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Ochrana verejného zdravia pred látkami narušujúcimi endokrinný systém  

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2013 o ochrane verejného zdravia pred 

látkami narušujúcimi endokrinný systém (2012/2066(INI)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií 

(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 

1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) 

č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 

93/105/ES a 2000/21/ES1 (ďalej len „nariadenie REACH“), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. 

decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení 

a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 

č. 1907/20062, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc 

Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS3, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 

2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní4, 

– so zreteľom na smernicu 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, 

ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 

hospodárstva5 (ďalej len „rámcová smernica o vode“), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 

2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo 

udržateľného používania pesticídov6, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. 

novembra 2009 o kozmetických výrobkoch7,  

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú 

smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky, 
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– so zreteľom na koncepčný rámec na testovanie a hodnotenie látok narušujúcich 

endokrinný systém, 

– so zreteľom na návrh usmernení týkajúcich sa štandardizovaných testovacích usmernení 

k hodnoteniu chemických látok spôsobujúcich endokrinné poruchy (2011), 

– so zreteľom na návrh dokumentu o podrobnej revízii s názvom Stav vedy v oblasti 

nových metód skríningu a testovania in vitro a in vivo a parametre vyhodnocovania 

endokrinných disruptorov, 

– so zreteľom na návrh Komisie na ochranu európskych vodných zdrojov, 

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie o vykonávaní „stratégie spoločenstva 

týkajúcej sa látok narušujúcich endokrinný systém“ – celý rad látok, v prípade ktorých 

jestvuje podozrenie, že zasahujú do hormonálneho systému ľudí a voľne žijúcich zvierat 

(COM(1999)0706), (COM(2001)0262) a (SEC(2004)1372), 

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie s názvom Štvrtá správa o vykonávaní 

„stratégie spoločenstva týkajúcej sa látok narušujúcich endokrinný systém“ – celý rad 

látok, v prípade ktorých jestvuje podozrenie, že zasahujú do hormonálneho systému ľudí 

a voľne žijúcich zvierat (COM(1999)0706), (SEC(2011)1001), 

– so zreteľom na Európsku stratégiu pre životné prostredie a zdravie a akčný plán EÚ pre 

životné prostredie a zdravie (2004 – 2010), v ktorých sa okrem iného uznala potreba 

zohľadňovať pri hodnoteniach rizík kombinované vystavenie chemickým látkam, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade o zásade predbežnej opatrnosti 

(COM(2000)0001), 

– so zreteľom na technickú správu Európskej environmentálnej agentúry č. 2/2012 

s názvom Vplyv látok narušujúcich endokrinný systém na voľne žijúce zvieratá, ľudí 

a ich životné prostredie, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 1998 o chemických látkach narušujúcich 

endokrinný systém1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2010 o oznámení Komisie s názvom Boj proti 

rakovine: európske partnerstvo2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. apríla 2012 o hodnotení šiesteho environmentálneho 

akčného programu a stanovení priorít siedmeho environmentálneho akčného programu – 

Lepšie životné prostredie pre lepší život3, 

– so zreteľom na Štúdiu o vedeckom hodnotení 12 látok v súvislosti so zoznamom 

prioritných opatrení týkajúcich sa látok narušujúcich endokrinný systém, 

– so zreteľom na štúdiu DHI Voda a životné prostredie o rozšírení zoznamu priorít 

týkajúcich sa látok narušujúcich endokrinný systém s dôrazom na maloobjemové 
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chemické látky, 

– so zreteľom na projekt State-of-the-art assessment of endocrine disrupters (Hodnotenie 

aktuálneho stavu látok narušujúcich endokrinný systém), zmluva k projektu 

č. 070307/2009/550687/SER/D3, 

– so zreteľom na dokument The impacts of endocrine disrupters on wildlife, people and 

their environments (Vplyv látok narušujúcich endokrinný systém na voľne žijúce 

zvieratá, ľudí a ich životné prostredie), the Weybridge+15 (1996 – 2011) správa (ISSN 

1725-2237), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 

2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, 

– so zreteľom na vymedzenie chemických látok poškodzujúcich endokrinný systém 

vypracované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a na Medzinárodný program 

chemickej bezpečnosti (IPCS)1, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín (A7-0027/2013), 

A. keďže za posledných 20 rokov vzrástol výskyt ľudských hormonálnych porúch a ochorení 

vrátane zníženej kvality spermií, predčasnej puberty, zvýšeného výskytu deformácie 

pohlavných orgánov, zvýšeného výskytu určitých foriem rakoviny a metabolických 

ochorení; keďže určité neurologické poruchy a neurodegeneratívne ochorenia a vplyvy 

na neurologické vývojové funkcie, imunitný systém alebo epigenetiku môžu byť spojené 

s pôsobením chemických látok s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém; keďže 

na lepšie pochopenie príčin týchto ochorení je potrebný ďalší výskum;  

B. keďže chemické látky fungujúce ako endokrinné disruptory majú estrogénové alebo 

antiestrogénové účinky, ktoré narúšajú fungovanie ženského reprodukčného systému, 

menia koncentráciu hormónu a menštruačný cyklus žien, ako aj ich plodnosť, 

a vyvolávajú ochorenia maternice, ako sú fibrómy a endometrióza, a ovplyvňujú rast pŕs 

a laktáciu; a keďže tieto látky boli označené za rizikové faktory zodpovedné za predčasnú 

pubertu dievčat, rakovinu prsníkov, potrat a oslabenú plodnosť alebo neplodnosť; 

C. keďže rastúci počet vedeckých štúdií nasvedčuje tomu, že chemické látky spôsobujúce 

endokrinné poruchy, a to najmä v kombinácii, zohrávajú úlohu pri chronických 

ochoreniach vrátane hormonálnej rakoviny, obezity, diabetes, kardiovaskulárnych chorôb, 

ako aj pri reprodukčných problémoch; 

D. keďže neexistuje významný vedecký dôkaz o tom, že hormonálne poruchy u voľne 

                                                 
1  Vymedzenie pojmu zo správy WHO/IPCS (z roku 2002): „Endokrinný disruptor je 
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žijúcich zvierat vrátane reprodukčných abnormalít, maskulinizácie ulitníkov, feminizácie 

rýb alebo znižovania populácií mäkkýšov v rôznych častiach sveta sú spojené s vplyvom 

chemických látok s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém; 

E. keďže je mnoho možných príčin čoraz častejšieho výskytu hormonálnych ochorení ľudí; 

keďže v súčasnosti existujú závažné vedecké dôkazy toho, že je to čiastočne spôsobené 

vplyvom chemických látok narušujúcich endokrinný systém;  

F. keďže je veľmi ťažké dokázať kauzálnu súvislosť medzi vystavením jednotlivcov 

chemickým látkam a narušením hormonálnej rovnováhy s rizikom vplyvu na zdravie;  

G. keďže v prípade chemických látok spôsobujúcich narušenie endokrinného systému má 

na zhoršenie problémov pri dokazovaní kauzálnej súvislosti vplyv veľký počet faktorov, 

napr.: 

– medzi vystavením a epigenetickými účinkami môže uplynúť veľmi dlhý čas, 

pričom látky narušujúce endokrinný systém môžu mať negatívny vplyv na niekoľko 

budúcich generácií; 

– rozsah rizika negatívneho vplyvu sa mení podľa rôznych fáz vývoja a kritické 

momenty, napríklad počas vývoja plodu, môžu byť veľmi krátke; 

– ľudia sú počas svojho života vystavení nesmiernemu počtu chemických látok 

v zložitých zmesiach; 

– látky narušujúce endokrinný systém môžu navzájom reagovať a môžu reagovať aj 

so samotným endokrinným systémom ľudského tela; 

– látky narušujúce endokrinný systém môžu pôsobiť pri extrémne nízkej koncentrácii, 

a tak spôsobiť nepriaznivé účinky už pri veľmi nízkych dávkach; ak nie je vzťah 

medzi dávkou a reakciou jednotvárny, problém predpovede sa ešte zväčšuje; 

– naše poznatky o ľudskom a živočíšnom endokrinnom systéme sú stále obmedzené; 

H. keďže právne predpisy EÚ obsahujú právne ustanovenia týkajúce sa látok narušujúcich 

endokrinný systém, chýbajú však kritériá na určenie toho, či by sa určitá látka mala 

považovať za endokrinný disruptor, čím sa oslabuje riadne uplatňovanie týchto právnych 

ustanovení; keďže by sa mal stanoviť harmonogram, aby sa zaistilo pohotové 

uplatňovanie budúcich kritérií; 

I. keďže na úrovni EÚ neexistujú koordinované alebo kombinované monitorovacie 

programy osobitne pre oblasť látok narušujúcich endokrinný systém; 

J. keďže koordinácia týkajúca sa spôsobu zberu, spracúvania, hodnotenia a oznamovania 

údajov v rámci rôznych monitorovací programov je minimálna, ak vôbec existuje; 

K. keďže súčasná situácia je taká, že z právneho hľadiska nie je možné posúdiť 

kombinované účinky látok narušujúcich endokrinný systém uvoľnených z výrobkov, na 

ktoré sa vzťahujú rôzne súbory právnych predpisov; 

L. keďže požiadavky na štandardné údaje podľa právnych predpisov EÚ o chemických 

látkach nepostačujú na to, aby bolo možné primerane zisťovať vlastnosti vyvolávajúce 



endokrinné poruchy; 

M. keďže množstvo právnych predpisov EÚ je zameraných na ochranu občanov pred 

vystavením sa škodlivým chemickým látkam; súčasné právne predpisy EÚ však 

pristupujú ku každému vystaveniu jednotlivo a neposkytujú komplexné, zjednotené 

hodnotenie kumulatívnych účinkov, pričom zohľadňujú rôzne spôsoby vystavenia a rôzne 

typy produktov; 

1. na základe celkového posúdenia stavu poznatkov sa domnieva, že zásada predbežnej 

opatrnosti v súlade s článkom 192 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 

vyžaduje, aby Komisia a zákonodarcovia prijali tam, kde je to potrebné, opatrenia 

na zníženie krátkodobého i dlhodobého vystavenia ľudí látkam narušujúcim endokrinný 

systém, a aby sa oveľa viac zameriavali na výskum, ktorý by zlepšil vedecké poznatky 

o vplyve látok narušujúcich endokrinný systém na ľudské zdravie; 

2. upozorňuje na to, že zásada predbežnej opatrnosti sa uplatňuje vo svete vedeckej neistoty, 

v ktorom možno riziko charakterizovať len na základe neúplných znalostí, ktoré sa ďalej 

vyvíjajú a v otázke ktorých nepanuje zhoda, pričom je však potrebné konať, aby sa 

zabránilo potenciálne vážnym zdravotným dôsledkom na zdravie ľudí a/alebo na životné 

prostredie, alebo aby sa tieto dôsledky obmedzili;  

3. zastáva názor, že ak je možné dôvodne predpokladať nepriaznivé účinky látok 

vyvolávajúcich narušenie endokrinného systému, je nutné uplatňovať opatrenia 

na ochranu ľudského zdravia; vzhľadom na to, že látky vyvolávajúce narušenie 

endokrinného systému môžu mať škodlivé alebo nezvratné účinky, zdôrazňuje, že 

nedostatok presných poznatkov, vrátane presvedčivého dôkazu o príčinných 

súvislostiach, by nemal brániť prijatiu ochranných opatrení v súlade so zásadou 

predbežnej opatrnosti, a to s prihliadnutím na zásadu proporcionality;  

4. domnieva sa, že ochrana žien proti potenciálnym rizikám, ktoré predstavujú endokrinné 

disruptory pre ich reprodukčné zdravie, je najvyššou prioritou; vyzýva preto Komisiu, aby 

uprednostnila financovanie výskumu s cieľom skúmať účinky hormonálnych disruptorov 

na zdravie žien a podporovať dlhodobé štúdie, ktoré monitorujú zdravie žien v dlhých 

časových úsekoch ich života, čím sa umožní vyhodnotiť dlhodobé a multigeneračné 

účinky vystavovania sa látkam narušujúcim endokrinný systém na základe dôkazov; 

5. vyzýva preto Komisiu, aby čo najskôr predložila návrhy obsahujúce všeobecné kritériá 

na základe vymedzenia pojmu endokrinných disruptorov, ktoré vypracovala Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO) v rámci svojho Medzinárodného programu chemickej 

bezpečnosti (IPCS), a požiadavky na testovanie a informovanie, pokiaľ ide o chemické 

látky na komerčnom trhu, ako aj návrhy právnych predpisov EÚ s cieľom objasniť, čo sa 

považuje za látku, ktorá má vlastnosti narušujúce endokrinný systém; zasadzuje sa o to, 

aby sa zaviedla regulačná trieda „endokrinných disruptorov“ s rôznymi kategóriami 

na základe zistenej intenzity; 

6. zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby boli kritériá pre stanovovanie vlastností látok 

narúšajúcich endokrinný systém založené na komplexnom posudzovaní ohrozenia, ktoré 

by sa vykonávalo na základe najnovších vedeckých poznatkov s prihliadnutím na možné 

kombinované pôsobenie, dlhodobé účinky a účinky v kritickom období vývoja; 

posudzovanie ohrozenia by sa potom malo využívať v rámci hodnotenia rizík a postupov 

riadenia rizík, ako to ukladajú najrôznejšie právne predpisy;  



7. vyzýva Komisiu, aby prijala ďalšie opatrenia v oblasti politiky týkajúcej sa chemických 

látok a aby zintenzívnila výskum, ktorý umožňuje hodnotenie potenciálu jednotlivých 

chemických látok narúšať endokrinný systém, ako aj možnosť posúdiť kumulatívny vplyv 

zistených kombinácií látok na endokrinný systém; 

8. zastáva názor, že kritériá vymedzenia látok narušujúcich endokrinný systém by mali 

vychádzať z kritérií vymedzenia nepriaznivých účinkov a endokrinného pôsobenia; 

pričom vhodným základom na tento účel by malo byť vymedzenie pojmu IPCS WHO; 

domnieva sa, že „nepriaznivé účinky“ a „endokrinné pôsobenie“ je nutné zvažovať 

súčasne v rámci komplexného hodnotenia; domnieva sa, že ak existujú vedecké údaje 

o škodlivosti pozorovaných účinkov, je nutné ich za škodlivé považovať; zdôrazňuje, že 

zohľadniť by sa mali všetky možné kombinované účinky, napr. účinok zmesí alebo tzv. 

kokteilový účinok; 

9. zdôrazňuje, že kritériá určujúce, čo predstavuje endokrinné narušenie, musia byť vedecky 

podložené a musia byť horizontálne; domnieva sa, že by mal byť použitý postup založený 

na ťarche dôkazov a že pri zisťovaní endokrinných disruptorov by sa za vymedzujúce 

alebo rozhodujúce nemalo považovať jediné kritérium; domnieva sa, že sociálno-

ekonomické posúdenie by sa malo vykonávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

10. zastáva názor, že pri posudzovaní toho, či určitá látka má alebo nemá vlastnosti 

endokrinného disruptora, by sa mali zohľadňovať všetky odborne recenzované vedecké 

údaje a informácie vrátane prehľadu vedeckej literatúry a iné štúdie ako tie, ktoré sa 

vykonávajú v súlade so správnou laboratórnou praxou, s ohľadom na ich silné aj slabé 

stránky; ďalej považuje za dôležité brať do úvahy moderné metódy a najnovší výskum; 

11. vyzýva Komisiu, aby EÚ zaviedla vo všetkých príslušných právnych predpisoch náležité 

požiadavky na testovanie zamerané na identifikovanie látok s vlastnosťami endokrinného 

disruptora; domnieva sa, že je potrebné zaviesť nedávno overené a medzinárodne 

uznávané testovacie metódy, ktoré boli vyvinuté v OECD, v referenčnom laboratóriu 

Európskej únie pre alternatívy testovania na zvieratách (EURL ECVAM) alebo v rámci 

skríningového programu týkajúceho sa látok narúšajúcich endokrinný systém americkej 

Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA); konštatuje, že program OECD týkajúci 

sa metód testovania sa vzťahuje na pohlavné hormóny a na hormóny štítnej žľazy 

a na steroidogenézu; poukazuje však aj na to, že neexistujú testy týkajúce sa mnohých 

iných častí endokrinného systému, ako sú inzulín a rastové hormóny; domnieva sa, že by 

bolo potrebné vyvinúť také metódy testovania a usmernenia, aby sa lepšie zohľadnili 

endokrinné disruptory, možné účinky malých dávok, kombinované účinky 

a nejednotvárny vzťah medzi dávkou a reakciou, najmä pokiaľ ide o kritické obdobia 

vývoja z hľadiska pôsobenia týchto látok; 

12. mal by sa podporovať vývoj testovacích metód nerealizovaných na zvieratách, aby sa 

získali údaje relevantné z hľadiska bezpečnosti pre ľudí a nahradili štúdie na zvieratách, 

ktoré sa používajú v súčasnosti; 

13. domnieva sa, že je potrebné podporovať uplatňovanie testovacích metód, pri ktorých sa 

nepoužívajú zvieratá, a obmedziť testovanie na zvieratách, pričom testovanie na 

stavovcoch by sa malo využívať iba v krajnom prípade; pripomína, že v súlade 

so smernicou 2010/63/EÚ sa musia testy na stavovcoch nahradiť, obmedziť alebo 

zdokonaliť; vyzýva preto Komisiu, aby stanovila pravidlá na zabránenie opakovanému 

testovaniu a na zabezpečenie zákazu opakovaného vykonávania testov a štúdií 



na stavovcoch; 

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali registre porúch reprodukčného zdravia 

s cieľom získať údaje, ktoré v súčasnosti na úrovni EÚ chýbajú; 

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali spoľahlivé údaje o sociálno-

ekonomických vplyvoch hormonálnych porúch a chorôb; 

16. domnieva sa, že v prípade, že je k dispozícii dostatok údajov, by sa malo rozhodovacím 

orgánom umožniť, aby s látkami, ktoré majú rovnaký mechanizmus účinku a vlastnosti, 

zaobchádzali ako so skupinou, a v prípade, že tieto údaje nie sú dostupné, bolo by vhodné 

látky zoskupovať na základe štrukturálnej podobnosti, napríklad pri stanovovaní priorít 

pre ďalšie testovanie s cieľom ochrániť verejnosť čo možno najrýchlejšie a najúčinnejšie 

pred pôsobením látok narúšajúcich endokrinný systém, a obmedziť počet testov 

na zvieratách; zastáva názor, že ak výrobca alebo dovozca nie je schopný preukázať 

bezpečnosť určitej látky k spokojnosti príslušných rozhodovacích orgánov, mali by 

chemické látky s podobnou štruktúrou zaraďovať do rovnakej skupiny; poukazuje na to, 

že v takýchto prípadoch by tieto orgány mohli na doplnenie dostupných údajov o určitej 

chemickej látke, ktorú posudzujú, používať informácie o chemických látkach s podobnou 

štruktúrou, aby mohli dospieť k záverom týkajúcim sa ďalších krokov, ktoré je nutné 

podniknúť; 

17. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila svoju stratégiu EÚ v súvislosti s endokrinnými 

disruptormi tak, aby poskytovala účinnú ochranu ľudského zdravia tým, že pri dodržovaní 

zásady proporcionality bude klásť väčší dôraz na zásadu predbežnej opatrnosti, s cieľom 

dosiahnuť obmedzenie vystavenia ľudí endokrinným disruptorom;  

18. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby viac zohľadňovali skutočnosť, že 

spotrebitelia potrebujú spoľahlivé informácie o rizikách endokrinných disruptorov, ich 

účinkoch a možných spôsoboch ochrany pred nimi, ktoré by sa poskytovali vhodnou 

formou a v jazyku, ktorému rozumejú; 

19. vyzýva Komisiu, aby v príslušných právnych predpisoch predložila konkrétny časový 

harmonogram pre uplatňovanie budúcich kritérií a upravených požiadaviek na testovanie 

endokrinných disruptorov vrátane preskúmania schválených účinných látok používaných 

v pesticídoch a biocídnych látkach a plán konkrétnych opatrení a cieľov zameraných 

na obmedzenie vystavenia endokrinným disruptorom; 

20. domnieva sa, že databáza údajov o hormonálne aktívnych látkach vyvinutá v rámci 

súčasnej stratégie by sa mala pravidelne aktualizovať;  

21. vyzýva Komisiu, aby v rámci súčasnej revízie stratégie Spoločenstva týkajúcej sa látok 

narúšajúcich endokrinný systém z roku 1999 vykonala systematické vyhodnotenie 

všetkých príslušných právnych predpisov, a v prípade potreby najneskôr do 1. júna 2015 

novelizovala existujúce právne predpisy alebo predložila nové legislatívne návrhy, 

vrátane vyhodnotenia ohrozenia a hodnotenia rizík s cieľom vhodným spôsobom 

obmedziť pôsobenie látok narúšajúcich endokrinný systém na ľudí, najmä na zraniteľné 

skupiny osôb, ako sú tehotné ženy, dojčatá, deti a mladiství;  

22. vyzýva Komisiu, aby pri vykonávaní budúcej revízie stratégie EÚ týkajúcej sa 

endokrinných disruptorov stanovila presný harmonogram, v ktorom sa uvedú prechodné 



obdobia, na účely: 

– uplatňovania budúcich kritérií na zistenie chemických látok, ktoré môžu 

spôsobovať endokrinné poruchy; 

– revízie príslušných právnych predpisov uvedených v ods. 22; 

– zverejňovania pravidelne aktualizovaného zoznamu hlavných endokrinných 

disruptorov, ktorého prvá verzia by sa mala zverejniť do 20. decembra 2014; 

– prijatia všetkých potrebných opatrení na zníženie vystavenia obyvateľov a 

životného prostredia EÚ endokrinným disruptorom; 

23. zastáva názor, že látky narušujúce endokrinný systém by sa mali považovať za látky 

vzbudzujúce veľké obavy v zmysle nariadenia REACH alebo za látky vzbudzujúce veľké 

obavy podľa iných právnych predpisov;  

24. zdôrazňuje, že súčasná veda neposkytuje dostatočný základ pre stanovenie hraničnej 

hodnoty, pod ktorou sa nevyskytujú nežiaduce účinky, a endokrinné disruptory by preto 

mali byť považované za „bezprahové“ látky, a že akékoľvek vystavenie týmto látkam 

môže mať za následok riziko, pokiaľ výrobca nedokáže poskytnúť vedecký dôkaz o tom, 

že prahovú hodnotu je možné identifikovať, s prihliadnutím na zvýšenie citlivosti 

v kritickom období vývoja a účinky zmesí; 

25. vyzýva Komisiu, aby podporila cielené projekty zamerané na výskum látok, ktoré môžu 

mať vplyv na endokrinný systém, a aby zdôrazňovala ich negatívne účinky pri nízkych 

koncentráciách alebo pri kombinovanom vystavení vrátane rozvoja nových metód 

testovania a analýz, ako aj podpory novej systémovej zmeny na základe sledovania 

toxicity/nepriaznivých vplyvov; vyzýva Komisiu, aby do priorít rámcového programu 

výskumu a vývoja zapracovala endokrinné disruptory, ich kombinovaný účinok 

a súvisiace témy; 

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala metódy in vitro a in silico s cieľom obmedziť 

na minimum testovanie na zvieratách pri skríningu endokrinných disruptorov; 

27. vyzýva Komisiu, aby vyžadovala, aby všetky výrobky dovážané z tretích krajín spĺňali 

všetky súčasné i budúce právne predpisy EÚ týkajúce sa endokrinných disruptorov; 

28. vyzýva Komisiu, aby zapojila všetky príslušné zainteresované strany do spolupráce, 

ktorej cieľom je prijať legislatívne zmeny potrebné na zlepšenie ochrany ľudského 

zdravia pred chemickými látkami spôsobujúcimi hormonálne poruchy, a aby navrhla 

informačné kampane;  

29. vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť vytvorenia výskumného strediska pre endokrinné 

disruptory, ktoré by vykonávalo výskum a koordinovalo poznatky v oblasti endokrinných 

disruptorov na úrovni EÚ; 

30. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby všetky príslušné existujúce a budúce právne 

predpisy uplatňovali horizontálne kritériá pre identifikáciu známych, pravdepodobných 

a potenciálnych látok narúšajúcich endokrinný systém, aby sa dosiahla vysoká úroveň 

ochrany; 



31. zdôrazňuje, že zatiaľ čo sa toto uznesenie obmedzuje na ochranu ľudského zdravia 

pred endokrinnými disruptormi, je rovnako dôležité prijať rozhodné kroky týkajúce sa 

endokrinných disruptorov na ochranu voľne žijúcich zvierat a životného prostredia; 

32. naliehavo žiada Komisiu, aby podporovala a financovala verejné informačné programy 

o zdravotných rizikách endokrinných disruptorov, aby mohli spotrebitelia na základe 

úplných znalostí o skutočnostiach upraviť svoje správanie a životný štýl; tieto informačné 

programy by sa mali zameriavať najmä na ochranu najohrozenejších skupín (tehotných 

žien a detí), aby bolo možné včas prijať preventívne opatrenia;  

33. vyzýva členské štáty, aby zlepšili vzdelávacie programy pre zdravotníckych pracovníkov 

v tejto oblasti; 

34. víta začlenenie endokrinných disruptorov medzi aktuálne politické otázky spravované 

v rámci politiky Strategického prístupu k medzinárodnému riadeniu v oblasti chemikálií 

(SAICM); vyzýva Komisiu a členské štáty, aby túto činnosť v rámci stratégie SAICM 

podporili a aby na všetkých príslušných medzinárodných fórach, ako je Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO) alebo program OSN pre životné prostredie (UNEP), 

propagovali aktívnu činnosť zameranú na obmedzenie pôsobenia chemických látok 

spôsobujúcich endokrinné poruchy na človeka a životné prostredie; 

35. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

 

 


