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Evropski parlament,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 168 in 191,

– ob upoštevanju Sklepa št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 
„Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“1 (7. okoljski akcijski program) 
in njegove vizije za leto 2050,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij ter 
o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (uredba REACH)2,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi 
(uredba CLP)3,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov4,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet5,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih6,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 

1 UL L 354, 28.12.2013, str. 171.
2 UL L 396, 30.12.2006, str. 3.
3 UL L 353, 31.12.2008, str. 1.
4 UL L 167, 27.6.2012, str. 1.
5 UL L 309, 24.11.2009, str. 1.
6 UL L 169, 2.6.2019, str. 45.



julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij1,

– ob upoštevanju Direktive 2004/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
februarja 2004 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi načel dobre 
laboratorijske prakse ter preverjanju njihove uporabe pri preskusih kemičnih snovi2,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/128/ES z dne 21. 
oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe 
pesticidov ter njenih poznejših sprememb3,

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 
23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi 
rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS4,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih5 („uredba o kozmetičnih izdelkih“),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 
2017 o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/20086,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
novembra 2009 o znaku EU za okolje7,

– ob upoštevanju Direktive 2013/39/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
avgusta 2013 o spremembi direktiv 2000/60/ES in 2008/105/ES v zvezi s prednostnimi 
snovmi na področju vodne politike8 kot dragocenega orodja za spremljanje in 
zmanjšanje čezmejnega kemičnega onesnaževanja površinskih voda,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU9,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2017/2398 z dne 12. decembra 201710, Direktive (EU) 
2019/130 z dne 16. januarja 201911 in Direktive (EU) 2019/983 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 5. junija 2019 o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu12,

– ob upoštevanju Direktive 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene13,

1 UL L 201, 21.7.2012, str. 60.
2 UL L 50, 20.2.2004, str. 44.
3 UL L 309, 24.11.2009, str. 71.
4 UL L 70, 16.3.2005, str. 1.
5 UL L 342, 22.12.2009, str. 59.
6 UL L 137, 24.5.2017, str. 1.
7 UL L 27, 30.1.2010, str. 1.
8 UL L 226, 24.8.2013, str. 1.
9 UL L 231, 6.9.2019, str. 1.
10 UL L 345, 27.12.2017, str. 87.
11 UL L 30, 31.1.2019, str. 112.
12 UL L 164, 20.6.2019, str. 23.
13 UL L 276, 20.10.2010, str. 33.



– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 26. junija 2019 z naslovom Snovanje strategije 
Unije za trajnostno politiko na področju kemikalij,

– ob upoštevanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega 
razvoja,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 4. oktobra 2019 z naslovom Več krožnosti – prehod 
na trajnostno družbo,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. decembra 2019 z naslovom Nov strateški okvir 
EU za varnost in zdravje pri delu: boljše izvajanje varnosti in zdravja pri delu v EU,

– ob upoštevanju političnih smernic Komisije za obdobje 2019–2024, zlasti cilja o Evropi 
brez emisij,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. novembra 2018 z naslovom Čist planet za 
vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in 
podnebno nevtralno gospodarstvo (COM(2018)0773) ter poglobljene analize, na katero 
se opira to sporočilo1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. marca 2018 z naslovom Splošno poročilo 
Komisije o izvajanju uredbe REACH in pregledu nekaterih elementov – Sklepi in 
ukrepi (COM(2018)0116) ter spremnega delovnega dokumenta služb Komisije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. novembra 2018 z naslovom Za celovit okvir 
Evropske unije o endokrinih motilcih (COM(2018)0734),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. novembra 2018 z naslovom Pregled Uredbe 
(ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih v zvezi s 
snovmi z lastnostmi endokrinih motilcev (COM(2018)0739),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. junija 2019 z naslovom Ugotovitve 
preverjanja ustreznosti najpomembnejše zakonodaje o kemikalijah (razen uredbe 
REACH) ter opredeljeni izzivi, vrzeli in pomanjkljivosti (COM(2019)0264),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. aprila 2009 o regulativnih vidikih 
nanomaterialov2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2015 o učinkoviti rabi virov: prehod na 
krožno gospodarstvo3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2018 o izvajanju sedmega okoljskega 
akcijskega programa4,

1 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_
in_support_en_0.pdf 

2 UL C 184, 8.7.2010, str. 82.
3 UL C 265, 11.8.2017, str. 65.
4 UL C 390, 18.11.2019, str. 10.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2018 o izvajanju svežnja o 
krožnem gospodarstvu: možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o 
kemikalijah, proizvodih in odpadkih1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2030 – Vračanje narave v naša življenja 
(COM(2020)0380),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija „od vil do 
vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem (COM(2020)0381),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2020 z naslovom Novi akcijski 
načrt za krožno gospodarstvo – Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo 
(COM(2020)0098),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom „Nova industrijska 
strategija za Evropo“ (COM(2020)0102),

– ob upoštevanju evropskega načrta za premagovanje raka, ki ga je Komisija predstavila 
februarja 2020,

– ob upoštevanju javnega posvetovanja Komisije o evropskem načrtu za premagovanje 
raka2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. januarja 2018 o izvajanju svežnja o 
krožnem gospodarstvu: možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o 
kemikalijah, proizvodih in odpadkih (COM(2018)0032) in s tem povezanega delovnega 
dokumenta služb Komisije (SWD(2018)0020),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2018 o evropski strategiji za 
plastiko v krožnem gospodarstvu3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2018 o izvajanju Uredbe (ES) 
št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o postopku Unije za registracijo 
pesticidov5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. februarja 2019 o izvajanju Direktive 
2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. aprila 2019 o celovitem okviru Evropske unije 
o endokrinih motilcih7,

1 UL C 433, 23.12.2019, str. 146.
2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-

s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation 
3 UL C 433, 23.12.2019, str. 136.
4 UL C 433, 23.12.2019, str. 183.
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0023.
6 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0082.
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0441.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. maja 2018 o globalni prepovedi testiranja 
kozmetičnih izdelkov na živalih2,

– ob upoštevanju poročila okoljskega programa OZN z dne 29. aprila 2019 z naslovom 
Global Chemicals Outlook II - From Legacies to Innovative Solutions: Implementing 
the 2030 Agenda for Sustainable Development (Drugo poročilo o svetovnih obetih na 
področju kemikalij – od kemikalij iz preteklosti do inovativnih rešitev: izvajanje agende 
za trajnostni razvoj do leta 2030),

– ob upoštevanju poročila Evropske agencije za okolje z dne 4. decembra 2019 z 
naslovom The European environment – state and outlook 2020 (Evropsko okolje – 
stanje in napovedi 2020),

– ob upoštevanju študije iz avgusta 2017 o strategiji za nestrupeno okolje v sedmem 
okoljskem akcijskem programu3, ki jo je naročila Komisija,

– ob upoštevanju študije o endokrinih motilcih: od znanstvenega dokaza do varovanja 
zdravja ljudi4, ki jo je naročil Odbor Evropskega parlamenta za peticije ter je bila 
objavljena januarja 2019 in posodobljena maja 2019, 

– ob upoštevanju poročila iz junija 2019, ki sta ga koordinirala Komisija in njen 
organizacijski partner dansko ministrstvo za okolje in prehrano z naslovom EU 
Chemicals Policy 2030: Building on the past, moving to the future (Politika EU o 
kemikalijah do leta 2030: graditi na preteklosti s pogledom v prihodnost),

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 05/2020 o 
trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev: omejen napredek pri merjenju in 
zmanjševanju tveganj,

– ob upoštevanju vprašanja Komisiji o trajnostni strategiji za kemikalije (O-000044/2020 
– B9-0013/2020),

– ob upoštevanju člena 136(5) in člena 132(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

A. ker je Komisija v sporočilu z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru 
napovedala, da bo do poletja 2020 predstavila trajnostno strategijo za kemikalije;

B. ker bi morala trajnostna strategija za kemikalije prispevati k ustreznemu izvajanju načel 
politike Unije o okolju, kot so opredeljena v členu 191(2) PDEU;

C. ker EU in njene države članice niso izpolnile cilja 12 v okviru ciljev trajnostnega 
razvoja, na podlagi katerega bi morale do leta 2020 zagotoviti ustrezno ravnanje s 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2020)0005.
2 UL C 41, 6.2.2020, str. 45.
3 https://op.europa.eu/s/nJFb 
4 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/

IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf 
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kemikalijami in vsemi odpadnimi snovmi v njihovem celotnem življenjskem ciklu v 
skladu z dogovorjenimi mednarodnimi okviri ter občutno zmanjšati njihovo sproščanje 
v zrak, vodo in tla, da bi se zmanjšali njihovi škodljivi učinki na zdravje ljudi in okolje; 
ker so potrebna znatno večja prizadevanja za uresničitev cilja 3 v okviru ciljev 
trajnostnega razvoja in do leta 2030 občutno zmanjšati število primerov smrti in bolezni 
zaradi nevarnih kemikalij ter onesnaženosti zraka, vode in tal; ker lahko trajnostna 
strategija za kemikalije prispeva k doseganju ciljev trajnostnega razvoja;

D. ker se kemične, fizikalne in toksikološke lastnosti kemikalij zelo razlikujejo; ker veliko 
snovi, ki so sestavni del našega vsakodnevnega življenja, sicer ni nevarnih ali obstojnih, 
nekatere pa ostanejo v okolju, se kopičijo v prehranski verigi in so lahko že v nizkih 
koncentracijah škodljive za zdravje ljudi;

E. ker onesnaževanje s sintetičnimi kemikalijami močno in vse bolj ogroža javno zdravje 
in okolje; ker je na primer rak, ki ga povezujejo z izpostavljenostjo nevarnim 
kemikalijam, glavni vzrok smrti, povezanih z delom; ker v EU vsako leto zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu približno 120 000 ljudi zboli za rakom, 
kar pomeni približno 80 000 smrtnih primerov letno1;

F. ker imajo predpisi ključno vlogo pri preprečevanju škode zaradi nevarnih kemikalij; ker 
se ocenjuje, da se je v zadnjih 20 letih, tudi zaradi izvajanja zakonodaje na področju 
varnosti in zdravja pri delu, preprečilo milijon novih primerov raka; ker je bilo v študiji 
iz leta 2017 previdno ocenjeno, da kumulativne koristi zakonodaje o kemikalijah v 
Evropski uniji znašajo več deset milijard EUR na leto2;

G. ker je treba s trajnostno strategijo za kemikalije dejansko zmanjšati izpostavljenost ljudi 
in okolja nevarnim kemikalijam ter hkrati izboljšati konkurenčnost in inovativnost 
evropske industrije;

H. ker onesnaževanje s kemikalijami povzroča izgubo kopenskih in vodnih ekosistemov in 
vodi do zmanjšanja „odpornosti ekosistemov“, tj. njihovih samozaščitnih in 
obnovitvenih sposobnosti, kar je vzrok za hiter upad živalskih populacij;

I. ker je Svet 26. junija 2019 pozval Komisijo, naj pripravi akcijski načrt za odpravo vseh 
nebistvenih oblik uporabe perfluoriranih spojin (PFAS) zaradi njihove visoke 
obstojnosti ter povečanih tveganj za zdravje in okolje3;

J. ker je Evropska agencija za okolje v poročilu iz leta 2020 z naslovom Evropsko okolje – 
stanje in napovedi izrazila rastočo zaskrbljenost glede vloge kemikalij pri slabšanju 
stanja našega okolja in opozorila, da predvideno povečanje proizvodnje kemikalij ter 
stalnih emisij obstojnih in nevarnih kemikalij kaže, da se kemična obremenitev za 
zdravje in okolje verjetno ne bo zmanjšala ter da sedanje politike niso ustrezne za 
obravnavanje velikega števila kemikalij;

K. ker je potreben prehod na proizvodnjo kemikalij, ki so varne po zasnovi, vključno z 
uporabo manj nevarnih kemikalij v celotnem življenjskem ciklu proizvodov, da se 
zmanjša onesnaževanja s kemikalijami in izboljša krožnost evropskega gospodarstva; 

1 https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/work-related-cancer 
2 OZN, Global Chemicals Outlook II: summary for policymakers (Svetovne napovedi na 

področju kemikalij II: povzetek za oblikovalce politik).
3 Sklepi Sveta, sprejeti dne 26. junija 2019, z naslovom Snovanje strategije Unije za 

trajnostno politiko na področju kemikalij, točka 14.

https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/work-related-cancer


ker mora akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo obravnavati strupene kemikalije, da 
bi dosegli te cilje;

L. ker dopuščanje vnosa prepovedanih snovi ali snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, na 
trg EU prek uvoženih proizvodov iz tretjih držav ni v skladu s ciljem razvoja ciklov 
nestrupenih materialov;

M. ker je dobrodošlo, da Komisija financira projekte za spodbujanje inovativnih digitalnih 
tehnologij za sledenje kemikalijam v dobavni verigi (npr. blokovna veriga);

N. ker so zarodki, dojenčki, otroci, nosečnice, starejši in revni še posebej dovzetni za 
učinke izpostavljenosti kemikalijam; ker so gospodinjstva z nizkimi dohodki lahko 
nesorazmerno izpostavljena, ker pogosto živijo blizu virov večjih izpustov, kot so 
odlagališča nevarnih odpadkov in proizvodni obrati1;

O. ker Komisija ni nikoli pripravila strategije za nestrupeno okolje, kot je bilo obljubljeno 
v sedmem okoljskem akcijskem načrtu; ker je zdaj pomembno, da Komisija predlaga 
ambiciozno strategijo za učinkovito zmanjšanje izpostavljenosti ljudi in okolja 
nevarnim kemikalijam ter hkratno izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti evropske 
industrije;

P. ker so bile v študijah, ki jih naročila Komisija (npr. v zvezi s strategijo za nestrupeno 
okolje ter v okviru preverjanj ustreznosti uredbe REACH in zakonodaje na področju 
kemikalij, razen uredbe REACH), ugotovljene pomembne vrzeli v zakonodaji EU za 
varno ravnanje s kemikalijami v EU, med drugim neskladnosti na ravni sektorskih 
zakonodaj in pomanjkljivo izvajanje, ter je bil v njih opisan širok nabor ukrepov, ki bi 
jih bilo treba preučiti;

Q. ker so zaradi teh vrzeli in neskladnosti potrebni zakonodajni ukrepi za učinkovito 
zaščito zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih povzročajo kemikalije;

R. ker bi morala trajnostna strategija za kemikalije temeljiti na najnovejših neodvisnih 
znanstvenih spoznanjih in metodah ter obravnavati dejansko izpostavljenost skozi 
celotne življenjske cikle;

S. ker morajo Komisija in države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 opraviti 
neodvisno, objektivno in pregledno oceno aktivnih snovi v pesticidih in proizvodih, 
Evropska agencija za varnost hrane pa mora v skladu z Uredbo (ES) št. 178/2002 
(splošna živilska zakonodaja) izvesti neodvisen znanstveni pregled;

1. pozdravlja cilj ničelnega onesnaževanja za okolje brez strupov; priznava ključno vlogo 
sektorja kemikalij pri doseganju več ciljev zelenega dogovora, zlasti ambicije ničelnega 
onesnaževanja, podnebne nevtralnosti, energetskega prehoda, spodbujanja energijske 
učinkovitosti in krožnega gospodarstva, saj nudi inovativne proizvodne procese in 
materiale;

2. meni, da je treba vse oblike onesnaževanja preprečiti ali zmanjšati na raven, ki ni več 
škodljiva za zdravje ljudi in okolje, ter tako omogočiti, da živimo dobro znotraj 
okoljskih omejitev našega planeta;

1 OZN, „Global Chemicals Outlook II: summary for policymakers“ (Svetovne napovedi 
na področju kemikalij II: povzetek za oblikovalce politik).



3. meni, da je zagotavljanje, da so vsi načini uporabe kemikalij, materialov in proizvodov 
varni, trajnostni in krožni po zasnovi, ključen preventivni ukrep za varovanje zdravja 
ljudi, vzpostavitev okolja brez strupov (zrak, voda, tla) in zaščito biotske raznovrstnosti, 
pa tudi za vzpostavitev podnebno nevtralnega, z viri gospodarnega, krožnega in 
konkurenčnega gospodarstva;

4. poziva Komisijo, naj pripravi celovito trajnostno strategijo o kemikalijah, da bi dosegli 
potreben paradigmatski preskok za uresničitev cilja ničelnega onesnaževanja za okolje 
brez strupov, da bi zagotovili visoko raven zaščite zdravja ljudi, zdravja živali in okolja, 
čim bolj zmanjšali izpostavljenost nevarnim kemikalijam, pri tem pa bi bilo treba zlasti 
upoštevati previdnostno načelo in učinkovito zaščito delavcev, čim bolj zmanjšati 
uporabo poskusov na živalih, ohranjati in obnavljati ekosisteme in biotsko raznovrstnost 
ter spodbujati inovacije pri trajnostnih kemikalijah, ki bodo podlaga za evropsko 
strategijo za krožno, varno in trajnostno gospodarstvo, ki bo gospodarno z viri, obenem 
pa bi okrepili konkurenčnost in inovacijsko sposobnost gospodarstva Unije ter 
zagotovili zanesljivost oskrbe in spodbudili zaposlovanje v EU;

5. poudarja, da mora prihodnja trajnostna strategija za kemikalije obravnavati tudi 
trajnostno pridobivanje materialov in energijsko intenzivnost pri proizvodnji kemikalij v 
celotni dobavni verigi, pa tudi zdravstvene, socialne in okoljske standarde ter človekove 
pravice;

6. poudarja, da bi morala biti nova strategija skladna z drugimi političnimi cilji iz zelenega 
dogovora, vključno s cilji iz podnebne zakonodaje, novim akcijskim načrtom za krožno 
gospodarstvo, novo industrijsko strategijo za Evropo in evropskim načrtom za boj proti 
raku, pa tudi z novimi okoliščinami za gospodarstvo po pandemiji COVID-19, ter jih 
dopolnjevati;

7. poudarja, da bi morala nova strategija opisati sektorje v katerih in načine kako lahko 
kemična industrija prispeva k tem ciljem, kot so čista energija, surovine, trajnostni 
promet, digitalizacija in zmanjšana poraba;

8. meni, da bi morala Komisija pripraviti celovito strategijo s ključnim poudarkom na 
trajnosti, ki bi morala prispevati h konsolidaciji vseh ustreznih politik, vključno s 
politikami na področju kemikalij, trgovine, davkov, inovacij in konkurence, ter 
zagotavljati njihovo izvrševanje, da bi privabili naložbe v Evropo in ustvarili trge za 
krožne in nizkoogljične proizvode;

9. poudarja, da je kemična industrija zelo pomembna za evropsko gospodarstvo ter da sta 
posodobitev in razogljičenje te industrije bistvenega pomena za uresničevanje ciljev 
zelenega dogovora; priznava, da lahko kemična industrija zagotovi več nizkoogljičnih 
rešitev; poudarja pomen razvoja kemične industrije, da bi pomagala pri uresničevanju 
podnebnih ambicij EU za leti 2030 in 2050; poudarja, da je spodbujanje varnih in 
trajnostnih inovacij ključni element pri prehodu z linearne na krožno in trajnostno 
industrijo, kar bi temu sektorju zagotovilo pomembno konkurenčno prednost;

10. meni, da bi bilo treba s trajnostno strategijo za kemikalije doseči usklajenost in sinergije 
med zakonodajo o kemikalijah (REACH, CLP, obstojna organska onesnaževala, živo 
srebro, fitofarmacevtska sredstva, biocidi, mejne vrednosti ostankov, zakonodaja o 
varnosti in zdravju pri delu) in zakonodajo Unije, povezano s tem, tudi s posebno 
zakonodajo o proizvodih (igrače, kozmetični izdelki, materiali, namenjeni za stik z 
živili, gradbeni proizvodi, farmacevtski izdelki, embalaža, Direktiva (EU) 2019/904 o 



plastičnih izdelkih za enkratno uporabo), splošno zakonodajo o proizvodih (okoljsko 
primerna zasnova, znak za okolje, prihodnja politika o trajnostnih proizvodih), 
zakonodajo, ki ureja različne dele okolja (voda, tla in zrak), zakonodajo o virih 
onesnaževanja, vključno z industrijskimi obrati (direktiva o industrijskih emisijah, 
direktiva Seveso III), pa tudi zakonodajo o odpadkih (npr. direktiva o omejevanju 
nevarnih snovi, direktiva o izrabljenih vozilih);

11. poudarja, da bi bilo treba posebno pozornost nameniti zmanjšanju prekrivanj med 
pravnimi okviri in med nalogami, dodeljenimi Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), 
Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) in Evropski agenciji za zdravila (EMA);

12. poudarja, da mora biti trajnostna strategija za kemikalije usklajena s hierarhijo ukrepov 
za obvladovanje tveganja, pri kateri imajo preprečevanje izpostavljenosti, postopno 
prenehanje uporabe nevarnih snovi in zamenjava z varnejšimi alternativami, kjer je to 
izvedljivo, prednost pred ukrepi obvladovanja;

13. poudarja, da je treba v okviru ukrepov za izboljšanje javnega zdravja in povečanje 
odpornosti proti virusom, kot je SARS-CoV-2, zmanjšati in preprečiti izpostavljenost 
kemikalijam, kot so endokrini motilci, za katere se je izkazalo, da prispevajo k velikemu 
porastu kroničnih bolezni, nekateri od njih pa lahko ovirajo imunski sistem in njegove 
vnetne reakcije1;

14. poudarja, da bi morala strategija v celoti odražati previdnostno načelo in načelo 
preventivnega ukrepanja ter načeli, da se okoljska škoda prednostno odpravi pri viru in 
da plača onesnaževalec, pa tudi temeljna načela evropske zakonodaje o kemikalijah, kot 
je načelo, da dokazno breme nosijo proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki, ter da 
bi morala učinkovito uporabljati ta načela;

15. meni, da bi bili mehanizmi razširjene odgovornosti proizvajalca dobro orodje za 
izvajanje načela „onesnaževalec plača“ in da bi hkrati spodbujali inovacije;

16. poudarja potrebo po ambicioznih ciljih za povečanje števila kemikalij, ki se preučijo 
vsako leto, zlasti kar zadeva njihove lastnosti endokrinih motilcev;

17. poudarja, da bi morala biti trajnostna strategija za kemikalije tesno povezana s strategijo 
EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030;

18. izpostavlja, da bi morala nova trajnostna strategija za kemikalije temeljiti na trdnih in 
najnovejših znanstvenih dokazih, ob upoštevanju tveganja, ki ga povzročajo endokrini 
motilci, nevarne kemikalije v uvoženih proizvodih, kombinirani učinki različnih 
kemikalij in zelo obstojne kemikalije, in da bi morali pri poznejših regulativnih ukrepih 
poleg obravnave znanstvenih vprašanj (prepoznavanje in klasifikacija nevarnosti)2 
opraviti oceno učinka, pri kateri bi bilo treba upoštevati mnenje ustreznih deležnikov, 
da se izboljša jasnost, kar zadeva prednostne naloge;

19. poudarja, da trajnostna politika na področju kemikalij zahteva sočasno ukrepanje z več 
vidikov: opredelitev meril za trajnostne kemikalije za spodbujanje naložb, ki bi 
prispevale k preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, izboljšanje sledenja 
nevarnih kemikalij v proizvodih in spodbujanje njihove zamenjave z varnejšimi 
alternativami ter oblikovanje zavezništev s ključnimi sektorji za pripravo pobud za 

1 https://www.ehn.org/toxic-chemicals-coronavirus-2645713170.html 
2 Sodba Sodišča Evropske unije z dne 16. decembra 2015 v zadevi T-521/14.

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


krožno gospodarstvo (npr. gradbeništvo, tekstilna industrija, industrija elektronike, 
avtomobilska industrija);

20. ponavlja, da bi bilo treba odpraviti vse regulativne vrzeli in slabosti v zakonodaji EU o 
kemikalijah, da bi bilo treba zakonodajo v celoti izvajati in da bi morala nova trajnostna 
strategija za kemikalije dejansko prispevati k največjemu možnemu hitremu 
nadomeščanju snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, in drugih nevarnih kemikalij, 
vključno z endokrinimi motilci, zelo obstojnimi kemikalijami, nevrotoksikanti in 
imunotoksikanti ter obstojnimi organskimi onesnaževali, pa tudi k reševanju vprašanj 
kombiniranih učinkov kemikalij, nanooblik snovi in izpostavljenosti nevarnim 
kemikalijam v proizvodih; meni, da bi morala strategija prispevati tudi k učinkovitosti 
nadzornih ukrepov; ponavlja, da bi morala vsakršna prepoved omenjenih kemikalij 
upoštevati vse vidike trajnosti;

21. z zaskrbljenostjo ponovno poudarja, da je zakonodaja, ki preprečuje prisotnost 
kemikalij v proizvodih, tudi v uvoženih proizvodih, razdrobljena, da ni sistematična niti 
dosledna in da se uporablja le za nekatere snovi, proizvode in vrste uporabe, pri čemer 
pogosto obstajajo številne izjeme; poziva Komisijo, naj v okviru trajnostne strategije za 
kemikalije predstavi akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti v sedanjem pravnem 
okviru, pri čemer naj se prednostno osredotoči na proizvode, s katerimi potrošniki 
pogosto prihajajo v tesen stik, kot so tekstilni proizvodi, pohištvo, otroški proizvodi in 
vpojni higienski proizvodi;

22. opozarja, da je treba do leta 2020 vse zadevne snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, 
vključno s snovmi z lastnostmi endokrinih motilcev, ki vzbujajo enako zaskrbljenost, 
uvrstiti na seznam kandidatnih snovi iz uredbe REACH; poudarja, da bodo po letu 2020 
potrebna prizadevanja za odkrivanje morebitnih dodatnih snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost, in za nadaljnje zagotavljanje popolne skladnosti dokumentacije v zvezi z 
registracijo; poziva Komisijo, naj hitro postopno odpravi snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost;

23. meni, da bi morala nova strategija za kemikalije zagotoviti, da nobene kemične snovi s 
potencialno nevarnimi učinki na zdravje ljudi ali okolje ne bi dali na trg pred temeljito 
oceno nevarnosti in tveganj, povezanih s to snovjo;

24. poudarja, da se je treba jasno zavezati k srednjeročnemu in dolgoročnemu zagotavljanju 
financiranja za boljše in neodvisne raziskave na področju zelene kemije, ki temelji na 
varni zasnovi, za razvoj varnih in trajnostnih alternativ, vključno z nekemičnimi 
alternativami, in za spodbujanje nadomestitve škodljivih kemikalij, kjer je to mogoče, 
ter varne in trajnostne proizvodnje, ki zagotavlja ustrezne pogoje za varne in trajnostne 
inovacije ter razvoj novih in varnejših kemikalij;

25. poudarja, da bi morala kemična industrija veliko prispevati k temu financiranju;

26. poudarja, da se je treba jasno zavezati k zagotavljanju sredstev za humani biomonitoring 
in okoljsko spremljanje vplivov in izpostavljenosti kemikalijam za izboljšanje 
ocenjevanja in obvladovanja kemičnih tveganj, pa tudi k boljši izmenjavi in uporabi 
podatkov o spremljanju na lokalni, regionalni in nacionalni rani ter ravni EU med 
državami, sektorji in institucijami na ustreznih področjih politike (npr. voda, kemikalije, 
zrak, biomonitoring, zdravje itd.); poudarja, da bi bilo treba študije o humanem 
biomonitoringu izvajati ob polnem spoštovanju ustrezne zakonodaje o varstvu 
podatkov;



27. meni, da bi bilo treba pri znanstvenih raziskavah upoštevati tudi epigenetiko pri 
preskušanju domnevne strupenosti; poziva Komisijo, naj podpre ta cilj ter okrepi 
evropsko usklajevanje in ukrepanje na področju biomonitoringa; poudarja, da so 
potrebne raziskave premalo izpostavljenih vprašanj, kot so vrste raka, povezane z 
endokrinimi motnjami, in socialno-ekonomske posledice endokrinih motenj;

28. poudarja, da je trajnostno financiranje raziskav in inovacij pomembno za izboljšanje 
znanstvenega razumevanja učinkov nevarnih kemikalij na okolje, zdravje, biotsko 
raznovrstnost in odpornost ekosistemov ter za spodbujanje raziskav o izboljšanju metod 
za odkrivanje nevarnosti, povezanih s kemikalijami;

29. ponavlja, da je treba z obsežnejšo uporabo novih metodologij pristopa in inteligentnih 
strategij testiranja, vključno z metodami in vitro oziroma in silico, čim bolj zmanjšati in 
postopoma nadomestiti testiranje na živalih; poziva, naj se v to usmeri več prizadevanj 
in sredstev, da bo mogoče v vsej ustrezni zakonodaji (poleg tiste o kozmetičnih 
izdelkih) določiti hitro, zanesljivo in ponovljivo varnostno ocenjevanje, ki ne bo 
temeljilo na testiranju na živalih; obžaluje, da alternativnih metod testiranja (ki se ne 
izvajajo na živalih) še vedno ni mogoče uporabljati in sprejeti za regulativne namene, 
kar je deloma povezano z dejavniki, kot so vrzeli v razpoložljivih smernicah za 
testiranje1 in nezadostna sredstva za raziskave in razvoj metod, ki se ne izvajajo na 
živalih; zahteva, da se sprejmejo ukrepi za izboljšanje tega stanja;

30. meni, da bi bilo treba namesto zastarelih živalskih modelov kot referenčno merilo za 
potrjevanje novih metod uporabiti najboljša razpoložljiva znanstvena spoznanja;

31. poziva Komisijo, naj zagotovi precej hitrejše potrjevanje in uvajanje testnih metod, ki se 
ne izvajajo na živalih;

32. poziva Komisijo, naj preuči potencial digitalne tehnologije in umetne inteligence za 
pospešitev razvoja orodij za napovedno toksikologijo v podporo inovacijam;

33. poudarja, da prepovedi testiranja na živalih iz uredbe o kozmetičnih izdelkih ne sme 
spodkopavati testiranje, ki se izvaja v okviru druge zakonodaje, kot je uredba REACH;

34. meni, da bi bilo treba s to strategijo splošno oceno tveganja začeti širše uporabljati za 
celotno zakonodajo;

35. poziva Komisijo, naj z vsemi potrebnimi ukrepi zagotovi, da se bodo v vseh ustreznih 
predpisih v celoti in dosledno obravnavali kombinirani učinki kemikalij, tudi tako, da se 
zmanjša izpostavljenost ter po potrebi spremenijo zahteve v zvezi s podatki in razvijejo 
nove testne metode, po možnosti v skladu z metodologijami, o katerih so se dogovorile 
agencije EU;

36. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z Evropsko agencijo za kemikalije, Evropsko 
agencijo za varnost hrane, državami članicami in deležniki razvije metodologijo, ki bi 
upoštevala kombinirane učinke kemikalij, vključno s kombinirano izpostavljenostjo več 
kemikalijam in izpostavljenostjo iz različnih virov, kot je na primer faktor ocenjevanja 
zmesi, ter prilagodi pravne zahteve za obravnavanje teh učinkov pri oceni in 
obvladovanju tveganja v vseh ustreznih zakonodajah o kemikalijah in emisijah;

1 Ugotovitve preverjanja ustreznosti najpomembnejše zakonodaje o kemikalijah (razen 
uredbe REACH) ter opredeljeni izzivi, vrzeli in pomanjkljivosti (COM(2019)0264).



37. pozdravlja uporabo načela „ena snov – ena ocena nevarnosti“, da se bodo sredstva 
agencij in znanstvenih organov Unije bolje uporabila in se prizadevanja, tudi glede 
testiranja, ne bodo podvajala, pa tudi da bo manj možnosti za različne rezultate ocen ter 
se bodo predpisi o kemikalijah hitreje izvajali in bodo bolj usklajeni in pregledni ter se 
bodo zagotovili višja raven varovanja zdravja in okolja ter enaki konkurenčni pogoji za 
industrijo, hkrati pa se bodo upoštevale posebne okoliščine malih in srednjih podjetij;

38. poziva Komisijo, naj vzpostavi popolnoma povezano in interoperabilno zbirko 
podatkov EU o varnosti kemikalij, da si bodo lahko organi nemoteno izmenjevali te 
podatke, ter naj raziskovalcem, regulativnim organom, industriji in državljanom na 
splošno omogoči javen dostop do nje;

39. poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje in usklajevanje med evropskima 
evalvacijskima agencijama EFSA (Evropska agencija za varnost hrane) in ECHA 
(Evropska agencija za kemikalije) ter nacionalnimi agencijami, in sicer tako, da se za 
oceno tveganja v zvezi z biocidnimi in fitofarmacevtskimi proizvodi oblikujejo skupne 
smernice, pri katerih se upoštevajo najnovejše znanstvene ugotovitve, da bi tako 
preprečili nedoslednosti;

40. poudarja, da je treba bolj usklajeno ocenjevati kemikalije s podobnimi nevarnostmi, 
tveganji ali funkcijami kot skupine; zato poziva Komisijo, naj pri ocenjevanju in 
nadaljnjem regulativnem ukrepanju v večji meri uporablja znanstveno utemeljen pristop 
razvrščanja v skupine, da bi preprečili nezaželeno uporabo nadomestnih snovi in 
zmanjšali testiranje na živalih; poudarja, da uporaba pristopa „ena snov – ena ocena 
nevarnosti“ ne bi smela izključevati niti preprečiti, da se hkrati razvije tudi pristop 
razvrščanja snovi v skupine za oceno cele skupine kemikalij;

41. poziva Komisijo, naj ob podpori Evropske agencije za kemikalije vzpostavi forum za 
analiziranje prednosti in slabosti ter izvedljivosti uvedbe nove sheme za testiranje 
kemikalij, s katero bi varnostne študije izvajali pooblaščeni laboratoriji/institucije, 
imenovani(-e) v okviru regulativnega postopka, pri čemer bi nastale stroške krili 
vlagatelji, da bi se upoštevalo dokazno breme, ki ga nosijo podjetja;

42. meni, da so za ustrezno zaščito ranljivih skupin, kamor spadajo otroci, nosečnice in 
doječe matere, pa tudi starejše osebe, potrebni nadaljnji regulativni ukrepi. poziva 
Komisijo, naj sprejme splošno opredelitev ranljivih skupin in po potrebi predlaga 
ustrezno prilagoditev obstoječih pristopov k znanstveni oceni tveganja ter varstvo teh 
skupin poenoti v vseh predpisih o kemikalijah v skladu z najvišjimi standardi;

43. poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni kemikalijam, ki se kopičijo in ostanejo 
v organih, ki se v nosečnosti ali z materinim mlekom prenašajo na otroke in katerih 
posledice lahko občuti več generacij;

44. poudarja, da je treba oblikovati učinkovit mehanizem za usklajevanje zaščite ranljivih 
skupin, na primer z vključitvijo doslednih zahtev glede obvladovanja tveganja v 
ustrezne dele zakonodaje EU v zvezi s snovmi, ki vzbujajo zaskrbljenost, vključno z 
nevrotoksini in endokrinimi motilci;

45. meni, da bi morala trajnostna strategija za kemikalije prispevati k visoki ravni varstva 
delavcev pred škodljivimi kemikalijami;

46. poziva Komisijo, naj oblikuje zakonodajni predlog in snovi, strupene za razmnoževanje, 



vključi v področje uporabe Direktive 2004/37/ES o rakotvornih in mutagenih snoveh pri 
delu, da bo ta direktiva, kar zadeva način obravnave rakotvornih ali mutagenih snovi ali 
snovi, strupenih za razmnoževanje, usklajena z drugo zakonodajo EU o kemikalijah 
(npr. uredbo REACH in zakonodajo o biocidih, pesticidih in kozmetiki);

47. poudarja, da je pomembno zahtevati, da so vloge za avtorizacijo v okviru uredbe 
REACH dovolj natančne tudi glede izpostavljenosti zadevni snovi, tako da je mogoče 
ustrezno oceniti tveganje in sprejeti ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja, zlasti za 
delavce;

48. se zaveda, da so poklicne vrste raka razvrščene skupaj z drugimi vrstami raka in se na 
splošno ne priznavajo kot poklicne vrste raka; obsoja, da je bilo v več analizah 
ugotovljeno, da skoraj vse stroške, povezane s temi vrstami raka, nosijo delavci in 
njihove družine; poudarja, da so povezane tudi z izjemno visokimi stroški za delavce, 
delodajalce in nacionalne sisteme socialne varnosti; poziva Komisijo, naj poskrbi za 
ustrezno registriranje vrst raka in njihovih vzrokov, ki so povezani z delom;

49. poudarja pomen celovitih informacij o kemični nevarnosti in informacij o varnosti, ki 
morajo biti na voljo delodajalcem, saj morajo zaščititi in obveščati svoje delavce s 
pravilnimi varnostnimi navodili ter opremo za usposabljanje in zaščito in morajo 
izvajati dober sistem nadzora; poziva k učinkovitim nacionalnim delovnim inšpekcijam 
in sankcijam za kršitve varnostnih zahtev; spodbuja ustanavljanje odborov za 
preprečevanje;

50. poudarja, da je treba državljanom, delavcem in podjetjem zagotoviti jasne in razumljive 
informacije o kemičnih snoveh v vseh jezikih EU ter povečati preglednost in sledljivost 
v celotni dobavni verigi;

51. poziva, naj se s strategijo znatno izboljša izvajanje uredbe REACH, kar zadeva 
registracijo, evalvacijo in avtorizacijo in omejevanje, ter pojasni, kako je povezana z 
zakonodajnima okviroma o varnosti in zdravju pri delu ter o razvrščanju, označevanju 
in pakiranju; ponovno opozarja na načelo „brez podatkov ni trga“; vztraja, da morajo 
biti vse registracije snovi čim prej skladne; poziva k obveznemu posodabljanju 
dokumentacije v zvezi z registracijo na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih 
podatkov, tako da bodo registracije še naprej skladne; poziva k preglednosti, kar zadeva 
izpolnjevanje registracijskih obveznosti, ter naj se Evropski agenciji za kemikalije da 
izrecna pooblastila, da v primeru večkratnega neizpolnjevanja katere od zahtev 
registracijsko številko odvzame; poudarja, da so programi, ki jih Evropska agencija za 
kemikalije in industrija izvajata na prostovoljni podlagi, pomembni za izboljšanje 
dokumentacije v zvezi z registracijo ne zgolj za namene skladnosti; poziva Komisijo, 
naj podpre okvir za spodbujanje teh programov;

52. poziva Komisijo, države članice in Evropsko agencijo za kemikalije, naj si v 
medsebojnem sodelovanju prizadevajo, da bi vse relevantne trenutno znane snovi, ki 
vzbujajo veliko zaskrbljenost, vključile na seznam kandidatnih snovi do konca 
letošnjega leta, kot sta leta 2010 obljubila nekdanji podpredsednik Komisije Tajani in 
nekdanji komisar Potočnik ter kot je bilo ponovno poudarjeno v načrtu Komisije iz 
leta 20131;

53. poziva Komisijo, naj pravilno uporablja uredbo REACH v skladu s sodbo Sodišča 

1 https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SL&f=ST%205867%202013%20INIT
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Evropske unije z dne 7. marca 2019 v zadevi T-837/16 (Švedska proti Komisiji v zvezi 
s svinčevima kromatoma);

54. poziva Komisijo, naj upošteva roke, določene v uredbi REACH, zlasti glede odločitev v 
zvezi z avtorizacijo ali omejitvijo;

55. poudarja, da je pomembno zahtevati, da so vloge za avtorizacijo dovolj natančne glede 
uporabe zadevne snovi, tako da je mogoče ugotoviti, ali obstajajo primerne alternative 
ali ne;

56. poziva, naj se postopek za omejitev izboljša tako, da se snovi razvrstijo v skupine ter 
jasno opredelita in navedeta znanstvena negotovost ocene tveganja in rok za predložitev 
manjkajočih informacij ter upoštevajo stroški neukrepanja; poziva, naj se poveča raven 
potrebnih dokazov za odstopanja od predlagane omejitve;

57. poziva Evropsko agencijo za kemikalije, naj objavi toksikološke in ekotoksikološke 
študije, ki jih predložijo registracijski zavezanci in vlagatelji;

58. poziva Komisijo, naj predlaga, da se področje uporabe skrajšanega postopka iz 
člena 68(2) uredbe REACH, ki se nanaša na potrošniško uporabo, razširi na vse snovi, 
ki vzbujajo veliko zaskrbljenost;

59. meni, da je treba oceno tveganja, vključno z evalvacijo, in s tem povezano obvladovanje 
tveganja na splošno izboljšati in pospešiti, še zlasti v zvezi z identifikacijo rakotvornih 
in mutagenih snovi glede na zavezanost Komisije k boju proti raku;

60. poziva Komisijo, naj izboljša teste, ki zajemajo načine delovanja in končne točke 
endokrinih motilcev; poudarja, da čeprav se pomembni testi izvajajo (npr. na področju 
razmnoževanja, učinkov na ščitnični hormonski sistem), je njihov vpliv precej omejen 
zaradi nizke občutljivosti in v nekaterih primerih velike variabilnosti testov;

61. poziva Komisijo in države članice, naj ne izdajajo dovoljenj za snovi oziroma 
proizvode, če nimajo vseh podatkov o njihovi nevarnosti za zdravje in okolje ali če 
vlagatelj ne more dokazati, da ni primernih alternativ, kadar je to pogoj za avtorizacijo1;

62. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v postopku ocenjevanja tveganja vseh kemikalij v 
celoti upošteva neodvisna strokovno pregledana znanstvena literatura, ki naj ima enako 
težo kot študije za regulativne namene, izvedene v skladu z dobro laboratorijsko prakso; 
poudarja, da je mogoče s tem učinkovito prispevati k zmanjšanju nepotrebnega 
testiranja na živalih;

63. poziva, naj se pojasnijo določbe v zvezi z registracijo kemikalij, ki se uporabljajo kot 
intermediati v skladu z uredbo REACH, in sicer tako, da se te določbe uporabljajo le, 
kadar se intermediat pretvori v drugo registrirano snov, ter naj se zagotovi sistematični 
nadzor popolne skladnosti z uredbo REACH;

64. poziva Komisijo, naj omogoči hiter, učinkovit in pregleden regulativni nadzor nad 
škodljivimi kemikalijami ter razvije in izvaja sistem zgodnjega opozarjanja, da se 
opredelijo nova in nastajajoča tveganja ter zagotovi hitro regulativno nadaljnje 

1 Kot je navedeno v sodbi Sodišča Evropske unije z dne 7. marca 2019 v zadevi T-837/16 
(Švedska proti Komisiji v zvezi s svinčevima kromatoma);



ukrepanje in hitro zmanjša splošna izpostavljenost;

65. meni, da je mogoče z večjo preglednostjo glede postopkov in lastnosti kemikalij zvišati 
raven varovanja zdravja ljudi in okolja; poudarja, da je treba izboljšati preglednost glede 
skladnosti registracijskih zavezancev, obsega proizvodnje kemikalij, celovitih poročil o 
študijah, s katerimi se utemelji zanesljivost grobega povzetka študije, ter načrtovanja 
proizvodnje in uporabe snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost;

66. poudarja, da bi bilo treba v skladu z uredbama CLP in REACH revidirati zakonodajo o 
materialih, namenjenih za stik z živili, da bi vzpostavili skladen, zaščitni pristop k 
varnosti materialov in proizvodov, ki pridejo v stik z živili;

67. zlasti vztraja, da je potrebna celovita in usklajena pravna ureditev vseh materialov, 
namenjenih za stik z živili, ki bo temeljila na previdnostnem načelu, načelu „brez 
podatkov ni trga“, celovitih varnostnih ocenah, v katerih bi se obravnavale vse 
pomembne končne točke z vidika varnosti in zdravja, temeljile pa bi na najnovejših 
znanstvenih podatkih za vse kemikalije, ki se uporabljajo v materialih, namenjenih za 
stik z živili, učinkovitem izvrševanju in boljšem obveščanju potrošnikov;

68. poziva, naj se v materialih, namenjenih za stik z živili, postopno prepovejo snovi, ki 
vzbujajo veliko zaskrbljenost;

69. predlaga hiter popis dobre prakse na področju pravne ureditve materialov, namenjenih 
za stik z živili, na ravni držav članic, vključno z nacionalnimi ukrepi za reševanje 
problema izpostavljenosti endokrinim motilcem in fluorogljikom;

70. poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno povezavo med revizijo uredbe o materialih, 
namenjenih za stik z živili, ter strategijo „od vil do vilic“ in načrtom za premagovanje 
raka;

71. je zaskrbljen zaradi številnih nedoslednosti v zakonodaji Unije glede obstojnih, 
bioakumulativnih in strupenih snovi ter zelo obstojnih in zelo bioakumulativnih snovi, 
ugotovljenih pri preverjanju ustreznosti; poziva Komisijo, naj na podlagi ocen učinka in 
strokovnega znanja ter znotraj vzpostavljenih okvirov pripravi jasen akcijski načrt in po 
potrebi zakonodajne predloge o tem, kako obravnavati vse obstojne, bioakumulativne in 
strupene ter zelo obstojne in zelo bioakumulativne ter obstojne in mobilne snovi, pri 
čemer naj upošteva vse ustrezne predpise in okoljske medije;

72. poziva Komisijo, naj v akcijskem načrtu za perfluoroalkilirane snovi določi 
nespremenljive roke, da zagotovi hitro postopno odpravo vseh nebistvenih vrst uporabe 
PFAS ter pospeši razvoj varnih in neobstojnih alternativ za vse vrste uporabe 
perfluoroalkilirane snovi v okviru trajnostne strategije za kemikalije;

73. poziva Komisijo, naj opredeli koncept bistvene uporabe nevarnih kemikalij in merila 
zanjo, pri čemer naj kot podlago uporabi opredelitev bistvene uporabe, ki je določena v 
Montrealskem protokolu o snoveh, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, da se 
zagotovi usklajen pristop k regulativnim ukrepom v zvezi z nebistvenimi načini 
uporabe;

74. nadalje meni, da bi bilo treba snovi, ki so nevrotoksične ali imunotoksične, obravnavati 
kot snovi, ki vzbujajo enako veliko zaskrbljenost kot snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost, iz uredbe REACH;



75. kot že 18. aprila 2019 poziva, naj se vzpostavi celovit okvir Evropske unije za 
endokrine motilce, zlasti pa naj se na podlagi opredelitve Svetovne zdravstvene 
organizacije horizontalno opredelijo snovi, pri katerih obstaja sum, da so endokrini 
motilci, pa tudi znani in domnevni endokrini motilci v skladu z razvrstitvijo rakotvornih 
ali mutagenih snovi ali snovi, strupenih za razmnoževanje, v uredbi CLP, ustrezno 
spremenijo zahteve po podatkih, dejansko zmanjša splošna izpostavljenost ljudi in 
okolja endokrinim motilcem, pripravijo zakonodajni predlogi za uvedbo posebnih 
določb o endokrinih motilcih v zakonodajo o igračah, materialih, namenjenih za stik z 
živili, in kozmetičnih izdelkih, da se bodo endokrini motilci obravnavali enako kot 
rakotvorne ali mutagene snovi ali snovi, strupene za razmnoževanje, poleg tega pa naj 
se revidira vsa ustrezna zakonodaja, vključno z zakonodajo o materialih, namenjenih za 
stik z živili, da se endokrini motilci nadomestijo z drugimi snovmi;

76. kot že 14. marca 20131 poziva, naj se metode testiranja in navodila pripravijo tako, da bi 
se bolje upoštevali endokrini motilci, morebitni učinki pri majhnih odmerkih, 
kombinirani učinki ter nelinearna razmerja med odmerkom in odzivom, zlasti v 
kritičnem obdobju izpostavljenosti v razvoju; poudarja, naj se endokrini motilci 
obravnavajo kot snovi brez mejne vrednosti, razen če lahko vlagatelj znanstveno dokaže 
varno mejno vrednost;

77. poziva Komisijo, naj hitro začne izvajati priporočila iz preverjanja ustreznosti 
najpomembnejše zakonodaje o kemikalijah (razen uredbe REACH) in v uredbi CLP 
uvede nove razrede nevarnosti v skladu z globalno usklajenim sistemom (npr. za 
endokrine motilce, zemeljsko toksičnost, nevrotoksičnost, imunotoksičnost, obstojne, 
bioakumulativne in strupene ter zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi);

78. meni, da bi bilo treba snovi, ki so obstojne, mobilne in strupene ali zelo obstojne in zelo 
mobilne, dodati na seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, iz uredbe REACH;

79. poziva Komisijo, naj identifikacijo in pravno ureditev kemikalij, ki vzbujajo 
zaskrbljenost, kot so rakotvorne ali mutagene snovi ali snovi, strupene za 
razmnoževanje, in endokrini motilci, prednostno obravnava tudi v svojem evropskem 
načrtu za premagovanje raka, zlasti tudi zaradi zaščite delavcev, saj po podatkih 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) rak v EU povzroči 52 % 
vseh smrti, povezanih z delovnim mestom2;

80. poudarja, da bi bilo treba s trajnostno strategijo za kemikalije uvesti registracijo 
polimerov, zahtevo po standardnih informacijah razširiti na vse snovi v količinah od 1 
do 10 ton, izboljšati zahteve glede informacij o toksikoloških lastnostih ter o uporabi in 
izpostavljenosti, med drugim z zahtevo po poročilu o varnosti kemikalij za snovi v 
količinah od 1 do 10 ton, ter izboljšati ocenjevanje kompleksnih snovi (na primer snovi 
z neznano ali spremenljivo sestavo), in sicer tako da se Evropski agenciji za kemikalije 
pomaga pri nadgradnji že obstoječih rešitev (kot je profil identitete snovi); poziva, naj 
se razvijejo posebne metode za ocenjevanje teh vrst snovi, ki bodo omogočale zanesljiv 
na znanosti temelječ pristop in se bodo lahko uporabljale v praksi;

81. opozarja, da se je Unija zavezala, da bo v skladu s sedmim okoljskim akcijskim 
programom zagotovila varnost proizvedenih nanomaterialov in materialov s podobnimi 

1 Resolucija Evropskega parlamenta o varovanju javnega zdravja pred endokrinimi 
motilci (UL C 36, 29.1.2016, str. 85).

2 https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/ 
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lastnostmi, ter kot že 24. aprila 2009 poziva k reviziji vse ustrezne zakonodaje, da bi se 
zagotovila varnost vseh vrst uporabe nanomaterialov v proizvodih, ki lahko vplivajo na 
zdravje, okolje ali varnost, v njihovem življenjskem ciklu, ter razvili primerni testi za 
ocenjevanje nevarnosti nanomaterialov in izpostavljenosti nanomaterialom v njihovem 
celotnem življenjskem ciklu;

82. poziva Komisijo, naj pojasni pogoje in merila, skladno s katerimi uporaba biološko 
razgradljive ali za kompostiranje primerne plastike ni škodljiva za okolje in zdravje 
ljudi, ob upoštevanju vseh delov okolja, v katere bi bila lahko ta plastika izpuščena, in 
ob uporabi previdnostnega načela;

83. poziva Komisijo, naj dokonča pregled priporočila o opredelitvi nanomaterialov, ga po 
potrebi revidira ter s pravno zavezujočo opredelitvijo nanomaterialov zagotovi, da bodo 
ti dosledno opredeljeni;

84. zahteva, da Komisija od Evropske agencije za kemikalije zahteva redno izvajanje oceno 
uspešnosti in učinka evropske opazovalnice za nanomateriale;

85. poziva, naj se zakonodaja o fitofarmacevtskih sredstvih v celoti izvaja; poziva 
Komisijo, naj upošteva pozive Parlamenta z dne 16. januarja 2019 k izboljšanju 
postopka Unije za registracijo pesticidov; poziva jo tudi, naj pospeši prehod na uporabo 
pesticidov z nizkim tveganjem v Evropi, kot je določeno v členu 47 Uredbe (ES) št. 
1107/2009 in zmanjša odvisnost od njih, tako da med drugim zagovarja in podpira 
izvajanje praks integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, da se dosežejo 
cilji direktive o trajnostni rabi pesticidov ter da se prenesejo v ustrezno zakonodajo, 
izboljša statistiko fitofarmacevtskih sredstev, razvije boljše kazalnike tveganja, zmanjša 
uporabo gnojil zaradi preprečevanja izčrpanosti tal in kmete podpre pri izpolnjevanju 
teh ciljev;

86. meni, da zaradi zagotavljanja varovanja javnega zdravja in enakih konkurenčnih 
pogojev za evropske kmete prepovedane aktivne snovi ne bi smele vstopiti na trg EU 
prek uvoženih proizvodov;

87. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za pospešitev razvoja fitofarmacevtskih sredstev z 
nizkim tveganjem in določi cilj postopne odprave pesticidov z visokim tveganjem do 
leta 2030;

88. poziva Komisijo, naj določi specifične cilje za znatno zmanjšanje uporabe kemičnih 
pesticidov in tveganja zaradi njih;

89. poudarja, da se je program pregledovanja skrb vzbujajoče zavlekel in da je treba 
zagotoviti hitrejšo in celovitejšo (ponovno) varnostno oceno aktivnih snovi v biocidih, 
dodatkov in celotnih biocidnih sredstev (tudi glede povzročanja endokrinih motenj), da 
se zagotovi varovanje zdravja državljanov in okolja;

90. poudarja, kako pomembno je preiti na resnično krožno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo ter razviti cikle nestrupenih materialov; meni, da bi morali proizvodi, 
narejeni iz neobdelanih materialov, in proizvodi, narejeni iz recikliranih materialov, 
izpolnjevati enake standarde za kemikalije; ponavlja, da je v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki, kot je opredeljena v okvirni direktivi o odpadkih1, preprečevanje 

1 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o 
odpadkih (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).



pomembnejše od recikliranja, zato recikliranje ne bi smelo biti izgovor za širjenje 
uporabe nevarnih snovi iz preteklosti;

91. ponavlja, da bi bilo treba vprašanje proizvodov, ki vsebujejo problematične snovi iz 
preteklosti, reševati z učinkovitim sistemom sledenja in odstranjevanja;

92. ponavlja svoje stališče z dne 13. septembra 2018 o možnostih za obravnavanje stičišča 
med zakonodajami o kemikalijah, proizvodih in odpadkih, še zlasti, da so problematične 
snovi tiste, ki izpolnjujejo merila iz člena 57 uredbe REACH kot snovi, ki vzbujajo 
veliko zaskrbljenost, snovi, prepovedane v okviru Stockholmske konvencije (obstojna 
organska onesnaževala), določene snovi, ki so prepovedane v izdelkih, naštetih v Prilogi 
XVII k uredbi REACH, in določene snovi, ki jih ureja posebna sektorska zakonodaja 
in/ali zakonodaja o proizvodih;

93. meni, da cikla nestrupenih materialov ni mogoče doseči, če se vzdolž dobavne verige 
izdelkov potrošnikom in upravljavcem odpadkov ne razkrijejo vse nezaupne informacije 
o nevarnih kemikalijah v proizvodih;

94. poziva Komisijo, naj razvije celovite kazalnike učinkov kemikalij na zdravje in okolje, 
ki bi med drugim prispevali k ocenjevanju učinkovitosti zakonodaje o kemikalijah;

95. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo hitro vzpostavljen uporabnikom prijazen, 
pregleden in usklajen javni sistem obveščanja o nevarnih snoveh v materialih, izdelkih 
in odpadkih, ki bo čim prej na voljo v vseh jezikih Unije;

96. poudarja, da bi morala strategija v skladu z zelenim dogovorom in novo industrijsko 
strategijo industriji pomagati doseči cilja o podnebni nevtralnosti in ničelnem 
onesnaževanju za okolje brez strupov ter podpirati dobro delovanje notranjega trga, 
obenem pa povečevati konkurenčnost ter varnost, trajnost in inovativnost industrije EU; 
poudarja, da bi se bilo treba v strategiji izogibati nepotrebnim upravnim bremenom;

97. poudarja, da bi morala strategija kemični industriji pomagati doseči cilja o podnebni 
nevtralnosti in ničelnem onesnaževanju z razvojem novih celovitih vrednostnih verig, ki 
povezujejo kmetijski in kemijski sektor, ter podpirati dobro delovanje notranjega trga, 
obenem pa povečevati konkurenčnost in inovativnost industrije EU;

98. poziva k podpori malim in srednjim podjetjem, vključno s tehnično podporo za 
nadomestitev nevarnih snovi z varnejšimi alternativami, da bi jim pomagali pri 
skladnosti z zakonodajo EU o kemikalijah ter pri proizvodnji in uporabi varnih in 
trajnostnih proizvodov s spodbujanjem raziskav in razvoja, naložb v trajnostne 
kemikalije in tehnoloških inovacij v okviru programov Unije, kot je Obzorje Evropa;

99. poudarja, da bi morala biti zakonodaja o kemikalijah zasnovana tako, da jo bodo mala 
in srednja podjetja lahko izvajala, ne da bi to vplivalo na potrebno raven varstva;

100. poudarja, da je zakonodaja, ki zagotavlja regulativno stabilnost in predvidljivost, 
ključnega pomena za to, da ugotovimo, katere inovacije so potrebne za prehod na 
krožni, varni in trajnostni sektor kemikalij, vključno s trajnostno uporabo obnovljivih 
surovin v podporo biogospodarstvu, in kam dolgoročno usmeriti naložbe, za okolje brez 
strupov; podpira sodelovanje deležnikov pri tem;

101. poudarja, da mora zakonodaja Unije o kemikalijah spodbujati varno in trajnostno 
kemijo, materiale (tudi plastiko) in tehnologijo, vključno z nekemičnimi alternativami, 



ki so po zasnovi varne in nestrupene;

102. v zvezi s tem poudarja, da bi morala strategija ustvariti priložnosti za razširitev uporabe 
čistih tehnologij za doseganje ciljev zelenega dogovora;

103. poudarja, da je treba v EU spodbujati razvoj teh tehnologij in proizvodnjo teh kemičnih 
proizvodov;

104. poziva Komisijo, naj na podlagi znanstvenega predloga Evropske agencije za kemikalije 
oblikuje merila EU za trajnostne kemikalije; meni, da bi bilo treba ta merila dopolniti s 
standardi za proizvode (kot je okvir politike za trajnostne proizvode);

105. poziva Komisijo, naj spodbuja varne in trajnostne proizvode in čisto proizvodnjo ter 
uvede in/ali prilagodi gospodarske instrumente (npr. pristojbine, okoljske davke, 
razširjeno odgovornost proizvajalca), da bi dosegli internalizacijo eksternih stroškov v 
celotnem življenjskem ciklu kemikalij, vključno z zdravstvenimi in okoljskimi stroški, 
ne glede na to, ali se uporabljajo v Uniji ali zunaj nje;

106. želi spomniti, da se bo prihodek Evropske agencije za kemikalije od pristojbin precej 
zmanjšal; poziva k reviziji njenega finančnega modela in k uvedbi predvidljivega in 
vzdržnega mehanizma financiranja, da bo lahko dolgoročno ustrezno delovala in da se 
bo odpravila neučinkovitost, zlasti zaradi ločenih proračunskih vrstic ter se bodo 
zagotovila potrebna sredstva za zadostitev vse večjim zahtevam pri njenem aktualnem 
delu in dovolj dodatnih sredstev za morebitno dodatno delo, ki ga bo morala opraviti v 
okviru večletnega finančnega okvira, vključno z osebjem, ki bi se v agenciji ukvarjalo 
izključno z zaščito živali in spodbujanjem metod, ki se ne izvajajo na živalih, pri vseh 
dejavnostih agencije;

107. poziva Komisijo in Svet, naj se vzdržita zmanjševanja sredstev za Evropsko agencijo za 
kemikalije v letnih proračunskih postopkih in agenciji zagotovita dodatna sredstva za 
vse druge naloge, ki bi lahko bile potrebne, na primer ocenjevanje snovi;

108. poziva k zagotovitvi ustreznega števila osebja in proračuna za storitve Komisije, ki 
morajo zagotavljati ustrezno izvajanje strategije za trajnost kemikalij; poudarja, da 
morajo biti dodeljena sredstva skladna s trenutnimi in dolgoročnimi prednostnimi 
nalogami in zato v kontekstu evropskega zelenega dogovora pričakuje bistveno 
okrepitev človeških virov v generalnem direktoratu Komisije za okolje in v ustreznih 
evropskih agencijah;

109. poziva, naj se zakonodaja Unije o kemikalijah v celoti izvaja; poziva države članice, naj 
dovolj zmogljivosti namenijo izboljšanju izvrševanja te zakonodaje, Komisijo in 
Evropsko agencijo za kemikalije pa poziva, naj jim pri tem zagotovita ustrezno 
podporo;

110. poziva Komisijo, naj pregleda sisteme izvrševanja zakonodaje o kemikalijah v državah 
članicah in naj oblikuje predloge za izboljšave, okrepi sodelovanje in usklajevanje med 
izvršilnimi organi ter po potrebi predlaga izvršilne instrumente EU; poziva Komisijo, 
naj uporabi pooblastila iz člena 11(4) Uredbe (EU) 2019/10201, da bi zagotovila 

1 Uredba (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb 
(ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L 169, 25.6.2019, str. 1).



ustrezno testiranje proizvodov po vsej Uniji;

111. meni, da bi morale države članice prejeti jasne smernice o tem, kako naj okrepijo svoje 
sisteme izvrševanja na področju zakonodaje o kemikalijah, in da bi bilo treba okrepiti 
usklajevanje in sodelovanje med izvršilnimi organi držav članic na tem področju; 
poziva Komisijo, naj takšne pripravi na podlagi pregleda sistemov izvrševanja in 
izkušenj, ki jih je pridobila v okviru foruma REACH;

112. poziva Komisijo, naj podpre vzpostavitev mreže evropskih mest in lokalnih skupnosti, 
ki ne uporabljajo endokrinih motilcev, da bi izboljšali sodelovanje in izmenjavo dobre 
prakse, po analogiji s Konvencijo županov za podnebje in energijo;

113. poziva Komisijo, naj hitro sprejme pravne ukrepe, ko ugotovi, da se krši zakonodaja EU 
o kemikalijah; želi spomniti na svojo ugotovitev z dne 16. januarja 20201, da morajo biti 
postopki na področju okoljskih kršitev učinkovitejši; poziva Komisijo, naj pregleda 
svoje notranje smernice o postopkih o postopkih za ugotavljanje kršitev in naj prihodnja 
sporočila o boljšem pravnem urejanju izkoristi za zagotovitev hitrega in učinkovitega 
izvrševanja zakonodaje EU;

114. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo uvožene in izvožene kemikalije in proizvodi 
izpolnjevali enake standarde, kot veljajo za kemikalije in proizvode, proizvedene in 
uporabljane v Uniji, da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje med proizvajalci iz EU 
in zunaj nje; meni, da bi bilo treba okrepiti nadzor nad neskladnostjo v Uniji in na 
njenih mejah, med drugim z boljšim sodelovanjem med carinskimi organi in razvojem 
posebnega digitalnega orodja v ta namen, ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih v 
okviru foruma REACH; pozdravlja dolgoročni akcijski načrt Komisije za boljše 
izvajanje in izvrševanje pravil enotnega trga2 ter poziva Komisijo, naj v celoti izkoristi 
prihodnje predloge, da bi zagotovila izvrševanje zakonodaje EU o kemikalijah;

115. poziva Komisijo, naj opravi temeljito oceno odvisnosti držav članic od uvoza kemikalij 
v kritičnih vrednostnih verigah iz tretjih držav, kot so aktivne farmacevtske učinkovine, 
razkužilna sredstva itd., ter s tem povezanih varnostnih tveganj;

116. poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo politike za omogočanje in spodbujanje 
kemične proizvodnje v Evropi v strateških vrednostnih verigah, kot so aktivne 
farmacevtske učinkovine in razkužilna sredstva, da bi znova prevzeli nadzor nad tem 
strateškim področjem in zmanjšali odvisnost Evrope od tretjih držav, zagotovili varen 
dostop do zdravil in preprečili njihovo pomanjkanje, ne da bi s tem ogrozili koristi 
mednarodne trgovine za odprta gospodarstva;

117. poziva Komisijo, naj prepove uvoz vseh ostankov nevarnih snovi brez mejne vrednosti, 
katerih uporaba je v EU prepovedana, saj nobena stopnja izpostavljenosti tem snovem 
ni varna, in naj uporabi enake mejne vrednosti ostankov za druge uvožene snovi kot pri 
snoveh, proizvedenih v EU, da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje za proizvajalce 
in kmete iz EU in zunaj nje;

118. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo, politično in finančno, vse mednarodne 

1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2020 o 15. zasedanju Konference 
pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (sprejeta besedila, 
P9_TA(2020)0015).

2 Sporočilo z dne 10. marca 2020, COM(2020)0094.



strukture in procese za zagotovitev skrbnega ravnanja s kemikalijami na svetovni ravni;

119. poziva Komisijo, naj prepozna kemično onesnaženje (vključno s pesticidi) kot enega 
glavnih dejavnikov krize biotske raznovrstnosti in naj pripravi zakonodajne predloge za 
obravnavo vprašanj obstojnih, akumulativnih in mobilnih kemične snovi v okolju ter 
njihovih škodljivih učinkov za ekosisteme in biotsko raznovrstnost;

120. poudarja, da mora trajnost kemikalij vključevati tudi družbeno in okoljsko odgovornost 
kemične industrije in podjetij vzdolž celotne dobavne verige;

121. meni, da bi bilo treba na mednarodni ravni promovirati unijske standarde kemijske 
varnosti;

122. poziva Komisijo, naj nadaljuje delo v zvezi z naslednikom strateškega pristopa k 
mednarodnemu ravnanju s kemikalijami, vključno z reformo posebnega programa; 
poziva Komisijo, naj prispeva k pogajanjem za razvoj ustreznega, predvidljivega in 
trajnostnega mehanizma financiranja v zvezi s tem;

123. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


