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Suġġett: Strateġija dwar is-sustanzi kimiċi għas-sostenibbiltà

Fil-11 ta' Diċembru 2019, il-Kummissjoni Ewropea adottat il-komunikazzjoni tagħha dwar il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew (COM(2019)640). Il-Komunikazzjoni tħabbar li, sabiex jiġi żgurat ambjent ħieles 
mis-sustanzi tossiċi, il-Kummissjoni se tippreżenta strateġija dwar is-sustanzi kimiċi għas-sostenibbiltà 
sas-sajf tal-2020. Il-Komunikazzjoni tiddikjara li l-Istrateġija se tgħin biex tipproteġi liċ-ċittadini u l-
ambjent aħjar minn sustanzi kimiċi perikolużi u tinkoraġġixxi l-innovazzjoni favur l-iżvilupp ta' 
alternattivi sikuri u sostenibbli. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tispjega li se teżamina mill-ġdid kif l-
aġenziji u l-korpi xjentifiċi tal-UE jistgħu jintużaw aħjar biex isir progress lejn proċess ta' "sustanza 
waħda - valutazzjoni waħda" u biex tiġi pprovduta aktar trasparenza meta tiġi prijoritizzata azzjoni biex 
jiġu ttrattati s-sustanzi kimiċi. Skont il-Kummissjoni, il-qafas regolatorju jeħtieġ ukoll jirrifletti malajr l-
evidenza xjentifika dwar ir-riskju kkawżat mill-interferenti endokrinali, is-sustanzi kimiċi perikolużi fil-
prodotti, inklużi l-importazzjonijiet, l-effetti tal-kombinament ta' sustanzi kimiċi differenti u s-sustanzi 
kimiċi persistenti ħafna.

Peress li ġiet identifikata firxa ta' sfidi, lakuni u dgħufijiet fil-leġiżlazzjoni tal-UE:

1. Il-Kummissjoni x'miżuri leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi biħsiebha tieħu taħt l-istrateġija dwar is-
sustanzi kimiċi għas-sostenibbiltà? B'mod partikolari, il-Kummissjoni kif biħsiebha ttejjeb il-
funzjonament ta' REACH u timla l-lakuni regolatorji fil-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi u l-
leġiżlazzjoni settorjali rilevanti kollha tal-UE sabiex jinkisbu koerenza u livell għoli ta' protezzjoni? 
Il-Kummissjoni kif biħsiebha tindirizza l-interferenti endokrinali, l-effetti tal-kombinament ta' 
sustanzi kimiċi differenti u s-sustanzi kimiċi persistenti sabiex timminimizza l-esponiment?

2. X'inhi l-iskeda ta' żmien għal dawn il-miżuri?

3. Il-Kummissjoni kif se tiżgura l-kompetittività globali tal-industrija tal-UE fil-futur immedjat, kif ukoll 
fuq terminu ta' żmien medju u fit-tul, fid-dawl tar-regolamenti aktar stretti li japplikaw fl-UE meta 
mqabbla ma' reġjuni u pajjiżi oħra?

4. Il-Kummissjoni kif se tiżgura l-konformità sħiħa tal-Istati Membri?
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