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 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

Tema: Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti

2019 m. gruodžio 11 d. Komisija priėmė Komunikatą dėl Europos žaliojo kurso (COM(2019)640). 
Komunikate teigiama, kad siekdama užtikrinti aplinką be toksinių medžiagų Komisija iki 2020 m. 
vasaros pateiks cheminių medžiagų strategiją tvarumui užtikrinti. Komunikate taip pat teigiama, kad ši 
strategija padės geriau apsaugoti piliečius ir aplinką nuo pavojingų cheminių medžiagų ir skatins 
inovacijas, kad būtų kuriamos saugios ir tvarios alternatyvos. Be to, Komisija paaiškino, kad ji sieks 
rasti būdų geriau panaudoti ES agentūrų ir mokslo įstaigų potencialą, kad būtų pereita prie kiekvienos 
medžiagos atskiro vertinimo praktikos ir užtikrintas didesnis skaidrumas nustatant prioritetinius 
veiksmus, susijusius su cheminių medžiagų tvarkymu. Kaip teigia Komisija, reguliavimo sistemoje taip 
pat reikės skubiai atsižvelgti į mokslinius įrodymus dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų, 
produktuose esančių pavojingų cheminių medžiagų, įskaitant importą, taip pat spręsti skirtingų 
cheminių medžiagų ir labai patvarių cheminių medžiagų sudėtinio poveikio problemas.

Turėdamas omenyje tai, kad ES teisės aktuose nustatyta įvairių problemų, spragų ir trūkumų, klausia:

1. Kokių teisėkūros ir ne teisėkūros priemonių Komisija ketina imtis, įgyvendindama cheminių 
medžiagų strategiją tvarumui užtikrinti? Visų pirma, kaip Komisija ketina pagerinti REACH 
reglamento veikimą ir panaikinti reglamentavimo spragas visuose ES cheminių medžiagų ir 
atitinkamuose sektorių teisės aktuose, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir aukštas apsaugos 
lygis? Kaip Komisija ketina spręsti endokrininę sistemą ardančių medžiagų, skirtingų cheminių 
medžiagų ir labai patvarių cheminių medžiagų sudėtinio poveikio problemas, kad tas poveikis 
būtų kuo mažesnis?

2. Koks tvarkaraštis yra numatytas šioms priemonėms?

3. Kaip Komisija užtikrins ES pramonės konkurencingumą pasaulyje trumpuoju, vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiais, turint omenyje griežtesnes taisykles, kurios taikomos ES, palyginti su kitais 
regionais ir šalimis?

4. Kaip Komisija užtikrins, kad valstybės narės visapusiškai laikytųsi reikalavimų?
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