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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

48. Horizontālie tiesību akti ėīmisko vielu 
jomā (REACH regula un Klasificēšanas, 
marėēšanas un iepakošanas regula) 
nodrošina pamata aizsardzību cilvēku 
veselībai un videi un veicina tādu 
izmēăinājuma metožu pielietošanu, kurās 
neizmanto dzīvniekus. Tomēr joprojām ir 
neskaidrība par kombinēto ietekmi uz 
cilvēku veselību un vidi, ko rada dažādas 
ėīmiskās vielas (maisījumi), nanomateriāli, 
ėīmiskās vielas, kas ietekmē endokrīno 
(hormonālo) sistēmu (endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošas vielas) un produktos 
esošās ėīmiskās vielas. Pēdējos gados ir 
iegūta plašāka informācija, kas liecina 
par vajadzību rīkoties, lai risinātu šīs 
problēmas, it īpaši, ja ES vēlas sasniegt 
mērėi, par kuru 2002. gadā vienojās 
Pasaules augstākā līmeĦa sanāksmē par 
ilgtspējīgu attīstību un kuru no jauna 
apstiprināja „Rio +20” augstākā līmeĦa 
sanāksmē, proti, līdz 2020. gadam līdz 
minimumam samazināt ievērojamo 
negatīvo ietekmi, ko ėīmiskās vielas rada 
cilvēku veselībai un videi, un reāli, 
efektīvi, saskaĦoti un koordinēti reaăēt uz 
jauniem un aktuāliem jautājumiem un 
problēmām. ES turpinās izstrādāt un 
īstenot pieejas, kas vērstas uz to, lai 
mazinātu ėīmisko vielu kombinēto ietekmi 
un bažas par endokrīnās sistēmas 

48. Horizontālie tiesību akti ėīmisko vielu 
jomā (REACH regula un Klasificēšanas, 
marėēšanas un iepakošanas regula), kā arī 
tiesību akti attiecībā uz biocīdiem un augu 
aizsardzības produktiem nodrošina pamata 
aizsardzību cilvēku veselībai un videi, 
nodrošina stabilitāti un paredzamību 
uzĦēmējiem, un veicina tādu izmēăinājuma 
metožu pielietošanu, kurās neizmanto 
dzīvniekus. Tomēr joprojām ir neskaidrība 
par kopējo kombinēto ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi, ko rada dažādas ėīmiskās 
vielas (maisījumi), nanomateriāli, ėīmiskās 
vielas, kas ietekmē endokrīno (hormonālo) 
sistēmu (endokrīnās sistēmas traucējumus 
izraisošas vielas) un produktos esošās 
ėīmiskās vielas. Pētījumi norāda uz to, ka 
dažām ėimikālijām, iespējams pat Ĝoti 
mazās devās, ir endokrīno sistēmu 
graujošas īpašības, kas var izraisīt dažāda 
veida negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, 
tostarp uz bērnu attīstību, un kas 
apliecina piesardzības pasākumu 
nepieciešamību. ĥemot to vērā, ir 
jāpieliek vairāk pūĜu, lai nodrošinātu, ka 
līdz 2020. gadam visas attiecīgās vielas, 
kas ir par pamatu Ĝoti lielām bažām, 
tostarp vielas ar endokrīno sistēmu 
graujošām īpašībām, tiek iekĜautas 
REACH regulas kandidātvielu sarakstā. 
Ir jārīkojas, lai risinātu šīs problēmas, it 
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traucējumus izraisošo vielu drošību, un 
noteiks visaptverošu pieeju, lai līdz 
minimumam mazinātu bīstamo vielu, 
tostarp produktos esošo ėīmisko vielu, 
kaitīgo ietekmi, pamatojoties uz vispusīgu 
zināšanu bāzi par ėīmisko vielu iedarbību 
un toksicitāti. Kā daĜa no visaptverošas 
pieejas, kas paredz riska novērtēšanu un 
pārvaldību, informāciju un uzraudzību, tiks 
panākta nanomateriālu drošība un 
ilgtspējīga pārvaldība. Kopā šīs pieejas 
uzlabos zināšanu bāzi par ėīmiskajām 
vielām un nodrošinās paredzamu 
regulējumu, kas veicinās ilgtspējīgāku 
risinājumu izstrādi. 

īpaši, ja ES vēlas sasniegt mērėi, par kuru 
2002. gadā vienojās Pasaules augstākā 
līmeĦa sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību 
un kuru no jauna apstiprināja „Rio +20” 
augstākā līmeĦa sanāksmē, un kurš 
apstiprināts arī kā stratēăiskās pieejas 
starptautiskai ėimikāliju pārvaldībai 
mērėis, proti, līdz 2020. gadam līdz 
minimumam samazināt ievērojamo 
negatīvo ietekmi, ko ėīmiskās vielas rada 
cilvēku veselībai un videi, un reāli, 
efektīvi, saskaĦoti un koordinēti reaăēt uz 
jauniem un aktuāliem jautājumiem un 
problēmām. ES turpinās izstrādāt un 
īstenot pieejas, kas vērstas uz to, lai 
mazinātu ėīmisko vielu kombinēto ietekmi 
un bažas par endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošo vielu drošību, kas 
tiks iestrādātas visos attiecīgajos ES 
tiesību aktos. Jo īpaši ES izstrādās 
saskaĦotus kritērijus endokrīnās sistēmas 
traucējumus izraisošo vielu noteikšanai. 
ES arī noteiks visaptverošu pieeju, lai līdz 
minimumam mazinātu saskarsmi ar 
bīstamajām vielām, tostarp produktos 
esošajām ėīmiskajām vielām. Kā daĜa no 
visaptverošas pieejas, kas paredz riska 
novērtēšanu un pārvaldību, informāciju un 
uzraudzību, tiks panākta nanomateriālu un 
citu materiālu ar līdzīgām īpašībām 
drošība un ilgtspējīga pārvaldība. Ir arī 
bažas par tādu materiālu ietekmi uz vidi 
un cilvēku veselību, kuru daĜiĦas ir tik 
sīkas, ka uz tām pat neattiecas 
nanomateriālu definīcija, bet kuriem 
varētu būt līdzīgas īpašības kā 
nanomateriāliem. Šis jautājums ir sīkāk 
jāizskata Komisijas plānotajā 
nanomateriālu definīcijas pārskatīšanā 
2014. gadā, Ħemot vērā pieredzi un 
jaunākās atziĦas zinātnes un tehnoloăiju 
jomā. Kopā šīs pieejas uzlabos zināšanu 
bāzi par ėīmiskajām vielām un nodrošinās 
paredzamu regulējumu, kas veicinās 
ilgtspējīgāku risinājumu izstrādi. 
 

Or. en 
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Pamatojums 

SaskaĦoti ES kritēriji endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošo vielu noteikšanai būtu 
jābalsta uz riska novērtējumu un samērīgu riska pārvaldību, lai nodrošinātu to, ka tiesību 
aktu grozījumu pamatā ir stabili zinātniski pierādījumi. Pielikuma 48. punkts attiecas tikai uz 
endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošo vielu identifikāciju, kas, tāpat kā attiecībā uz 
jebkuru toksikoloăiskās iedarbības parametru, ir pirmais solis daudzpakāpju novērtēšanas 
procesā. Šā iemesla dēĜ kritērijiem turpmāko soĜu noteikšanai vajadzētu būt atkarīgiem no 
attiecīgajā regulā definētās pieejas. 
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(b) pieĦemt sistemātisku pieeju riska 
pārvaldībā; 

b) pieĦemt sistemātisku un integrētu 
pieeju riska pārvaldībā, jo īpaši attiecībā 
uz jaunu un potenciālu politikas jomu un 
ar tām saistīto risku novērtēšanu un 
pārvaldību, kā arī reglamentējošo 
risinājumu atbilstību un saskanību. Tas 
palīdzētu sekmēt turpmākus pētījumus par 
jaunu produktu, procesu un tehnoloăiju 
radīto apdraudējumu; 

Or. en 

 
 


