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RĪCĪBAS PLĀNS
Visi šajā rīcības plānā izklāstītie pasākumi, tostarp tiesību aktu priekšlikumi un mērķtiecīgi
grozījumi REACH, būs jāīsteno saskaņā ar labāka regulējuma principiem, un vajadzības
gadījumā būs jāveic to izvērtējumi un ietekmes novērtējumi.
Galvenās plānotās Komisijas darbības

ES tiesību akti

Orientējošs laika
grafiks
2021

Iedibināt apaļā galda augsta līmeņa diskusijas,
kuru mērķis ir sekmēt ķimikāliju jomas tiesību
aktu efektivitāti un lietderību, veicināt
inovatīvu, drošu un ilgtspējīgu ķimikāliju
izstrādi un ieviešanu un uzraudzīt stratēģijā
iecerēto darbību ietekmi.
Inovēšana ar mērķi apgādāt ES ar drošām un ilgtspējīgām ķimikālijām
Izstrādāt ES ķimikāliju konceptuāla drošuma un
2022
ilgtspējības kritērijus
Izveidot konceptuāli drošu un ilgtspējīgu
2023
ķimikāliju ES mēroga atbalsta tīklu
Finansiāli atbalstīt konceptuāli drošu un
No 2021. gada
ilgtspējīgu vielu, materiālu un produktu izstrādi,
komercializāciju, izvēršanu un izmantošanu
Apzināt prasmju neatbilstību un kompetenču
2021
trūkumu konceptuāli drošu un ilgtspējīgu
ķimikāliju jomā un sniegt attiecīgus ieteikumus
Noteikt galvenos snieguma rādītājus, pēc
2021
kuriem novērtē rūpniecības pāreju uz drošu un
ilgtspējīgu ķimikāliju ražošanu
Ilgtspējīgu produktu iniciatīvas satvarā ieviest (Gaidāmā)
Ilgtspējīgu
produktu 2021–2022
juridiskas prasības attiecībā uz vielu, kas rada iniciatīva
bažas (ieskaitot PFAS), klātbūtni produktos
Atbalstīt iniciatīvas un finansējumu, kas palīdz
No 2021. gada
izstrādāt zaļas un viedas tehnoloģijas,
progresīvus
materiālus
un
inovatīvus
uzņēmējdarbības modeļus, kas vajadzīgi
ķimikāliju mazoglekļa un vidi mazietekmējošai
rūpnieciskai ražošanai un izmantošanai
Atbalstīt piekļuvi riska finansējumam, jo īpaši
No 2021. gada
MVU un jaunuzņēmumu piekļuvi šim
finansējumam
ES tiesību aktos par rūpnieciskajām emisijām Rūpniecisko emisiju direktīva
2021
izdarīt grozījumus, lai veicinātu drošāku
ķimikāliju izmantošanu ES rūpniecībā
Apzināt galvenās vērtību ķēdes un atkarības,
No 2021. gada
kurās ķimikālijas ir nozīmīgi pamatelementi, un
sadarboties ar ieinteresētajām personām, lai
palielinātu ES stratēģisko prognozēšanu
ķimikāliju jomā
Izmantojot pārdomātu specializāciju, veicināt
No 2021. gada
starpreģionālo sadarbību ilgtspējīgu ķimikāliju
vērtību ķēdēs, lai paātrinātu kopīgu ieguldījumu
1

projektu izstrādi
Atbalstīt darbaspēka prasmju uzlabošanu un
No 2020. gada
pārkvalificēšanu virzībā uz digitālo un zaļo
pārkārtošanos
Stingrāks ES tiesiskais regulējums, ar ko risināt aktuālos vides un veselības jautājumus
Izstrādāt ceļvedi, kā REACH satvarā prioritizēt REACH (komiteju procedūra)
2021
kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai
sistēmai toksisku vielu (CMR), endokrīno
disruptoru, noturīgu, bioakumulatīvu un
toksisku (PBT) un ļoti noturīgu un ļoti
bioakumulatīvu (vPvB) vielu, imūntoksikantu,
neirotoksikantu, konkrētiem orgāniem toksisku
vielu un elpceļu sensibilizatoru (grupu)
ierobežojumu noteikšanu
Iesniegt priekšlikumus paplašināt vispārējo REACH 68. panta 2. punkts
2022
riska pārvaldības pieeju, lai nodrošinātu, ka
patēriņa preces nesatur ķimikālijas, kas izraisa Regula par materiāliem, kas ir saskarē
2022
vēzi, gēnu mutācijas, ietekmē reproduktīvo vai ar pārtiku
endokrīno
sistēmu
vai
ir
noturīgas,
2022
bioakumulatīvas un toksiskas; novērtēt kārtību Kosmētikas līdzekļu regula
un termiņus, kādos šī pati pieeja būtu
2022
jāpaplašina, lai tā aptvertu vēl citas ķimikālijas, Rotaļlietu drošuma direktīva
arī tādas, kas ietekmē imūnsistēmu, nervu
sistēmu vai elpošanas sistēmu vai ir toksiskas Leģislatīvais process attiecībā uz citām
konkrētam orgānam
patēriņa precēm (piemēram,
detergentiem), kas jānoskaidro
ietekmes novērtējumā
Iesniegt priekšlikumu grozīt REACH 68. panta REACH
2022
2. punktu, lai tas aptvertu profesionālus
lietotājus
Ieviest obligātas juridiskas prasības Produktu REACH (komiteju procedūra)
2022
vispārējas drošības direktīvā un ierobežojumus
REACH, lai uzlabotu bērnu drošību pret bērnu
aprūpes precēs un citos bērniem paredzētos Produktu vispārējas drošības direktīva
2021
produktos
(izņemot
rotaļlietas)
esošām
bīstamām ķimikālijām
Gaidāmā darba aizsardzības stratēģiskā satvara Darba aizsardzības stratēģiskais satvars 2021
procesā noteikt turpmākas prioritātes jautājuma
risināšanā par strādājošo eksponētību bīstamām
vielām, piemēram, identificējot viskaitīgākās
vielas, attiecībā uz kurām Komisija, ievērojot
darba aizsardzības jomā iedibināto apspriešanās
procesu, ierosinās noteikt arodekspozīcijas
robežvērtības
Apspriežoties ar sociālajiem partneriem, Direktīva par ķimikāliju izmantošanu 2022
stiprināt strādājošo aizsardzību, ierosinot darbā, Direktīva par azbestu darbā
samazināt pašreizējās svina un azbesta
arodekspozīcijas robežvērtības, kā arī noteikt
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saistošu
robežvērtību
attiecībā
uz
diizocianātiem
Ņemot vērā Monreālas protokola definīciju,
noteikt būtisko lietojumu kritērijus
Iesniegt priekšlikumu grozīt CLP regulu, lai
ieviestu jaunas endokrīno disruptoru, PBT/vPvB
un noturīgu un mobilu vielu bīstamības klases
un piemērot tās visos tiesību aktos
Atjaunināt informācijas prasības, lai endokrīnos
disruptorus varētu identificēt relevantajos
tiesību aktos, jo īpaši REACH, tiesību aktos par
kosmētikas līdzekļiem, materiāliem, kas ir
saskarē ar pārtiku, augu aizsardzības līdzekļiem
un biocīdiem

Novērtēt, kā REACH I pielikumā vislabāk
ieviest vienu vai vairākus maisījumu
novērtēšanas koeficientus, un izdarīt to
Ieviest vai pastiprināt noteikumus, lai
nodrošinātu, ka tiek ņemta vērā ķimikāliju
kombinētā ietekme ūdenī, materiālos, kas ir
saskarē ar pārtiku, pārtikas piedevās, rotaļlietās,
detergentos, kosmētikas līdzekļos

2021–2022
CLP regula

2021

REACH (komiteju procedūra)

2022

Biocīdu regula (pielikumi)

2021

Augu aizsardzības līdzekļu regula
(Komisijas paziņojumi)

2021

Regula par materiāliem, kas ir saskarē
ar pārtiku

2022

Kosmētikas līdzekļu regula
REACH (komiteju procedūra)

2022
2022

Vides kvalitātes standartu direktīva /
Gruntsūdeņu direktīva (pielikumi)

2022

Regula par materiāliem, kas ir saskarē
ar pārtiku

2022

Komisijas regula par pārtikas piedevām 2022
(komiteju procedūra)
Mazgāšanas līdzekļu regula

2022

Rotaļlietu drošuma direktīva

2022

Kosmētikas līdzekļu regula
Iesniegt priekšlikumu grozīt REACH 57. pantu, REACH
lai endokrīnos disruptorus, noturīgas, mobilas
un toksiskas (PMT) un ļoti noturīgas un ļoti
mobilas (vPvM) vielas iekļautu sarakstā ar
vielām, kas rada ļoti lielas bažas
Iesniegt priekšlikumu saskaņā ar REACH REACH (komiteju procedūra)
ierobežot PFAS izmantošanu visos nebūtiskos
lietojumos, tai skaitā patēriņa precēs
Izskatīt Vides kvalitātes standartu direktīvas un Vides kvalitātes standartu direktīva /
Gruntsūdeņu
direktīvas
pielikumus,
lai Gruntsūdeņu direktīva (pielikumi)
pievienotu PFAS, iespēju robežās kā grupu
Pievērsties jautājumam par PFAS klātbūtni Komisijas regula par pārtikas
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2022
2022

2022–2024

2022

2022

pārtikā, ieviešot robežvērtības tiesību aktos par kontaminantiem
pārtikas kontaminantiem
(komiteju procedūra)
Iesniegt priekšlikumu pārskatīt tiesību aktus par Rūpniecisko emisiju direktīva
rūpnieciskajām
emisijām
un
Eiropas
Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru,
lai risinātu jautājumu par rūpniecisko iekārtu
radītajām PFAS emisijām un ziņošanu par tām
Iesniegt priekšlikumu, kā novērst PFAS Notekūdeņu dūņu direktīva
emisijas no atkritumu stadijas, arī pārskatot
tiesību aktus par notekūdeņu dūņām
Iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Stokholmas
konvenciju un Bāzeles konvenciju risināt PFAS
problēmjautājumus pasaules mērogā
Izveidot ES mēroga pieeju un sniegt finansiālu
atbalstu inovatīviem risinājumiem, kā novērst
kontamināciju ar PFAS
Tiesiskā regulējuma vienkāršošana un konsolidācija
Izveidot procesu “viena viela – viens
novērtējums”, kas palīdzēs koordinēt dažādos
ķimikāliju jomas tiesību aktos prasīto
ķimikāliju bīstamības/riska novērtēšanu, un šim
nolūkam izmantot vienu “Publisko darbību
koordinācijas rīku”, kā arī izveidot ekspertu
grupu un Komisijas koordinācijas mehānismu
Iesniegt horizontālu priekšlikumu par to, kā ES
tehnisko un zinātnisko darbu ķimikāliju jomā
pārdalīt ES aģentūrām
Iesniegt
Eiropas
Ķimikāliju
aģentūras
dibināšanas regulas priekšlikumu
Iesniegt priekšlikumu grozīt CLP regulu, lai CLP regula
pilnvarotu
Komisiju
sākt
harmonizētu
klasifikāciju
Izskatīt nanomateriālu definīciju
Iesniegt priekšlikumu pārskatīt REACH REACH
licencēšanas un ierobežošanas procesus
Izveidot ES repozitoriju uz cilvēka un vides
veselību attiecināmām robežvērtībām
Izveidot atvērtu platformu ķimikāliju drošības
datiem un rīkus, ar kuriem piekļūt relevantiem
akadēmiskajiem datiem
Iesniegt horizontālu priekšlikumu novērst
leģislatīvos šķēršļus datu atkalizmantošanai,
racionalizēt datu plūsmu starp tiesību aktiem un
ES pārtikas nekaitīguma nozarē piemērotos
atvērto datu un pārredzamības principus pārnest
uz citiem tiesību aktiem ķimikāliju jomā
Iesniegt priekšlikumus, kas ES un valstu
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2021

2023

2023–2024

No 2020. gada

No 2021. gada

2022

2023
2021

2021
2022
2022
2023

2023

2023

iestādēm nodrošinātu iespēju uzdot veikt
tiesiskajā regulējumā paredzēto vielu testēšanu
un monitoringu
Izstrādāt ķimikāliju rādītāju sistēmu
Iesniegt priekšlikumu grozīt REACH, lai REACH
ieviestu Eiropas revīzijas pilnvaras
Grozīt REACH, lai nodrošinātu visu saskaņā ar REACH
REACH reģistrēto vielu atbilstības pārbaudes
un dotu iespēju anulēt reģistrācijas numurus
Iesniegt priekšlikumu paplašināt OLAF
darbības jomu, attiecinot to arī uz
izmeklēšanām
par
nelikumīgu
ķīmisko
produktu apriti ES
Iesniegt priekšlikumus īstenošanas aktiem, kas Tirgus uzraudzības regula
Tirgus uzraudzības regulas satvarā jāpieņem, lai
konkrētiem produktiem noteiktu vienotus
nosacījumus un pārbaužu biežumu
Visaptveroša un pārredzama zināšanu bāze par ķimikālijām
Iesniegt priekšlikumus pārskatīt REACH REACH
reģistrācijas prasības, lai nodrošinātu: tādu
vielu identificēšanu, kam piemīt kritiski
bīstamas īpašības, to vidū iedarbība uz nervu
sistēmu un imūnsistēmu, virzību uz grupēšanas
pieeju, polimēru apakšgrupas reģistrāciju,
informāciju par ķimikāliju vispārējo vides
pēdas nospiedumu, pienākumu sagatavot
ķīmiskās drošības ziņojumus par vielām, ko
ražo 1–10 tonnu apjomā
Izstrādāt ķimikāliju stratēģisko pētniecības un
inovācijas programmu
Finansēt ES mēroga cilvēku un vides
(bio)monitoringu
Izveidot ES Ķimikāliju agrīnās brīdināšanas un
rīcības sistēmu
Modelis, kas iedvesmo ķimikāliju apsaimniekošanu visā pasaulē
Uzsākt ar starptautiskām organizācijām un
nozari kopīgas iniciatīvas, lai veicinātu ANO
GHS izmantošanu starptautiskā mērogā
Iesniegt priekšlikumu saskaņā ar CLP regulu
ieviest,
pielāgot
vai
precizēt
kritērijus/bīstamības klases ANO GHS līmenī
Atbalstīt, jo īpaši ar finansējumu, trešo valstu
spēju novērtēt un apsaimniekot ķimikālijas
Nodrošināt, ka bīstamās ķimikālijas, kas
Eiropas Savienībā aizliegtas, netiek ražotas
eksportam, un vajadzības gadījumā grozīt
attiecīgos tiesību aktus
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2024
2022
2022

2022

2022–2023

2022

2022
No 2020. gada
2023

No 2020. gada

2022–2024

2020–2022
2023

Gaidāmās ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības
iniciatīvas satvarā veicināt pienācīgas rūpības
ievērošanu ķimikāliju ilgtspējīgā ražošanā un
izmantošanā

2020–2024
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