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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000044/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro 
Fiocchi, Anja Hazekamp
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

Przedmiot: Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności

11 grudnia 2019 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu 
(COM(2019)0640). Zapowiedziano w nim, że w celu zapewnienia nietoksycznego środowiska 
Komisja przedstawi do lata 2020 r. strategię w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności. W 
komunikacie stwierdzono, że strategia pozwoli lepiej chronić obywateli i środowisko przed 
niebezpiecznymi chemikaliami oraz zachęci do innowacyjnego opracowywania bezpiecznych i 
zrównoważonych rozwiązań alternatywnych. Ponadto Komisja wyjaśnia, że zbada, w jaki sposób 
lepiej wykorzystać unijne agencje i instytucje naukowe do przejścia na proces „jedna substancja – 
jedna ocena” oraz zapewnić większą przejrzystość, kiedy priorytetem są działania dotyczące 
chemikaliów. Według Komisji ramy prawne będą wymagały szybkich aktualizacji pozwalających 
uwzględnić dowody naukowe dotyczące ryzyka stwarzanego przez substancje zaburzające 
funkcjonowanie układu hormonalnego, niebezpieczne chemikalia w produktach (w tym produktach 
przywożonych), łączne skutki różnych chemikaliów oraz trwałe substancje chemiczne.

Stwierdzono, że w prawodawstwie UE istnieje szereg wyzwań, luk i niedociągnięć, w związku z czym:

1. Jakie środki ustawodawcze i nieustawodawcze zamierza zastosować Komisja w ramach strategii 
w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności? Jak Komisja zamierza poprawić 
funkcjonowanie REACH oraz usunąć luki regulacyjne we wszystkich unijnych przepisach 
dotyczących chemikaliów i odpowiednich przepisach sektorowych w celu zapewnienia spójności 
oraz wysokiego poziomu ochrony? Jak Komisja zamierza rozwiązać problemy substancji 
zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, łącznych skutków różnych chemikaliów 
oraz trwałych substancji chemicznych, aby zminimalizować narażenie?

2. Jaki jest harmonogram wdrażania tych środków?

3. Jak Komisja zamierza zapewnić globalną konkurencyjność unijnego przemysłu w najbliższej 
przyszłości, jak również w perspektywie średnio- i długoterminowej, w świetle bardziej 
rygorystycznych przepisów w UE w porównaniu z innymi regionami i krajami?

4. Jak Komisja zamierza dopilnować, by państwa członkowskie w pełni przestrzegały przepisów?
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