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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

48. Horisontal lovgivning om kemikalier 

(REACH-forordningen og forordningen 

om klassificering, mærkning og 

emballering) sørger for en grundlæggende 

beskyttelse af menneskers sundhed og 

miljøet og fremmer udbredelsen af nye 

forsøgsmetoder uden brug af dyr. Der er 

dog fortsat usikkerhed om virkningerne på 

menneskers sundhed og miljøet, som 

skyldes kombinationsvirkninger af 

forskellige kemikalier (blandinger), 

nanomaterialer, kemikalier, som påvirker 

hormonsystemet (hormonforstyrrende 

stoffer) og kemikalier i produkter. I de 

senere år er der kommet flere oplysninger 

frem, som tyder på, at der er behov for 

foranstaltninger, som løser disse 

problemer, navnlig hvis EU skal nå det 

mål, som blev aftalt på verdenstopmødet 

om bæredygtig udvikling i 2002 og 

bekræftet ved Rio +20-topmødet, nemlig at 

sørge for "minimering af de signifikante 

skadelige virkninger" på menneskers 

sundhed og miljøet inden 2020, og for at 

reagere på nye og fremspirende problemer 

og udfordringer på en effektiv, virksom, 

sammenhængende og samordnet måde. EU 

vil videreudvikle og gennemføre metoder 

til at tackle kombinationsvirkninger af 

kemikalier og spørgsmålene i forbindelse 

med hormonforstyrrende stoffers sikkerhed 

og fastlægge en samlet strategi for at 

48. Horisontal lovgivning om kemikalier 

(REACH-forordningen og forordningen 

om klassificering, mærkning og 

emballering) samt lovgivning om 

biocidholdige produkter og 

plantebeskyttelsesprodukter sørger for en 

grundlæggende beskyttelse af menneskers 

sundhed og miljøet, sikrer stabilitet og 

forudsigelighed for erhvervsdrivende og 

fremmer udbredelsen af nye 

forsøgsmetoder uden brug af dyr. Der er 

dog fortsat usikkerhed om de fulde 

virkninger på menneskers sundhed og 

miljøet, som skyldes 

kombinationsvirkninger af forskellige 

kemikalier (blandinger), nanomaterialer, 

kemikalier, som påvirker hormonsystemet 

(hormonforstyrrende stoffer) og kemikalier 

i produkter. Forskning tyder på, at nogle 

kemikalier har hormonforstyrrende 

egenskaber, der kan forårsage en række 

skadelige virkninger på sundheden og 

miljøet, herunder på børns udvikling – 

muligvis selv i meget små doser – hvilket 

gør det påkrævet at overveje 

forholdsregler. I betragtning heraf er det 

nødvendigt at optrappe indsatsen for at 

sikre, at alle relevante særligt 

problematiske stoffer, herunder stoffer 

med hormonforstyrrende egenskaber, 

opføres på REACH-kandidatlisten senest i 

2020. Der er behov for foranstaltninger, 



 

AM\1007061DA.doc  PE519.327v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

minimere de skadelige virkninger af 

farlige stoffer, herunder kemikalier i 

produkter, baseret på et omfattende 

videngrundlag om kemisk eksponering og 

toksicitet. Sikkerheden og den bæredygtige 

forvaltning af nanomaterialer vil blive 

sikret som led i en samlet strategi, der 

omfatter risikovurdering og -styring, 

information og overvågning. Tilsammen 

vil disse strategier øge det kemiske 

videngrundlag og skabe forudsigelige 

rammer, som fremmer udviklingen af mere 

bæredygtige løsninger. 

som løser disse problemer, navnlig hvis EU 

skal nå det mål, som blev aftalt på 

verdenstopmødet om bæredygtig udvikling 

i 2002, bekræftet ved Rio +20-topmødet og 

ligeledes accepteret som målet for den 

strategiske tilgang til international 

kemikalieforvaltning, nemlig at sørge for 

"minimering af de signifikante skadelige 

virkninger" på menneskers sundhed og 

miljøet inden 2020, og for at reagere på 

nye og fremspirende problemer og 

udfordringer på en effektiv, virksom, 

sammenhængende og samordnet måde. EU 

vil videreudvikle og gennemføre metoder 

til at tackle kombinationsvirkninger af 

kemikalier og spørgsmålene i forbindelse 

med hormonforstyrrende stoffers sikkerhed 

i al relevant EU-lovgivning. EU vil 

navnlig udvikle harmoniserede kriterier 

for identificering af hormonforstyrrende 

stoffer. EU agter endvidere at fastlægge en 

samlet strategi for at minimere 

eksponering for farlige stoffer, herunder 

kemikalier i produkter. Sikkerheden og den 

bæredygtige forvaltning af nanomaterialer 

og materialer med lignende egenskaber 

vil blive sikret som led i en samlet strategi, 

der omfatter risikovurdering og -styring, 

information og overvågning. Der er 

desuden bekymring over den mulige 

indvirkning på miljøet og på menneskers 

sundhed af materialer, som indeholder 

partikler af en størrelse, der falder uden 

for definitionen på nanomaterialer, men 

som kan have egenskaber, der ligner 

nanomaterialernes. Dette aspekt bør 

undersøges nærmere i Kommissionens 

planlagte gennemgang af definitionen på 

nanomaterialer i 2014 i lyset af de 

indhøstede erfaringer og den 

videnskabelige og teknologiske udvikling. 

Tilsammen vil disse strategier øge det 

kemiske videngrundlag og skabe 

forudsigelige rammer, som fremmer 

udviklingen af mere bæredygtige løsninger. 

Or. en 
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Begrundelse 

Harmoniserede EU-kriterier for identificering af hormonforstyrrende stoffer bør være baseret 

på en vurdering af risici og risikostyring, der står i passende forhold til hensigten, for at 

sikre, at solid videnskabelig dokumentation fortsat danner grundlaget for lovgivningsmæssige 

indgreb. Punkt 48 vedrører kun identificering af hormonforstyrrende stoffer, der – ligesom 

det er tilfældet med ethvert andet toksikologisk effektparameter – er første skridt i en etapevis 

vurderingsproces. Kriterierne for fastlæggelse af de efterfølgende skridt bør derfor være 

afhængige af den tilgang, der er fastsat i henhold til den respektive forordning. 
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b) Indførelse af en systematisk tilgang til 

risikostyring. 

b) Indførelse af en systematisk og 

integreret tilgang til risikostyring, navnlig 

i forbindelse med evaluering og 

forvaltning af nye politikområder, der 

dukker op, og de dermed forbundne risici, 

samt tilstrækkelige og sammenhængende 

lovmæssige tiltag som reaktion herpå. 

Dette kan bidrage til at anspore yderligere 

forskning i risiciene ved nye produkter, 

processer og teknologier. 

Or. en 

 

 


