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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

48. Η οριζόντια νοµοθεσία περί των 

χηµικών προϊόντων (κανονισµοί 

για το REACH και για την 

ταξινόµηση, την επισήµανση και τη 

συσκευασία) παρέχει βασική 

προστασία της ανθρώπινης υγείας 

και του περιβάλλοντος και προάγει 

την υιοθέτηση των εξελισσόµενων 

µεθόδων δοκιµών χωρίς χρήση 

ζώων. Ωστόσο, παραµένει η 

αβεβαιότητα όσον αφορά τις 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

και στο περιβάλλον από τις 

συνδυασµένες επιδράσεις 

διαφορετικών χηµικών ουσιών 

(µείγµατα), τα νανοϋλικά, τις 

χηµικές ουσίες που επηρεάζουν το 

ενδοκρινικό (ορµονικό) σύστηµα 

(ενδοκρινικοί διαταράκτες) και τις 

χηµικές ουσίες που περιέχονται σε 

προϊόντα. Τα τελευταία έτη έχουν 
έρθει στο φως περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε την 
ανάγκη για δράση µε σκοπό την 

αντιµετώπιση αυτών των 

προκλήσεων, ιδιαίτερα 

προκειµένου να επιτύχει η ΕΕ τον 

στόχο που συµφωνήθηκε στην 

παγκόσµια σύνοδο κορυφής για την 

αειφόρο ανάπτυξη του 2002 και 
επιβεβαιώθηκε στη σύνοδο 

κορυφής Ρίο+20, να έχει 

48. Η οριζόντια νοµοθεσία περί των 

χηµικών προϊόντων (κανονισµοί για το 

REACH και για την ταξινόµηση, την 

επισήµανση και τη συσκευασία), καθώς 
και η νοµοθεσία για τα βιοκτόνα και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, παρέχει 
βασική προστασία της ανθρώπινης υγείας 

και του περιβάλλοντος, διασφαλίζει τη 
σταθερότητα και την προβλεψιµότητα για 
τους οικονοµικούς φορείς και προάγει την 
υιοθέτηση των εξελισσόµενων µεθόδων 

δοκιµών χωρίς χρήση ζώων. Ωστόσο, 

παραµένει η αβεβαιότητα όσον αφορά τις 

συνολικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη 

υγεία και στο περιβάλλον από τις 

συνδυασµένες επιδράσεις διαφορετικών 

χηµικών ουσιών (µείγµατα), τα νανοϋλικά, 

τις χηµικές ουσίες που επηρεάζουν το 

ενδοκρινικό (ορµονικό) σύστηµα 

(ενδοκρινικοί διαταράκτες) και τις χηµικές 

ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα. Η 
έρευνα καταδεικνύει ότι ορισµένες 
χηµικές ουσίες έχουν ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταρsaαχής που µπορεί 
να έχουν ορισµένες δυσµενείς επιδράσεις 
στην υγεία και το περιβάλλον, µεταξύ 
άλλων, στην ανάπτυξη των παιδιών, 
δυνητικά ακόµη και σε πολύ χαµηλές 
δόσεις, και εποµένως πρέπει να εξεταστεί 
κατά πόσον πρέπει να ληφθούν σχετικά 
προληπτικά µέτρα. Υπό αυτά τα 
δεδοµένα, πρέπει να ενταθούν οι 
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διασφαλιστεί έως το 2020 «η 

ελαχιστοποίηση των σηµαντικών 

δυσµενών επιδράσεων» των 

χηµικών ουσιών στην ανθρώπινη 

υγεία και στο περιβάλλον, και να 

ανταποκρίνεται στα νέα και 

αναδυόµενα ζητήµατα και 

προκλήσεις µε αποτελεσµατικό, 

αποδοτικό, συνεκτικό και 

συντονισµένο τρόπο. Η ΕΕ θα 

αναπτύξει περαιτέρω και θα 

εφαρµόσει προσεγγίσεις για την 

αντιµετώπιση των συνδυασµένων 

επιδράσεων των χηµικών ουσιών 

και των ανησυχιών όσον αφορά την 

ασφάλεια που πηγάζουν από τους 

ενδοκρινικούς διαταράκτες και θα 
διαµορφώσει µια συνολική 

προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση 

των δυσµενών επιδράσεων των 
επικίνδυνων ουσιών, 
συµπεριλαµβανοµένων των 

χηµικών ουσιών που περιέχονται σε 

προϊόντα, υποστηριζόµενη από 
εκτενή γνωσιακή βάση σχετικά µε 
την έκθεση σε χηµικές ουσίες και 
την τοξικότητά τους. Η ασφάλεια 

και η αειφόρος διαχείριση των 

νανοϋλικών θα εξασφαλιστούν στο 

πλαίσιο µιας συνολικής 

προσέγγισης που περιλαµβάνει 

εκτίµηση και διαχείριση κινδύνων, 

πληροφόρηση και παρακολούθηση. 

Ο συνδυασµός των εν λόγω 

προσεγγίσεων θα εµπλουτίσει τη 

γνωσιακή βάση σχετικά µε τις 

χηµικές ουσίες και θα παράσχει ένα 

προβλέψιµο πλαίσιο που θα 

κατευθύνει την ανάπτυξη πιο 

αειφόρων λύσεων. 

προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι, έως 
το 2020, όλες οι σχετικές ουσίες που 
προκαλούν πολύ σοβαρές ανησυχίες, 
συµπεριλαµβανοµένων των ουσιών που 
έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, 
θα έχουν συµπεριληφθεί στον κατάλογο 
υποψήφιων ουσιών του REACH. Υπάρχει 
ανάγκη για δράση µε σκοπό την 
αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων, 

ιδιαίτερα προκειµένου να επιτύχει η ΕΕ 

τον στόχο που συµφωνήθηκε στην 

παγκόσµια σύνοδο κορυφής για την 

αειφόρο ανάπτυξη του 2002, 

επιβεβαιώθηκε στη σύνοδο κορυφής 

Ρίο+20, και αναγνωρίστηκε επίσης ως 
στόχος της στρατηγικής προσέγγισης της 
διεθνούς διαχείρισης των χηµικών 
ουσιών, να έχει διασφαλιστεί έως το 2020 

«η ελαχιστοποίηση των σηµαντικών 

δυσµενών επιδράσεων» των χηµικών 

ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και στο 

περιβάλλον, και να ανταποκρίνεται στα 

νέα και αναδυόµενα ζητήµατα και 

προκλήσεις µε αποτελεσµατικό, 

αποδοτικό, συνεκτικό και συντονισµένο 

τρόπο. Η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω και 

θα εφαρµόσει προσεγγίσεις για την 

αντιµετώπιση των συνδυασµένων 

επιδράσεων των χηµικών ουσιών και των 

ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια που 

πηγάζουν από τους ενδοκρινικούς 

διαταράκτες σε όλη τη σχετική νοµοθεσία 
της ΕΕ. Ιδιαίτερα, η ΕΕ θα αναπτύξει 
εναρµονισµένα και βασιζόµενα στην 
επικινδυνότητα κριτήρια για τον 
προσδιορισµό των ενδοκρινικών 
διαταρακτών. Η ΕΕ θα διαµορφώσει 

επίσης µια συνολική προσέγγιση για την 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε 
επικίνδυνες ουσίες, 
συµπεριλαµβανοµένων των χηµικών 

ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα . Η 

ασφάλεια και η αειφόρος διαχείριση των 

νανοϋλικών και υλικών µε παρόµοιες 
ιδιότητες θα εξασφαλιστούν στο πλαίσιο 
µιας συνολικής προσέγγισης που 

περιλαµβάνει εκτίµηση και διαχείριση 
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κινδύνων, πληροφόρηση και 

παρακολούθηση. Υπάρχουν επίσης 
ανησυχίες σχετικά µε τις επιπτώσεις που 
µπορεί να έχουν στο περιβάλλον και την 
υγεία του ανθρώπου υλικά που περιέχουν 
σωµατίδια τα οποία λόγω του µεγέθους 
τους δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του ορισµού των νανοϋλικών αλλά µπορεί 
να έχουν παρόµοιες ιδιότητες µε τα 
νανοϋλικά. Η πτυχή αυτή πρέπει να 
εξεταστεί περαιτέρω στη σχεδιαζόµενη 
επανεξέταση του ορισµού των 
νανοϋλικών από την Επιτροπή το 2014 
βάσει της κτηθείσας πείρας και των 
επιστηµονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων. Ο συνδυασµός των εν λόγω 

προσεγγίσεων θα εµπλουτίσει τη γνωσιακή 

βάση σχετικά µε τις χηµικές ουσίες και θα 

παράσχει ένα προβλέψιµο πλαίσιο που θα 

κατευθύνει την ανάπτυξη πιο αειφόρων 

λύσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα εναρµοµισµένα ενωσιακά κριτήρια για τον εντοπισµό των ενδοκρινικών διαταρακτών 

πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση και στην αναλογική διαχείριση του κινδύνου, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι βάση για τη νοµοθετική παρέµβαση παραµένουν τα τεκµηριωµένα 

επιστηµονικά στοιχεία. Η παράγραφος 48 αφορά µόνο τον εντοπισµό των ενδοκρινικών 

διαταρακτών, ο οποίος, όπως και κάθε τοξικολογικό τελικό σηµείο, είναι το πρώτο βήµα για 

µια διαδικασία αξιολόγησης πολλαπλών σταδίων. Κατά συνέπεια, τα κριτήρια για τον 

καθορισµό των επόµενων βηµάτων πρέπει να εξαρτώνται από την προσέγγιση που ορίζεται 

βάσει του αντίστοιχου κανονισµού. 
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Παράρτηµα I – σηµείο 71 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) Υιοθέτηση συστηµατικής προσέγγισης 

της διαχείρισης κινδύνων. 

β) Υιοθέτηση συστηµατικής και 
ολοκληρωµένης προσέγγισης της 
διαχείρισης κινδύνων, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση 
νέων και αναδυόµενων τοµέων πολιτικής 
και συναφών κινδύνων καθώς και την 
επάρκεια και τη συνοχή των ρυθµιστικών 
µέτρων. Αυτό θα µπορούσε να συµβάλει 
στην ενθάρρυνση περαιτέρω ερευνών 
σχετικά µε τους κινδύνους νέων 
προϊόντων, διεργασιών και τεχνολογιών· 

Or. en 

 

 


