CES debate REACH
Dia 11 de Março, Bruxelas, Conferência de Imprensa

REACH:
Sindicatos exigem política europeia mais ambiciosa
para produtos químicos.
Uma em cada três doenças profissionais é causada por agentes químicos. Há que
pôr cobro a esta situação!

Em Outubro de 2003, a Comissão Europeia adoptou uma proposta de regulamento
para uma revisão radical da política comunitária sobre as substâncias químicas. Esta
proposta de reforma, denominada REACH, implementa um sistema global de registo,
avaliação, autorização e restrição de produtos químicos. Deverá ainda ser aprovada pelo
Conselho e pelo Parlamento, num procedimento de co-decisão.

O REACH tornou-se um dos campos de batalha mais ferozes na história da
elaboração das políticas da União Europeia (UE). Esta proposta de legislação deu origem a
um lobby muito forte pelas suas implicações fundamentais, por um lado na saúde dos
trabalhadores, consumidores e ambiente e, por outro lado, na competitividade das empresas
e na inovação.

A CES deseja contribuir em pleno para o debate sobre o REACH, persuadida que
está acerca dos enormes benefícios potenciais desta reforma em relação à saúde de
milhares de trabalhadores expostos dia-a-dia a substâncias químicas mas também em
relação ao futuro da indústria europeia.

A fim de fazer o ponto da situação sobre o processo de reforma da política
comunitária sobre as substâncias químicas, a CES convida-vos a assistir a uma
Conferência de Imprensa no próximo dia 11 de Março, em Bruxelas.

Intervenientes:
John Monks, Secretário Geral da CES
Stavos Dimas, Comissário Europeu para o Ambiente
Lucien Lux, Ministro de Estado do Grão-Ducado do Luxemburgo, Presidência da UE
Guido Sacconi, relator sobre o REACH no Parlamento Europeu

Esperamos a vossa presença em grande número:

11 de Março de 2005, às 10h na Sala C, 1º andar, do Edifício Internacional dos
Sindicatos (sede da Confederação Europeia de Sindicatos) sito em Boulevard du Roi Albert
II, 5, Bruxelas
Para mais informações contactar: Patricia Grillo
Tél: + 32 (0) 2 224 04 30 - GSM: + 32 (0) 477 77 01 64
e-mail: pgrillo@etuc.org
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