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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

48. Den övergripande 

kemikalielagstiftningen (Reach och 

förordningarna om klassificering, 

märkning och förpackning) ger ett 

grundläggande skydd för människors hälsa 

och miljön och främjar användning av 

metoder utan djurförsök. Det råder dock 

fortfarande osäkerhet om påverkan på 

människors hälsa och miljön från 

kombinationseffekterna från olika 

kemikalier (blandningar), nanomaterial, 

kemikalier som påverkar hormonsystemet 

(hormonstörande ämnen) och kemikalier i 

produkter. De senaste åren har det kommit 

fram mer information om behovet av 

åtgärder för att hantera dessa utmaningar, 

särskilt om EU ska nå det mål som 

fastställdes vid världstoppmötet om hållbar 

utveckling 2002, och som bekräftades vid 

Rio+20-toppmötet, nämligen att till 2020 

minimera betydande negativa effekter av 

kemikalier på människors hälsa och miljön 

och möta nya problem och utmaningar på 

ett effektivt, ändamålsenligt, 

sammanhängande och samordnat vis. EU 

kommer att fortsätta utveckla och 

genomföra strategier för att ta itu med 

kombinationseffekter av kemikalier och 

säkerhetsfrågor som rör hormonstörande 

ämnen och införa en övergripande strategi 
för att minimera de negativa effekterna av 

farliga ämnen, inklusive kemikalier i 

48. Den övergripande 

kemikalielagstiftningen (Reach och 

förordningarna om klassificering, 

märkning och förpackning) samt 

lagstiftningen om biocidprodukter och 

växtskyddsmedel ger ett grundläggande 

skydd för människors hälsa och miljön, 

garanterar ekonomiska aktörer stabilitet 

och förutsägbarhet och främjar 

användning av metoder utan djurförsök. 

Det råder dock fortfarande osäkerhet om 

den fulla påverkan på människors hälsa 

och miljön från kombinationseffekterna 

från olika kemikalier (blandningar), 

nanomaterial, kemikalier som påverkar 

hormonsystemet (hormonstörande ämnen) 

och kemikalier i produkter. Forskning 

tyder på att vissa kemikalier har 

hormonstörande egenskaper som kan 

orsaka ett antal negativa effekter för 

människors hälsa och miljön, bland annat 

för barns utveckling, eventuellt även vid 

mycket låga doser, vilket motiverar 

försiktighetsåtgärder. Därför måste det 

göras ökade insatser för att se till att alla 

relevanta ämnen som ger upphov till stor 

oro, däribland hormonstörande ämnen, 

senast 2020 placeras på Reachs 

kandidatlista. Det finns ett behov av 

åtgärder för att hantera dessa utmaningar, 

särskilt om EU ska nå det mål som 

fastställdes vid världstoppmötet om hållbar 
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produkter, med stöd av en omfattande 

kunskapsbas om kemisk exponering och 

giftighet. Säker och hållbar hantering av 
nanomaterial ska ingå i en övergripande 

strategi som omfattar bedömning, 

hantering, information och övervakning av 

risker. Tillsammans kommer dessa 

strategier att öka kunskaperna om 

kemikalier och ge en förutsägbar 

lagstiftning som driver på utvecklingen av 

hållbarare lösningar. 

utveckling 2002, och som bekräftades vid 

Rio+20-toppmötet samt godkändes som 

mål i strategin för internationell 

kemikaliehantering, nämligen att till 2020 

minimera betydande negativa effekter av 

kemikalier på människors hälsa och miljön 

och möta nya problem och utmaningar på 

ett effektivt, ändamålsenligt, 

sammanhängande och samordnat vis. EU 

kommer att fortsätta utveckla och 

genomföra strategier för att ta itu med 

kombinationseffekter av kemikalier och 

säkerhetsfrågor som rör hormonstörande 

ämnen i all relevant EU-lagstiftning. EU 

kommer i synnerhet att ta fram 

harmoniserade kriterier för identifiering 

av hormonstörande ämnen. Dessutom 

kommer EU att införa en övergripande 

strategi för att minimera exponeringen för 

farliga ämnen, inklusive kemikalier i 

produkter. Säker och hållbar hantering av 

nanomaterial och material med liknande 

egenskaper ska ingå i en övergripande 

strategi som omfattar bedömning, 

hantering, information och övervakning av 

risker. De potentiella effekterna på miljön 

och människors hälsa av material som 

innehåller partiklar vars storlek gör att de 

inte kan definieras som nanomaterial men 

som kan ha liknande egenskaper ger 

också upphov till oro. Denna aspekt bör 

undersökas vidare i kommissionens 

planerade översyn av definitionen av 

nanomaterial 2014 mot bakgrund av 

erfarenheter och den vetenskapliga och 

tekniska utvecklingen. Tillsammans 

kommer dessa strategier att öka 

kunskaperna om kemikalier och ge en 

förutsägbar lagstiftning som driver på 

utvecklingen av hållbarare lösningar. 

Or. en 

Motivering 

De harmoniserade EU-kriterierna för identifieringen av hormonstörande ämnen bör grundas 
på bedömning och proportionerlig hantering av risker för att säkerställa att välgrundade 
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vetenskapliga bevis förblir grunden för lagstiftningsinsatser. Punkt 48 avser endast 
identifieringen av hormonstörande ämnen vilken, i likhet med alla toxikologiska ändpunkter, 
är det första steget i ett bedömningsförfarande i många steg. Kriterierna för att fastställa de 
senare stegen bör därför bero på det tillvägagångssätt som anges i respektive rättsakt. 



 

AM\1007061SV.doc  PE519.327v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

16.10.2013 A7-0166/183 

Ändringsförslag  183 
Anna Rosbach 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0166/2013 
Gaston Franco 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 (*) 

COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD) 

Förslag till beslut 
Bilaga – punkt 71 – stycke 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Införande av ett systematiskt 

tillvägagångssätt för hantering av 

miljörisker. 

(b) Införande av ett systematiskt och 

integrerat tillvägagångssätt för hantering 

av miljörisker, särskilt med anknytning till 

utvärderingen och förvaltningen av nya 

och framväxande politikområden och 

därtill hörande risker samt adekvata och 

samstämda regleringsåtgärder. Detta 

skulle kunna bidra till att stimulera vidare 

forskning om farorna med nya produkter 

och processer och ny teknik. 

Or. en 

 

 


