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PLAN DZIAŁANIA
Wszystkie środki przedstawione w niniejszym planie działania, w tym wnioski ustawodawcze
i ukierunkowane zmiany do rozporządzenia REACH, będą musiały być realizowane zgodnie
z zasadami lepszego stanowienia prawa i w stosownych przypadkach podlegać ewaluacjom
i ocenom skutków.
Kluczowe działania, które ma podjąć Prawodawstwo UE
Orientacyjny
Komisja
termin
Ustanowienie okrągłego stołu wysokiego
2021 r.
szczebla w celu promowania wydajności
i skuteczności prawodawstwa dotyczącego
chemikaliów,
pobudzenia
rozwoju
i upowszechnienia
innowacyjnych,
bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów
oraz
monitorowania
skutków
działań
realizowanych w ramach strategii.
Innowacje w zakresie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów w UE
Opracowanie unijnych kryteriów w zakresie
2022 r.
bezpieczeństwa
i uwzględniania
zrównoważonego
rozwoju
na
etapie
projektowania chemikaliów
Ustanowienie
ogólnounijnej,
bezpiecznej
2023 r.
i zrównoważonej już na etapie projektowania
sieci wsparcia
Środki
finansowe
wspierające
rozwój,
od 2021 r.
komercjalizację, wdrożenie i upowszechnienie
bezpiecznych i zrównoważonych już na etapie
projektowania
substancji,
materiałów
i produktów
Identyfikacja i grupowanie niedopasowania
2021 r.
i braków
umiejętności
w zakresie
bezpieczeństwa
i uwzględniania
zrównoważonego
rozwoju
na
etapie
projektowania oraz formułowanie zaleceń
Ustanowienie
kluczowych
wskaźników
2021 r.
skuteczności działania w celu prowadzenia
pomiarów
transformacji
przemysłowej
w kierunku
produkcji
bezpiecznych
i zrównoważonych chemikaliów
Wprowadzenie w ramach inicjatywy dotyczącej (Przyszła)
Inicjatywa
dotycząca lata 2021–2022
zrównoważonych
produktów
wymogów zrównoważonych produktów
prawnych dotyczących obecności substancji
potencjalnie niebezpiecznych w produktach,
w tym substancji per- i polifluoroalkilowych
(PFAS)
Inicjatywy i środki na rzecz rozwoju zielonych
od 2021 r.
i inteligentnych technologii, zaawansowanych
materiałów
i innowacyjnych
modeli
biznesowych w celu przekształcenia produkcji
przemysłowej
i stosowania
chemikaliów
w procesy
niskoemisyjne
i o niewielkim
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wpływie na środowisko
Dostęp
do
finansowania
ryzyka,
od 2021 r.
w szczególności dla MŚP i przedsiębiorstw
typu start-up
Wprowadzenie
zmian
do
unijnego Dyrektywa
w sprawie
emisji 2021 r.
prawodawstwa
dotyczącego
emisji przemysłowych
przemysłowych w celu promowania stosowania
przez
przemysł
UE
bezpieczniejszych
chemikaliów
Określenie kluczowych łańcuchów wartości
od 2021 r.
i zjawisk zależnych, dla których chemikalia są
elementami składowymi, oraz współpraca
z zainteresowanymi stronami w celu rozwoju
unijnych prognoz strategicznych dotyczących
chemikaliów
Promowanie współpracy międzyregionalnej
od 2021 r.
wzdłuż zrównoważonych łańcuchów wartości
w zakresie chemikaliów poprzez inteligentną
specjalizację,
by
przyspieszyć
rozwój
wspólnych projektów inwestycyjnych
Wspieranie podnoszenia i zmiany kwalifikacji
od 2020 r.
siły roboczej na potrzeby transformacji
cyfrowej i ekologicznej
Wzmocnienie unijnych ram prawnych, by rozwiązać pilne problemy środowiskowe i zdrowotne
Plan działania na rzecz priorytetowego REACH (procedura komitetowa)
2021 r.
traktowania
substancji
rakotwórczych,
mutagennych lub działających szkodliwie na
rozrodczość (CMR), substancji zaburzających
funkcjonowanie
układu
hormonalnego,
substancji trwałych, wykazujących zdolność do
bioakumulacji i toksycznych (PBT) i substancji
bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą
zdolność do bioakumulacji (vPvB), substancji
immunotoksycznych,
neurotoksycznych,
substancji toksycznych dla określonych
narządów i substancji działających uczulająco
na
drogi
oddechowe,
w związku
z przewidzianymi w rozporządzeniu REACH
ograniczeniami (dla grup).
Wnioski dotyczące rozszerzenia ogólnego Rozporządzenie REACH art. 68 ust. 2
2022 r.
podejścia do zarządzania ryzykiem w celu
zapewnienia, aby produkty konsumpcyjne nie Rozporządzenie w sprawie materiałów 2022 r.
zawierały
substancji
chemicznych przeznaczonych do kontaktu
powodujących nowotwory, mutacje genowe, z żywnością
2022 r.
wpływających na układ rozrodczy lub układ
hormonalny, lub które są trwałe, wykazują Rozporządzenie w sprawie produktów
2022 r.
zdolność do bioakumulacji i są toksyczne; kosmetycznych
Ocena sposobów i harmonogramu rozszerzenia
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tego samego podejścia na dalsze substancje
chemiczne, w tym te mające wpływ na układ
odpornościowy, neurologiczny lub oddechowy
oraz chemikalia toksyczne dla określonego
narządu

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa
zabawek

Droga legislacyjna dla innych
produktów konsumpcyjnych (np.
detergentów), która zostanie określona
w drodze oceny skutków
Propozycja zmiany art. 68 ust. 2 rozporządzenia REACH
REACH w celu uwzględnienia użytkowników
profesjonalnych
Wprowadzenie obowiązkowych wymogów REACH (procedura komitetowa)
prawnych na mocy dyrektywy w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz
ograniczeń w rozporządzeniu REACH w celu Dyrektywa w sprawie ogólnego
zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i ich bezpieczeństwa produktów
ochrony przed niebezpiecznymi chemikaliami
w artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci
i innych produktach dla dzieci (innych niż
zabawki)
Określenie w przyszłych strategicznych ramach Ramy strategiczne dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy dalszych bezpieczeństwa i higieny pracy
priorytetów
w zakresie
przeciwdziałania
narażeniu
pracowników
na
substancje
niebezpieczne, w tym poprzez identyfikację
najbardziej
szkodliwych
substancji,
w odniesieniu do których Komisja zaproponuje
ustalenie dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego w następstwie ustalonego procesu
konsultacji
w dziedzinie
bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Wzmocnienie, w porozumieniu z partnerami Dyrektywa
w sprawie
środków
społecznymi,
ochrony
pracowników, chemicznych, dyrektywa w sprawie
w szczególności
poprzez
zaproponowanie ochrony pracowników przed ryzykiem
obniżenia obowiązujących dopuszczalnych związanym z narażeniem na działanie
wartości narażenia zawodowego dla ołowiu azbestu w miejscu pracy
i azbestu w miejscu pracy oraz ustanowienie
wiążącej
wartości
dopuszczalnej
dla
diizocyjanianów
Określenie kryteriów niezbędnych zastosowań,
z uwzględnieniem
definicji
zawartej
w protokole montrealskim
Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia Rozporządzenie CLP
CLP w celu wprowadzenia nowych klas
zagrożenia dla substancji zaburzających
funkcjonowanie
układu
hormonalnego,
substancji PBT/vPvB i substancji trwałych
i mobilnych oraz obowiązku stosowania tych
klas w całym prawodawstwie
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2022 r.

2022 r.

2021 r.

2021 r.

2022 r.

lata 2021–2022

2021 r.

Na
potrzeby
identyfikacji
substancji
zaburzających
funkcjonowanie
układu
hormonalnego
aktualizacja
wymogów
informacyjnych w odpowiednich przepisach,
w szczególności na mocy rozporządzenia
REACH, przepisach dotyczących produktów
kosmetycznych, materiałów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością, środków ochrony roślin
i produktów biobójczych

REACH (procedura komitetowa)

2022 r.

Rozporządzenie w sprawie produktów
biobójczych (załączniki)

2021 r.

Rozporządzenie w sprawie środków
ochrony roślin (komunikaty Komisji)

2021 r.

Rozporządzenie w sprawie materiałów
przeznaczonych do kontaktu
z żywnością

2022 r.

Rozporządzenie w sprawie produktów
kosmetycznych
Ocena najlepszego sposobu wprowadzenia REACH (procedura komitetowa)
współczynnika(-ów) oceny mieszaniny do
załącznika I do rozporządzenia REACH
Wprowadzenie lub wzmocnienie przepisów Dyrektywa w sprawie środowiskowych
w celu uwzględnienia połączonych skutków norm jakości/dyrektywa w sprawie
chemikaliów
dla
wody,
materiałów wód podziemnych (załączniki)
przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
dodatków do żywności, zabawek, detergentów, Rozporządzenie w sprawie materiałów
kosmetyków
przeznaczonych do kontaktu
z żywnością
Rozporządzenie Komisji w sprawie
dodatków do żywności
(Procedura komitetowa)

2022 r.

2022 r.

2022 r.

2022 r.
2022 r.

2022 r.
2022 r.

Rozporządzenie w sprawie
detergentów

2022 r.

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa
zabawek
Rozporządzenie w sprawie produktów
kosmetycznych
Wniosek
dotyczący
zmiany
art. 57 REACH
rozporządzenia REACH w celu dodania
substancji
zaburzających
funkcjonowanie
układu hormonalnego, substancji trwałych,
mobilnych i toksycznych (PMT) oraz substancji
bardzo trwałych i bardzo mobilnych (vPvM) do
wykazu substancji wzbudzających szczególnie
duże obawy
Propozycja ograniczenia stosowania PFAS na REACH (procedura komitetowa)
mocy REACH w odniesieniu do wszystkich
zastosowań innych niż niezbędne, w tym
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2022 r.

lata 2022–2024

w produktach konsumpcyjnych
Przegląd załączników do dyrektywy w sprawie
środowiskowych norm jakości i dyrektywy
w sprawie ochrony wód podziemnych w celu
dodania PFAS w miarę możliwości jako grupy
Rozwiązanie problemu obecności PFAS
w żywności poprzez wprowadzenie limitów
w przepisach
dotyczących
substancji
zanieczyszczających żywność
Wniosek
w sprawie
zmiany
przepisów
dotyczących emisji przemysłowych oraz
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń w celu uwzględnienia emisji
i sprawozdawczości w odniesieniu do PFAS
z zakładów przemysłowych
Wniosek dotyczący rozwiązania problemu
emisji PFAS na etapie odpadu, w tym poprzez
przegląd przepisów dotyczących osadów
ściekowych
Wnioski
na
podstawie
konwencji
sztokholmskiej i konwencji bazylejskiej mające
na celu rozwiązanie problemów związanych z
PFAS w skali globalnej
Ogólnounijne podejście i wsparcie finansowe
innowacyjnych rozwiązań służących usuwaniu
zanieczyszczenia PFAS
Uproszczenie i konsolidacja ram prawnych
Ustanowienie procesu według zasady „jedna
substancja
–
jedna
ocena”
w celu
koordynowania
oceny
zagrożenia/ryzyka
w odniesieniu do chemikaliów w całym
prawodawstwie dotyczącym chemikaliów,
poprzez zastosowanie jednego narzędzia
koordynacji organów publicznych, grupy
ekspertów i mechanizmu koordynacji Komisji
Horyzontalny wniosek dotyczący ponownego
przydzielenia agencjom UE unijnym prac
technicznych
i naukowych
w dziedzinie
chemikaliów
Wniosek
dotyczący
rozporządzenia
ustanawiającego
Europejską
Agencję
Chemikaliów
Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia
CLP w celu udzielenia Komisji mandatu
upoważniającego
do
zainicjowania
zharmonizowanej klasyfikacji
Przegląd definicji nanomateriału

Dyrektywa w sprawie środowiskowych
norm jakości/dyrektywa w sprawie
wód podziemnych (załączniki)

2022 r.

Rozporządzenie Komisji w sprawie
substancji zanieczyszczających
żywność
(Procedura komitetowa)
Dyrektywa w sprawie emisji
przemysłowych

2022 r.

Dyrektywa w sprawie osadów
ściekowych

2023 r.

2021 r.

lata 2023–2024

od 2020 r.

od 2021 r.

2022 r.

2023 r.
Rozporządzenie CLP

2021 r.

2021 r.
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Wniosek dotyczący przeglądu procedur REACH
udzielania
zezwoleń
i wprowadzania
ograniczeń w ramach REACH
Utworzenie unijnego repozytorium wartości
dopuszczalnych dla zdrowia ludzi i środowiska
Ustanowienie otwartej platformy danych
o bezpieczeństwie chemicznym
i narzędzi
umożliwiających dostęp do istotnych danych
akademickich
Wniosek horyzontalny mający na celu
usunięcie przeszkód legislacyjnych w zakresie
ponownego
wykorzystywania
danych,
usprawnienie
przepływu
danych
w prawodawstwie oraz rozszerzenie zasad
dotyczących otwartych danych i przejrzystości
stosowanych
w unijnym
sektorze
bezpieczeństwa żywności na inne akty prawne
dotyczące chemikaliów
Wnioski dotyczące umożliwienia organom
unijnym
i krajowym
zlecania
badań
i monitorowania substancji jako części ram
regulacyjnych
Opracowanie ram dla wskaźników dotyczących
chemikaliów
Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia REACH
REACH w celu utworzenia europejskiej
jednostki audytu
Zmiana REACH w celu zapewnienia kontroli REACH
zgodności wszystkich rejestracji substancji na
podstawie rozporządzenia REACH oraz
umożliwienia cofnięcia numerów rejestracji
Wniosek w sprawie rozszerzenia zakresu
działań OLAF-u na dochodzenia dotyczące
obrotu nielegalnymi produktami chemicznymi
w UE
Wnioski dotyczące aktów wykonawczych na Rozporządzenie w sprawie nadzoru
podstawie rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku
rynku
w celu
ustanowienia
jednolitych
warunków i częstotliwości kontroli niektórych
produktów
Zapewnienie kompleksowej i przejrzystej bazy wiedzy na temat chemikaliów
Wnioski
dotyczące
zmiany
wymogów REACH
dotyczących
rejestracji
na
podstawie
rozporządzenia
REACH,
by zapewnić:
identyfikację
substancji
o krytycznie
niebezpiecznych
właściwościach,
w tym
wywierających wpływ na układ nerwowy
i układ
odpornościowy,
przesunięcie
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2022 r.

2022 r.
2023 r.

2023 r.

2023 r.

2024 r.
2022 r.

2022 r.

2022 r.

lata 2022–2023

2022 r.

w kierunku
podejść
polegających
na
grupowaniu, rejestrację podzbioru polimerów,
informacje na temat
ogólnego śladu
środowiskowego chemikaliów, obowiązek
sporządzania
raportów
bezpieczeństwa
chemicznego dla substancji o masie od 1 do 10
ton.
Opracowanie strategicznego programu badań
naukowych
i innowacji
w dziedzinie
chemikaliów
Fundusz na ogólnounijny (bio)monitoring
człowieka i środowiska
Ustanowienie unijnego systemu wczesnego
ostrzegania i działań w zakresie chemikaliów
Zapewnienie modelu inspirującego globalne zarządzanie chemikaliami
Inicjatywy we współpracy z organizacjami
międzynarodowymi i przemysłem promujące
wykorzystanie
GHS
ONZ na
arenie
międzynarodowej
Wniosek na poziomie GHS ONZ dotyczący
wprowadzenia, dostosowania lub uściślenia
kryteriów/klas
zagrożeń
zgodnie
z rozporządzeniem CLP
Wspieranie,
w szczególności
poprzez
finansowanie, budowania zdolności państw
trzecich w zakresie oceny chemikaliów
i zarządzania nimi
Zapewnienie, aby niebezpieczne chemikalia
zakazane w Unii Europejskiej nie były
produkowane w celu wywozu, w tym poprzez
zmianę odpowiednich przepisów w razie
potrzeby.
Promowanie należytej staranności przy
zrównoważonej
produkcji
i stosowaniu
chemikaliów w ramach przyszłej inicjatywy na
rzecz zrównoważonego ładu korporacyjnego
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2022 r.

od 2020 r.
2023 r.

od 2020 r.

lata 2022–2024

lata 2020–2022

2023 r.

lata 2020–2024

