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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

48. Horizontalna zakonodaja o kemikalijah 

(REACH ter uredbe o razvrščanju, 

označevanju in pakiranju) zagotavlja 

osnovno varstvo zdravja ljudi in okolja ter 

spodbuja uporabo razvijajočih se metod 

testiranja brez preskusov na živalih. 

Vendar so vplivi skupnih učinkov različnih 

kemikalij (mešanice), nanomaterialov, 

kemikalij, ki motijo delovanje endokrinega 

(hormonskega) sistema (endokrini motilci 

hormonov), in kemikalij v izdelkih na 

zdravje ljudi in okolje še vedno nejasni. V 

zadnjih letih je bilo objavljenih veliko 

informacij glede nujnosti ukrepov za 

obravnavanje teh izzivov, zlasti če želi EU 

doseči cilj, ki ga je sprejela na svetovnem 

vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002 in ga 

ponovno potrdila na vrhu Rio+20, da bi do 

leta 2020 zagotovili „zmanjšanje 

pomembnih škodljivih vplivov“ kemikalij 

na zdravje ljudi in okolje ter se učinkovito, 

uspešno, dosledno in usklajeno odzvali na 

nova in nastajajoča vprašanja in izzive. EU 

bo še naprej razvijala in izvajala pristope 

za obravnavanje skupnih učinkov kemikalij 

in vprašanj varnosti glede endokrinih 

motilcev hormonov ter vzpostavila celovit 

pristop za zmanjšanje škodljivih učinkov 

nevarnih snovi, vključno s kemikalijami v 

izdelkih, ki bo temeljil na celoviti zbirki 

znanja o izpostavljenosti kemikalijam in 

njihovi strupenosti. Varnost 

48. Horizontalna zakonodaja o kemikalijah 

(REACH ter uredbe o razvrščanju, 

označevanju in pakiranju) ter zakonodaja o 

biocidnih pripravkih in fitofarmacevtskih 

sredstvih zagotavlja osnovno varstvo 

zdravja ljudi in okolja, stabilnost in 

predvidljivost za gospodarske akterje ter 

spodbuja uporabo razvijajočih se metod 

testiranja brez preskusov na živalih. 

Vendar so vplivi vseh učinkov različnih 

kemikalij (mešanice), nanomaterialov, 

kemikalij, ki motijo delovanje endokrinega 

(hormonskega) sistema (endokrini motilci 

hormonov), in kemikalij v izdelkih na 

zdravje ljudi in okolje še vedno nejasni. 

Raziskave kažejo, da imajo nekatere 

kemikalije lastnosti endokrinih motilcev 

hormonov, ki lahko na več načinov 

škodljivo vplivajo na zdravje in okolje, 

tudi na razvoj otrok, tudi v zelo majhnih 

količinah, zaradi česar je utemeljeno 

razmisliti o previdnostnem ukrepanju. 

Glede na to je treba okrepiti prizadevanja 

za zagotavljanje, da se do leta 2020 vse 

zadevne snovi, ki vzbujajo veliko skrbi, 

tudi snovi, ki imajo lastnosti endokrinih 

motilcev hormonov, uvrstijo na seznam 

snovi v okviru uredbe REACH. Ukrepi za 

obravnavanje teh izzivov so nujni, zlasti če 

želi EU doseči cilj, ki ga je sprejela na 

svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju 

leta 2002 in ga ponovno potrdila na vrhu 
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nanomaterialov in trajnostno ravnanje z 

njimi bosta zagotovljena v okviru 

celovitega pristopa, ki vključuje oceno in 

obvladovanje tveganja, obveščanje ter 

spremljanje. S temi pristopi skupaj se bo 

povečala zbirka znanja o kemikalijah in 

zagotovil predvidljiv okvir za spodbujanje 

razvoja bolj trajnostnih rešitev. 

Rio+20, sprejet pa je bil tudi kot cilj 

strateškega pristopa k mednarodnem 

ravnanju s kemikalijami, da bi do 

leta 2020 zagotovili „zmanjšanje 

pomembnih škodljivih vplivov“ kemikalij 

na zdravje ljudi in okolje ter se učinkovito, 

uspešno, dosledno in usklajeno odzvali na 

nova in nastajajoča vprašanja in izzive. EU 

bo še naprej razvijala in izvajala pristope 

za obravnavanje skupnih učinkov kemikalij 

in vprašanj varnosti glede endokrinih 

motilcev hormonov v vsej zadevni 

zakonodaji EU. EU bo zlasti razvijala 

usklajena merila za prepoznavanje 

endokrinih motilcev hormonov. EU bo 

tudi vzpostavila celovit pristop za 

zmanjšanje izpostavljenosti škodljivim 

snovem, vključno s kemikalijami v 

izdelkih. Varnost nanomaterialov in 

materialov s podobnimi lastnostmi ter 

trajnostno ravnanje z njimi bosta 

zagotovljena v okviru celovitega pristopa, 

ki vključuje oceno in obvladovanje 

tveganja, obveščanje ter spremljanje. 

Obstaja tudi zaskrbljenost, kako utegnejo 

na okolje in zdravje ljudi vplivati 

materiali, ki vsebujejo delce, ki po 

velikosti ne sodijo v opredelitev 

nanomaterialov, vendar utegnejo imeti 

podobne lastnosti kot nanomateriali. Ta 

vidik bi bilo treba dodatno raziskati v 

reviziji opredelitve nanomaterialov, ki jo 

Komisija načrtuje v letu 2014, in sicer v 

luči izkušenj ter znanstvenega in 

tehnološkega razvoja. S temi pristopi 

skupaj se bo povečala zbirka znanja o 

kemikalijah in zagotovil predvidljiv okvir 

za spodbujanje razvoja bolj trajnostnih 

rešitev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Harmonizirana merila EU za prepoznavanje endokrinih motilcev hormonov bi morala 

temeljiti na ocenjevanju in sorazmernem obvladovanju tveganj, da bi zagotovili, da 

zakonodajni ukrepi še naprej temeljijo na trdnih znanstvenih dokazih. Odstavek 48 se nanaša 
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le na prepoznavanje endokrinih motilcev hormonov, kar je, tako kot pri vsakem končnem 

toksikološkem cilju, prvi korak pri večstopenjskem procesu ocenjevanja. Merila za določanje 

nadaljnjih korakov bi zato morala biti odvisna od pristopa, opredeljenega v zadevni uredbi. 
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(b) sprejetje sistematičnega pristopa k 

obvladovanju tveganja; 

b) sprejetje sistematičnega in celostnega 

pristopa k obvladovanju tveganja, zlasti 

kar zadeva ocenjevanje in upravljanje 

novih in nastajajočih področij politike ter 

s tem povezana tveganja, pa tudi 

primernost in skladnost regulativnih 

odzivov. To bi lahko pripomoglo k 

spodbujanju nadaljnjih raziskav o 

nevarnosti novih proizvodov, procesov in 

tehnologij; 

Or. en 

 

 


