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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων
Για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες

{SWD(2020) 225 final} - {SWD(2020) 247 final} - {SWD(2020) 248 final} {SWD(2020) 249 final} - {SWD(2020) 250 final} - {SWD(2020) 251 final}

EL

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Τα μέτρα που παρουσιάζονται στο παρόν σχέδιο δράσης, μεταξύ αυτών νομοθετικές προτάσεις
και στοχευμένες τροποποιήσεις του κανονισμού REACH, θα πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα
με τις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας και να υπόκεινται σε αξιολογήσεις και εκτιμήσεις
επιπτώσεων, κατά περίπτωση.
Βασικές δράσεις που πρόκειται να Νομοθεσία της ΕΕ
αναληφθούν από την Επιτροπή
Έναρξη συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης
υψηλού επιπέδου με σκοπό την προώθηση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα, την
τόνωση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης
καινοτόμων ασφαλών και βιώσιμων χημικών
προϊόντων και την παρακολούθηση του
αντικτύπου των δράσεων της στρατηγικής.
Καινοτομία για ασφαλή και βιώσιμα χημικά προϊόντα στην ΕΕ
Ανάπτυξη ενωσιακών κριτηρίων ασφάλειας
και βιωσιμότητας εκ σχεδιασμού για τα χημικά
προϊόντα
Δημιουργία ενός δικτύου ενωσιακού επιπέδου
για την υποστήριξη της ασφάλειας και της
βιωσιμότητας εκ σχεδιασμού
Χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη,
την εμπορευματοποίηση, την υλοποίηση και
την υιοθέτηση ουσιών, υλικών και προϊόντων
ασφαλών και βιώσιμων εκ σχεδιασμού
Χαρτογράφηση
των
αναντιστοιχιών
δεξιοτήτων και των κενών ικανοτήτων στην
ασφάλεια και τη βιωσιμότητα εκ σχεδιασμού
και διατύπωση συστάσεων
Θέσπιση βασικών δεικτών επιδόσεων για τη
μέτρηση της μετάβασης της βιομηχανίας προς
την παραγωγή ασφαλών και βιώσιμων χημικών
προϊόντων
Θέσπιση νομικών απαιτήσεων σχετικά με την (Επικείμενη)
Πρωτοβουλία
για
παρουσία ουσιών που προκαλούν ανησυχία, βιώσιμα προϊόντα
συμπεριλαμβανομένων των PFAS, στα
προϊόντα, μέσω της πρωτοβουλίας για βιώσιμα
προϊόντα
Πρωτοβουλίες και χρηματοδότηση για την
προώθηση της ανάπτυξης πράσινων και
έξυπνων τεχνολογιών, προηγμένων υλικών και
καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων για τη
βιομηχανική παραγωγή και χρήση χημικών
προϊόντων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα
και
χαμηλό
περιβαλλοντικό
αντίκτυπο
Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου, ιδίως για τις
ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις
Τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τις Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές
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Ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα
2021

2022

2023
Από το 2021

2021

2021

2021-2022

Από το 2021

Από το 2021
2021 Ε

βιομηχανικές εκπομπές με σκοπό την
προώθηση της χρήσης ασφαλέστερων χημικών
προϊόντων από τη βιομηχανία της ΕΕ
Εντοπισμός βασικών αλυσίδων αξίας και
εξαρτήσεων όπου τα χημικά προϊόντα
αποτελούν
σημαντικά
συστατικά,
και
συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για
την ενίσχυση των στρατηγικών προβλέψεων
της ΕΕ σχετικά με τα χημικά προϊόντα
Προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας
κατά μήκος αλυσίδων αξίας βιώσιμων χημικών
προϊόντων, μέσω έξυπνης εξειδίκευσης,
προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη
κοινών επενδυτικών έργων
Στήριξη της μετεκπαίδευσης και της
αναβάθμισης δεξιοτήτων του εργατικού
δυναμικού για την ψηφιακή και την πράσινη
μετάβαση
Ισχυρότερο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση πιεστικών ανησυχιών για
την υγεία
Χάρτης πορείας για την κατά προτεραιότητα Κανονισμός REACH (επιτροπολογία)
επιβολή (ομαδικών) περιορισμών δυνάμει του
REACH
σε
ουσίες
καρκινογόνες,
μεταλλαξιγόνες
και
τοξικές
για την
αναπαραγωγή
(ΚΜΤ),
ενδοκρινικούς
διαταράκτες,
ουσίες
ανθεκτικές,
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές (ΑΒΤ) και
άκρως
ανθεκτικές
και
άκρως
βιοσυσσωρεύσιμες
(αΑαΒ),
ουσίες
ανοσοτοξικές ή νευροτοξικές, ουσίες τοξικές
για συγκεκριμένα όργανα και ουσίες
ευαισθητοποιητικές
του
αναπνευστικού
συστήματος
Προτάσεις για επέκταση της γενικής Άρθρο 68 παράγραφος 2 του
προσέγγισης
στη
διαχείριση
κινδύνου κανονισμού REACH
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα
καταναλωτικά αγαθά δεν περιέχουν χημικά Κανονισμός για τα υλικά που έρχονται
προϊόντα που προκαλούν καρκίνο ή γονιδιακές σε επαφή με τρόφιμα
μεταλλάξεις,
που
επηρεάζουν
το
αναπαραγωγικό ή το ενδοκρινικό σύστημα ή Κανονισμός για τα καλλυντικά
που είναι ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και προϊόντα
τοξικά· αξιολόγηση των μεθόδων και του
χρονοδιαγράμματος για την επέκταση της ίδιας Οδηγία για την ασφάλεια των
προσέγγισης και σε άλλα χημικά προϊόντα, παιχνιδιών
συμπεριλαμβανομένων
εκείνων
που
επηρεάζουν το ανοσοποιητικό, το νευρικό ή το Η νομοθετική οδός για άλλα
αναπνευστικό σύστημα και εκείνων που είναι καταναλωτικά προϊόντα (π.χ.
τοξικά για συγκεκριμένα όργανα
απορρυπαντικά) θα προσδιοριστεί
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Από το 2021

Από το 2021

Από το 2020

το περιβάλλον και
2021

2022
2022
2022
2022

στην εκτίμηση επιπτώσεων
Πρόταση τροποποίησης του άρθρου 68 Κανονισμός REACH
παράγραφος 2 του κανονισμού REACH ώστε
να συμπεριληφθούν οι επαγγελματίες χρήστες
Θέσπιση υποχρεωτικών νομικών απαιτήσεων Κανονισμός REACH (επιτροπολογία)
στο πλαίσιο της οδηγίας για τη γενική
ασφάλεια των προϊόντων, και θέσπιση
περιορισμών στον κανονισμό REACH για την Οδηγία για τη γενική ασφάλεια των
ενίσχυση της προστασίας των παιδιών από προϊόντων
επικίνδυνα χημικά προϊόντα σε είδη παιδικής
φροντίδας και άλλα προϊόντα για παιδιά (πλην
των παιχνιδιών)
Εντός του επικείμενου στρατηγικού πλαισίου Στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την ασφάλεια στην εργασία
καθορισμός περαιτέρω προτεραιοτήτων για την
αντιμετώπιση της έκθεσης των εργαζομένων σε
επικίνδυνες ουσίες, μεταξύ άλλων μέσω
προσδιορισμού των πλέον επιβλαβών ουσιών,
για τις οποίες η Επιτροπή θα προτείνει τον
καθορισμό ορίων επαγγελματικής έκθεσης
μετά
την
καθιερωμένη
διαδικασία
διαβούλευσης στον τομέα της υγείας και της
ασφάλειας στην εργασία
Κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς Οδηγία για τους χημικούς παράγοντες,
εταίρους, ενίσχυση της προστασίας των οδηγία για τον αμίαντο στους χώρους
εργαζομένων, ιδίως με πρόταση για τη μείωση εργασίας
των υφιστάμενων ορίων επαγγελματικής
έκθεσης για τον μόλυβδο και τον αμίαντο και
τη θέσπιση δεσμευτικής οριακής τιμής για τις
διισοκυανικές ενώσεις
Καθορισμός κριτηρίων για τις ουσιώδεις
χρήσεις, λαμβανομένου υπόψη του ορισμού
στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ
Πρόταση τροποποίησης του κανονισμού CLP Κανονισμός CLP
με θέσπιση νέων τάξεων κινδύνου για τους
ενδοκρινικούς διαταράκτες, τις ΑΒΤ/αΑαΒ και
τις ανθεκτικές και ευκίνητες ουσίες, και
εφαρμογή των τάξεων αυτών στο σύνολο της
νομοθεσίας
Επικαιροποίηση
των
απαιτήσεων Κανονισμός REACH (επιτροπολογία)
πληροφόρησης ώστε να καταστεί δυνατός ο
προσδιορισμός των ενδοκρινικών διαταρακτών Κανονισμός για τα βιοκτόνα
στη σχετική νομοθεσία, ιδίως στον κανονισμό (παραρτήματα)
REACH και τη νομοθεσία για τα καλλυντικά
προϊόντα, τα υλικά που έρχονται σε επαφή με Κανονισμός για τα
τρόφιμα, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα
τα βιοκτόνα
(ανακοινώσεις της Επιτροπής)

2022

2022

2021

2021

2022

2021-22

2021

2022
2021

2021

2022
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Κανονισμός για τα υλικά που έρχονται
σε επαφή με τρόφιμα
Κανονισμός για τα καλλυντικά
προϊόντα
Προσδιορισμός του βέλτιστου τρόπου και Κανονισμός REACH (επιτροπολογία)
θέσπιση ενός ή περισσότερων συντελεστών
αξιολόγησης μειγμάτων στο παράρτημα I του
κανονισμού REACH
Θέσπιση ή ενίσχυση διατάξεων με τις οποίες Οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας
θα συνεκτιμώνται οι συνδυαστικές επιδράσεις περιβάλλοντος / οδηγία για τα υπόγεια
των χημικών προϊόντων στο νερό, τα υλικά ύδατα (παραρτήματα)
που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, τα
πρόσθετα τροφίμων, τα παιχνίδια, τα Κανονισμός για τα υλικά που έρχονται
απορρυπαντικά και τα καλλυντικά
σε επαφή με τρόφιμα

2022

2022

2022

2022
2022

Κανονισμός της Επιτροπής για τα
πρόσθετα τροφίμων
(επιτροπολογία)

2022

Κανονισμός για τα απορρυπαντικά

2022

Οδηγία για την ασφάλεια των
παιχνιδιών

2022

Κανονισμός για τα καλλυντικά
προϊόντα
Πρόταση τροποποίησης του άρθρου 57 του Κανονισμός REACH
κανονισμού REACH ώστε να προστεθούν οι
ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι ανθεκτικές,
ευκίνητες και τοξικές ουσίες (ΑΕΤ) και οι
άκρως ανθεκτικές και άκρως ευκίνητες ουσίες
(αΑαΕ) στον κατάλογο των ουσιών που
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία
Πρόταση για τον περιορισμό των PFAS Κανονισμός REACH (επιτροπολογία)
δυνάμει του κανονισμού REACH σε όλες τις
μη ουσιώδεις χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων
των χρήσεων σε καταναλωτικά αγαθά
Επανεξέταση των παραρτημάτων της οδηγίας Οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας
για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος και περιβάλλοντος / οδηγία για τα υπόγεια
της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα προκειμένου ύδατα (παραρτήματα)
να προστεθούν οι PFAS ως ομάδα, όπου είναι
δυνατόν
Εξέταση της παρουσίας PFAS στα τρόφιμα με Κανονισμός της Επιτροπής για τις
τη θέσπιση ορίων στη νομοθεσία για τις μολύνουσες ουσίες στα τρόφιμα
μολύνουσες ουσίες στα τρόφιμα
(επιτροπολογία)
Πρόταση αναθεώρησης της νομοθεσίας για τις Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές
βιομηχανικές εκπομπές και του ευρωπαϊκού
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2022

2022-24

2022

2022

2021

μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων, ώστε
να καλυφθούν οι εκπομπές από βιομηχανικές
εγκαταστάσεις και η υποβολή στοιχείων
σχετικά με τις PFAS
Πρόταση για την αντιμετώπιση των εκπομπών Οδηγία για την ιλύ καθαρισμού
PFAS από το στάδιο των αποβλήτων, μεταξύ λυμάτων
άλλων μέσω της αναθεώρησης της νομοθεσίας
για την ιλύ καθαρισμού λυμάτων
Προτάσεις στο πλαίσιο της σύμβασης της
Στοκχόλμης και της σύμβασης της Βασιλείας
για την αντιμετώπιση των ανησυχιών εξαιτίας
των PFAS σε παγκόσμια κλίμακα
Προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ και χρηματοδοτική
στήριξη για καινοτόμες λύσεις για την
αποκατάσταση της μόλυνσης από PFAS
Απλούστευση και ενοποίηση του νομικού πλαισίου
Θέσπιση μιας διαδικασίας «μία ουσία, μία
αξιολόγηση» για τον συντονισμό της
εκτίμησης
κινδύνου/επικινδυνότητας
των
χημικών προϊόντων στο σύνολο της σχετικής
νομοθεσίας, μέσω της χρήσης ενός μοναδικού
εργαλείου συντονισμού των δημόσιων αρχών,
μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων και ενός
συντονιστικού μηχανισμού της Επιτροπής
Οριζόντια πρόταση για την ανακατανομή των
τεχνικών και επιστημονικών εργασιών της ΕΕ
σχετικά με τα χημικά προϊόντα στους
οργανισμούς της ΕΕ
Πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων
Πρόταση τροποποίησης του κανονισμού CLP Κανονισμός CLP
ώστε να δοθεί στην Επιτροπή η εντολή να
ξεκινήσει εναρμονισμένη ταξινόμηση
Επανεξέταση του ορισμού των νανοϋλικών
Πρόταση αναθεώρησης των διαδικασιών Κανονισμός REACH
αδειοδότησης και επιβολής περιορισμών βάσει
του κανονισμού REACH
Δημιουργία ενωσιακού αποθετηρίου οριακών
τιμών με γνώμονα την υγεία του ανθρώπου και
του περιβάλλοντος
Δημιουργία ανοικτής πλατφόρμας για τα
δεδομένα ασφάλειας των χημικών προϊόντων
και εργαλείων για την πρόσβαση σε συναφή
πανεπιστημιακά δεδομένα
Οριζόντια πρόταση για την άρση των νομικών
εμποδίων για την περαιτέρω χρήση δεδομένων,
τον εξορθολογισμό της ροής δεδομένων στο
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2023

2023-2024

Από το 2020

Από το 2021

2022

2023
2021

2021
2022

2022

2023

2023

σύνολο της σχετικής νομοθεσίας, και την
επέκταση της αρχής των ανοικτών δεδομένων
και των αρχών περί διαφάνειας από τον τομέα
της ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ σε άλλες
νομοθετικές πράξεις για τα χημικά προϊόντα
Προτάσεις που θα επιτρέψουν στις αρχές της
2023
ΕΕ και στις εθνικές αρχές να αναθέτουν σε
τρίτους τη διεξαγωγή δοκιμών και την
παρακολούθηση των ουσιών στο πλαίσιο του
κανονιστικού πλαισίου
Ανάπτυξη πλαισίου δεικτών για τα χημικά
2024
προϊόντα
Πρόταση τροποποίησης του κανονισμού Κανονισμός REACH
2022
REACH για τη θέσπιση ευρωπαϊκής
ικανότητας ελέγχου
Τροποποίηση του κανονισμού REACH ώστε Κανονισμός REACH
2022
να διασφαλίζεται η διενέργεια ελέγχων
συμμόρφωσης για όλες τις καταχωρίσεις
ουσιών στο πλαίσιο του REACH και να
επιτρέπεται η ανάκληση αριθμών καταχώρισης
Πρόταση για επέκταση του πεδίου δράσης της
2022
OLAF στις έρευνες σχετικά με την κυκλοφορία
παράνομων χημικών προϊόντων στην ΕΕ
Προτάσεις εκτελεστικών πράξεων στο πλαίσιο Κανονισμός για την εποπτεία της 2022-23
του κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς, αγοράς
με σκοπό τον καθορισμό ενιαίων όρων και
συχνοτήτων ελέγχου για ορισμένα προϊόντα
Παροχή ολοκληρωμένης και διαφανούς βάσης γνώσεων σχετικά με τα χημικά προϊόντα
Προτάσεις για την αναθεώρηση των Κανονισμός REACH
2022
απαιτήσεων καταχώρισης στον κανονισμό
REACH, ώστε να εξασφαλίζεται: ο
προσδιορισμός των ουσιών με επικίνδυνες
ιδιότητες
κρίσιμης
σημασίας,
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στο
νευρικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, η
μετάβαση προς προσεγγίσεις ομαδοποίησης, η
καταχώριση υποσυνόλου πολυμερών, η
πληροφόρηση σχετικά με το συνολικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα των χημικών
προϊόντων, και η υποχρέωση υποβολής
εκθέσεων χημικής ασφάλειας για ουσίες που
παράγονται σε ποσότητες μεταξύ 1 και 10
τόνων
Ανάπτυξη στρατηγικού θεματολογίου έρευνας
2022
και καινοτομίας για τα χημικά προϊόντα
Χρηματοδότηση της (βιο)παρακολούθησης του
Από το 2020
ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε επίπεδο
ΕΕ
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Δημιουργία
συστήματος
έγκαιρης
2023
προειδοποίησης και δράσης της ΕΕ για τα
χημικά προϊόντα
Προβολή υποδείγματος που θα εμπνέει τη διαχείριση των χημικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο
Πρωτοβουλίες με διεθνείς οργανισμούς και τη
Από το 2020
βιομηχανία για την προώθηση της χρήσης του
GHS του ΟΗΕ σε διεθνές επίπεδο
Πρόταση σε επίπεδο GHS του ΟΗΕ για
2022-24
θέσπιση,
προσαρμογή
ή
αποσαφήνιση
κριτηρίων / τάξεων κινδύνου σύμφωνα με τον
κανονισμό CLP
Στήριξη, ιδίως μέσω χρηματοδότησης, για την
2020-2022
ανάπτυξη της ικανότητας τρίτων χωρών να
αξιολογούν και να διαχειρίζονται τα χημικά
προϊόντα
Μέριμνα ώστε τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα
2023
που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
να μην παράγονται για σκοπούς εξαγωγής,
μεταξύ άλλων με τροποποίηση της σχετικής
νομοθεσίας όπου και όπως χρειάζεται
Προώθηση της δέουσας επιμέλειας για βιώσιμη
2020-2024
παραγωγή και χρήση χημικών προϊόντων στο
πλαίσιο της μελλοντικής πρωτοβουλίας για τη
βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση
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