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Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I – punkt 48 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

48. Ustawodawstwo horyzontalne w 
zakresie chemikaliów (rozporządzenie 
REACH oraz rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania) 
zapewnia podstawową ochronę środowiska 
oraz zdrowia człowieka i promuje 
podejmowanie ewoluujących metod 
badawczych, w których nie wykorzystuje 
się zwierząt. Nadal jednak pozostaje 
niepewność dotycząca oddziaływania 
połączonego wpływu róŜnych chemikaliów 
(mieszanin), nanomateriałów, chemikaliów 
zakłócających funkcjonowanie systemu 
hormonalnego (zaburzaczy hormonalnych) 
i chemikaliów znajdujących się w 
produktach na zdrowie ludzi i środowisko. 
W ostatnich latach pojawiło się więcej 

informacji dotyczących konieczności 
działania celem zaradzenia tym 
wyzwaniom, zwłaszcza jeśli UE ma 
osiągnąć cel uzgodniony na Światowym 
Szczycie ZrównowaŜonego Rozwoju w 
2002 r. i potwierdzony na szczycie Rio+20, 
tj. zapewnienia do 2020 r. minimalizacji 
istotnych negatywnych skutków 
chemikaliów dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska oraz reagowania na nowe i 
pojawiające się kwestie i wyzwania w 
sposób skuteczny, wydajny, spójny i 
skoordynowany. UE będzie dalej 
opracowywać i wdraŜać podejścia mające 
na celu zaradzenie połączonemu wpływowi 

48. Prawodawstwo horyzontalne w 
zakresie chemikaliów (rozporządzenie 
REACH oraz rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania), a 
takŜe prawodawstwo w zakresie 

produktów biobójczych i środków ochrony 

roślin zapewnia podstawową ochronę 
środowiska oraz zdrowia człowieka, 
zapewnia stabilność i przewidywalność 
podmiotom gospodarczym i promuje 
podejmowanie ewoluujących metod 
badawczych, w których nie wykorzystuje 
się zwierząt. Nadal jednak pozostaje 
niepewność dotycząca pełnego 
oddziaływania połączonego wpływu 
róŜnych chemikaliów (mieszanin), 
nanomateriałów, chemikaliów 
zakłócających funkcjonowanie układu 
hormonalnego (zaburzaczy hormonalnych) 
i chemikaliów znajdujących się w 
produktach na zdrowie ludzi i środowisko. 
Badania wskazują, Ŝe niektóre chemikalia 

mają właściwości zaburzaczy 

hormonalnych, które mogą wywierać 

róŜnorodny negatywny wpływ na zdrowie i 

środowisko, w tym na rozwój dzieci, 

potencjalnie nawet w bardzo małych 

dawkach, co uzasadnia rozwaŜenie 

działań zapobiegawczych. W związku z 

tym naleŜy przyspieszyć starania w celu 

zapewnienia, Ŝe do 2020 r. wszystkie 

odnośne substancje wzbudzające 
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chemikaliów oraz kwestiom 
bezpieczeństwa związanym z 
zaburzaczami hormonalnymi oraz 
przedstawi kompleksowe podejście do 
minimalizacji negatywnego oddziaływania 
substancji niebezpiecznych, w tym 

chemikaliów znajdujących się w 
produktach, przy wsparciu kompleksowej 

bazy wiedzy dotyczącej ekspozycji na 

działanie czynników chemicznych oraz 

toksyczności. W ramach kompleksowego 
podejścia obejmującego ocenę ryzyka i 
zarządzanie nim, informowanie i 
monitorowanie, zapewni się 
bezpieczeństwo i zrównowaŜone 
gospodarowanie nanomateriałami. 
Podejścia te przyczynią się wspólnie do 
poszerzenia bazy wiedzy chemicznej i 
zapewnią przewidywalne ramy 
napędzające proces opracowywania 
bardziej zrównowaŜonych rozwiązań. 

szczególnie duŜe obawy, w tym substancje 

mające właściwości zaburzaczy 

hormonalnych, zostaną umieszczone w 

wykazie substancji kandydujących w 

ramach REACH. Istnieje konieczność 
działania celem zaradzenia tym 
wyzwaniom, zwłaszcza jeśli UE ma 
osiągnąć cel uzgodniony na Światowym 
Szczycie ZrównowaŜonego Rozwoju w 
2002 r., potwierdzony na szczycie Rio+20, 
a takŜe przyjęty jako cel strategicznego 

podejścia do międzynarodowego 

zarządzania chemikaliami, tj. zapewnienia 
do 2020 r. minimalizacji istotnych 
negatywnych skutków chemikaliów dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska oraz 
reagowania na nowe i pojawiające się 
kwestie i wyzwania w sposób skuteczny, 
wydajny, spójny i skoordynowany. UE 
będzie dalej opracowywać i wdraŜać 
podejścia mające na celu zaradzenie 
połączonemu wpływowi chemikaliów oraz 
kwestiom bezpieczeństwa związanym z 
zaburzaczami hormonalnymi w całym 

odnośnym prawodawstwie UE. W 

szczególności UE opracuje 

zharmonizowane kryteria identyfikacji 

zaburzaczy hormonalnych. UE przedstawi 
teŜ kompleksowe podejście do 
minimalizacji naraŜenia na substancje 
niebezpieczne, w tym chemikalia 

znajdujące się w produktach. W ramach 
kompleksowego podejścia obejmującego 
ocenę ryzyka i zarządzanie nim, 
informowanie i monitorowanie, zapewni 
się bezpieczeństwo i zrównowaŜone 
gospodarowanie nanomateriałami oraz 
materiałami o podobnych właściwościach. 
Istnieją obawy co do potencjalnego 

wpływu na środowisko i zdrowie człowieka 

wywieranego przez materiały, które 

zawierają cząsteczki o wielkości nieobjętej 

zakresem definicji nanomateriałów, ale 

mogą mieć właściwości podobne do 

nanomateriałów. Aspekt ten naleŜy szerzej 

zbadać podczas planowanego przez 

Komisję przeglądu definicji 
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nanomateriałów w 2014 r. w świetle 

doświadczeń oraz rozwoju naukowego i 

technologicznego. Podejścia te przyczynią 
się wspólnie do poszerzenia bazy wiedzy 
chemicznej i zapewnią przewidywalne 
ramy napędzające proces opracowywania 
bardziej zrównowaŜonych rozwiązań. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zharmonizowane unijne kryteria identyfikacji zaburzaczy hormonalnych powinny opierać się 

na ocenie ryzyka i proporcjonalnym zarządzaniu ryzykiem w celu zapewnienia, Ŝe solidne 

dowody naukowe pozostaną podstawą działań ustawodawczych. Ustęp 48 dotyczy wyłącznie 

identyfikacji zaburzaczy hormonalnych, która – podobnie jak w przypadku kaŜdego innego 

toksykologicznego punktu końcowego – jest pierwszym krokiem w wieloetapowym procesie 

oceny. W związku z tym kryteria określania dalszych etapów powinny być zaleŜne od 

podejścia zdefiniowanego w odpowiednim rozporządzeniu. 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) przyjęcia systematycznego podejścia do 
zarządzania ryzykiem, 

b) przyjęcia systematycznego i 
zintegrowanego podejścia do zarządzania 
ryzykiem, zwłaszcza w odniesieniu do 
oceny nowych i powstających dziedzin 

polityki i powiązanych zagroŜeń, a takŜe 

zarządzania nimi, oraz do adekwatności i 

spójności reakcji regulacyjnych; mogłoby 

to pomóc w stymulowaniu dalszych badań 

nad zagroŜeniami stwarzanymi przez 

nowe produkty, procesy i technologie. 

Or. en 

 
 


