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Текст, предложен от Комисията Изменение 

48. Хоризонталното законодателство 

относно химикалите (REACH и 

регламентите за класифициране, 

етикетиране и опаковане) предоставя 

базова защита на здравето на човека и 

околната среда, и спомага за 

навлизането на развиващи се методи на 

изпитване без използването на животни. 

Въпреки това все още съществува 

несигурност относно последиците за 

здравето на човека и околната среда от 

комбинираното въздействие на 

различни химикали (смеси), 

наноматериали, химикали, които 

нарушават функционирането на 

ендокринната (хормоналната) система 

(т.нар. ендокринни разрушители) и 

химикали в продукти. През последните 

години се появи повече информация 

относно нуждата от действия за 

справяне с тези предизвикателства, 

особено ако ЕС желае да постигне 

целта, договорена на Световната среща 

на върха за устойчиво развитие през 

2002 г. и потвърдена на срещата на 

върха „Рио + 20“, а именно да се 

гарантира „свеждане до минимум на 

значителните неблагоприятни 

последици“ от химикалите върху 

здравето на човека и околната среда до 

2020 г., както и да отговори на новите и 

нововъзникващите проблеми и 

48. Хоризонталното законодателство 

относно химикалите (REACH и 

регламентите за класифициране, 

етикетиране и опаковане), както и 

законодателството за биоцидните 

продукти и продуктите за 

растителна защита, предоставят 

базова защита на здравето на човека и 

околната среда, осигуряват 

стабилност и предвидимост за 

икономическите оператори, и 

спомагат за навлизането на развиващи 

се методи на изпитване без 

използването на животни. Въпреки това 

все още съществува несигурност 

относно цялостните последици за 

здравето на човека и околната среда от 

комбинираното въздействие на 

различни химикали (смеси), 

наноматериали, химикали, които 

нарушават функционирането на 

ендокринната (хормоналната) система 

(т.нар. ендокринни разрушители) и 

химикали в продукти. Научните 

изследвания показват, че някои 

химикали имат свойства, 

нарушаващи функционирането на 

ендокринната система, които могат 

да причинят редица отрицателни 

последици за здравето и околната 

среда, включително за развитието на 

децата, потенциално дори при много 
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предизвикателства по ефективен, 

ефикасен, последователен и съгласуван 

начин. ЕС ще продължи да разработва и 

прилага подходи за справяне с 

комбинираното въздействие на 

химикали и с опасенията по отношение 

на безопасността във връзка с 

ендокринни разрушители, а също така 

ще представи цялостен подход за 

свеждане до минимум на 

неблагоприятните последици от 

опасни вещества, включително 

химикали в продукти, за което ще 

спомогне обширна база от знания за 

излагането на действието на 

химикали и за токсичността им. 

Безопасността и устойчивото 

управление на наноматериалите ще 

бъдат осигурени като част от цялостен 

подход, включващ оценка и управление 

на риска, информиране и мониторинг. 

Взети заедно, тези подходи ще осигурят 

разрастване на базата от знания за 

химикалите и ще предоставят 

предвидима рамка за стимулиране на 

разработването на по-устойчиви 

решения. 

ниски дози, което дава основание за 

обмислянето на предпазни мерки. В 

този контекст следва да се увеличат 

усилията да се гарантира, че до 2020 

г. всички относими вещества, 

предизвикващи много висока степен 

на загриженост, включително 

вещества, притежаващи свойства на 

нарушители на функциите на 

ендокринната система, са включени в 

списъка на кандидат-веществата за 

REACH. Налице е необходимост от 

предприемане на действия за справяне 

с тези предизвикателства, особено ако 

ЕС желае да постигне целта, договорена 

на Световната среща на върха за 

устойчиво развитие през 2002 г. и 

потвърдена на срещата на върха 

„Рио + 20“, и приета също така като 

целта на Стратегически подход за 

международно управление на 

химикали, а именно да се гарантира 

„свеждане до минимум на значителните 

неблагоприятни последици“ от 

химикалите върху здравето на човека и 

околната среда до 2020 г., както и да 

отговори на новите и нововъзникващите 

проблеми и предизвикателства по 

ефективен, ефикасен, последователен и 

съгласуван начин. ЕС ще продължи да 

разработва и прилага подходи за 

справяне с комбинираното въздействие 

на химикали и с опасенията по 

отношение на безопасността във връзка 

с ендокринни разрушители в рамките 

на относимото законодателство на 

ЕС. По-специално ЕС ще разработи 

хармонизирани критерии за 

идентифициране на ендокринни 

разрушители. ЕС също така ще 

представи цялостен подход за свеждане 

до минимум на експозицията на 

опасни вещества, включително 

химикали в продукти. Безопасността и 

устойчивото управление на 

наноматериалите и на материалите 

със сходни свойства ще бъдат 
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осигурени като част от цялостен подход, 

включващ оценка и управление на 

риска, информиране и мониторинг. 

Съществуват и опасения във връзка с 

потенциалното въздействие върху 

околната среда и здравето на човека 

на материали, които съдържат 

частици с размер, който не е 

обхванат от определението за 

наноматериалите, но които могат да 

имат свойства, сходни с тези на 

наноматериалите. Този аспект 

следва да бъде допълнително проучен 

в планирания от Комисията преглед 

на определението за наноматериали 

през 2014 г. с оглед на опита и 

развитието на науката и 

технологиите. Взети заедно, тези 

подходи ще осигурят разрастване на 

базата от знания за химикалите и ще 

предоставят предвидима рамка за 

стимулиране на разработването на по-

устойчиви решения. 

Or. en 

Обосновка 

Хармонизираните критерии на ЕС за идентифицирането на ендокринни разрушители 

следва да се основават на оценката и съразмерното управление на риска, за да се 

гарантира, че законодателната намеса продължава да се базира на солидни научни 

доказателства. Параграф 48 се свързва единствено с идентифицирането на 

еднокринни разрушители, което, както при всяка крайна точка на изпитване на 

токсичността, представлява първата стъпка в един многоетапен процес на оценка. 

Ето защо критериите за определяне следва да зависят от подхода, определен 

съгласно съответния регламент. 
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б) да се възприеме систематичен подход 

към управлението на риска; 

б) да се възприеме систематичен и 

интегриран подход към управлението 

на риска, в частност във връзка с 

оценката и управлението на нови и 

възникващи области на политиката и 

свързани рискове, както и 

адекватността и съгласуваността на 

регулаторните ответни мерки. Това 

би могло да спомогне за 

насърчаването на по-нататъшни 

изследвания относно рисковете, 

пораждани от нови продукти, 

процеси и технологии; 

Or. en 

 

 


