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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

48. Horizontaliaisiais cheminių medžiagų 

teis÷s aktais (REACH ir Klasifikavimo, 

ženklinimo ir pakavimo reglamentais) 

numatoma pagrindin÷ žmonių sveikatos ir 

aplinkos apsauga ir skatinama taikyti 

naujai kuriamus bandymų, kuriuose 

nenaudojami gyvūnai, metodus. Tačiau vis 

dar yra neaiškumų d÷l skirtingų cheminių 

medžiagų (mišinių) sud÷tinio poveikio, taip 

pat nanomedžiagų, cheminių medžiagų, 

kurios gali trikdyti endokrininę (hormonų) 

sistemą (endokrininę sistemą ardančių 

medžiagų) ir produktuose esančių 

cheminių medžiagų poveikio žmonių 

sveikatai ir aplinkai. Pastaraisiais metais 
gauta daugiau informacijos apie poreikį 
imtis veiksmų ir spręsti šias problemas, 

ypač jei ES nori pasiekti 2002 m. 

aukščiausiojo lygio susitikime tvaraus 

vystymosi klausimais sutartą ir 
aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20 

patvirtintą tikslą – iki 2020 m. užtikrinti, 

kad reikšmingas neigiamas cheminių 

medžiagų poveikis žmonių sveikatai ir 

aplinkai būtų kuo mažesnis, ir veiksmingai, 

produktyviai, nuosekliai ir koordinuotai 

reaguoti į naujas ir naujai kylančias 

problemas ir iššūkius. ES toliau kurs ir 

taikys metodus, kuriais siekiama spręsti 

cheminių medžiagų sud÷tinio poveikio ir 

saugos problemas, susijusias su 

endokrininę sistemą ardančiomis 

48. Horizontaliaisiais cheminių medžiagų 

teis÷s aktais (REACH ir Klasifikavimo, 

ženklinimo ir pakavimo reglamentais), taip 
pat teis÷s aktais d÷l biocidinių produktų ir 
augalų apsaugos produktų numatoma 

pagrindin÷ žmonių sveikatos ir aplinkos 

apsauga, ekonomin÷s veiklos vykdytojams 
užtikrinamas stabilumas ir nusp÷jamumas 
ir skatinama taikyti naujai kuriamus 

bandymų, kuriuose nenaudojami gyvūnai, 

metodus. Tačiau vis dar yra neaiškumų d÷l 

skirtingų cheminių medžiagų (mišinių) 

sud÷tinio poveikio, taip pat nanomedžiagų, 

cheminių medžiagų, kurios gali trikdyti 

endokrininę (hormonų) sistemą 
(endokrininę sistemą ardančių medžiagų) ir 

produktuose esančių cheminių medžiagų 
viso poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. 
Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, jog kai 
kurios chemin÷s medžiagos turi 
endokrininę sistemą ardančių savybių, 
kurios net labai mažomis doz÷mis gali 
daryti įvairų neigiamą poveikį sveikatai ir 
aplinkai, įskaitant vaikų vystymąsi, tod÷l 
būtina imtis atsargumo priemonių. 
Atsižvelgiant į tai, reikia imtis aktyvesnių 

veiksmų siekiant užtikrinti, kad iki 
2020 m. visos atitinkamos didelį 
susirūpinimą keliančios medžiagos, 
įskaitant endokrininę sistemą ardančių 
savybių turinčias medžiagas, būtų 
įtrauktos į REACH medžiagų kandidačių 
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medžiagomis, ir nustatys visapusišką 

metodą, kurio tikslas – kuo labiau 

sumažinti neigiamą pavojingų medžiagų, 

įskaitant produktuose esančias chemines 

medžiagas, poveikį ir kuris bus pagrįstas 
išsamia cheminių medžiagų poveikio ir 
toksiškumo žinių baze. Nanomedžiagų 

sauga ir tvarus valdymas bus užtikrinti 

taikant išsamų metodą, apimantį rizikos 

vertinimą ir valdymą, informacijos teikimą 

ir steb÷jimą. Taikant visus šiuos metodus 

bus sukaupta daugiau informacijos apie 

chemines medžiagas ir bus užtikrinama 

nusp÷jama sistema, kuri skatins kurti 

tvaresnius sprendimus. 

sąrašą. Būtina imtis veiksmų ir spręsti šias 

problemas, ypač jei ES nori pasiekti 

2002 m. aukščiausiojo lygio susitikime 

tvaraus vystymosi klausimais sutartą, 
aukščiausiojo lygio susitikime Rio+20 

patvirtintą ir Strateginio požiūrio į 
tarptautinį cheminių medžiagų valdymą 
tikslu pripažintą tikslą – iki 2020 m. 

užtikrinti, kad reikšmingas neigiamas 

cheminių medžiagų poveikis žmonių 

sveikatai ir aplinkai būtų kuo mažesnis, ir 

veiksmingai, produktyviai, nuosekliai ir 

koordinuotai reaguoti į naujas ir naujai 

kylančias problemas ir iššūkius. ES toliau 

kurs ir taikys metodus, kuriais siekiama 
visuose atitinkamuose ES teis÷s aktuose 
spręsti cheminių medžiagų sud÷tinio 

poveikio ir saugos problemas, susijusias su 

endokrininę sistemą ardančiomis 

medžiagomis. Visų pirma, ES parengs 
suderintus endokrininę sistemą ardančių 
cheminių medžiagų nustatymo kriterijus. 
ES taip pat nustatys visapusišką metodą, 

kurio tikslas – kuo labiau sumažinti 

pavojingų medžiagų, įskaitant produktuose 

esančias chemines medžiagas, veikimą. 
Nanomedžiagų ir panašių savybių turinčių 
medžiagų sauga ir tvarus valdymas bus 

užtikrinti taikant išsamų metodą, apimantį 

rizikos vertinimą ir valdymą, informacijos 

teikimą ir steb÷jimą. Susirūpinimą taip pat 
kelia galimas medžiagų, turinčių dalelių, 
kurių dydis nepatenka į nanomedžiagų 
apibr÷žti, tačiau kurios gali tur÷ti panašių 
savybių kaip nanomedžiagos, poveikis 
aplinkai ir žmonių sveikatai. Šis aspektas 
tur÷tų būti išnagrin÷tas planuojamoje 
2014 m. atlikti Komisijos nanomedžiagų 
apibr÷žties peržiūroje remiantis patirtimi 
ir mokslo ir technologijų naujov÷mis. 
Taikant visus šiuos metodus bus sukaupta 

daugiau informacijos apie chemines 

medžiagas ir bus užtikrinama nusp÷jama 

sistema, kuri skatins kurti tvaresnius 

sprendimus. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Suderinti ES endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų nustatymo kriterijai tur÷tų būti 

grindžiami rizikos vertinimu ir jos proporcingu valdymu siekiant užtikrinti, kad teis÷kūros 

iniciatyvų pagrindu ir toliau būtų patikimi moksliniai įrodymai. 48 punkte kalbama tik apie 

endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymą, kuris, kaip ir kiekvieno toksikologinio 

tikslo atveju, yra pirmas žingsnis daugiapakopio vertinimo procese. Tod÷l kitus etapus 

nulemiantys kriterijai tur÷tų priklausyti nuo atitinkamame reglamente apibr÷žto metodo. 
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b) laikytis sisteminio požiūrio į rizikos 

valdymą; 

b) laikytis sisteminio ir integruoto požiūrio 

į rizikos valdymą, visų pirma susijusį su 
naujų ir besiformuojančių politikos sričių 
ir atitinkamos rizikos vertinimu ir 
valdymu, taip pat su atsakomųjų 
reguliavimo veiksmų tinkamumu ir 
nuoseklumu. Tokiu būdu būtų galima 
paskatinti tolesnius naujų produktų, 
procesų ir technologijų keliamos rizikos 
mokslinius tyrimus; 

Or. en 

 

 

 


