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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000026/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna 
Kopcińska, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Subiect: Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

La 11 martie 2019, Comisia a adoptat o comunicare referitoare la abordarea strategică a Uniunii 
Europene privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului (COM(2019)0128).

La articolul 8c din Directiva privind substanțele prioritare se prevede că această abordare strategică 
trebuie să fie urmată, dacă este cazul, de propuneri de măsuri ce trebuie luate la nivelul Uniuni și/sau 
la nivelul statelor membre pentru a aborda eventualul impact asupra mediului al substanțelor 
farmaceutice, cu scopul de a reduce cantitatea de aceste substanțe care este deversată, emisă sau 
pierdută în mediul acvatic, ținând seama de imperativele sănătății publice și de raportul cost-
eficacitate al măsurilor propuse. Pentru a fi eficace și pentru a se asigura o repartizare omogenă a 
eforturilor, aceste măsuri ar trebui să conțină nu numai controale la ieșirea din conductă (de exemplu 
îmbunătățirea metodelor de tratare a apelor reziduale), ci ar trebui, de asemenea, să vizeze sursele 
inițiale ale emisiilor (de exemplu în fazele de fabricare și de utilizare) și ar trebui să aibă în vedere atât 
mediul terestru, cât și cel acvatic.

În comunicare sunt menționate șase domenii de acțiune și o serie de măsuri concrete: o mai bună 
sensibilizare și promovarea unei utilizări prudente a medicamentelor, sprijinirea conceperii unor 
substanțe farmaceutice cu o nocivitate intrinsecă mai mică pentru mediu și promovarea unor metode 
de fabricare mai ecologice, îmbunătățirea evaluărilor privind riscurile pentru mediu și controlul 
acestora, reducerea deșeurilor și îmbunătățirea gestionării deșeurilor, extinderea monitorizării 
mediului și reducerea altor lacune în materie de cunoștințe.

Având în vedere faptul că există suficiente indicii care impun adoptarea de urgență a unor măsuri 
pentru reducerea riscului pe care îl prezintă substanțele farmaceutice pentru mediu:

1. Ce măsuri legislative și nelegislative intenționează să adopte Comisia pentru a reduce riscul pe 
care îl prezintă substanțele farmaceutice pentru mediu?

2. Care este calendarul preconizat pentru aceste măsuri?
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