelist koordineerimist ja koostööd; kutsub komisjoni üles andma 
asjakohaseid suuniseid, võttes aluseks täitmise tagamise süsteemide auditi ja arvestades 
REACHi foorumi raames saadud kogemusi;

111. kutsub komisjoni üles toetama endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide vabade 
linnade ja kohalike kogukondade Euroopa võrgustiku loomist, et parandada koostööd ja 
vahetada parimaid tavasid, nagu seda tehakse linnapeade pakti raames;

112. kutsub komisjoni üles võtma kiiresti õiguslikke meetmeid, kui ta teeb kindlaks, et ELi 
kemikaale käsitlevaid õigusakte ei järgita; tuletab meelde oma 16. jaanuari 2020. aasta 
tähelepanekut48, et keskkonnarikkumistega seotud menetlused peavad olema 
tõhusamad; kutsub komisjoni üles vaatama läbi oma sisesuunised rikkumismenetluste 
kohta ja kasutama võimalust, mida pakub komisjoni peatselt avaldatav teatis parema 
õigusloome kohta, et tagada ELi õigusaktide kiire ja tõhus täitmine;

113. kutsub komisjoni üles tagama, et imporditud ja eksporditud kemikaalid ja tooted 
vastaksid samadele standarditele, mida kohaldatakse liidus toodetavate ja kasutatavate 
kemikaalide ja toodete suhtes, et tagada ELi ja kolmandate riikide tootjatele võrdsed 
tingimused; on seisukohal, et nõuetele mittevastavuse kontrolli liidus ja selle piiridel 
tuleks tõhustada, sealhulgas tolliasutuste vahelise tugevdatud koostöö ja sel eesmärgil 
spetsiaalse digitaalse vahendi väljatöötamise kaudu, võttes arvesse REACHi foorumi 
raames saadud kogemusi; väljendab heameelt komisjoni pikaajalise tegevuskava üle 
ühtse turu normide paremaks rakendamiseks ja täitmise tagamiseks49 ning kutsub 
komisjoni üles kasutama täiel määral ära tulevasi ettepanekuid, et tagada ELi kemikaale 
käsitlevate õigusaktide täitmine;

114. kutsub komisjoni üles põhjalikult hindama liikmesriikide sõltuvust kolmandatest 
riikidest imporditavatest kemikaalidest kriitilise tähtsusega väärtusahelates, nagu need, 
mis on seotud ravimite toimeainete, desinfektsioonivahenditega jne, ning kõiki sellega 
seotud ohutusriske;

115. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja poliitikameetmed, mis hõlbustaksid 
ja edendaksid ohutut ja säästvat kemikaalide tootmist Euroopa strateegilistes 

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1020 turujärelevalve ja toodete 
vastavuse kohta ning millega muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ ja määruseid (EÜ) nr 765/2008 ja (EL) nr 
305/2011, ELT L 169, 25.6.2019, lk 1.
48 Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2020. aasta resolutsioon bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 
konverentsi 15. istungjärgu (COP15) kohta, vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0015.
49 10. märtsi 2020. aasta teatis, COM(2020)0094.
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väärtusahelates, nagu ravimite toimeainete ja desinfektsioonivahendite tootmine, et 
taastada kontroll selle strateegilise valdkonna üle ja vähendada Euroopa sõltuvust 
kolmandatest riikidest, tagada turvaline kättesaadavus ja vältida ravimite nappust, 
kahjustamata avatud majandusega riikide rahvusvahelisest kaubandusest tulenevaid 
hüvesid;

116. palub komisjonil keelata ELis keelatud läviväärtuseta ohtlike ainete jäägid kõigis 
imporditud toodetes, kuna nendega kokkupuute tase ei ole ühelgi juhul ohutu, ning 
kohaldada imporditavate muude ainete suhtes samu jääkide piirnorme, mida 
kohaldatakse ELis toodetud ainete suhtes, et tagada ELi ja kolmandate riikide tootjatele 
ja põllumajandustootjatele võrdsed tingimused;

117. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles poliitiliselt ja rahaliselt toetama kõiki 
rahvusvahelisi struktuure ja protsesse, mille eesmärk on saavutada kemikaalide 
usaldusväärne haldamine ülemaailmsel tasandil;

118 kutsub komisjoni üles tunnistama, et keemiline saaste (sealhulgas pestitsiidid) on 
bioloogilise mitmekesisuse kriisi üks peamine põhjustaja, ning esitama seadusandlikke 
ettepanekuid, et tegeleda püsivate, akumuleeruvate ja liikuvate keemiliste ainete 
esinemisega keskkonnas ning nende kahjuliku mõjuga ökosüsteemidele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele;

119. rõhutab, et kemikaalide keskkonnasäästlikkus peab ühtlasi hõlmama keemiatööstuse ja 
ettevõtete sotsiaalset ja keskkonnaalast vastutust kogu nende tarneahela ulatuses;

120. on seisukohal, et liidu kemikaaliohutuse standardeid tuleks edendada rahvusvahelisel 
tasandil;

121. kutsub komisjoni üles jätkama tööd kemikaalide kasutamise rahvusvahelise strateegilise 
lähenemisviisi jätkuprogrammi, sealhulgas eriprogrammi reformi alal; kutsub komisjoni 
üles aitama kaasa läbirääkimistele sellealase piisava, prognoositava ja kestliku 
rahastamismehhanismi väljatöötamiseks;

122. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


