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Legislacja a Polska Chemia

PLAN PRAC KOMISJI EUROPEJSKIEJ 
– CO NAS CZEKA W 2022 ROKU? 
NOWY ROK – NOWY PLAN

Każdego roku Komisja Europejska przedstawia plan prac dotyczący najważniejszych dzia-
łań i zobowiązań politycznych, takich jak nowe inicjatywy ustawodawcze czy przegląd 
obowiązujących unijnych przepisów. 

19 października br. pod hasłem Razem czynimy 
Europę silniejszą został opublikowany program prac 
Komisji Europejskiej na 2022 rok. Program opraco-
wano na podstawie priorytetów polityki UE ogło-
szonych przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej 
podczas tegorocznego, wrześniowego orędzia o sta-
nie Unii Europejskiej. Dokument opiera się na reali-
zacji sześciu naczelnych celów: 
1. Europejski Zielony Ład
2. Europa na miarę ery cyfrowej
3. Gospodarka służąca ludziom
4. Silniejsza pozycja Europy na świecie
5. Promowanie naszego europejskiego stylu życia
6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej

Jak wskazała Przewodnicząca Ursula von der Leyen, 
plan uwzględnia również dotychczasowe doświad-
czenia związane z pandemią COVID-19: Ubiegły rok 
pokazał, jakim wyzwaniom potrafimy sprostać i co 
możemy osiągnąć dla obywateli Unii, kiedy działa-
my zjednoczeni. W tym samym duchu musimy dzia-
łać także w przyszłym roku, aby realizować politykę 
na rzecz neutralności klimatycznej Europy do 2050 r., 
kształtować naszą cyfrową przyszłość, wzmacniać 
naszą wyjątkową społeczną gospodarkę rynkową 
oraz bronić naszych wartości i interesów w kraju i za 
granicą. Połączone siły długoterminowego budżetu 
Unii i instrumentu NextGenerationEU, które łącznie 
dysponują 2018 bln EUR pomogą budować lepszą 
i bardziej nowoczesną Europę.

Przede wszystkim nowe lub oczekujące 
inicjatywy

W nadchodzącym roku liczba inicjatyw, które zosta-
ną przedstawione przez Komisję jest mniejsza o nie-
mal połowę w porównaniu z rokiem 2021. Można się 

w sumie spodziewać 68 inicjatyw – w tym 42 nowych 
wniosków ustawodawczych oraz 26 przeglądów ist-
niejących przepisów realizowanych w ramach REFIT 
(ang. Regulatory Fitness and Performance Program, 
część programu Komisji dotyczącego lepszego stano-
wienia prawa) podzielonych na sześć głównych celów. 

W ostatnich miesiącach Komisja przedstawiła już 
wiele wniosków i koncentruje się na ich przyjęciu 
przez Parlament i Radę – aż 76 obecnie procedo-
wanych wniosków określono w planie jako prio-
rytetowe, do szybkiego przyjęcia przez instytucje. 

Komisja wskazuje również na wycofanie w ciągu 
najbliższych sześciu miesięcy 6 dokumentów ze 
względu na ich nieaktualne brzmienie.

Mimo że w ostatnich miesiącach zostały już przed-
stawione kluczowe dokumenty, takie jak chociażby 
Pakiet Fit for 55, to w planie na 2022 rok znajdują się 
liczne inicjatywy, na które warto zwrócić uwagę. Dla 
przemysłu chemicznego z pewnością istotne będą 
działania związane z wdrożeniem celów Europejskiego 
Zielonego Ładu, mające wpływ na przepisy środowi-
skowe czy klimatyczne. Ważne będą również inicjaty-
wy dotyczące cyfrowej transformacji oraz gospodarki, 
w tym także nowe instrumenty gospodarcze. 

Energia, klimat i środowisko

Główne inicjatywy dotyczące klimatu i energii zosta-
ły już ujęte w ramach Pakietu Fit for 55 opublikowa-
nego w lipcu 2021 r. Dalsze działania będą kontynu-
owane dzięki czterem dokumentom w tym obszarze:
 • Certyfikacja usuwania dwutlenku węgla 
 • Przegląd unijnych przepisów dotyczących 

fluorowanych gazów cieplarnianych 
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 • Unijne ramy zharmonizowanego pomiaru emisji 
sektora transportu i logistyki 

 • Przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich 

Komisja będzie kontynuować prace nad wdrożeniem 
Planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia 
(Zero pollution action plan) ogłoszonego w maju 
2021 r. Pojawiają się również inicjatywy dotyczące 
gospodarki cyrkularnej, w tym pakiet działań doty-
czący tworzyw sztucznych. Komisja wymieniła ini-
cjatywy dotyczące zrównoważonych produktów 
jako kluczowe dla realizacji celów gospodarki obie-
gowej. Planowane nowe inicjatywy to:
 • Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
 • Zintegrowana gospodarka wodna – zmienione 

wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych 
i podziemnych 

 • Zmiana dyrektywy UE w sprawie jakości 
powietrza 

 • Ramy polityki dotyczące biodegradowalnych 
i kompostowalnych tworzyw sztucznych 
pochodzenia biologicznego 

 • Ograniczenia dotyczące mikrodrobin plastiku 
 • Środki ograniczające uwalnianie mikrodrobin 

plastiku do środowiska 
 • Inicjatywa dotycząca prawa do naprawy 

Dodatkowo wskazano, że w zakresie REACH Komi-
sja „kontynuować będzie prace nad ukierunkowaną 
nowelizacją rozporządzenia REACH”.

Warto nadmienić, że w zakresie wdrażania Strate-
gii „Od pola do stołu” przewiduje się zmianę prze-
pisów unijnych w zakresie stosowania zrównoważo-
nych pestycydów. 

Inicjatywy takie jak dyrektywa w sprawie emisji przemy-
słowych oraz dyrektywa w sprawie opakowań i odpa-
dów opakowaniowych nie zostały uwzględnione w pro-
gramie prac na rok 2022 – były częścią planu na 2021 r.

W ramach przeglądu obowiązującego prawodaw-
stwa, inicjatywy REFIT, w obszarze Europejskiego 
Zielonego Ładu znalazły się między innymi:
 • Horyzontalny wniosek dotyczący ponownego 

przekazania unijnym agencjom prac technicznych 
i naukowych UE dotyczących chemikaliów 
zgodnie z zasadą „jedna substancja – jedna ocena”

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie udostępniania 
i wprowadzania do obrotu detergentów

 • Zmiana ograniczeń stosowania niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (RoHS)

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Oprócz kwestii związanych z klimatem i środo-
wiskiem, Komisja ma wydać wnioski, wytyczne  
i strategie dotyczące szeregu innych zagadnień i obsza-
rów. Do takich dokumentów należą między innymi:
 • Instrument nadzwyczajny jednolitego rynku jako 

plan wsparcia UE w zapobieganiu przyszłym 
kryzysom takim jak pandemia

 • Zmiana unijnych przepisów prawa celnego
 • Ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom 

dostępu do kapitału
 • Zmiana prawodawstwa farmaceutycznego
 • Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie 

dochodu minimalnego
 • Nowa strategia dotycząca międzynarodowych 

zobowiązań energetycznych

Lepsze stanowienie prawa?

W komunikacie w sprawie planu prac na 2022 rok 
Komisja podejmuje również kwestie wdroże-
nia zasad lepszego stanowienia prawa. Władze 
wykonawcze UE będą „w pełni stosować podej-
ście „one in, one out”, które objaśnia się jako 
„systematyczne i proaktywne dążenie do zmniej-
szenia obciążeń związanych z już istniejącym pra-
wodawstwem. Spodziewane koszty przestrzegania 
unijnego prawodawstwa będą oceniane ilościowo 
w sposób bardziej przejrzysty, o ile jest to wykonalne  
i proporcjonalne, oraz systematycznie prezentowane 
w ocenach skutków.” Pomimo, że w przyszłym roku 
spodziewana jest mniejsza liczba inicjatyw, to prace 
Komisji Europejskiej nie zwalniają tempa. Zarów-
no przyszły rok, jak i kolejne 
lata, będą niezwykle ważne 
dla przemysłu chemicznego 
ze względu na istotny wpływ 
Europejskiego Zielonego Ładu 
na branżę.

Opracowano na podstawie: mate-
riały i publikacje Komisji Europej-
skiej, materiały CEFIC

Klaudia Kleps 
Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji,  

Senior Ekspert PIPC



Czego można się spodziewać w 2022 roku? Wybrane inicjatywy

I kwartał  • Inicjatywy w zakresie zrównoważonych produktów
 • Rewizja Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR)
 • Przegląd Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)
 • Nadzwyczajny instrument na rzecz jednolitego rynku
 • Strategia na rzecz międzynarodowego zaangażowania energetycznego

II kwartał  • Przegląd rozporządzenia CLP
 • Przegląd dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
 • Ramy polityczne dla biopochodnych, biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw 

sztucznych
 • Przegląd dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
 • Rewizja rozporządzenia w sprawie F-gazów
 • Rewizja unijnych reguł konkurencji dotyczących porozumień wertykalnych
 • Rewizja aspektów proceduralnych Kontroli połączeń w UE

III kwartał  • Zmienione wykazy substancji zanieczyszczających wody powierzchniowe i podziemne
 • Wniosek dotyczący narażenia na działanie azbestu
 • Wniosek legislacyjny w sprawie dostępu MŚP do kapitału
 • Realokacja praw do opodatkowania

IV kwartał  • Rewizja dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego
 • Rewizja dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Przegląd dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych 

w sprzęcie elektronicznym (RoHS)
 • Środki mające na celu ograniczenie uwalniania mikroplastiku
 • Przenoszenie prac do agencji UE, jedna substancja, jedna ocena
 • Rewizja rozporządzenia w sprawie detergentów
 • Zharmonizowane pomiary emisji z transportu i logistyki
 • Przegląd przepisów celnych
 • Przegląd prawodawstwa farmaceutycznego
 • Przegląd Horyzontalnego Rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych
 • Rewizja dyrektywy w sprawie dostępu do informacji dotyczących środowiska
 • Przegląd Dyrektywy INSPIRE

Dokładny 
termin nie 

został jeszcze 
określony

 • Przegląd dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko
 • Przegląd Inicjatywy UE w sprawie zapylaczy
 • Przegląd rozporządzenia w sprawie rtęci
 • Rewizja rozporządzenia w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO)
 • Akty wykonawcze do rozporządzenia w sprawie baterii
 • Sprawozdania Komisji w sprawie państw członkowskich zagrożonych nieosiągnięciem  

celów w zakresie recyklingu

Inicjatywy dotyczące chemikaliów

Ograniczenia REACH: 10 zmian w załączniku XIV, 
w tym:
 • mikroplastiki
 • PFAS 
 • ołów w PCW
 • PAHS

Identyfikacje SVHC: 5
klasyfikacje zgodnie z CLP: 2 akty delegowane
Zezwolenia: 80 decyzji

Wdrażanie strategii dotyczącej chemikaliów na rzecz 
zrównoważonego rozwoju (CSS)
 • Rewizja REACH
 • Rewizja CLP
 • Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie „jednej 

substancji, jednej oceny”

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego 
ECHA

 • Ustanowienie unijnego repozytorium wartości 
granicznych opartych na zdrowiu ludzi i środowiska

 • Mapa drogowa priorytetowych ograniczeń w ramach 
REACH

 • Kryteria dotyczące istotnych zastosowań
 • Kryteria dla projektowania zrównoważonych 

i bezpiecznych chemikaliów
 • Opracowanie wskaźników dla chemikaliów
 • Mechanizm zakazu produkcji w celu wywozu 

substancji niedozwolonych na rynku UE
 • Ustanowienie otwartej platformy danych 

dotyczących bezpieczeństwa chemicznego
 • Wniosek dotyczący usunięcia przeszkód dla 

ponownego wykorzystania danych oraz rozszerzenia 
zasad otwartości danych i przejrzystości
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