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AKČNÍ PLÁN
Všechna opatření uvedená v tomto akčním plánu, včetně legislativních návrhů a cílených
změn nařízení REACH bude nutné provést v souladu se zásadami zlepšování právní úpravy, s
tím, že budou předmětem případných hodnocení a posouzení dopadů.
Klíčová opatření přijímaná Komisí
Právní předpisy EU
Připravit jednání u kulatého stolu na vysoké
úrovni s cílem podpořit účinnost a účelnost
právních předpisů týkajících se chemických
látek, posílit rozvoj a zavádění inovativních
bezpečných a udržitelných chemických látek a
sledovat dopad opatření strategie.
Inovace v oblasti bezpečných a udržitelných chemických látek v EU
Vypracovat kritéria EU pro bezpečnost a
udržitelnost ze své podstaty pro chemické látky
Vytvořit celoevropskou podpůrnou síť pro
bezpečnost a udržitelnost ze své podstaty
Finanční podpora vývoje, uvádění na trh,
zavádění a využívání látek, materiálů a
výrobků, které budou ze své podstaty bezpečné
a udržitelné
Mapování nesouladů mezi nabízenými a
požadovanými dovednostmi, které jsou ze své
podstaty bezpečné a udržitelné, jakož i
nedostatků v oblasti kompetencí, a formulace
doporučení
Stanovit klíčové ukazatele výkonnosti pro
měření průmyslové transformace směrem k
výrobě bezpečných a udržitelných chemických
látek
Zavést právní požadavky týkající se výskytu (Připravovaná) iniciativa pro udržitelné
látek vzbuzujících obavy ve výrobcích, včetně výrobky
PFAS, a to prostřednictvím iniciativy pro
udržitelné výrobky
Iniciativy a financování na podporu rozvoje
zelených
a
inteligentních
technologií,
pokročilých
materiálů
a
inovativních
obchodních modelů pro průmyslovou výrobu a
používání chemických látek s nízkými emisemi
uhlíku a s nízkým dopadem na životní prostředí
Přístup k rizikovému financování, zejména pro
malé a střední podniky a začínající podniky
Provést změny právních předpisů EU týkajících Směrnice o průmyslových emisích
se průmyslových emisích s cílem podpořit
používání bezpečnějších chemických látek v
průmyslu EU
Určit klíčové hodnotové řetězce a závislé
oblasti, v nichž jsou chemické látky důležitým
stavebním kamenem, a spolupracovat se
zúčastněnými
stranami
na
zlepšení
strategického výhledu EU v oblasti chemických
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Orientační data
2021

2022
2023
od roku 2021

2021

2021

2021–2022

od roku 2021

od roku 2021
2021

od roku 2021

látek
Podporovat meziregionální spolupráci v rámci
od roku 2021
hodnotových řetězců udržitelných chemických
látek prostřednictvím inteligentní specializace s
cílem urychlit rozvoj společných investičních
projektů
Podpora zvyšování kvalifikace a rekvalifikace
od roku 2020
pracovní síly pro digitální a zelenou
transformaci
Silnější právní rámec EU pro řešení naléhavých problémů v oblasti životního prostředí a zdraví
Plán, jenž v rámci nařízení REACH přednostně REACH (projednání ve výborech)
2021
(skupinově) omezí karcinogenní, mutagenní a
reprotoxické
látky
(CMR),
endokrinní
disruptory, perzistentní, bioakumulativních a
toxické látky (PBT a vysoce perzistentní a
vysoce
bioakumulativní
látky
(vPvB),
imunotoxické látky, neurotoxické látky, látky
toxické pro konkrétní orgány a látky
senzibilizujících dýchací cesty.
Návrhy na rozšíření obecného přístupu k řízení REACH čl. 68 odst. 2
2022
rizik s cílem zajistit, aby spotřební výrobky
neobsahovaly chemické látky, které způsobují Nařízení o materiálech určených pro
2022
rakovinu,
genové
mutace,
ovlivňují styk s potravinami
reprodukční či endokrinní systém nebo jsou
2022
perzistentní a bioakumulativní a toxické, Nařízení o kosmetických přípravcích
posouzení způsobů a načasování rozšíření
2022
stejného přístupu na další chemické látky, Směrnice o bezpečnosti hraček
včetně těch, které ovlivňují imunitní, nervový
či dýchací systém a na chemické látky toxické Legislativní postup pro jiné spotřební
pro konkrétní orgány.
výrobky (např. detergenty), které mají
být určeny v posouzení dopadů
Návrh na změnu čl. 68 odst. 2 nařízení REACH REACH
2022
tak, aby dané ustanovení zahrnovalo
profesionální uživatele.
Zavést závazné právní požadavky podle REACH (projednání ve výborech)
2022
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a
omezení v nařízení REACH s cílem zvýšit
bezpečnost
dětí
před
nebezpečnými Směrnice o obecné bezpečnosti
2021
chemickými látkami v předmětech pro péči o výrobků
děti a jiných výrobcích pro děti (kromě hraček)
V rámci nadcházejícího strategického rámce Strategický rámec pro ochranu zdraví a 2021
pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci bezpečnost při práci
vymezit další priority pro řešení expozice
pracovníků nebezpečným látkám, mimo jiné
určením nejškodlivějších látek, pro něž Komise
na základě zavedeného konzultačního procesu v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
navrhne stanovit limitní hodnoty na pracovišti.
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Po konzultaci se sociálními partnery posílit
ochranu pracovníků, zejména navržením
snížení stávajících limitních hodnot pro olovo a
azbest při práci a stanovením závazné limitní
hodnoty pro diisokyanáty.
Vymezit kritéria pro základní použití s
přihlédnutím
k
definici
Montrealského
protokolu
Návrh na změnu nařízení CLP s cílem zavést
nové třídy nebezpečnosti pro endokrinní
disruptory, PBT/vPvB a perzistentní a mobilní
látky a uplatňovat je ve všech právních
předpisech
Aktualizovat požadavky na informace s cílem
umožnit vymezení endokrinních disruptorů v
příslušných právních předpisech, zejména v
rámci nařízení REACH a právních předpisů o
kosmetických
přípravcích,
materiálech
určených pro styk s potravinami, přípravcích na
ochranu rostlin a biocidních přípravcích.

Směrnice o chemických látkách, 2022
směrnice o expozici azbestu při práci.

2021–22
Nařízení o CLP

2021

REACH (projednání ve výborech)

2022

Nařízení o biocidních přípravcích
(přílohy)

2021

Nařízení o přípravcích na ochranu
rostlin (sdělení Komise)

2021

Nařízení o materiálech určených pro
styk s potravinami

2022
2022

Nařízení o kosmetických přípravcích
Prověřit, jak nejlépe zařadit do přílohy I REACH (projednání ve výborech)
nařízení REACH jeden či více faktorů pro
posouzení směsí
Zavést nebo posílit ustanovení zohledňující Směrnice o normách environmentální
kombinované účinky chemických látek ve kvality / směrnice o podzemních
vodě, materiálech určených pro styk s vodách (přílohy)
potravinami,
potravinářských
přídatných
látkách, hračkách, detergentech a kosmetických Nařízení o materiálech určených pro
přípravcích
styk s potravinami

2022

2022

2022
2022

Nařízení Komise o potravinářských
přídatných látkách
(Projednání ve výborech)

2022

Nařízení o detergentech

2022

Směrnice o bezpečnosti hraček

2022

Nařízení o kosmetických přípravcích
Návrh na změnu článku 57 nařízení REACH za REACH
účelem doplnění endokrinních disruptorů,
perzistentních, mobilních a toxických látek
(PMT) a vysoce perzistentních a velmi
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2022

mobilních látek (vPvM) na seznam látek
vzbuzujících mimořádné obavy
Návrh na omezení PFAS podle nařízení
REACH pro všechna jiná než základní použití,
včetně použití ve spotřebním zboží
Přezkum příloh směrnice o normách
environmentální kvality a směrnice o
podzemních vodách s cílem doplnit PFAS jako
skupinu tam, kde je to možné
Řešit výskyt PFAS v potravinách zavedením
limitů týkajících se kontaminujících látek v
potravinách do právních předpisů
Návrh revize právních předpisů týkajících se
průmyslových emisí a evropského registru
úniků a přenosů znečišťujících látek s cílem
řešit emise a vykazování PFAS z průmyslových
zařízení
Návrh na řešení emisí PFAS ze stadia odpadu
prostřednictvím revize právních předpisů o
kalech z čistíren odpadních vod
Návrhy v rámci Stockholmské úmluvy a
Basilejské úmluvy na řešení problémů PFAS v
celosvětovém měřítku
Celoevropský přístup a finanční podpora
inovativních řešení s cílem sanovat kontaminaci
PFAS
Zjednodušení a konsolidace právního rámce
Zavedení postupu „jedna látka, jedno
posouzení“
pro
koordinaci
posuzování
nebezpečnosti a rizik chemických látek napříč
právními předpisy v oblasti chemických látek, a
to prostřednictvím jediného koordinačního
nástroje pro veřejné orgány, odborné skupiny a
koordinačního mechanismu Komise
Horizontální návrh na přerozdělení technické a
vědecké práce EU v oblasti chemických látek
agenturám EU
Návrh nařízení o zřízení Evropské agentury pro
chemické látky
Návrh na změnu nařízení CLP s cílem zmocnit
Komisi k zahájení harmonizované klasifikace
Přezkum definice nanomateriálu
Návrh na revizi povolovacích a omezujících
postupů podle nařízení REACH
Zřízení úložiště EU obsahující limitní hodnoty
pro lidské zdraví a životní prostředí
Zřízení otevřené platformy týkající se údajů o

REACH (projednání ve výborech)

2022–24

Směrnice o normách environmentální
kvality / směrnice o podzemních
vodách (přílohy)

2022

Nařízení Komise o kontaminujících
látkách v potravinách
(Projednání ve výborech)
Směrnice o průmyslových emisích

2022

Směrnice o kalech z čistíren odpadních
vod

2023

2021

2023–2024

od roku 2020

od roku 2021

2022

2023
Nařízení o CLP

2021

REACH

2021
2022
2022
2023
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chemické bezpečnosti a nástrojů pro přístup k
relevantním akademickým údajům
Horizontální návrh na odstranění legislativních
2023
překážek pro opakované použití údajů,
zefektivnění toku údajů napříč právními
předpisy a rozšíření zásad otevřených údajů a
transparentnosti z odvětví bezpečnosti potravin
v EU na další právní předpisy týkající se
chemických látek
Návrhy, které umožní orgánům EU a členských
2023
států zadávat testování a monitorování látek
jako součást regulačního rámce
Vývoj rámce ukazatelů týkajících se
2024
chemických látek
Návrh na změnu nařízení REACH s cílem REACH
2022
zavést evropskou auditní kapacitu
Změna nařízení REACH s cílem zajistit REACH
2022
kontroly souladu u všech registrací látek podle
nařízení
REACH
a
umožnit
zrušení
registračních čísel
Návrh na rozšíření oblasti působnosti úřadu
2022
OLAF na vyšetřování oběhu nedovolených
chemických látek v EU
Návrhy prováděcích aktů podle nařízení o Nařízení o dozoru nad trhem
2022–23
dozoru nad trhem za účelem stanovení
jednotných podmínek a četnosti kontrol u
některých výrobků
Poskytování komplexní a transparentní znalostní základny o chemických látkách
Návrhy na revizi požadavků na registraci REACH
2022
stanovené v nařízení REACH s cílem zajistit:
identifikaci látek s kritickými nebezpečnými
vlastnostmi, včetně účinků na nervový a
imunitní systém, posun směrem k přístupům
seskupování, registraci podmnožiny polymerů,
informace o celkové environmentální stopě
chemických látek, povinnost podávat zprávy o
chemické bezpečnosti pro látky v rozmezí 1–10
tun
Vypracovat strategický program výzkumu a
2022
inovací v oblasti chemických látek
Financování (bio) monitorování lidí a životního
od roku 2020
prostředí v celé EU
Zřídit systém včasného varování a přijímání
2023
opatření EU v oblasti chemických látek
Poskytnout model, který bude v celosvětovém měřítku inspirovat v oblasti nakládání s chemickými
látkami
Iniciativy s mezinárodními organizacemi a
od roku 2020
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průmyslovým
odvětvím
na
podporu
mezinárodního používání GHS
Návrh na úrovni GHS s cílem zavést, upravit
nebo vyjasnit kritéria/třídy nebezpečnosti v
souladu s nařízením CLP
Podpora, zejména prostřednictvím financování,
budování kapacit třetích zemí pro posuzování
chemických látek a nakládání s nimi
Zajistit, aby nebezpečné chemické látky
zakázané v Evropské unii nebyly vyráběny na
vývoz, a to včetně případné změny příslušných
právních předpisů.
Podpora náležité péče v oblasti udržitelné
výroby a používání chemických látek v budoucí
iniciativě pro udržitelnou správu a řízení
společností

2022–24

2020–2022

2023

2020–2024
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