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Vprašanje za ustni odgovor O-000044/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro 
Fiocchi, Anja Hazekamp
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Zadeva: Trajnostna strategija za kemikalije

Evropska komisija je 11. decembra 2019 sprejela sporočilo o evropskem zelenem dogovoru 
(COM(2019)0640). V njem je napovedala, da bo za zagotovitev okolja brez strupov do poletja 2020 
pripravila trajnostno strategijo za kemikalije, ki bo pripomogla k večji zaščiti državljanov in okolja pred 
nevarnimi kemikalijami in spodbudila inovacije za razvoj varnih in trajnostnih alternativ. Poleg tega 
Komisija v sporočilu pojasnjuje, da bo proučila, kako bi lahko agencije in znanstvene organe EU bolje 
uporabili za prehod na postopek „ena snov – ena ocena“ in zagotovili večjo preglednost pri 
prednostnem razvrščanju ukrepov za ravnanje s kemikalijami. Komisija meni, da bo treba v regulativni 
okvir hitro prenesti znanstvene dokaze o tveganju endokrinih motilcev, nevarnih kemikalij v izdelkih, 
vključno z uvozom, kombiniranih učinkov različnih kemikalij in zelo obstojnih kemikalij.

Glede na to, da je bila v zakonodaji EU ugotovljena vrsta izzivov, vrzeli in pomanjkljivosti, se 
postavljajo naslednja vprašanja:

1. Katere zakonodajne in nezakonodajne ukrepe namerava Komisija sprejeti v okviru trajnostne 
strategije za kemikalije? Kako namerava izboljšati delovanje uredbe REACH in odpraviti vrzeli v 
vseh predpisih EU za kemijski sektor in sorodne sektorje, da bi dosegli usklajenost in visoko 
raven zaščite? Kako namerava obravnavati endokrine motilce, kombinirane učinke različnih 
kemikalij in obstojne kemikalije, da se čim bolj zmanjša izpostavljenost tem kemikalijam?

2. Kakšen je časovni razpored za te ukrepe?

3. Kako bo Komisija zagotovila svetovno konkurenčnost industrije EU tako v bližnji prihodnosti kot 
srednje- in dolgoročno, glede na to, da v EU velja strožja zakonodaja v primerjavi z drugimi 
regijami in državami?

4. Kako bo zagotovila popolno skladnost v državah članicah?
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