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Въпрос с искане за писмен отговор E-001193/2017 

до Комисията 
Член 130 от Правилника за дейността 

Nicola Caputo (S&D), Louis Michel (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), 

Lynn Boylan (GUE/NGL), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Nessa 

Childers (S&D), Martina Anderson (GUE/NGL), Gilles Pargneaux (S&D), Keith Taylor 

(Verts/ALE), Carolina Punset (ALDE), Tibor Szanyi (S&D), Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), 

Robert Rochefort (ALDE), José Inácio Faria (PPE), Eric Andrieu (S&D), Michèle Rivasi 

(Verts/ALE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Momchil Nekov (S&D), Doru-

Claudian Frunzulică (S&D), Paul Brannen (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE) и Laurenţiu Rebega 

(ENF) 

Относно: Химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система 

Повече от 1300 изследвания са установили връзка между излагането на химикали, нарушаващи 
функциите на ендокринната система, и сериозните здравословни състояния като безплодие, 
диабет, затлъстяване, ракови заболявания на хормонална основа и неврологични заболявания. 

Най-новото предложение на Комисията не представлява подобрение по отношение на 
предишните предложения. То изисква нереалистично високо ниво на научни доказателства по 
отношение на нарушителите на функциите на ендокринната система и изключения за 
определени химикали, които не взимат под внимание способността на химикалите да променят 
функционирането на ендокринната система директно или индиректно, като по този начин 
сериозно ограничават възможността да се разпознават и регулират химикалите, нарушаващи 
функциите на ендокринната система. 

Ние категорично се противопоставяме на това предложение, защото то включва общи 
изключения, които не взимат под внимание способността на химикалите да се намесват в 
работата на ендокринната система. За да се разпознават химикалите, нарушаващи функциите 
на ендокринната система, ефективно и по начин, съответстващ на актуалните научни познания, 
ние подкрепяме създаването на няколко категории въз основа на обема от съществуващи 
доказателства, които показват как определени химикали действат като химикали, нарушаващи 
функциите на ендокринната система. Този подход ще бъде подобен на схемата за 
класификация, използвана за канцерогенни вещества. Използването на система от категории 
би спомогнало да се подредят по приоритет химикалите за оценка и регулация и би позволило 
включването на нови данни с публикуването на все повече проучвания.  

С оглед на гореизложените съображения, в състояние ли е Комисията да заяви дали 
възнамерява да включи категории за разпознаване на химикалите, нарушаващи функциите на 
ендокринната система? 


