
                                                                                                                                                 EK 

Birliğin Sürdürülebilir Kimyasallar Stratejisi: Teslim Etme Zamanı 

- Konsey Kararları -  

 

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, 

Avrupa Birliği’nin yeni büyüme stratejisini1 ve Avrupa Yeşil Mutabakat’nı2 

HATIRLATARAK; 

Toksik olmayan bir çevre açısından Birliğin3 sürdürülebilir kimyasallar politikası stratejisine 

ilişkin 26 Haziran 2019 tarihli Konsey kararlarını HATIRLATARAK; 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2020 Genel Birlik Çevre Eylem Programına İlişkin 

2013 Kararını (7. EAP)4 HATIRLATARAK, kaynakları verimli kullanan, yeşil ve rekabetçi 

bir düşük karbon ekonomisi için ‘Gezegenimizin sınırları içinde iyi yaşamak’ başlıklı 

programın5 değerlendirmesini HATIRLATARAK; 

‘8. Çevre Eylem Programı – Trendleri Bir Araya Getirmek’6 başlıklı Konsey kararlarını 

HATIRLATARAK; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ST 15321/19 + ADD 1-COM(2019) 650 son.  

2 ST 15051/19 + ADD 1-COM(2019) 640 son.  

3 ST 10713/19.  

4 OJ L 354,  28 Aralık 2013, s. 171. 

5 ST 9416/19 + ADD 1-2-COM (2019) 233 son. 

6 ST 12795/19. 



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (UNGA) 25 Eylül 2015 tarihli ‘Dünyamızı 

Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’ kararında belirtildiği gibi daha 

geniş Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG’ler)7 VURGULANMASI insan sağlığının 

ve çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir üretim ve tüketime doğru ilerlemeye, aynı 

zamanda sürdürülebilir teknolojilerin teşvik edilmesine ve kaynakların sürdürülebilir 

yönetiminin sağlanmasına ilişkin AB kimyasallar politikası ile ilgili olan; 

17 Aralık 2020 tarihli Konsey kararlarının geri kazanılmış ve yeşil bir genelge ile ilgili olarak 

HATIRLANMASI8; 

Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi’nin (UNEA) Kimyasallar ve atıklar hakkındaki 1/5 

kararlarını, çevre ve sağlıkla ilgili 3/4 kararlarını, özellikle de kimyasallar bölümü, 

kimyasalların ve atıkların güvenilir yönetimi hakkındaki 2/7 ve 4/8 numaralı kararlarını 

HATIRLARAK; UNEA Bakanlar Kurulu, ‘çevresel zorluklar ve sürdürülebilir tüketim ve 

üretim için yenilikçi çözümler’ konulu 4. oturumunda; bu bağlamda, kimyasalların ve 

atıkların olumsuz etkilerini en aza indirgemek için küresel bir hedefe 2020 yılına kadar 

ulaşılamayacağına ve tüm paydaşlar tarafından dünya çapında daha iddialı eylemlere acilen 

ihtiyaç duyulduğunu düşünen UNEA tarafından zorunlu hale getirilen Küresel Kimyasallar 

Görünümü II’yi HATIRLATARAK; 

2020’den sonra kimyasalların ve atıkların güvenilir yönetimini güçlendirmek amacıyla 

Uluslararası Kimyasal Yönetimine Stratejik Yaklaşımın (SAICM) oturumlar arası sürecinin 

önemini HATIRLATARAK; 

İlgili çok taraflı çevre anlaşmalarını, yani Tehlikeli Atıkların Sınıraşan Hareketlerinin 

Kontrolü ve Bertarafına İlişkin Basel Sözleşmesi, Uluslararası Ticarette Bazı Tehlikeli 

Kimyasallar ve Pestisitler için Önceden Bilgilendirilmiş Onam Prosedürü ile ilgili Rotterdam 

Sözleşmesi, Kalıcı Organik Kirleticiler hakkında Stockholm Sözleşmesi, cıva ile ilgili 

Minamata Sözleşmesi, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü ve 

Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesine İlişkin Küresel Uyumlaştırılmış Sistem 

KABUL EDİLEREK; 

 

 

7 https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en. 

8 ST 13852/20 + COR 1. 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en


Komisyon'un Bildirimlerini HATIRLATARAK: ‘Kimyasalların kombinasyon etkileri - 

Kimyasal karışımlar’9, ‘Döngüsel ekonomi paketinin uygulanması hakkında: kimyasal, ürün 

ve atık mevzuatı arasındaki arayüzü ele alma seçenekleri’10, ‘Daha temiz ve daha rekabetçi bir 

Avrupa için yeni bir Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’11, ‘REACH’in çalışması ve belirli 

unsurların gözden geçirilmesi hakkında Komisyon Genel Raporu’12, ‘Endokrin bozucularla 

ilgili kapsamlı bir Avrupa Birliği Çerçevesine doğru’13, ‘Avrupa Birliği'nin Çevredeki İlaçlara 

Stratejik Yaklaşımı’14; 

REACH hariç, en uygun kimyasal mevzuatın Uygunluk Kontrolü’nün15 bulgularına ve 

bunların belirlenen zorlukları, eksiklikleri ve zayıf yönlerine ATIFTA BULUNARAK; 

Endokrin Bozucularda16 Uygunluk Kontrolü; REACH'in çalışması ve belirli unsurların 

gözden geçirilmesi hakkında Komisyon Genel Raporu17; 'İklime zararsız bir Avrupa 

Komisyon'unun Hidrojen stratejisi'18; güncellenmiş 'Avrupa için Biyoekonomi Stratejisi'19 ve 

'Avrupa için Yeni Sanayi Stratejisi'20; 

Zehirli Madde İçermeyen Bir Çevreye Doğru Sürdürülebilirlik için yeni Kimyasallar 

Stratejisinin (bundan böyle "Kimyasallar Stratejisi" olarak anılacaktır)21 AB Geri Kazanım 

Planının merkezi bir bileşeni olduğunu ve 2050 yılına kadar Avrupa Birliği'ni iklim açısından 

zararsız hale getirme peşinde Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın anahtar girişimi ve kendi 

ekonomisinin sürdürülebilir, döngüsel, kapsayıcı ve çevre ve insan sağlığını koruyan 

olduğunu VURGULAYARAK; 

 

9 ST 10923/12. 

10 ST 5479/18 - COM(2018) 32 son. 

11 ST 6766/20 - COM(2020) 98 son. 

12 ST 6916/18 - COM(2018) 116 son. 

13 ST 14204/18 - COM(2018) 734 son. 

14 ST 7680/19 - COM(2019) 128 son. 

15 ST 10705/19 - COM(2019) 264 son. 

16 ST 14204/18 - COM(2018) 734 son. 

17 ST 6916/18 - COM(2018)116 son. 

18 ST 9390/20 - COM(2020) 301 son. 

19 ST 13229/18 - COM(2018) 673 son. 

20 ST 6782/20 - COM(2020) 102 son. 

21 ST 11976/20 + ADD 1 - COM(2020) 667 son.  



Yeni Kimyasallar Stratejisinin Avrupa'nın sıfır kirlilik hedefine doğru ilk adımı temsil ettiğini 

ve Avrupa Sanayi Stratejisi22, Çiftlikten Sofraya Stratejisi23, Avrupa Birliği’nin Çevredeki 

İlaçlara Stratejik Yaklaşımı24, Metan Stratejisi25, Tıbbi Cihaz Stratejileri26 ve Biyoçeşitlilik 

Stratejisinin27 yanı sıra Döngüsel Ekonomi Eylem Planı28 ve Avrupa'nın Kanseri Yenme 

Planı29 ve yaklaşan Toprak Stratejisi, İş Güvenliği ve Sağlığı Stratejik Çerçevesi 2021-2027 

ve Sıfır Kirlilik Eylem Planı’nın30 tamamlayıcı nitelikte olduğunun ÜZERİNDE DURARAK; 

Kimyasalların yeşil, güvenli ve sürdürülebilir üretimine ve kullanımına yönelik etkili 

önlemlere sahip iddialı bir politikanın, ekonominin ve endüstrinin rekabet gücünü 

güçlendirme, yeniliği artırma ve yeni işler ve büyüme fırsatları yaratma potansiyeline sahip 

olduğunu KABUL EDEREK; 

Üye Devletler, Komisyon ve ilgili Avrupa ajansları arasındaki iş birliğinin, kimyasalların 

tehlike ve risk değerlendirmesi ve risk yönetimi sisteminde önemli bir rol oynadığını KABUL 

EDEREK; 

 

 

 

 

 

 

 

22 ST 6782/20 - COM(2020) 102 son. 

23 ST 8280/20 - COM(2020) 381 son. 

24 ST 7680/19 - COM(2019) 128 son. 

25 ST 11856/20 - COM(2020) 663 son. 

26 ST 7179/20 - COM(2020) 144 son. 

27 ST 8219/20 - COM(2020) 380 son. 

28 ST 6766/20 - COM(2020) 98 son. 

29 ST 5930/21 - COM(2021) 44 son. 

30 Komisyon'un tebliği: “Hava, su ve toprak için Sıfır Kirlilik Hedefine Doğru - Daha Sağlıklı İnsanlar için 

Daha Sağlıklı Bir Gezegen İnşa Etmek”, 2021'in ilk yarısında kabul edilecek (kamuoyu görüşünün 

alınması 10 Şubat 2021'de sona erdi).  



A. Kimyasallar konusunda iddialı bir vizyon için Avrupa Birliği 

1. AB sanayisi, endişe verici maddeleri olabildiğince ikame ederek ve en aza indirerek 

yeşil ve dijital geçişleri mümkün kılan ve toplumsal kullanımlar için temel olmayan en 

zararlı kimyasalları aşamalı olarak kaldıran güvenli ve sürdürülebilir kimyasalların 

üretimi ve kullanımı yoluyla insan sağlığı ve çevre için yüksek düzeyde koruma 

sağlamayı amaçlayan AB kimyasallar politikası için uzun vadeli bir vizyon ortaya 

koyan Zehirli Madde İçermeyen Bir Çevreye Doğru Sürdürülebilirlik için Kimyasallar 

Stratejisi MEMNUNİYETLE KARŞILAMAKTADIR; 

 

2. Kimyasallar Stratejisi tarafından belirlenen beş ana eylem alanını AÇIKÇA 

DESTEKLEMEKTEDİR: güvenli ve sürdürülebilir AB kimyasalları için yenilik; acil 

çevre ve sağlık sorunlarını ele almak için daha güçlü AB yasal çerçevesi; yasal 

çerçeveyi basitleştirmek ve pekiştirmek; kimyasallar hakkında kapsamlı bir bilgi 

tabanı; kimyasalların küresel anlamda güvenilir bir şekilde yönetilmesi için örnek 

teşkil eden; ve Kimyasallar Stratejisi tarafından belirlenen özel eylemlerin işletme 

hedeflerini DESTEKLEMEKTEDİR; 

 

3. Kimyasalların tehlike ve risk değerlendirmesine yönelik düzenleyici çerçevenin 

şeffaflığını basitleştirmeyi ve geliştirmeyi, tutarlılığı arttırmayı, kimyasallara ilişkin 

AB kurallarını daha iyi koordine etmeyi ve karar vermeyi daha hızlı hale getirmeyi 

amaçlayan ‘Tek Madde, Tek Değerlendirme’ yaklaşımının amacını 

MEMNUNİYETLE KARŞILAMAKTADIR; ve en zararlı maddeler için risk 

yönetimine yönelik kapsamlı yaklaşımın genişletilmesini ve tasarım gereği güvenli ve 

sürdürülebilir yaklaşımını DESTEKLEMEKTEDİR;  

 

 

 

 

 

 

 



4. Özellikle tüketici ürünlerinde daha güvenli ve daha sürdürülebilir maddelere, 

malzemelere ve ürünlere geçişin toksik olmayan malzeme döngülerine ve daha temiz 

bir döngüsel ekonomiye yol açacağı gerçeği ışığında, döngüsel ekonominin 

uygulanmasını tamamlamak ve katkıda bulunmak için Kimyasallar Stratejisi’nin 

önemini YİNELEMEKTEDİR; ürünlerde ve geri dönüştürülmüş malzemelerde endişe 

verici maddelerin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasının öneminin ALTINI 

ÇİZMEKTEDİR; ve üretim için kullanılan hammaddelerden atık aşamasına kadar, 

kimyasallara yaşam döngüsü yaklaşımı bağlamında güvenli ve sürdürülebilir tasarım 

yaklaşımının önemini VURGULAMAKTADIR; 

 

5. REACH Yönetmeliği, CLP Yönetmeliği, Eko-etiket Yönetmeliği, Eko-tasarım 

Direktifi, Endüstriyel Emisyonlar Direktifi, Atık Çerçeve Direktifi, İSG Çerçeve 

Direktifi, Su Çerçeve Direktifi gibi mevcut düzenleyici belgelerin sinerjik 

uygulamasını, gelecekteki Sürdürülebilir Ürünler Girişimi31 ve ilgili fonların yanı sıra, 

tasarım aşamasında zaten güvenli ve sürdürülebilir olan kimyasalların, malzemelerin 

ve ürünlerin üretimini ve kullanımını teşvik etmek için son derece önemli olduğunu 

DİKKATE ALMAKTADIR;                                                                                       

AB ürün yasasında ve Sürdürülebilir Ürünler Girişimi’nde31 kimyasalların, 

malzemelerin ve ürünlerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlanmasını 

sağlayan açık yasal hükümlerin önemini VURGULAMAKTADIR; 

 

6. Prosedürleri hızlandırmak ve gereksiz bir idari yükten kaçınmak ve daha fazla 

öngörülebilirlik ve şeffaflık yaratmak için kimyasallara yönelik politikalar ve yasal 

çerçeve arasında basitleştirme, güçlendirme ve daha büyük bir uyum sağlama 

ihtiyacını, aynı zamanda insan sağlığı ve çevre koruma düzeyini iyileştirmeyi KABUL 

ETMEKTEDİR; Komisyona politika tutarlılığını sağlamaya devam etmesi ve 

kimyasallar ile diğer politikalar arasındaki sinerjiden yararlanmaya ÇAĞRISI; 

 

 

 

 

 

 

 

 

31  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-in 



B. Sürdürülebilirlik ve zehirli madde içermeyen bir çevreye yönelik uygulama 

7. Komisyona ve Üye Devletlere, Kimyasallar Stratejisini, yetkileri dahilinde, 

gereğinden fazla gecikme olmaksızın ve Avrupa Birliği çevre hukuku ilkelerine, 

özellikle tedbiri ve önleme ilkelerine uygun olarak tam olarak uygulandığını 

VARSAYARAK; 

 

8. Kimyasallar Stratejisinin hedeflerini gerçekleştirmek ve paydaşlarla yakın iş birliği 

içinde uygulanmasını izlemek için sektörlerde yenilikçi, güvenli ve sürdürülebilir 

kimyasalların geliştirilmesini ve alımını nasıl artıracağının yanı sıra; özellikle 

kimyasallar mevzuatının nasıl daha verimli ve etkili hale getirileceğine odaklanarak, 

üst düzey bir yuvarlak masa kurulmasını MEMNUNİYETLE 

KARŞILAMAKTADIR; 

 

9. KOBİ'ler de dahil olmak üzere Stratejide öngörülen eylemlerin olası etkisini 

değerlendirmek ve bilgi toplamak için Komisyon'un gerçekleştirmeyi planladığı etki 

değerlendirmelerinin öneminin ALTINI ÇİZMEKTEDİR; Bu etki 

değerlendirmelerinin, Kimyasallar Stratejisinin zamanında uygulanmasını 

destekleyecek ve kanıta dayalı karar verme için destek sağlayacak şekilde 

gerçekleştirilmesinin önemini VURGULAMAKTADIR; 

 

10. Kimyasalların daha yeşil, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir üretim ve 

kullanımına doğru adil, sosyal olarak dengeli ve kapsayıcı bir geçişi sağlamak için 

Komisyon ve Üye Devletleri uygun önlemleri almaya TEŞVİK ETMEKTEDİR; ve bu 

bağlamda, toplumsal maliyetleri ve faydaları belirleme yöntemlerini geliştirmesi için 

Komisyonu ÇAĞIRMAKTADIR; Özellikle tüm kimyasallar mevzuatında kapsayıcı 

bir yaklaşım benimseyerek hassas grupları yeterince korumanın önemini 

HATIRLATMAKTADIR; bu nedenle Komisyonu, hassas grupların kesişen bir 

tanımına sahip olmanın uygunluğunu değerlendirmeye DAVET ETMEKTEDİR; 

 

 

 

 



11. Bitki koruma ürünleri ve biyosidlerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ihtiyacının 

ALTINI ÇİZMEKTEDİR; ve bu bağlamda, tozlayıcıların ve diğer türlerin sağlıklı 

ekosistemler ve gıda güvenliği için hayati rolünün yanı sıra, biyolojik çeşitliliği ve 

özellikle hassas ekosistemleri korumak için düşüşlerini tersine çevirme ve tüm kolları 

harekete geçirme gereğinin ÖNEMİNİ VURGULAMAKTADIR; ve Pestisitlerin 

Sürdürülebilir Kullanımı Direktifini32 ve Üye Devletlerin bitki koruma ürünlerinin 

sürdürülebilir kullanımına yönelik ulusal eylem planlarını ve aynı zamanda söz 

konusu Direktifin uygulanmasına ilişkin Avrupa Komisyonu raporunu33 ve bu rapora 

ilişkin Konsey Kararlarını ve bitki koruma ürünlerinin kullanımını ve riskini daha da 

azaltma isteğini HATIRLATMAKTADIR; 

 

12. Güvenli ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımı, risk yönetimine jenerik yaklaşımın 

genişletilmesi, bir karışım değerlendirme faktörü, per ve polifloroalkil maddeler 

(PFAS) dahil kimyasalların kombinasyon etkisi ile ilgili eylemlerin önemini, endokrin 

bozucular, kimyasallar, ürünler ve atık mevzuatı arasındaki ara yüzün optimizasyonu, 

'veri yok, pazar yok' ilkesi dahil olmak üzere uyumsuzluğa sıfır tolerans, küresel 

liderliğin amacı ve nano malzemelerin tanımının gözden geçirilmesi, sektörel 

mevzuata tutarlı ve yasal olarak bağlayıcı girişinin yanı sıra REACH ve CLP 

yönetmeliklerinin hedeflenen değişikliklerine ilişkin eylemlerin sağlanmasını 

VURGULAMAKTADIR; 

 

13. PFAS'ın insan sağlığına ve çevreye tehdit oluşturması nedeniyle özel dikkat 

gerektirdiği ve kullanımları toplum için gerekli olduğu kanıtlanmadıkça, bunların 

ortadan kaldırılmasını sağlama ihtiyacının ALTINI ÇİZMEKTEDİR; Komisyona, 

kimyasal stratejide yer alan PFAS Eylem Planının ilerleyişi hakkında Konseyi düzenli 

olarak bilgilendirmesi ÇAĞRISINDA BULUNULMAKTADIR; Komisyonu, 

beklenen PFAS kısıtlama önerisini tamamlamak için ek önlemler sunmaya DAVET 

ETMEKTEDİR; 

 

 

 

32 Pestisitlerin sürdürülebilir kullanımını sağlamak için Topluluk eylemi için bir çerçeve oluşturan 21 

Ekim 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2009/128/EC (OJ L 309, 24.11.2009, s. 71–

86).  
33 ST 13454/20.  



14. İnsanların ve çevrenin bunlara maruziyetini en aza indirmek ve yüksek bir koruma 

seviyesi sağlamak için, CLP Tüzüğü çerçevesinde zamanında tespit edilebilmeleri için 

endokrin bozucular alanında Avrupa yasal çerçevesinin güçlendirilmesi ihtiyacını ve 

özellikle hassas nüfus grupları için mevzuat genelinde tutarlı koruma seviyesini 

HATIRLATMAKTADIR; bu amaçla, kimyasalların endokrin bozucu özellikleri 

hakkında bilgi üreten test yöntemlerinin hızlandırılmış gelişimini 

DESTEKLEMEKTEDİR; 

 

15. Özellikle, kayıtlı maddelerin kimliği ve özellikleri hakkında yeterli bilgi 

içerdiklerinden emin olmak için bilinmeyen veya değişken bileşime sahip maddelerle 

(UVCB'ler) ilgili olarak, ve halihazırda sürecin dışında tutulan maddelerin 

kaydedilmesi gerekliliğini dikkatlice incelemek için REACH kayıt dosyalarının 

kalitesini geliştirme ihtiyacının ALTINI ÇİZMEKTEDİR; 

 

16. Prensip olarak, tehlikeli maddeler için aynı sınır değerin kullanılmamış ve geri 

dönüştürülmüş malzemeler için geçerli olması gerektiğini VURGULAMAKTADIR; 

İstisnai durumlarda geri dönüştürülmüş malzemenin kullanımının açıkça tanımlanmış 

uygulamalarla sınırlı olması koşuluyla, tüketici sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz bir 

etkinin olmadığı ve vaka analizi ile bir vaka temelinde gerekçelendirildiği durumlarda 

bu ilkeye geçici olarak muafiyetin gerekli olabileceğini KABUL ETMEKTEDİR; 

 

17. Üye Devletler ile iş birliği içinde ve ilgili taraflarla müzakere halinde, uyumlu, açık ve 

kesin tanımlar ve yeterli olduğunda, Kimyasallar Stratejisinin etkili bir şekilde 

uygulanması için hayati önem taşıyan kavramlar için kriterler veya ilkeler, ‘güvenli ve 

sürdürülebilir tasarım kimyasalları’ ve ‘yüksek önem arz eden maddeler’ gibi, yani 

yasal kesinliğe ve tüm taraflar arasında ortak bir anlayışa sahip olmak için komisyona 

aşırı gecikme olmadan gelişme ÇAĞRISINDA BULUNDU; 

 

 

 

 



18. ‘Temel kullanımlar’ kavramının, Kimyasallar Stratejisinin uygulanmasında, gereksiz 

gecikmeler olmaksızın işlevsel hale getirilmesi için öncelikli dikkat çekecek temel bir 

unsur olduğunu VURGULAMAKTADIR; Bu bağlamda, Ozon Tabakasını İncelten 

Maddelere İlişkin Montreal Protokolündeki 'temel kullanımların' tanımının, 

kimyasallar için AB yasal çerçevesinin çok daha geniş kapsamına ve çeşitli uygulama 

alanlarına, protokoldeki kriterlerin uyarlanması gerektiği varsayımı altında 

kimyasallar için temel bir kullanım çerçevesi geliştirmek için iyi bir başlangıç noktası 

olduğunu DİKKATE ALMAKTADIR; 

 

19. Üye Devletlerle iş birliği içinde ve ilgili paydaşlarla müzakere içinde, kimyasallara 

yönelik güvenli ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımının uygulanması ve REACH 

revizyonu için yol haritalarını zamanında geliştirmesi için Komisyona ÇAĞRIDA 

BULUNDU;                                                                                                                                                 

 

20. Komisyonu 'tek Madde, tek Değerlendirme' yaklaşımının tasarımı ve uygulanması 

hakkında daha fazla bilgi sağlamaya ÇAĞIRMAKTADIR; ve aynı zamanda, bu 

yaklaşımın düzenleyici eylemlerde gecikme yaratmaması ve idari yükü arttırmaması 

gerektiğinin ÖNEMİNİ VURGULAMAKTADIR; bu bağlamda, üye devletleri bu 

yaklaşımın geliştirilmesine yakından dahil edilmesi ve üye devletlerin herhangi bir 

mevzuat, özellikle REACH ve CLP yönetmelikleri kapsamındaki haklarını koruma, 

düzenleyici eylem başlatma gereğini VURGULAMAKTADIR; 

 

21. Komisyon'un risk yönetimine yönelik genel yaklaşımın genişletilmesini, tüketici 

ürünlerindeki en zararlı kimyasallardan başlayarak ve daha sonra başka zararlı 

kimyasalları da kapsayacak şekilde aşamalı bir süreç olarak yürütme niyetini 

DESTEKLEMEKTEDİR; ve bu yaklaşımın mümkün olan en kısa sürede 

uygulanmasını sağlamak için komisyona ÇAĞRIDA BULUNDU; Tüm kullanımlar 

için genel yaklaşımın kapsadığı en zararlı kimyasallar için kısıtlamaların 

önceliklendirilmesini ve genel risk yönetimi yaklaşımının genişletilmesi tam olarak 

uygulanana kadar geçici bir çözüm olarak gruplandırılmasını 

DESTEKLEMEKTEDİR; Üye Devletlerin de bu yaklaşıma dayalı olarak kısıtlamalar 

başlatabilmesi gerektiğini VURGULAMAKTADIR; 

 

 



22. Kimyasallar Stratejisinin hedeflerine ve vizyonuna ulaşmanın REACH ve CLP 

Yönetmelikleri dahil olmak üzere ilgili mevzuatta değişiklikler gerektirdiğini KABUL 

ETMEKTEDİR; ve REACH Tüzüğünün ilan edilen değişikliğini, kapsamlı bir etki 

değerlendirmesi eşliğinde, hedeflenen bir şekilde, değişikliklerin REACH’i 

zayıflatmamasını, halihazırda başarılmış koruma düzeyini düşürmemesini veya Üye 

Devletlerin bu yönetmelik kapsamında alınan eylemleri başlatma ve etkileme haklarını 

etkilememesini sağlamak için AÇIKÇA DESTEKLEMEKTEDİR. 

 

23. REACH Yönetmeliğinin kimyasalların risk değerlendirmesi için öneminin ve 

kimyasalların tanımlanması ve tehlike değerlendirmesi için CLP Yönetmeliğinin 

merkezi rolünün ALTINI ÇİZMEKTEDİR; Çevresel kaygıları gidermek amacıyla 

REACH kapsamında veri gereksinimlerinin ilan edilen güçlendirilmesini ve endokrin 

bozucu ve biyolojik birikim veya hareketlilik ile birlikte kalıcılık dahil olmak üzere 

CLP kapsamında yeni tehlike sınıfları ve kriterlerinin uygulanmasını 

DESTEKLEMEKTEDİR; 

 

24. Üretim, kullanım ve atık aşamasında hava, su ve toprağa ve karışımlardan, 

malzemelerden ve ürünlerden kaynaklanan emisyonlar da dahil olmak üzere tüm 

yolların maruz kalmaya katkıda bulunduğunu KABUL ETMEKTEDİR; bu bağlamda, 

insan sağlığını ve ekosistemi etkin ve verimli bir şekilde korumak için, Sıfır Kirlilik 

Eylem Planında, hava, su ve toprak gibi tüm maruziyet yollarını ele alan entegre bir 

yaklaşım sunması için komisyona ÇAĞRIDA BULUNDU; 

 

C. Yeşil ve dijital geçişlerin sağlanması 

 

25. Kimyasallar stratejisinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için finansman ve 

yatırımın öneminin ALTINI ÇİZMEKTEDİR; 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Komisyona, özellikle KOBİ'lere ve mikro işletmelere özel dikkat göstererek, özellikle 

işletmeleri desteklemeyi amaçlayan finansal düzeyde de dahil olmak üzere geçiş 

ihtiyaçlarını, bilhassa da Kimyasallar Stratejisinin uygulanmasıyla ilgili yeni zorlukları 

belirleme ve bunlarla başa çıkma çabasında önlemleri uygulamaya 

ÇAĞIRMAKTADIR; 

 

27. ‘Yeşil kimya’ kavramına dayanan güvenli ve sürdürülebilir tasarım kimyasalları, 

malzemeleri ve ürünlerinin (sanayiye teşvikler de dahil olmak üzere) üretimini ve 

kullanımını teşvik etme ve ödüllendirme ihtiyacının ve ilgili maddelerin ikamesini 

artıran yeniliklere öncelik vermenin ÜZERİNDE DURMAKTADIR; 

 

28. Kimyasallar Stratejisinde belirtilen hedeflere ulaşmak için, Uygulama operasyonel 

modeline ilişkin Bilgi Alışverişi Forumu'na dayalı olarak, yüksek uyumsuzluğun 

olduğu bilinen alanlara ilişkin koordineli uygulama eylemi de dahil olmak üzere, 

kimyasallar konusunda AB müktesebatının uygulanmasının gerekli olduğunun 

ALTINI ÇİZMEKTEDİR; Komisyona, bir Avrupa Denetim Kapasitesi oluşturma 

önerisi ve Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun (OLAF) eylem kapsamının 

genişletilmesi hakkında daha fazla bilgi vermeye ÇAĞIRMAKTADIR; Dijital 

araçların Avrupa Çevre hükümlerine uyumu ve AB çevre hukukunun uygulanmasını 

destekleyebileceğini ÖZETLEMEKTEDİR; 

 

29. Üye devletlerin uygulama alanındaki öncü rolünü KABUL ETMEKTEDİR; ve bu 

bağlamda, tüketiciler için yüksek düzeyde bir koruma sağlamak amacıyla, hassas 

gruplar ve işçilerin yanı sıra çevre için kaynakları optimize ederek ve kimyasal 

yönetimi, iş güvenliği ve sağlığı, tüketicinin korunması ve çevre otoriteleri arasında 

ulusal düzeyde yakın bir işbirliği sağlayarak, uygulama kapasitelerini artırmaya 

TEŞVİK ETMEKTEDİR; Ulusal pazar gözetim yeteneklerinin ve gümrük 

makamlarının rolünün güçlendirilmesi ihtiyacını VURGULAMAKTADIR; 

 

 

 

 

 

 



30. Üye Devletleri, bu dönüşümde AB endüstrisini desteklemek için Avrupa finansmanını 

(araştırma ve inovasyon, kurtarma ve esneklik tesisi, yapısal fonlar, vb.) güvenli ve 

sürdürülebilir maddelere, malzemelere ve ürünlere ve üretim yöntemlerine yatırım 

çekmenin yollarına DAVET ETMEKTEDİR; 

 

31. Uygun ve uzun vadeli bir bütçe çerçevesi ve özellikle Avrupa Kimyasallar Ajansı 

(ECHA), için kimyasallar Stratejisinin bazı temel hedeflerinin uygulanmasındaki 

merkezi rolünü dikkate alarak, kimyasallar üzerine teknik ve bilimsel çalışmaların 

öngörülen yeniden atfedilmesi ışığında Avrupa ajansları için gerekli kaynakların tahsis 

edilmesinin öneminin ALTINI ÇİZMEKTEDİR; Komisyona, genişletilmiş üretici 

sorumluluğu ilkesi de dahil olmak üzere, kirleten öder ilkesini dikkate alarak, ECHA 

için yeterli fon sağlamanın yollarını araştırması için ÇAĞRIDA 

BULUNMAKTADIR; 

 

32. Araştırmanın ve güçlendirilmiş bir bilim-politika ara yüzünün Kimyasallar Stratejisi 

hedeflerine ulaşılması için büyük önem taşıdığına DİKKAT ÇEKMEKTEDİR; bu 

bağlamda, bir AB Kimyasal Erken Uyarı ve Eylem Sisteminin kurulmasını 

MEMNUNİYETLE KARŞILAMAKTADIR; AB ve ulusal risk yönetimi 

otoritelerinin mevcut, ortaya çıkan ve yeni konuları ele almalarını desteklemek için, 

kimyasal güvenlik zorlukları ve Avrupa vatandaşlarının ve çevrenin daha yüksek 

düzeyde halk sağlığı korumasına katkıda bulunmak için yeni nesil risk 

değerlendirmesine geçişi mümkün kılmak, gelecekteki Kimyasallardan Kaynaklanan 

Risklerin Değerlendirilmesi için Horizon Avrupa Ortaklığı (PARC) aracılığıyla AB 

çapında mükemmel bir araştırma ve inovasyon risk değerlendirme merkezinin 

öneminin ALTINI ÇİZMEKTEDİR;  

 

33. OECD tarafından yapılan çalışmaların, özellikle kimyasal test stratejileri ve 

yöntemleri açısından önemini VURGULAMAKTADIR; ve komisyona, test 

gereksinimlerini uygulamada daha işlevsel hale getirmek için bilimsel katkılarını 

güçlendirmesi ve finansal düzey de dahil olmak üzere uygun olduğu şekilde bu 

çalışma için destek sağlamaya ÇAĞIRMAKTADIR; Hayvan testlerine olan 

bağımlılığı daha da azaltmak için girişimleri DESTEKLEMEKTEDİR; 

 

 



34. Güvenli ve sürdürülebilir kimyasalların ve toksik olmayan malzeme döngülerinin 

üretimine ve kullanımına geçişi desteklemek için performansa dayalı iş modelleri, 

eğitim ve beceri geliştirme gibi yenilikçi iş modellerinin alaka düzeyi de dahil olmak 

üzere araştırma ve inovasyonun öneminin ALTINI ÇİZMEKTEDİR; Sürdürülebilir 

kimyasallar pazarına girişin başarısını artırmak için tüm tedarik zincirini bu süreçlere 

dahil etmenin öneminin ALTINI ÇİZMEKTEDİR; Kimyasallar sektörünün yeşil ve 

dijital geçişlerine daha güçlü bir destek elde etmek için gerek kamu gerekse özel tüm 

ilgili tarafları halkın farkındalığını artırmaya TEŞVİK ETMEKTEDİR; 

 

D. Sürdürülebilirlik ve rekabet gücü, fırsatlar yaratma 

35.  Kimya endüstrisinin çeşitli düzeylerde Avrupa ekonomisi ve toplumu için kilit 

önemde olduğunu KABUL ETMEKTEDİR; ve kimya endüstrisinin yeşil ve dijital eş 

geçişleri ilerletmek için kilit bir sanayi sektörü olduğunu ve sürdürülebilir ve rekabetçi 

bir Avrupa endüstrisinin gelişiminde kilit bir rol olduğunu VURGULAMAKTADIR; 

 

36. Yeni ve daha temiz endüstriyel süreçler ve teknolojilerin, kimyasalların çevresel ayak 

izini azaltma, negatif sonuçları önlemek, pazar hazırlığını iyileştirme ve sürdürülebilir 

bir Avrupa kimya endüstrisi için yeni pazarlar yaratma potansiyeline sahip olduğunu 

ve aynı zamanda eşit şartlar sağladığını VURGULAMAKTADIR; Güvenli ve 

sürdürülebilir kimyasalların plastikler, inşaat malzemeleri, tekstil, düşük emisyon 

hareketliliği, piller, rüzgar türbinleri ve yenilenebilir enerji kaynakları dahil olmak 

üzere birçok sektörde sürdürülebilir çözümleri geliştirebileceğini KABUL 

ETMEKTEDİR; 

 

37. Güvenli ve sürdürülebilir kimyasalların yayılmasının yeni küresel çözümler 

sunacağına ve Avrupa kimyasallar endüstrisinin ve dünya çapında kurulan tedarik 

zincirlerinin rekabet gücünü artıracağına, çevrenin ve insan sağlığının, özellikle 

tüketicilerin, savunmasız grupların ve işçilerin küresel olarak korunmasını 

sağlayacağına DİKKAT ÇEKMEKTEDİR; 

 

 

 

 

 

 



E. Birlikte - bilgi paylaşımı, iletişim 

38. Sektörler ve tedarik zincirleri arasında iş birliğini ve bilgi paylaşımını teşvik etmek 

için AB çapında güvenli ve sürdürülebilir bir tasarım destek ağının kurulmasını 

MEMNUNİYETLE KARŞILAMAKTADIR; ve bu ağın alternatifler konusunda 

teknik uzmanlık sunması ve verilerin ADİL rehber ilkeleri sağlaması gerektiğini 

DİKKATE ALMAKTADIR34; 

 

39. Bu nedenle Komisyonu, alternatif teknolojiler ve sürdürülebilir iş modelleri de dahil 

olmak üzere güvenli ve sürdürülebilir kimyasallar, malzemeler ve ürünler alanında iyi 

uygulamaların değişimi konusunda Üye Devletler, endüstri ve diğer ilgili paydaşlarla 

birlikte çalışmaya DAVET ETMEKTEDİR; 

 

40. Ürünlerin kimyasal içeriği ve özellikle ürün kimliklerinin geliştirilmesiyle, ürünlerin 

yaşam döngüsü boyunca izlenebilirliği ve böylece güvenli ve yüksek kaliteli ikincil 

hammaddeler için iyi işleyen bir pazar sağlamasıyla ilgili ve anlaşılır bilgilerin 

mevcudiyetinin sağlanmasının öneminin ALTINI ÇİZMEKTEDİR; 

 

41. İklim, biyolojik çeşitlilik ve deniz çevresi üzerindeki etkileri dahil olmak üzere 

piyasaya sürülen tüm maddeler ve bunların genel çevresel ayak izleri hakkında 

kapsamlı bir bilgi tabanının uygunluğunu VURGULAMAKTADIR; 

 

F. İddialı bir küresel kimyasallar gündemi için Avrupa Birliği 

 

42. Kimyasallar Stratejisinin uluslararası boyutunun önemini ve küresel düzeyde insan 

sağlığını ve çevreyi koruma konusundaki yüksek iddiasını olabildiğince teşvik etme 

ihtiyacını KABUL ETMEKTEDİR; 

 

43. Kimyasalların ve atıkların güvenilir ve sağlam yönetimi de dahil olmak üzere 2030 

gündeminin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunması 

gereğini VURGULAMAKTADIR; 

 

 

34 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_0.pdf:  Adil veriler, bulunabilirlik, 

erişilebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve yeniden kullanılabilirlik ilkelerini karşılayan verilerdir.  



44. 2020’den sonra kimyasalların ve atıkların güvenilir yönetimi için küresel stratejik 

amaç ve hedeflerin benimsenmesinin öneminin ALTINI ÇİZMEKTEDİR; ve 

Komisyonu ve Üye Devletleri 2020’den sonra kimyasalların ve atıkların güvenilir 

yönetimi için gelecekteki küresel bir çerçevenin oluşturulması çalışmalarına daha fazla 

katkıda bulunmaya DAVET ETMEKTEDİR; Bu standartların uluslararası çerçeveler 

içinde kullanılmasının yanı sıra, uluslararası düzeyde ortak standartlar ve yenilikçi risk 

değerlendirme araçları geliştirmenin önemini KABUL ETMEKTEDİR; Bu tür 

uluslararası önlemlerin Avrupa kimyasallar endüstrisinin ve tedarik zincirinin rekabet 

gücünü artırma potansiyeline sahip olduğunu BELİRTMEKTEDİR; 

 

45. Kimyasallar Stratejisinin, dünya çapında insan sağlığını ve çevreyi korumak için 

kimyasalların ve atıkların güvenli bir şekilde yönetilmesini destekleyen uluslararası 

liderliği üstlenmeye yönelik girişimlerini böylece, eşit şartların sağlanması ve Avrupa 

Birliği'nde izin verilmeyen zararlı kimyasalların ihracatı için üretimin ele alınmasını 

AÇIKÇA KARŞILAMAKTADIR; Üçüncü ülkelerle işbirliğinin önemini 

VURGULAMAKTADIR ve Komisyonu küresel bilimsel işbirliğini ve işletmeler arası 

işbirliğini en iyi nasıl destekleyebileceğini keşfetmeye DAVET ETMEKTEDİR; 

 

46. Komisyona ve Üye Devletlere, teknik desteklerini güçlendirmeleri ve gelişmekte olan 

ülkelerde kapasite geliştirmeyi daha da artırmaları ve uluslararası Sözleşmelere ve 

2020'den sonra kimyasalların ve atıkların güvenli yönetimi için gelecekteki bir 

belgeye dayalı olarak dünya çapında Kimyasalların ve Atıkların Güvenli Yönetimi 

için çaba göstermeleri için TEŞVİK ETMEKTEDİR; Çevresel ve sağlık zararlarını 

üçüncü ülkelere kaydırmamanın önemini VURGULAMAKTADIR; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47. Sınıflandırma ve etiketleme için BM Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi'nin (GHS) 

uygulanmasının ve daha da geliştirilmesinin, tüm ülkelerde kimyasalların yönetiminin 

etkinliği için anahtar bir araç olduğunu VURGULAMAKTADIR; Tutarlılığı, 

şeffaflığı, bilgi alışverişini ve eşit şartlar sağlamak için, Komisyondan, amaçlanan 

CLP Tüzüğü değişiklikleri doğrultusunda GHS'deki kriterlerin / tehlike sınıflarının 

tanıtılmasını, uyarlanmasını veya açıklanmasını teşvik etmesini TALEP 

ETMEKTEDİR; Komisyonun, Üye Devletlerle işbirliği içinde, Stockholm Sözleşmesi 

kapsamında maddeleri aday gösterme çabalarını sürdürmesini TALEP 

ETMEKTEDİR; 

 

G. Zehirli madde içermeyen bir çevreye doğru ilerlemenin izlenmesi 

48. Komisyon, üye ülkelerle iş birliği içinde, kimyasal kirliliğin insan sağlığı ve çevre 

üzerindeki itici güçlerini ve etkilerini denetlemek ve ekosistemlerdeki kimyasalların 

varlığının izlenmesini tamamlamak ve HBM4EU35 ve PARC36 gibi mevcut ve 

planlanan girişimlere ve ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları olan göstergelere 

dayanan kimyasallar mevzuatının etkinliğini ölçmek için kamuya açık sonuçlarla daha 

geniş bir sıfır kirlilik izleme ve görünüm çerçevesinin bir parçası olarak kapsamlı bir 

kimyasal izleme çerçevesi geliştirmeye ve harekete geçirmeye ÇAĞIRMAKTADIR; 

 

49. Komisyon, Kimyasallar Stratejisinin uygulanmasını denetlemeye ve sağlık ve çevrenin 

korunması üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere stratejide belirtilen tüm eylemlerin 

gelişimini izlemeye ve Konsey ve Avrupa Parlamentosu'na düzenli bilgi sağlamaya 

ÇAĞIRMAKTADIR; 

 

50. Kimyasallar Stratejisinin bir parçası olan gelecekteki teklifler üzerinde daha fazla 

çalışmaya HAZIR BULUNMAKTADIR; 

 

 

35 Kimyasal Politika Oluşumuna Kanıt Sağlamak İçin Avrupa'da İnsan Biyo-İzlemesi (HBM4EU) - 

https://www.hbm4eu.eu/. 

36 Kimyasallardan Kaynaklanan Risklerin Değerlendirilmesi için Horizon Avrupa Ortaklığı (PARC) 

Kapsamında Bir Avrupa Ortaklığı Taslak Teklifi, 6 Haziran 2020-

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_h e-

partnerships-chemical-risk-assessment.pdf. 

 

https://www.hbm4eu.eu/

