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PLANUL DE ACȚIUNE
Măsurile prezentate în acest plan de acțiune, inclusiv propunerile legislative și modificările
specifice ale Regulamentului privind REACH, vor trebui să fie realizate toate în conformitate
cu principiile unei mai bune reglementări și să facă obiectul unor evaluări și evaluări ale
impactului, după caz.
Decizii-cheie care urmează să fie luate de Legislația UE
către Comisie
Organizarea unei mese rotunde la nivel înalt cu
scopul de a promova eficiența și eficacitatea
legislației privind substanțele chimice, de a
stimula dezvoltarea și utilizarea substanțelor
chimice inovatoare sigure și sustenabile și de a
monitoriza impactul acțiunilor strategiei.
Inovarea în vederea unor substanțe chimice sigure și sustenabile în UE
Dezvoltarea unor criterii privind siguranța și
sustenabilitatea
prin
concepție
pentru
substanțele chimice la nivelul UE
Instituirea, la nivelul UE, a unei rețele de
sprijin privind siguranța și sustenabilitatea prin
concepție
Sprijin
financiar
pentru
dezvoltarea,
comercializarea, introducerea și utilizarea unor
substanțe, materiale și produse sigure și
sustenabile prin concepție
Identificarea lacunelor și lipsei de corelare în
materie de competențe în ceea ce privește
siguranța și sustenabilitatea prin concepție și
formularea de recomandări
Stabilirea indicatorilor-cheie de performanță
pentru a măsura tranziția industrială către
producția de produse chimice sigure și
sustenabile
Introducerea unor cerințe juridice privind Inițiativa privind produsele sustenabile
prezența în produse a substanțelor care prezintă (urmează)
motive de îngrijorare, inclusiv a PFAS-urilor,
prin intermediul inițiativei privind produsele
sustenabile
Inițiative și finanțare pentru promovarea
dezvoltării unor tehnologii ecologice și
inteligente, unor materiale avansate și a unor
modele de afaceri inovatoare, pentru o
producție industrială și o utilizare a
substanțelor chimice cu impact scăzut în ceea
ce privește emisiile de carbon și asupra
mediului
Acces la finanțarea de risc, în special pentru
IMM-uri și întreprinderile nou-înființate
Modificarea legislației UE privind emisiile Directiva privind emisiile industriale
industriale pentru a promova utilizarea
substanțelor chimice mai sigure de către
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Termene
orientative
2021

2022

2023

începând din 2021

2021

2021

2021-2022

începând din 2021

începând din 2021
2021 E

industria UE
Identificarea lanțurilor valorice cheie și a
dependențelor în cazul în care substanțele
chimice sunt componente importante și
cooperarea cu părțile interesate în vederea unui
număr mai mare de previziuni strategice ale
UE cu privire la substanțele chimice
Promovarea colaborării interregionale de-a
lungul lanțurilor valorice durabile ale
substanțelor chimice, prin specializare
inteligentă, în vederea accelerării dezvoltării de
proiecte comune de investiții
Sprijinirea perfecționării și a recalificării forței
de muncă pentru tranziția digitală și pentru
tranziția verde
Un cadru juridic al UE consolidat pentru a
sănătate
Foaie de parcurs pentru a se acorda prioritate
restricțiilor
(de
grup)
prevăzute
de
Regulamentul privind REACH în ceea ce
privește substanțele cancerigene, mutagene și
toxice pentru reproducere (CMR), perturbatorii
endocrini,
substanțele
persistente,
bioacumulative și toxice (PBT și substanțele
foarte persistente și foarte bioacumulative –
vPvB), substanțele imunotoxice, substanțele
neurotoxice, substanțele toxice pentru anumite
organe și sensibilizanților pentru căile
respiratorii
Propuneri de extindere a abordării generice la
gestionarea riscurilor pentru a se asigura că
produsele de consum nu conțin substanțe
chimice care cauzează cancer, mutații genice,
afectează sistemul reproducător sau endocrin
sau care sunt persistente și bioacumulative și
toxice;
evaluarea
modalităților
și
a
calendarului de extindere a aceleiași abordări
la alte substanțe chimice, inclusiv la cele care
afectează sistemele imunitar, neurologic sau
respirator și la substanțele chimice toxice
pentru un anumit organ

începând din 2021

începând din 2021

începând din 2020
răspunde preocupărilor urgente în materie de mediu și
Regulamentul
privind
(procedura comitetului)

REACH 2021

Articolul 68 alineatul (2) din
Regulamentul privind REACH.

2022
2022

Regulamentul privind materialele care
intră în contact cu alimentele
Regulamentul privind produsele
cosmetice

2022
2022

Directiva privind siguranța jucăriilor

Modalitatea legislativă de adoptat
pentru alte produse de consum (de
exemplu, detergenții) urmează să fie
identificată în evaluarea impactului
Propunere de modificare a articolului 68 Regulamentul privind REACH
alineatul (2) din Regulamentul privind
REACH pentru a include utilizatorii
profesionali
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2022

Introducerea de cerințe juridice obligatorii în
cadrul Directivei privind siguranța generală a
produselor și de restricții în cadrul
Regulamentului privind REACH pentru
sporirea siguranței copiilor față de substanțele
chimice periculoase din articolele de îngrijire a
copilului și din alte produse pentru copii (altele
decât jucăriile)
Stabilirea unor noi priorități în cadrul viitorului
cadru strategic al UE privind sănătatea și
siguranța la locul de muncă care să abordeze
expunerea lucrătorilor la substanțe periculoase,
inclusiv prin identificarea celor mai dăunătoare
substanțe pentru care Comisia va propune
stabilirea de limite profesionale în urma
procesului de consultare instituit în domeniul
sănătății și siguranței la locul de muncă.
În consultare cu partenerii sociali, consolidarea
protecției lucrătorilor, în special prin
propunerea
reducerii
valorilor-limită
profesionale existente pentru plumb și azbest
și, de asemenea, prin stabilirea unei valorilimită obligatorii pentru diizocianați.
Definirea criteriilor pentru utilizările esențiale,
ținând seama de definiția din Protocolul de la
Montreal
Propunerea de modificare a Regulamentului
privind CLP pentru a introduce noi clase de
pericol
pentru
perturbatorii
endocrini,
substanțele PBT/vPvB și pentru substanțele
persistente și mobile, care să fie aplicate în
întreaga legislație
Actualizarea cerințelor de informare pentru a
permite identificarea perturbatorilor endocrini
în legislația relevantă, în special în cadrul
Regulamentului privind REACH, în legislația
privind produsele cosmetice, materialele care
intră în contact cu alimentele, produsele de
protecție a plantelor și privind produsele
biocide

Regulamentul privind REACH
(procedura comitetului)

2022

2021
Directiva privind siguranța generală a
produselor
Cadrul strategic privind sănătatea și
siguranța la locul de muncă

2021

Directiva privind agenții chimici, 2022
Directiva privind azbestul la locul de
muncă

2021-2022

Regulamentul privind CLP

2021

Regulamentul privind REACH
(procedura comitetului)

2022

Regulamentul privind produsele
biocide (anexe)

2021

Regulamentul privind produsele
fitosanitare (comunicări ale Comisiei)

2021

Regulamentul privind materialele care
intră în contact cu alimentele

2022

Regulamentul privind produsele
cosmetice
Evaluarea celor mai bune modalități de Regulamentul privind REACH
introducere a unui (unor) factor (factori) de (procedura comitetului)
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2022
2022

evaluare a amestecurilor în anexa I la
Regulamentul privind REACH
Introducerea sau consolidarea unor dispoziții
pentru a lua în considerare efectele combinării
substanțelor chimice în apă, în materialele care
intră în contact cu alimentele, în aditivii
alimentari, în jucării, în detergenți și în
produsele cosmetice

Directiva privind standardele de
calitate a mediului/Directiva privind
apele subterane (anexe)

2022

Regulamentul privind materialele care
intră în contact cu alimentele

2022

Regulamentul Comisiei privind aditivii
alimentari
(Procedura comitetului)

2022

Regulamentul privind detergenții

2022

Directiva privind siguranța jucăriilor

2022

Regulamentul privind produsele
cosmetice
Propunere de modificare a articolului 57 din Regulamentul privind REACH
Regulamentul privind REACH pentru a
include perturbatorii endocrini, substanțele
persistente, mobile și toxice (PMT) și
substanțele foarte persistente și foarte mobile
(vPvB ) pe lista substanțelor care prezintă
motive de îngrijorare deosebită
Propunere de restricționare a PFAS în cadrul Regulamentul privind REACH
Regulamentului privind REACH pentru toate (procedura comitetului)
utilizările neesențiale, inclusiv în ceea ce
privește produsele de consum
Revizuirea anexelor Directivei privind Directiva privind standardele de
standardele de calitate a mediului și ale calitate a mediului/Directiva privind
Directivei privind apele subterane pentru a apele subterane (anexe)
adăuga PFAS, dacă este posibil, ca grup.
Abordarea prezenței PFAS în alimente prin Regulamentul Comisiei privind
introducerea unor limite în legislația privind contaminanții alimentari
contaminanții din produsele alimentare
(Procedura comitetului)
Propunere de revizuire a legislației privind Directiva privind emisiile industriale
emisiile industriale și a Registrului European al
Poluanților Emiși și Transferați pentru a
aborda emisiile și raportarea cu privire la
PFAS provenite de la instalațiile industriale
Propunere de abordare a emisiilor de PFAS din Directiva privind nămolurile de epurare
etapa de gestionare a deșeurilor, inclusiv prin
revizuirea legislației privind nămolurile de
epurare
Propuneri în temeiul Convenției de la
Stockholm și al Convenției de la Basel privind
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2022
2022

2022-2024

2022

2022

2021

2023

2023-2024

abordarea preocupărilor legate de PFAS la
scară mondială
Abordare la nivelul UE și sprijin financiar
pentru soluții inovatoare de remediere a
contaminării cu PFAS
Simplificarea și consolidarea cadrului juridic
Instituirea unui proces de tipul „o substanță, o
evaluare”, pentru a coordona evaluarea
pericolelor/riscurilor în ceea ce privește
substanțele chimice în cadrul întregii legislații
privind substanțele chimice, prin utilizarea
unui instrument unic de coordonare a
autorităților publice, a unui grup de experți și a
unui mecanism de coordonare al Comisiei
Propunere orizontală de realocare către
agențiile UE a activității tehnice și științifice a
UE privind substanțele chimice
Propunere de regulament de înființare a
Agenției Europene pentru Produse Chimice
Propunere de modificare a Regulamentului Regulamentul privind CLP
privind CLP pentru a acorda Comisiei
mandatul de a iniția clasificarea armonizată
Revizuirea definiției nanomaterialelor
Propunere de revizuire a procedurilor de Regulamentul privind REACH
autorizare și restricționare prevăzute în
Regulamentul privind REACH
Crearea unui registru al UE de valori-limită
privind sănătatea umană și de mediu
Crearea unei platforme deschise privind datele
și instrumentele referitoare la siguranța din
punct de vedere chimic pentru accesarea
datelor academice relevante
Propunere orizontală de eliminare a
obstacolelor legislative din calea reutilizării
datelor, de raționalizare a fluxului de date la
nivelul întregii legislații și de extindere a
principiilor privind datele deschise și
transparența din sectorul siguranței alimentare
din UE la alte acte legislative privind
substanțele chimice
Propuneri care să permită autorităților UE și
naționale să comande teste și monitorizarea
substanțelor ca parte a cadrului de
reglementare
Dezvoltarea unui cadru de indicatori privind
substanțele chimice
Propunere de modificare a Regulamentului Regulamentul privind REACH
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începând din 2020

începând din 2021

2022

2023
2021

2021
2022

2022
2023

2023

2023

2024
2022

privind REACH pentru instituirea unei
capacități europene de audit
Modificarea Regulamentului privind REACH Regulamentul privind REACH
2022
pentru a asigura verificarea conformității
tuturor înregistrărilor substanțelor în temeiul
acestui regulament și pentru a permite
revocarea numerelor de înregistrare
Propunere de extindere a sferei de acțiune a
2022
OLAF la investigațiile privind circulația
produselor chimice ilicite în UE
Propuneri de acte de punere în aplicare în Regulamentul privind supravegherea 2022-2023
temeiul Regulamentului privind supravegherea pieței
pieței pentru a stabili condiții și frecvențe
uniforme pentru controalele anumitor produse
Asigurarea unei baze de cunoștințe cuprinzătoare și transparente privind substanțele chimice
Propuneri de revizuire a cerințelor de Regulamentul privind REACH
2022
înregistrare prevăzute în Regulamentul privind
REACH pentru a asigura: identificarea
substanțelor cu proprietăți periculoase critice,
inclusiv a celor care afectează sistemele nervos
și imunitar, trecerea la abordarea pe grupuri,
înregistrarea unui subset de polimeri,
informarea privind amprenta globală de mediu
a substanțelor chimice, obligația de a raporta
cu privire la siguranța din punct de vedere
chimic în cazul substanțelor în cantități
cuprinse între 1 și 10 tone.
Elaborarea unei agende strategice de cercetare
2022
și inovare pentru substanțele chimice
Finanțarea (bio)monitorizării umane și de
începând din 2020
mediu la nivelul întregii UE
Instituirea unui sistem de alertă precoce și de
2023
acțiune al UE cu privire la substanțele chimice
Furnizarea, la nivel mondial, a unui model care să servească drept sursă de inspirație pentru
gestionarea produselor chimice
Inițiative
împreună
cu
organizațiile
începând din 2020
internaționale și cu industria pentru a promova
utilizarea la nivel internațional a Sistemului
global armonizat de clasificare și etichetare a
substanțelor chimice al ONU
Propunere de introducere, adaptare sau de
2022-2024
clarificare, în Sistemul global armonizat de
clasificare și etichetare a substanțelor chimice
al ONU, a criteriilor/claselor de pericol în
conformitate cu Regulamentul privind CLP
Sprijin, în special prin finanțare, pentru a
2020-2022
consolida capacitatea țărilor terțe de a evalua și
6

gestiona substanțele chimice
Luarea de măsuri pentru a asigura că produsele
chimice periculoase interzise în Uniunea
Europeană nu sunt produse pentru export,
inclusiv prin modificarea legislației relevante
dacă este cazul
Promovarea obligației de diligență în ceea ce
privește producerea și utilizarea sustenabilă a
substanțelor chimice în cadrul viitoarei
inițiative privind guvernanța corporativă
sustenabilă

2023

2020-2024
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