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VEIKSMŲ PLANAS
Šiame veiksmų plane pateikiamos priemonės, įskaitant teisės aktų pasiūlymus ir tikslinius
REACH reglamento pakeitimus, turės būti įgyvendinamos laikantis geresnio reglamentavimo
principų ir atlikus reikiamus (poveikio) vertinimus.
Svarbiausi veiksmai, kurių planuoja imtis ES teisės aktai
Komisija
Įsteigti aukšto lygio apskritojo stalo diskusijų
forumą, kurio paskirtis bus siekti, kad cheminių
medžiagų teisės aktai būtų veiksmingi ir
efektyvūs, skatinti kurti ir naudoti novatoriškas
saugias ir tvarumo principus atitinkančias
chemines medžiagas ir stebėti, kokį poveikį
daro strategijos veiksmai
Saugių ir tvarumo principus atitinkančių ES cheminių medžiagų inovacijos
Parengti ES saugaus ir tvaraus cheminių
medžiagų kūrimo kriterijus
Sukurti ES masto saugaus ir tvaraus kūrimo
paramos tinklą
Finansiškai remti cheminių ir kitų medžiagų bei
gaminių
saugų
ir
tvarų
kūrimą,
komercializaciją, diegimą ir naudojimą
Nustatyti saugaus ir tvaraus kūrimo įgūdžių
pasiūlos ir paklausos neatitikimus ir
kvalifikacijos spragas, pateikti rekomendacijų
Nustatyti pagrindinius veiklos rezultatų
rodiklius pramonės pereigos prie saugaus ir
tvaraus cheminių medžiagų kūrimo pažangai
matuoti
Pagal tvarių gaminių iniciatyvą nustatyti (Būsima) tvarių gaminių iniciatyva
teisinius reikalavimus dėl susirūpinimą
keliančių medžiagų, įskaitant PFAS, buvimo
gaminiuose
Iniciatyvomis ir finansavimu skatinti kurti
žaliąsias
ir
išmaniąsias
technologijas,
pažangiąsias medžiagas ir novatoriškus verslo
modelius, kad pramonei gaminant ir naudojant
chemines medžiagas būtų išmetama mažai
anglies dioksido ir daromas nedidelis poveikis
aplinkai
Sudaryti sąlygas gauti rizikos finansų, visų
pirma MVĮ ir startuoliams
Iš dalies pakeisti ES teisės aktus dėl pramoninių Pramoninių
išmetamųjų
teršalų
išmetamųjų teršalų siekiant paskatinti ES direktyva
pramonę
naudoti
saugesnes
chemines
medžiagas
Nustatyti svarbiausias vertės grandines, kurių
svarbi grandis yra cheminės medžiagos, ir
bendradarbiaujant
su
suinteresuotaisiais
subjektais gerinti ES strateginį prognozavimą
cheminių medžiagų srityje
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Preliminarūs
terminai
2021 m.

2022 m.
2023 m.
nuo 2021 m.

2021 m.

2021 m.

2021–2022 m.

nuo 2021 m.

nuo 2021 m.
2021 m.

nuo 2021 m.

Skatinti regionų bendradarbiavimą tvarumo
nuo 2021 m.
principus atitinkančių cheminių medžiagų
vertės
grandinėje
taikant
pažangiosios
specializacijos principą, kad būtų sparčiau
rengiami bendri investicijų projektai
Remti darbo jėgos perkvalifikavimą ir
nuo 2020 m.
kvalifikacijos kėlimą pagal žaliosios ir
skaitmeninės pertvarkos poreikius
Neatidėliotiniems aplinkos ir sveikatos klausimams spręsti – griežtesnė ES teisinė sistema
Veiksmų gairės, pagal kurias kancerogeninėms, REACH
reglamentas
(komiteto 2021 m.
mutageninėms ir toksiškoms reprodukcijai procedūra)
medžiagoms, endokrininę sistemą ardančiomis
medžiagomis, patvarioms, bioakumuliacinėms
ir toksiškoms medžiagoms, labai patvarioms ir
didelės bioakumuliacijos
medžiagoms,
imuninei sistemai toksiškoms medžiagoms,
nervų sistemai toksiškoms medžiagoms,
konkretiems
organams
toksiškoms
medžiagoms, kvėpavimo takus jautrinančioms
medžiagoms (kaip grupėms) bus prioritetine
tvarka nustatomi apribojimai pagal REACH
reglamentą
Pasiūlymai išplėsti bendrojo rizikos valdymo REACH reglamento 68 straipsnio 2
2022 m.
metodo taikymo sritį siekiant užtikrinti, kad dalis
vartotojų prekėse nebūtų cheminių medžiagų,
2022 m.
kurios sukelia vėžį, genų mutacijas, veikia Reglamentas dėl medžiagų, skirtų
reprodukcinę ir endokrininę sistemas arba liestis su maistu
2022 m.
kurios yra patvarios ir bioakumuliacinės;
įvertinti, kaip ir kada tą patį metodą taikyti ir Kosmetikos gaminių reglamentas
2022 m.
kitoms cheminėmis medžiagomis, įskaitant
imuninę, nervų ar kvėpavimo sistemas Žaislų saugos direktyva
veikiančias medžiagas ir konkrečiam organui
toksiškas medžiagas
Dėl teisės aktų dėl kitų vartotojų prekių
(pvz., ploviklių) priėmimo procedūros
bus nuspręsta atlikus poveikio
vertinimą
Pasiūlymas iš dalies pakeisti REACH REACH reglamentas
2022 m.
reglamento 68 straipsnio 2 dalį, kad būtų
įtraukti profesionalūs naudotojai
Į Direktyvą dėl bendros gaminių saugos įtraukti REACH reglamentas (komiteto
2022 m.
privalomus teisinius reikalavimus, o į REACH procedūra)
reglamentą – apribojimus, kuriais siekiama
geriau apsaugoti vaikus nuo pavojingųjų
2021 m.
cheminių medžiagų vaikų priežiūros prekėse ir Bendros gaminių saugos direktyva
kituose vaikams skirtuose gaminiuose (išskyrus
žaislus)
Būsimoje darbuotojų saugos ir sveikatos Darbuotojų saugos ir sveikatos
2021 m.
strateginėje programoje nustatyti papildomus strateginė programa
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pavojingųjų cheminių medžiagų poveikio
darbuotojams mažinimo prioritetus, be kita ko,
atrinkti kenksmingiausias chemines medžiagas
ir pasiūlyti nustatyti jų ribines vertes darbo
aplinkoje, prieš tai pasikonsultavusi darbuotojų
sveikatos ir saugos srityje nustatyta tvarka
Pasikonsultavus su socialiniais partneriais,
gerinti darbuotojų apsaugą: visų pirma
sumažinti esamas profesinės švino ir asbesto
ekspozicijos
ribines vertes ir nustatyti
privalomą diizocianatų ribinę vertę
Nustatyti svarbiausių reikmių kriterijus,
atsižvelgiant į Monrealio protokole pateiktą
apibrėžtį
Pasiūlymas iš dalies pakeisti CLP reglamentą –
nustatyti naujų pavojingumo klasių, kurioms
būtų
priskiriamos
endokrininę
sistemą
ardančios
medžiagos,
patvarios,
bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos, labai
patvarios
ir
didelės
bioakumuliacijos
medžiagos, patvarios medžiagos ir judrios
medžiagos, ir taikyti jas visuose teisės aktuose
Atnaujinti informacijos teikimo reikalavimus,
kad pagal atitinkamus teisės aktus, visų pirma
REACH, taip pat teisės aktus dėl kosmetikos
gaminių, dėl medžiagų, besiliečiančių su
maistu, dėl augalų apsaugos produktų ir dėl
biocidinių produktų, būtų galima nustatyti,
kurios medžiagos ardo endokrininę sistemą

Cheminių
veiksnių
direktyva, 2022 m.
Direktyva dėl asbesto veikimo darbe

2021–2022 m.

CLP reglamentas

2021 m.

REACH reglamentas (komiteto
procedūra)

2022 m.
2021 m.

Biocidinių produktų reglamentas
(priedai)
2021 m.
Augalų apsaugos produktų reglamentas
(Komisijos komunikatai)
2022 m.
Reglamentas dėl medžiagų, skirtų
liestis su maistu

Į REACH reglamento I priedą įtraukti mišinių
vertinimo koeficientą (-us), prieš tai įvertinus,
kaip geriausia tai padaryti
Nustatyti arba sugriežtinti nuostatas, kad būtų
atsižvelgiama į sudėtinį vandenyje, su maistu
besiliečiančiose medžiagose, maisto prieduose,
žaisluose,
plovikliuose
ir
kosmetikos
gaminiuose esančių cheminių medžiagų poveikį

2022 m.

Kosmetikos gaminių reglamentas
REACH reglamentas (komiteto
procedūra)

2022 m.

Aplinkos kokybės standartų direktyva /
Požeminio vandens direktyva (priedai)

2022 m.

Reglamentas dėl medžiagų, skirtų
liestis su maistu
Komisijos reglamentas dėl maisto
priedų
(komiteto procedūra)

2022 m.
2022 m.

2022 m.
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Ploviklių reglamentas
2022 m.
Žaislų saugos direktyva
2022 m.
Kosmetikos gaminių reglamentas
Pasiūlyti iš dalies pakeisti REACH reglamento REACH reglamentas
57 straipsnį, kad į labai didelį susirūpinimą
keliančių medžiagų sąrašą būtų įtrauktos
endokrininę sistemą ardančios medžiagos,
patvarios, judrios ir toksiškos medžiagos ir
labai patvarios ir labai judrios medžiagos
Pasiūlymas REACH reglamentu riboti PFAS REACH reglamentas (komiteto
naudojimą visoms ne svarbiausioms reikmėms, procedūra)
taip pat ir vartotojų prekėse
Peržiūrėti
Aplinkos
kokybės
standartų Aplinkos kokybės standartų direktyva /
direktyvos ir Požeminio vandens direktyvos Požeminio vandens direktyva (priedai)
priedus siekiant į juos įtraukti PFAS kaip grupę
Spręsti PFAS buvimo maiste problemą – teisės Komisijos reglamentas dėl maisto
aktuose dėl maisto teršalų nustatyti šių teršalų
medžiagų ribas
(komiteto procedūra)
Pasiūlymas persvarstyti teisės aktus dėl Pramoninių išmetamųjų teršalų
pramoninių išmetamųjų teršalų ir Europos direktyva
išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro
siekiant reglamentuoti PFAS išmetimą iš
pramonės įrenginių ir ataskaitų teikimą
Pasiūlymas reglamentuoti PFAS išmetimą Nuotekų dumblo direktyva
atliekų etape, be kita ko, persvarstant teisės
aktus dėl nuotekų dumblo
Pasiūlymai pagal Stokholmo konvenciją ir
Bazelio konvenciją siekiant spręsti PFAS
klausimą pasaulio mastu
ES masto sistema ir finansinė parama
novatoriškiems
PFAS
taršos
šalinimo
sprendimams
Teisės aktų sistemos paprastinimas ir konsolidavimas
Sukurti procesą „viena medžiaga – vienas
vertinimas“, kad būtų koordinuojamas pagal bet
kokius cheminių medžiagų teisės aktus
atliekamas cheminių medžiagų pavojaus ir
(arba) rizikos vertinimas pasitelkiant vieną
bendrą viešosios veiklos koordinavimo
priemonę, ekspertų grupę ir Komisijos
koordinavimo mechanizmą
Horizontalusis pasiūlymas ES techninį ir
mokslinį darbą cheminių medžiagų srityje
perskirti ES agentūroms
Europos cheminių medžiagų agentūros steigimo
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2022 m.

2022–2024 m.

2022 m.

2022 m.

2021 m.

2023 m.

2023–2024 m.

nuo 2020 m.

nuo 2021 m.

2022 m.

2023 m.

reglamento pasiūlymas
Pasiūlymas iš dalies pakeisti CLP reglamentą, CLP reglamentas
kad Komisijai būtų suteikti įgaliojimai inicijuoti
suderintą klasifikavimą
Nanomedžiagos apibrėžties peržiūra
Pasiūlymas persvarstyti REACH autorizacijos REACH reglamentas
ir apribojimų procesus
Sukurti žmonių sveikatos ir aplinkos rodikliais
pagrįstų ribinių verčių ES saugyklą
Sukurti atvirą cheminių medžiagų saugos
duomenų platformą ir priemones, leidžiančias
naudotis atitinkamais akademiniais duomenimis
Horizontalusis pasiūlymas siekiant pašalinti
duomenų kartotinio naudojimo teisines kliūtis,
racionalizuoti pagal skirtingus teisės aktus
gaunamų duomenų srautą ir ES maisto saugos
sektoriuje taikomus atvirųjų duomenų ir
skaidrumo principus taip pat taikyti kitiems
cheminių medžiagų teisės aktams
Pasiūlymai siekiant leisti ES ir nacionalinėms
valdžios institucijoms pagal reglamentavimo
sistemą pavesti atlikti cheminių medžiagų
bandymus ir stebėseną
Sukurti cheminių medžiagų rodiklių sistemą
Pasiūlymas iš dalies pakeisti REACH REACH reglamentas
reglamentą siekiant sukurti europinius audito
pajėgumus
Iš dalies pakeisti REACH reglamentą, kad būtų REACH reglamentas
tikrinama visų cheminių medžiagų registracijos
dokumentacijų atitiktis ir prireikus būtų galima
panaikinti registracijos numerius
Pasiūlymas išplėsti OLAF veiklos sritį, kad ji
galėtų tirti ir neteisėtų chemijos produktų ES
rinkoje atvejus
Įgyvendinimo aktų pagal Rinkos priežiūros Rinkos priežiūros reglamentas
reglamentą pasiūlymai siekiant nustatyti
vienodas tam tikrų gaminių tikrinimo sąlygas ir
dažnumą
Išsamios ir skaidrios žinių apie chemines medžiagas bazės teikimas
Pasiūlymai
persvarstyti
registracijos REACH reglamentas
reikalavimus pagal REACH reglamentą siekiant
užtikrinti, kad būtų galima nustatyti, kurios
medžiagos turi labai pavojingų savybių,
įskaitant poveikį nervų ir imuninei sistemoms;
medžiagas būtų galima reglamentuoti grupėmis;
būtų galima registruoti polimerų pogrupį; būtų
teikiama informacija apie bendrą cheminių
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2021 m.

2021 m.
2022 m.
2022 m.
2023 m.

2023 m.

2023 m.

2024 m.
2022 m.

2022 m.

2022 m.

2022–2023 m.

2022 m.

medžiagų aplinkosauginį pėdsaką; būtų
nustatyta prievolė rengti cheminių medžiagų,
kurių tiekiama 1–10 tonų, cheminės saugos
ataskaitas
Parengti
strateginę
cheminių
medžiagų
mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę
Finansuoti ES masto žmogaus ir aplinkos
(biologinę) stebėseną
Sukurti ES ankstyvojo perspėjimo dėl cheminių
medžiagų ir reagavimo sistemą
Įkvepiantis cheminių medžiagų valdymo pavyzdys pasauliui
Iniciatyvos
drauge
su
tarptautinėmis
organizacijomis ir pramone raginti tarptautiniu
mastu naudoti JT GHS
Pasiūlymas į JT GHS įtraukti, pritaikyti ar
aiškiau išdėstyti pavojingumo klases ir jų
kriterijus pagal CLP reglamentą
Remti, visų pirma teikiant finansavimą, trečiųjų
šalių gebėjimų vertinti ir valdyti chemines
medžiagas didinimą
Užtikrinti, kad Europos Sąjungoje uždraustos
pavojingosios cheminės medžiagos nebūtų
gaminamos eksportui, be kita ko, prireikus iš
dalies keičiant atitinkamus teisės aktus
Pagal būsimą tvaraus įmonių valdymo
iniciatyvą skatinti tvariai gaminant chemines
medžiagas ir jas naudojant taikyti deramo
patikrinimo principą
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2022 m.
nuo 2020 m.
2023 m.

nuo 2020 m.

2022–2024 m.

2020–2022 m.

2023 m.

2020–2024 m.

