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AKCIJSKI NAČRT
Vse ukrepe, predstavljene v tem akcijskem načrtu, tudi zakonodajne predloge in ciljno
usmerjene spremembe uredbe REACH, bo treba izvesti v skladu z načeli boljše priprave
zakonodaje ter po opravljenih ocenah oziroma ocenah učinka.
Ključni ukrepi, ki jih mora sprejeti Komisija

Zakonodaja EU

Organiziranje okrogle mize na visoki ravni za
spodbujanje učinkovitosti in uspešnosti
zakonodaje na področju kemikalij, pospešitev
razvoja in uvajanja inovativnih varnih in
trajnostnih kemikalij ter spremljanje učinka
ukrepov iz strategije
Inovacije za varne in trajnostne kemikalije EU
Priprava meril EU za kemikalije, ki bodo varne
in trajnostne že v zasnovi
Vzpostavitev mreže EU za pomoč pri varnih in
že v zasnovi trajnostnih rešitvah
Finančna podpora za razvoj, komercializacijo,
uvajanje in uporabo snovi, materialov in
proizvodov, ki so varni in trajnostni že v
zasnovi
Popis neskladij v znanjih in spretnostih ter
vrzeli v usposobljenosti na področju varnih in
že v zasnovi trajnostnih rešitev ter priporočila
Določitev ključnih kazalnikov uspešnosti za
merjenje prehoda industrije na proizvodnjo
varnih in trajnostnih kemikalij
Uvedba pravnih zahtev glede prisotnosti (prihodnja) pobuda za trajnostne
problematičnih snovi v proizvodih, vključno s izdelke
PFAS, s pobudo za trajnostne izdelke
Pobude in finančna sredstva za spodbujanje
zelenih in pametnih tehnologij, naprednih
materialov in inovativnih poslovnih modelov za
nizkoogljično industrijsko proizvodnjo in
uporabo kemikalij z majhnim vplivom na
okolje
Dostop do financiranja tveganja, zlasti za MSP
in zagonska podjetja
Spremembe zakonodaje EU o industrijskih direktiva o industrijskih emisijah
emisijah za spodbujanje uporabe varnejših
kemikalij v industriji EU
Določitev ključnih vrednostnih verig in
odvisnosti, pri katerih so kemikalije pomembni
gradniki, in navezava stikov z zainteresiranimi
stranmi
za
izboljšanje
strateškega
predvidevanja EU na področju kemikalij
Spodbujanje medregionalnega sodelovanja
vzdolž vrednostnih verig trajnostnih kemikalij s
pametno specializacijo za pospešitev priprave
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Okvirna
časovnica
2021

2022
2023
od leta 2021

2021

2021

2021–2022

od leta 2021

od leta 2021
2021 E

od leta 2021

od leta 2021

skupnih naložbenih projektov
Podpiranje izpopolnjevanja in prekvalifikacije
delovne sile za digitalni in zeleni prehod
Močnejši pravni okvir EU za reševanje perečih okoljskih in zdravstvenih težav
Načrt poteka za prednostno obravnavo uredba REACH (postopek v odboru)
rakotvornih, mutagenih in reprotoksičnih snovi
(CMR), endokrinih motilcev, obstojnih,
bioakumulativnih in strupenih snovi (PBT ter
zelo obstojnih in zelo bioakumulativnih snovi
(vPvB)), snovi, ki so strupene za imunski in
živčni sistem, snovi, ki so strupene za določene
organe, in povzročiteljev preobčutljivosti dihal
za (skupinske) omejitve na podlagi uredbe
REACH
Predlogi za razširitev splošnega pristopa k uredba REACH, člen 68(2)
obvladovanju tveganja za zagotovitev, da
izdelki za široko porabo ne bodo vsebovali uredba o materialih, namenjenih za stik
kemikalij, ki povzročajo raka in genske z živili
mutacije, vplivajo na reproduktivni ali
endokrini sistem ali pa so obstojne in se uredba o kozmetičnih izdelkih
kopičijo v organizmih; ocena načinov in rokov
za razširitev enakega pristopa na še druge direktiva o varnosti igrač
škodljive kemikalije, med drugim tiste, ki
vplivajo na imunski, živčni ali dihalni sistem, in zakonodajna pot za druge izdelke za
tiste, ki so strupene za določen organ
široko porabo (npr. detergente) bo
določena v oceni učinka
Predlog za spremembo člena 68(2) uredbe uredba REACH
REACH tako, da bo vključeval poklicne
uporabnike
Uvedba obveznih pravnih zahtev na podlagi uredba REACH (postopek v odboru)
direktive o splošni varnosti proizvodov ter
omejitev v uredbi REACH za izboljšanje
varnosti otrok pred nevarnimi kemikalijami v direktiva o splošni varnosti proizvodov
izdelkih za nego otrok in drugih izdelkih za
otroke (razen igrač)
Opredelitev nadaljnjih prednostnih nalog za strateški okvir za varnost in zdravje pri
reševanje izpostavljenosti delavcev nevarnim delu
snovem, tudi z navedbo najbolj nevarnih snovi,
za katere bo Komisija po ustaljenem postopku
posvetovanja na področju varnosti in zdravja
pri delu predlagala določitev poklicnih mejnih
vrednosti, v okviru prihodnjega strateškega
okvira za varnost in zdravje pri delu
Izboljšanje zaščite delavcev, zlasti s predlogi za direktiva o kemičnih dejavnikih,
znižanje sedanjih poklicnih mejnih vrednosti za direktiva o izpostavljenosti azbestu pri
svinec in azbest ter določitvijo zavezujoče delu
mejne
vrednosti
za
diizocianate,
ob
posvetovanjih s socialnimi partnerji
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od leta 2020

2021

2022
2022
2022
2022

2022

2022

2021

2021

2022

Opredelitev meril za bistvene vrste uporabe ob
upoštevanju opredelitve iz Montrealskega
protokola
Predlog za spremembo uredbe CLP z uvedbo
novih razredov nevarnosti za endokrine
motilce, PBT/vPvB ter obstojne in mobilne
snovi ter njihovo uporabo v celotni zakonodaji
Posodobitev zahtev po informacijah, da bi
omogočili prepoznavanje endokrinih motilcev,
v zadevni zakonodaji, zlasti na podlagi uredbe
REACH, zakonodaje o kozmetičnih izdelkih,
materialih, namenjenih za stik z živili,
fitofarmacevtskih sredstvih in biocidnih
proizvodih

2021–2022

uredba CLP

2021

uredba REACH (postopek v odboru)

2022

uredba o biocidnih proizvodih (priloge)

2021

uredba o fitofarmacevtskih sredstvih
(sporočila Komisije)

2021

uredba o materialih, namenjenih za stik
z živili

2022

uredba o kozmetičnih izdelkih
Ocena, kako bi bilo najbolje v Prilogo I k uredba REACH (postopek v odboru)
uredbi REACH vključiti dejavnik oziroma
dejavnike ocene zmesi
Uvedba ali okrepitev določb za upoštevanje direktiva o okoljskih standardih
kombiniranih učinkov kemikalij v vodi, kakovosti / direktiva o podzemnih
materialih, namenjenih za stik z živili, aditivih vodah (priloge)
za živila, igračah, detergentih in kozmetiki
uredba o materialih, namenjenih za stik
z živili

2022
2022

2022

2022
2022

uredba Komisije o aditivih za živila
(postopek v odboru)
2022
uredba o detergentih
2022
direktiva o varnosti igrač
2022
uredba o kozmetičnih izdelkih
Predlog za spremembo člena 57 uredbe uredba REACH
REACH za vključitev endokrinih motilcev,
obstojnih, mobilnih in strupenih (PMT) ter zelo
obstojnih in zelo mobilnih (vPvM) snovi na
seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost
Predlog za omejitev uporabe PFAS na podlagi uredba REACH (postopek v odboru)
uredbe REACH v vseh nebistvenih vrstah
uporabe, tudi v izdelkih za široko porabo
Pregled prilog k direktivi o okoljskih standardih direktiva o okoljskih standardih
kakovosti in direktivi o podzemnih vodah z kakovosti / direktiva o podzemnih
namenom, kjer je mogoče, dodati PFAS kot vodah (priloge)
skupino
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2022

2022–2024

2022

Rešitve za prisotnost PFAS v živilih z uvedbo
mejnih vrednosti v zakonodajo o kontaminantih
v živilih
Predlog za revizijo zakonodaje o industrijskih
emisijah ter Evropskega registra izpustov in
prenosov onesnaževal z namenom obravnave
emisij PFAS iz industrijskih obratov in
poročanja o njih
Predlog za obravnavo emisij PFAS v fazi
odpadkov, tudi z revizijo zakonodaje o blatu iz
čistilnih naprav
Predlogi na podlagi Stockholmske konvencije
in Baselske konvencije za reševanje problema
PFAS v svetovnem merilu
Pristop k inovativnim rešitvam za sanacijo
kontaminacije s PFAS in finančna podpora
zanje za celotno EU
Poenostavitev in združitev pravnega okvira
Vzpostavitev postopka po načelu „ena snov,
ena
ocena“
za
usklajevanje
ocene
nevarnosti/tveganja kemikalij
v celotni
zakonodaji na področju kemikalij z uporabo
orodja za usklajevanje javnih dejavnosti,
strokovne skupine in mehanizma Komisije za
usklajevanje
Horizontalni predlog za prerazporeditev
tehničnega in znanstvenega dela EU na
področju kemikalij med agencijami EU
Predlog uredbe o ustanovitvi Evropske agencije
za kemikalije
Predlog spremembe uredbe CLP, s katero bi
Komisija dobila pooblastilo za začetek
postopka usklajenega razvrščanja
Pregled opredelitve pojma „nanomaterial“
Predlog za revizijo postopka avtorizacije in
omejevanja v uredbi REACH
Vzpostavitev zbirke mejnih vrednosti EU na
podlagi zdravja ljudi in okolja
Vzpostavitev odprte platforme za podatke o
varnosti kemikalij in orodij za dostop do
upoštevnih znanstvenih podatkov
Horizontalni predlog za odpravo zakonodajnih
ovir
za
ponovno
uporabo
podatkov,
racionalizacijo pretoka podatkov v celotni
zakonodaji ter razširitev načel odprtih podatkov
in preglednosti s sektorja varnosti hrane v EU
na druge zakonodajne akte na področju

uredba Komisije o kontaminantih v
živilih
(postopek v odboru)
direktiva o industrijskih emisijah

2022

direktiva o blatu iz čistilnih naprav

2023

2021

2023–2024

od leta 2020

od leta 2021

2022

2023
uredba CLP

2021

uredba REACH

2021
2022
2022
2023

2023
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kemikalij
Predlogi za dovoljenje organom EU in
nacionalnim organom, da naročajo testiranje in
spremljanje snovi v okviru regulativnega okvira
Priprava okvira kazalnikov za kemikalije
Predlog spremembe uredbe REACH za uvedbo uredba REACH
evropske službe za revizijo
Sprememba uredbe REACH za zagotovitev uredba REACH
preverjanja skladnosti pri vseh registracijah
snovi na podlagi uredbe REACH in omogočitev
preklica registracijske številke
Predlog za razširitev področja dejavnosti urada
OLAF na preiskave prometa z nedovoljenimi
kemičnimi proizvodi v EU
Predlogi izvedbenih aktov na podlagi uredbe o uredba o nadzoru trga
nadzoru trga za določitev enotnih pogojev in
enotne pogostosti preverjanja nekaterih
proizvodov
Zagotavljanje celovite in pregledne zbirke znanja o kemikalijah
Predlogi za revizijo zahtev za registracijo v uredba REACH
uredbi REACH, ki bi zagotovila: prepoznavanje
snovi s kritičnimi nevarnimi lastnostmi,
vključno z vplivi na živčni in imunski sistem,
premik v smeri skupinske obravnave snovi,
registracijo podskupine polimerov, informacije
o skupnem okoljskem odtisu kemikalij,
obvezno poročilo o kemijski varnosti za snovi s
tonažo od 1 do 10 ton
Priprava strateške agende za raziskave in
inovacije na področju kemikalij
Financiranje (bio)monitoringa ljudi in okolja
povsod po EU
Vzpostavitev sistema EU za zgodnje
opozarjanje in ukrepanje na področju kemikalij
Priprava modela, ki bo zgled za ravnanje s kemikalijami povsod po svetu
Pobude v sodelovanju z mednarodnimi
organizacijami in industrijo za spodbujanje
mednarodne uporabe UN GHS
Predlog na ravni UN GHS za uvedbo,
prilagoditev ali pojasnitev meril/razredov
nevarnosti v skladu z uredbo CLP
Podpora, predvsem s financiranjem, zmožnosti
tretjih držav za ustrezno oceno kemikalij in
ravnanje z njimi
Zagotovitev, da se nevarne kemikalije, ki so v
Evropski uniji prepovedane, ne bodo
proizvajale za izvoz, po potrebi tudi s
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2023

2024
2022
2022

2022

2022–2023

2022

2022
od leta 2020
2023

od leta 2020

2022–2024

2020–2022

2023

spremembo upoštevne zakonodaje
Spodbujanje potrebne skrbnosti pri trajnostni
proizvodnji in uporabi kemikalij v prihodnji
pobudi za trajnostno upravljanje podjetij

2020–2024
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