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A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia a toxikus anyagoktól mentes
környezetért
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CSELEKVÉSI TERV
Az ebben a cselekvési tervben bemutatott valamennyi intézkedést – beleértve a jogalkotási
javaslatokat és a REACH célzott módosításait – a minőségi jogalkotás elveivel összhangban
kell végrehajtani, és adott esetben értékeléseknek és hatásvizsgálatoknak kell alávetni.
A
Bizottság
által
meghozandó
fő Uniós jogszabályok
intézkedések
Magas szintű kerekasztal-megbeszélés a vegyi
anyagokra
vonatkozó
jogszabályok
hatékonyságának
és
eredményességének
előmozdítása, az innovatív, biztonságos és
fenntartható vegyi anyagok fejlesztésének és
elterjesztésének ösztönzése, valamint a stratégia
részét képező intézkedések hatásának nyomon
követése céljából.
Innováció a biztonságos és fenntartható uniós vegyi anyagokért
A vegyi anyagok biztonságos és fenntartható
tervezésére vonatkozó uniós kritériumok
kidolgozása
Az egész EU-ra kiterjedő, a biztonságos és
fenntartható tervezést támogató hálózat
létrehozása
Pénzügyi támogatás a biztonságos és
fenntartható tervezésű anyagok és termékek
fejlesztéséhez,
forgalomba
hozatalához,
alkalmazásához és elterjesztéséhez
A biztonságos és fenntartható tervezéssel
összefüggő készségek iránti kereslet és -kínálat
közötti eltérések és e készségek terén jelentkező
hiányosságok
feltérképezése,
valamint
ajánlások megfogalmazása
Fő
teljesítménymutatók
kidolgozása
a
biztonságos és fenntartható vegyi anyagok
előállítására való ipari átállás mérésére
A
fenntartható
termékekre
vonatkozó A fenntartható termékekre vonatkozó
kezdeményezés révén jogi követelmények (jövőbeni) kezdeményezés
bevezetése az aggodalomra okot adó anyagok
termékekben – többek között a PFAS-ban –
való előfordulására vonatkozóan
A vegyi anyagok alacsony szén-dioxidkibocsátású és alacsony környezeti hatású ipari
gyártását és használatát szolgáló zöld és
intelligens technológiák, fejlett anyagok és
innovatív üzleti modellek fejlesztésének
előmozdítására irányuló kezdeményezések és
azok finanszírozása
A kockázatfinanszírozáshoz való hozzáférés
lehetővé tétele, különösen a kkv-k és az induló
vállalkozások számára
Az ipari kibocsátásokra vonatkozó uniós Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv
szabályozás módosítása a biztonságosabb vegyi
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Indikatív
ütemterv
2021

2022

2023

2021-től

2021

2021

2021–2022

2021-től

2021-től

2021

anyagok uniós iparban való használatának
ösztönzése érdekében
Azon
kulcsfontosságú
értékláncok
és
függőségek azonosítása, amelyek esetében a
vegyi anyagok fontos építőelemek, valamint
együttműködés az érdekelt felekkel az Unió
vegyi anyagokkal kapcsolatos stratégiai
előrejelzési képességének fokozása érdekében
A régiók közötti együttműködés előmozdítása a
fenntartható vegyianyag-értékláncok mentén
intelligens szakosodás révén, a közös
beruházási
projektek
kidolgozásának
felgyorsítása érdekében
A munkaerő át- és továbbképzésének
támogatása a digitális és zöld átállás irányába
Erősebb uniós jogi keret a sürgető környezeti és egészségügyi problémák kezelésére
Ütemterv
a
rákkeltő,
mutagén
vagy REACH (komitológia)
reprodukciót károsító(CMR) anyagok, az
endokrin károsító anyagok, a perzisztens,
bioakkumulatív és mérgező (PBT) és a nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB)
anyagok, az immunotoxikus anyagok, a
neurotoxikus anyagok, az egyes szervekre
mérgező
anyagok
és
a
légzőszervi
szenzibilizáló
anyagok
prioritásának
meghatározásához azoknak a REACH-rendelet
keretében történő (csoportos) korlátozása
céljából
Javaslatok
a
kockázatkezelés
általános A REACH-rendelet 68. cikkének (2)
megközelítésének
kiterjesztésére
annak bekezdése
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztási
cikkek ne tartalmazzanak olyan vegyi Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
anyagokat, amelyek rákot, génmutációkat anyagokról szóló rendelet
okoznak, hatással vannak a reprodukciós vagy
endokrin rendszerre, vagy perzisztensek, A kozmetikai termékekről szóló
bioakkumulatívak
és
mérgezőek;
e rendelet
megközelítés további vegyi anyagokra –
beleértve az immunrendszert, idegrendszeri A játékok biztonságáról szóló irányelv
vagy légzőszervi rendszereket érintő, valamint
egy adott szervre mérgező vegyi anyagokra – Az egyéb fogyasztási cikkekre (pl.
történő
kiterjesztése
módozatainak
és mosó- és tisztítószerekre) vonatkozó, a
időzítésének értékelése
hatásvizsgálatban meghatározandó
jogalkotási folyamat
Javaslat a REACH-rendelet 68. cikke (2) REACH-rendelet
bekezdésének a foglalkozásszerű felhasználókra
való kiterjesztésére
Kötelező jogi követelmények bevezetése az REACH (komitológia)
általános termékbiztonsági irányelv keretében,
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2021-től

2021-től

2020-tól

2021

2022
2022
2022
2022

2022

2022

valamint korlátozások bevezetése a REACHrendeletben annak érdekében, hogy javuljon a
gyermekek biztonsága a gyermekápolási
cikkekben és a gyermekeknek szánt (a
játékoktól eltérő) egyéb termékekben található
veszélyes vegyi anyagokkal szemben
A küszöbön álló, munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi stratégiai keret kidolgozása
során további prioritások meghatározása a
munkavállalók veszélyes anyagoknak való
expozíciójának kezelésére, többek között a
legkárosabb anyagok azonosítása révén,
amelyek tekintetében a Bizottság foglalkozási
határérték megállapítását fogja javasolni a
munkahelyi egészségvédelem és biztonság
területén folytatott konzultációs folyamatot
követően
A szociális partnerekkel konzultálva a
munkavállalók
védelmének
megerősítése,
különösen az ólomra és az azbesztre vonatkozó
hatályos
foglalkozási
határértékek
csökkentésére irányuló javaslat, valamint a
diizocianátokra vonatkozó kötelező határérték
megállapítása révén.
A
nem
helyettesíthető
felhasználás
kritériumainak meghatározása, figyelembe véve
a
Montreali
Jegyzőkönyv
fogalommeghatározását
Javaslat a CLP-rendelet módosítására az
endokrin károsító anyagokra, a PBT-kre/vPvBkre, valamint a perzisztens és mobil anyagokra
vonatkozó
új
veszélyességi
osztályok
bevezetése és e osztályok valamennyi
jogszabályban való alkalmazása érdekében
Az endokrin károsító anyagok azonosítását
lehetővé tevő tájékoztatási követelmények
naprakésszé
tétele
a
vonatkozó
jogszabályokban, különösen a REACHrendeletben, valamint a kozmetikai termékekre,
az
élelmiszerekkel
érintkezésbe
kerülő
anyagokra, a növényvédő szerekre és a biocid
termékekre vonatkozó jogszabályokban

Általános termékbiztonsági irányelv

2021

Munkahelyi biztonsági és
egészségvédelmi stratégiai keret;

2021

A vegyi anyagokról szóló irányelv, a 2022
munkahelyi azbesztről szóló irányelv

2021-22

CLP-rendelet

2021

REACH (komitológia)

2022

Biocid termékekről szóló rendelet
(mellékletek)

2021

Növényvédő szerekről szóló rendelet
(bizottsági közlemények)

2021

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
anyagokról szóló rendelet

2022
2022

A kozmetikai termékekről szóló
rendelet
Annak értékelése, hogy miként lehetne egy REACH (komitológia)
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2022

vagy több keverék-értékelési tényezőt bevezetni
a REACH-rendelet I. mellékletébe és e
tényezők ezt követő bevezetése
Olyan
rendelkezések
bevezetése
vagy
megerősítése, amelyek figyelembe veszik a
vízben, az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
anyagokban, az élelmiszer-adalékanyagokban, a
játékokban, a mosó- és tisztítószerekben,
valamint a kozmetikumokban található vegyi
anyagok kombinált hatását

A környezetminőségi előírásokról
szóló irányelv/a felszín alatti vizekről
szóló irányelv (mellékletek)

2022

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
anyagokról szóló rendelet

2022
2022

Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló
bizottsági rendelet
(Komitológia)
A mosó- és tisztítószerekről szóló
rendelet

2022
2022
2022

A játékok biztonságáról szóló irányelv
A kozmetikai termékekről szóló
rendelet
Javaslat a REACH-rendelet 57. cikkének REACH-rendelet
módosítására annak érdekében, hogy a különös
aggodalomra okot adó anyagok jegyzékébe
bekerüljenek az endokrin károsító anyagok, a
perzisztens, mobil és mérgező(PMT), valamint
a nagyon perzisztens és nagyon mobil (vPvM)
anyagok
Javaslat a PFAS REACH szerinti korlátozásáról REACH (komitológia)
a nem alapvető, helyettesíthető felhasználások
tekintetében, beleértve a fogyasztási cikkeket is
A környezetminőségi előírásokról szóló A környezetminőségi előírásokról
irányelv és a felszín alatti vizekről szóló szóló irányelv/a felszín alatti vizekről
irányelv mellékleteinek felülvizsgálata a PFAS szóló irányelv (mellékletek)
lehetőség szerint csoportként történő felvétele
érdekében
A PFAS élelmiszerekben való előfordulásának Az élelmiszer-szennyező anyagokról
kezelése vonatkozó küszöbértékeknek az szóló bizottsági rendelet
élelmiszer-szennyező
anyagokról
szóló (Komitológia)
jogszabályokba való beiktatásával
Javaslat az ipari kibocsátásokról szóló Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv
jogszabályok és az Európai Szennyezőanyagkibocsátási
és
-szállítási
Nyilvántartás
felülvizsgálatára az ipari létesítményekből
származó PFAS-kibocsátások kezelése és
bejelentése érdekében
Javaslat a PFAS-kibocsátások hulladékfázistól A szennyvíziszapról szóló irányelv
kezdődő kezelésére, többek között a
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2022

2022-24

2022

2022

2021

2023

szennyvíziszapra
vonatkozó
jogszabályok
felülvizsgálata révén
Javaslatok a Stockholmi Egyezmény és a Bázeli
Egyezmény keretében a PFA-kkal kapcsolatos
aggályok globális szintű kezelésére
Uniós szintű megközelítés és pénzügyi
támogatás a PFA-szennyeződés helyreállítását
célzó innovatív megoldásokhoz
A jogi keret egyszerűsítése és megszilárdítása
Az „egy anyag, egy értékelés” elvén alapuló
eljárás bevezetése a vegyi anyagok veszély/kockázatértékelésének jogszabályokon átívelő
összehangolására, egy hatóságok közötti
egységes koordinációs eszköznek, egy szakértői
csoportnak és egy bizottsági koordinációs
mechanizmusnak az alkalmazása révén
Horizontális javaslat a vegyi anyagokkal
kapcsolatos uniós technikai és tudományos
munka
uniós
ügynökségekhez
való
átcsoportosításáról
Az Európai Vegyianyag-ügynökség alapító
rendeletére vonatkozó javaslat
Javaslat a CLP-rendelet módosítására annak CLP-rendelet
érdekében, hogy a Bizottság felhatalmazást
kapjon
a
harmonizált
osztályozás
kezdeményezésére
A
nanoanyag
fogalommeghatározásának
felülvizsgálata
Javaslat a REACH engedélyezési és korlátozási REACH-rendelet
eljárásainak felülvizsgálatára
Az emberi és környezeti egészségre vonatkozó
határértékek uniós adattárának létrehozása
A vegyi biztonsági adatok nyílt platformjának
kialakítása és a vonatkozó tudományos adatok
elérésére szolgáló eszközök létrehozása
Horizontális javaslat az adatok további
felhasználása előtt álló jogi akadályok
megszüntetésére, a jogszabályok közötti
adatáramlás egyszerűsítésére, valamint a nyílt
hozzáférésű adatok és az átláthatóság elveinek
az uniós élelmiszer-biztonsági ágazat mintájára
más vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályokra
való kiterjesztésére
Javaslatok arra vonatkozóan, hogy az uniós és a
tagállami hatóságok a szabályozási keret
részeként megbízást adhassanak az anyagok
vizsgálatára és nyomon követésére
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2023-2024

2020-tól

2021-től

2022

2023
2021

2021
2022
2022
2023

2023

2023

A vegyi anyagokra vonatkozó mutatók
keretének kidolgozása
Javaslat a REACH módosítására az európai REACH-rendelet
ellenőrzési kapacitás kialakítása érdekében
A REACH módosítása a REACH hatálya alá REACH-rendelet
tartozó valamennyi anyag regisztrálására
vonatkozó
megfelelőségi
ellenőrzések
biztosítása és a regisztrációs számok
visszavonásának lehetővé tétele érdekében
Javaslat az OLAF tevékenységi körének a
betiltott vegyi termékek EU-n belüli
forgalmazásával kapcsolatos vizsgálatokra
történő kiterjesztésére
Javaslatok végrehajtási jogi aktusokra a A piacfelügyeletről szóló rendelet
piacfelügyeleti rendelet alapján bizonyos
termékek esetében az ellenőrzések egységes
feltételeinek és gyakoriságának megállapítása
céljából
A vegyi anyagokkal kapcsolatos átfogó és átlátható tudásalap biztosítása
Javaslatok a REACH-rendelet regisztrálásra REACH-rendelet
vonatkozó követelményeinek felülvizsgálatára a
következők biztosítása érdekében: a kritikus
veszélyességi tulajdonságokkal rendelkező –
ideértve
az
idegrendszerre
és
az
immunrendszerre ható – anyagok azonosítása, a
csoportosításon alapuló megközelítések felé
való elmozdulás, a polimerek egy alhalmazának
regisztrálása, a vegyi anyagok teljes környezeti
lábnyomára vonatkozó információk, az 1–10
tonna közötti mennyiségű anyagok esetében
kémiai biztonsági jelentés készítésének előírása
A vegyi anyagokra vonatkozó stratégiai kutatási
és innovációs menetrend kidolgozása
Az egész EU-ra kiterjedő humán és környezeti
(bio)monitoring finanszírozása
Uniós vegyianyag-riasztási és cselekvési
rendszer létrehozása
Világszinten inspiráló modellértékű vegyianyag-kezelés
Nemzetközi szervezetekkel és az ágazattal
közösen indított kezdeményezések az ENSZGHS
nemzetközi
alkalmazásának
előmozdítására
Javaslat az ENSZ-GHS szintjén a CLPrendelettel
összhangban
lévő
kritériumok/veszélyességi
osztályok
bevezetésére, kiigazítására vagy pontosítására
Támogatásnyújtás, különösen finanszírozás
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2024
2022
2022

2022

2022-23

2022

2022
2020-tól
2023

2020-tól

2022-24

2020-2022

formájában, harmadik országokvegyi anyagok
értékelésével és kezelésével kapcsolatos
kapacitásainak kiépítéséhez
Annak biztosítása, hogy az Európai Unióban
betiltott veszélyes vegyi anyagokat ne gyártsák
exportra, többek között a vonatkozó
jogszabályok szükség szerinti módosításával
A vegyi anyagok előállításával és használatával
kapcsolatos kellő gondosság előmozdítása a
fenntartható vállalatirányításra vonatkozó,
jövőbeli kezdeményezés keretében

2023

2020-2024
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