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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000044/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro 
Fiocchi, Anja Hazekamp
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

Tárgy: a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia

A Bizottság 2019. december 11-én elfogadta az európai zöld megállapodásról szóló közleményét 
(COM(2019)640). A közlemény bejelenti, hogy a mérgező anyagoktól mentes környezet biztosítása 
érdekében a Bizottság 2020 nyaráig előterjeszti a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági 
stratégiát. A közlemény megállapítja, hogy a stratégia hozzá fog járulni a polgárok és a környezet 
veszélyes vegyi anyagokkal szembeni védelmének növeléséhez és ösztönözni fogja a biztonságos és 
fenntartható alternatívák kifejlesztését célzó innovációt. A Bizottság kifejti továbbá, hogy meg fogja 
vizsgálni, hogyan lehetne az uniós ügynökségek és tudományos testületek munkáját hatékonyabban 
az „egy anyag – egy értékelés” folyamatának megvalósítására fordítani, és hogyan lehetne nagyobb 
átláthatóságot biztosítani a vegyi anyagokkal kapcsolatos intézkedések fontossági sorrendjének 
megállapítása során. A Bizottság szerint a szabályozási keretnek gyorsan kell reagálnia azokra az új 
tudományos bizonyítékokra, amelyek a hormonháztartást zavaró anyagok, a termékekben – beleértve 
a behozatalt is – található veszélyes vegyi anyagok, a különböző vegyi anyagok kombinált hatásai és 
a nagyon perzisztens vegyi anyagok jelentette kockázattal kapcsolatosak.

Mivel az uniós jogszabályokban számos kihívást és hiányosságot azonosítottak:

1. Milyen jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket szándékozik tenni a Bizottság a vegyi 
anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia keretében? Konkrétan hogyan szándékozik a 
Bizottság javítani a REACH működését, és hogyan kívánja megszüntetni a szabályozási 
hiányosságokat a vegyi anyagokra és az érintett ágazatokra vonatkozó uniós jogszabályok terén 
a koherencia és a magas szintű védelem elérése érdekében? Hogyan szándékozik a Bizottság 
eljárni a hormonháztartást zavaró anyagok, a különböző vegyi anyagok együttes hatása és a 
környezetben tartósan megmaradó vegyi anyagok vonatkozásában a kitettség minimalizálása 
érdekében?

2. Milyen ütemtervet követnek majd ezek intézkedések?

3. Hogyan fogja a Bizottság biztosítani az uniós ipar versenyképességét a közeljövőben, illetve 
közép- és hosszú távú globális az EU más régiókhoz és országokhoz képest szigorúbb 
szabályozásának fényében?

4. Hogyan fogja a Bizottság biztosítani a tagállamok teljes körű megfelelését?
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