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48. Horisontaalisessa 

kemikaalilainsäädännössä (REACH-asetus 

sekä aineiden luokitusta, merkintöjä ja 

pakkauksia koskeva asetus) säädetään 

ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun 

perustasosta ja edistetään muiden kuin 

eläimillä suoritettavien testien 

käyttöönoton lisäämistä. Eri kemikaalien 

(seosten) yhteisvaikutusten, 

nanomateriaalien, 

umpieritys(hormoni)järjestelmään 

vaikuttavien kemikaalien (hormonaaliset 

haitta-aineet) ja tuotteiden sisältämien 

kemikaalien vaikutuksista ihmisten 

terveyteen ja ympäristöön vallitsee 

edelleen epävarmuus. Viime vuosina on 

saatu lisää todisteita siitä, että näiden 

haasteiden ratkaisemiseksi on toteutettava 

toimia, erityisesti, jos EU aikoo saavuttaa 

maailman kestävän kehityksen 

huippukokouksessa vuonna 2002 sovitut ja 

Rio+20-huippukokouksessa vahvistetut 

tavoitteet, joita ovat kemikaalien ihmisten 

terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien 

merkittävien kielteisten vaikutusten 

minimointi vuoteen 2020 mennessä sekä 

uusiin ja kehittyviin kysymyksiin ja 

haasteisiin vastaaminen tehokkaalla, 

johdonmukaisella ja yhteensovitetulla 

tavalla. EU kehittää edelleen ja panee 

täytäntöön toimia, joilla puututaan 

48. Horisontaalisessa 

kemikaalilainsäädännössä (REACH-asetus 

sekä aineiden luokitusta, merkintöjä ja 

pakkauksia koskeva asetus) sekä 

biosidituotteita ja kasvinsuojelutuotteita 

koskevassa lainsäädännössä säädetään 

ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun 

perustasosta, varmistetaan talouden 

toimijoille vakaus ja ennustettavuus ja 

edistetään muiden kuin eläimillä 

suoritettavien testien käyttöönoton 

lisäämistä. Eri kemikaalien (seosten) 

yhteisvaikutusten, nanomateriaalien, 

umpieritysjärjestelmään 

(hormonijärjestelmään) vaikuttavien 

kemikaalien (hormonaaliset haitta-aineet) 

ja tuotteiden sisältämien kemikaalien 

kaikista vaikutuksista ihmisten terveyteen 

ja ympäristöön vallitsee edelleen 

epävarmuus. Tutkimukset osoittavat, että 

joillakin kemikaaleilla on 

hormonitoimintaa häiritseviä 

ominaisuuksia, jotka saattavat vaikuttaa 

kielteisesti terveyteen ja ympäristöön, 

myös lasten terveyteen, mahdollisesti jo 

hyvin pieninä annoksina, joten 

varotoimiin ryhtyminen olisi perusteltua. 

Näin ollen toimia on tehostettava sen 

varmistamiseksi, että vuoteen 2020 

mennessä kaikki merkitykselliset paljon 

huolta aiheuttavat aineet, mukaan lukien 
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kemikaalien yhteisvaikutuksiin ja 

hormonaalisten haitta-aineiden 

turvallisuusnäkökohtiin. EU kehittää myös 

kattavaa lähestymistapaa, jolla voidaan 

minimoida vaarallisten kemikaalien, myös 

tuotteiden sisältämien kemikaalien, 

haittavaikutukset. Tämän tukena on 

kemikaaleille altistumista ja kemikaalien 

myrkyllisyyttä koskeva laaja tietämys. 

Nanomateriaalien turvallisuus ja kestävä 

hallinta varmistetaan osana kattavaa 

lähestymistapaa, joka sisältää 

riskienarviointia ja -hallintaa, tiedottamista 

ja seurantaa. Näillä lähestymistavoilla 

lisätään tietämystä kemikaaleista ja 

muodostetaan ennustettavissa oleva kehys, 

joka ohjaa kestävämpien ratkaisujen 

kehitystä. 

ne, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä 

ominaisuuksia, sisällytetään REACH-

asetuksen ehdokasluetteloon. Näiden 

haasteiden ratkaisemiseksi on toteutettava 

toimia, erityisesti, jos unioni aikoo 

saavuttaa maailman kestävän kehityksen 

huippukokouksessa vuonna 2002 sovitut, 

Rio+20-huippukokouksessa vahvistetut ja 

kansainvälisen kemikaalistrategian 

strategiseksi tavoitteeksi hyväksytyt 

tavoitteet, joita ovat kemikaalien ihmisten 

terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien 

merkittävien kielteisten vaikutusten 

minimointi vuoteen 2020 mennessä sekä 

uusiin ja kehittyviin kysymyksiin ja 

haasteisiin vastaaminen tehokkaalla, 

johdonmukaisella ja yhteensovitetulla 

tavalla. Unioni kehittää edelleen ja panee 

täytäntöön toimia, joilla puututaan 

kaikessa asiaa koskevassa unionin 

lainsäädännössä kemikaalien 

yhteisvaikutuksiin ja hormonaalisten 

haitta-aineiden turvallisuusnäkökohtiin. 

Unioni laatii erityisesti yhdenmukaistetut 

perusteet hormonaalisten haitta-aineiden 

tunnistamiselle. Unioni kehittää myös 

kattavaa lähestymistapaa, jolla voidaan 

minimoida altistuminen vaarallisille 

kemikaaleille, myös tuotteiden sisältämille 

kemikaaleille. Nanomateriaalien ja 

materiaalien, joilla on vastaavia 

ominaisuuksia, turvallisuus ja kestävä 

hallinta varmistetaan osana kattavaa 

lähestymistapaa, joka sisältää 

riskienarviointia ja -hallintaa, tiedottamista 

ja seurantaa. On esitetty huolestumista 

myös sellaisten materiaalien mahdollisista 

vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten 

terveyteen, jotka sisältävät sen kokoisia 

hiukkasia, että ne jäävät 

nanomateriaalien määritelmän 

ulkopuolelle mutta niillä voi olla 

vastaavia ominaisuuksia kuin 

nanomateriaaleilla. Tätä seikkaa olisi 

tutkittava edelleen komission vuodeksi 

2014 suunnitteilla olevassa 

nanomateriaalien määritelmän 
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uudelleentarkastelussa kokemusten ja 

tieteellisen ja teknisen kehityksen valossa. 

Näillä lähestymistavoilla lisätään 

tietämystä kemikaaleista ja muodostetaan 

ennustettavissa oleva kehys, joka ohjaa 

kestävämpien ratkaisujen kehitystä. 

Or. en 

Perustelu 

Hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiselle laadittavien unionin yhdenmukaistettujen 

perusteiden olisi perustuttava riskinarviointiin ja oikeasuhteiseen riskienhallintaan, jotta 

varmistetaan, että lainsäädäntötoimien perustana ovat vankat tieteelliset todisteet. Liitteen 

48 kohta liittyy ainoastaan hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiseen, joka on 

monivaiheisen arviointiprosessin ensimmäinen vaihe, kuten missä tahansa toksikologisessa 

arvioinnissa. Myöhempien vaiheiden määrittämiseen käytettävien perusteiden olisi siksi 

määräydyttävä sen toimintatavan mukaan, joka kulloisessakin asetuksessa on määritelty. 
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(b) Riskinhallinnassa sovelletaan 

systemaattista lähestymistapaa; 

(b) riskinhallinnassa sovelletaan 

systemaattista ja yhdennettyä 

lähestymistapaa, erityisesti uusien ja 

kehittymässä olevien politiikan alojen ja 

niihin liittyvien riskien arvioinnin ja 

hallinnoinnin sekä sääntelytoimien 

riittävyyden ja johdonmukaisuuden 

yhteydessä. Tämä voisi auttaa 

vauhdittamaan edelleen uusien 

tuotteiden, prosessien ja tekniikoiden 

vaaroja koskevaa tutkimusta. 

Or. en 

 

 


