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Evropski zeleni dogovor

 EU kot trajnostno, podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo do 
2050

 boljše varstvo zdravja ljudi in okolja z odpravljanjem onesnaževanja 
iz vseh virov in premikom v smeri okolja brez strupov

 kemikalije so povsod in imajo pomembno vlogo v večini naših 
dejavnosti

 inovacije za zeleni prehod v kemijski industriji 
 hitri in učinkoviti odzivi na izzive, ki jih predstavljajo nevarne 

kemikalije



Strategija

 Inovacije za varne in trajnostne kemikalije EU

 Močnejši pravni okvir EU za reševanje perečih okoljskih in 
zdravstvenih težav

 Poenostavitev in združitev pravnega okvira

 Celovita zbirka znanja o kemikalijah

 Globalni zgled za ustrezno ravnanje s kemikalijami



Inovacije za varne in trajnostne kemikalije EU

 Spodbujanje kemikalij, ki bodo varne in trajnostne že v 
zasnovi

 Doseganje varnih proizvodov in ciklov nestrupenih materialov
 Inovacije - ekologizacija in digitalizacija proizvodnje kemikalij
 Krepitev strateške avtonomije EU



merila za varne in 
trajnostne kemikalije

mreža za pomoč 

razvoj, 
komercializacija, 

uvajanje in uporaba 

ustrezna znanja in 
spretnosti na vseh 

ravneh

zakonodaja o 
industrijskih emisijah 

zmanjšanje 
problematičnih snovi 

v proizvodih 

informacije o 
vsebnosti kemikalij v 

proizvodih - SCIP

naložbe v trajnostne 
inovacije 

dekontaminacija, 
recikliranje, 

zmanjševanje

strateške 
vrednostne verige 

strateško 
predvidevanje 

medregionalno 
sodelovanje

razvoj nizkoogljičnih 
procesov za proizvodnjo 

kemikalij 

prekvalifikacija in 
izpopolnjevanje

Financiranje tveganja, 
za MSP in zagonska 

podjetja

inovativni poslovni 
modeli

Infrastruktura za 
prehod na 

obnovljive/ogljično 
nevtralne vire 



Močnejši pravni okvir EU za 
reševanje perečih okoljskih in 

zdravstvenih težav

Zaščita potrošnikov, ranljivih skupin in 
delavcev pred najbolj škodljivimi 
kemikalijami

Zmanjševanje kemičnega onesnaževanja 
okolja



novi razredi in merila 
nevarnosti v uredbi CLP

Vpliv farmacevtskih 
proizvodov na okolje

R&R dekontaminacijskih 
rešitev v kopenskem in 

vodnem okolju

okrepitev zahtev v vsej
zakonodaji za celovite ocene
okoljskega tveganja

kemični kontaminanti v 
hrani

splošni pristop k 
obvladovanju tveganja za 
izdelke za široko porabo

merila za bistvene vrste 
uporabe

razširitev REACH na 
poklicne uporabnike

CMR, ED, VPVB
Razširitev na imunski,
živčni ali dihalni sistem,
strupene za določen
organ

izdelki za nego otrok 

zaščita delavcev

kemični motilci 
hormonskega 

ravnovesja

zmesi kemikalij –
kemični koktajli

PFAS



Poenostavitev in združitev pravnega 
okvira

Ena snov, ena ocena

Ničelna toleranca do neskladnosti 



pregled vseh 
načrtovanih in tekočih 

dejavnosti

prenos tehničnega in 
znanstvenega dela na 

EU agencije

reformacija postopkov za 
avtorizacijo in 

omejevanje na podlagi 
uredbe REACH

delovna skupina držav 
članic, služb Komisije 

in agencij EU

mehanizem za 
usklajevanje znotraj 

Komisije 

skladnost registracijske 
dokumentacije REACH

spletna prodaja, uvoz, 
omejitve, prepovedi 

OLAF

EC  revizije v državah 
članicah

harmoniziran odziv in 
izmenjava informacij

krepitev infrastrukture za 
nadzor trga

enotna metodologija za 
preverjanja



Celovita zbirka znanja o kemikalijah

 Izboljšana razpoložljivost podatkov o 
kemikalijah 

Okrepljeno stičišče politike in znanosti o 
kemikalijah



agenda za raziskave in 
inovacije na področju 

kemikalij

(bio)monitoring ljudi in 
okolja 

sistem EU za zgodnje 
opozarjanje in ukrepanje

napredna orodja, metode in 
modele ter zmogljivosti za 

analizo podatkov

razširitev obveznosti 
registracije na nekatere 
problematične polimere

vseh rakotvornih snovi 
ne glede na količino

informacije za celotni 
okoljski odtis kemikalij

snovi s kritičnimi 
nevarnimi lastnostmi, 

vključno z učinki na 
živčni in imunski sistem

REACH



Zgled za ustrezno ravnanje s 
kemikalijami na svetovni ravni

Krepitev mednarodnih standardov 
 Spodbujanje standardov varnosti in trajnostnosti

zunaj EU
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