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Изменение 477
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение I – уводен параграф (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изброените в приложение I вещества 
не обхващат наноматериалите, освен 
в случаите, когато това е упоменато 
изрично.

Or. en

Обосновка

Наноматериалите се използват поради техни различни или по-добри качества в 
сравнение с вещества в обичайните форми на насипно състояние. Поради техния 
изключително малък размер и свързаното с него повишаване на относителната 
повърхност те може да предизвикат нови опасности. Поради това е необходимо е 
необходима отделна оценка за тях. Включването на определено вещество в 
приложение І не трябва да се отнася за наноматериалите, освен ако това е 
упоменато изрично, в противен случай наноматериалите ще бъдат допуснати, без 
към тях да се приложат необходимите изисквания. Предложената тук формулировка 
е взета от регламента за козметичните продукти, при който също е използван 
подхода на положителния списък за определени вещества (преамбюл към приложения 
ІІ до VІ).

Изменение 478
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение І – дифенакум – 9-ти ред – 8-ма колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на факта, че свойствата на 
активните вещества го правят 
потенциално устойчиво, 
биоакумулиращо и токсично, или силно 
устойчиво и силно биоакумулиращо, 
активното вещество трябва да се смята 

С оглед на факта, че свойствата на 
активните вещества отговарят на 
критериите за класифицирането му 
като токсично за репродукция от 
категория 1А и го правят потенциално 
устойчиво, биоакумулиращо и 
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за кандидат за заместване съгласно член 
9.

токсично, или силно устойчиво и силно 
биоакумулиращо, активното вещество 
трябва да се смята за кандидат за 
заместване съгласно член 9.

Разрешенията подлежат на следните 
условия:

С оглед на установения риск за 
водната среда, факта, че активното 
вещество е силно токсично за 
птиците и бозайниците, риска от 
натравяне на кърмачета, проблема с 
резистентната формация, както и 
болките и продължителното 
страдание, която тя причинява на 
целевите животни, разрешенията 
подлежат на следните условия:

Доказана е сериозна опасност за 
общественото здраве, която не може 
да бъде контролирана с никакви други 
средства.
Вземат се следните мерки за 
намаляване на риска:

(1) Номиналната концентрация на 
активното вещество в продуктите не 
надвишава 75 mg/kg и се одобряват само 
готови за употреба продукти.

(1) Номиналната концентрация на 
активното вещество в продуктите не 
надвишава 75 mg/kg и се одобряват само 
готови за употреба продукти.

(2) Продуктите трябва да съдържат 
отблъскващ агент и, където е 
приложимо, оцветител.

(2) Продуктите трябва да съдържат
отблъскващ агент и където е 
приложимо, оцветител.

(3) Продуктите не се използват като 
прах за посипване.

(3) Продуктите не се използват като 
прах за посипване.

(4) Първичното и вторичното излагане 
на хора, на нецелеви животни и на 
околната среда са сведени до минимум 
чрез спазване и прилагане на всички 
подходящи и налични мерки за 
намаляване на риска. Това включва, 
наред с другите, ограничаване само за 
професионална употреба, определяне
на максимален размер, съдържащ се в 
опаковка, и определяне на задължения 
за употреба на затворени и 
обезопасени кутии за примамки.

(4) Първичното и вторичното излагане 
на хора, на нецелеви животни и на 
околната среда се свеждат до минимум 
чрез спазване и прилагане на всички 
подходящи и налични мерки за 
намаляване на риска. Това включва, 
наред с другото, че употребата се 
ограничава само за професионални 
цели, определя се максимален размер, 
съдържащ се в опаковка, и се използват 
само затворени и обезопасени кутии за 
примамки.

Or. en
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Обосновка

Дифенакум е особено проблематично вещество от всяка гледна точка (токсичност, 
устойчивост, биоакумулиране, тератогенност, въздействие върху нецелеви организми, 
въздействие върху здравето на човека, страдание за целевите организми). Той следва 
да се използва само когато има доказателства за необходимостта от контрол на 
сериозна опасност за общественото здраве, която не може да бъде контролирана по 
друг начин. Мерките за намаляване на риска следва да имат задължителна правна 
сила. Употребата му следва да бъде разрешена само на специалисти при спазване на 
строги критерии.

Изменение 479
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – раздел 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Досиетата за активните вещества 
съдържат информацията, необходима за 
установяване, ако е необходимо, на 
допустимата дневна доза (ADI), 
допустимото ниво на експозиция на 
оператора (AOEL), предвидимата 
концентрация в околната среда (PEC) и 
предвидимата концентрация без 
въздействие (PNEC).

1. Досиетата за активните вещества 
съдържат информацията, необходима за 
установяване на това, че равнището 
на експозиция е под прага на 
токсичност (TTC) или където е 
подходящо, за установяване на 
допустимата дневна доза (ADI), 
допустимото ниво на експозиция за 
оператора (AOEL), предвидимата 
концентрация в околната среда (PEC) и 
предвидимата концентрация без 
въздействие (PNEC).

Or.en

Обосновка

Прагът, при който възникват опасения за токсичност, е подход на оценка на риска 
въз основа на доказателства, използван при оценяването на безопасността на 
влизащите в контакт с храни материали и други вещества с непозната токсичност, 
но доказуемо ниска степен на риск за човека. В съчетание с позната структурна 
информация и предвидимо поведение подходът разпределя химикалите по класове, 
които имат свои собствени приемливи прагове на експозиция на човека. Ако 
експозицията е под тези много ниски равнища, изпитването за токсичност може да 
се избегне. В момента е в ход проект на Международния институт за науките за 
живота (ILSI) за разработване на подход за ТТС за някои биоцидни продукти. 
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Изменение 480
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – раздел 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Досиетата за активните вещества 
съдържат информацията, необходима за 
установяване, ако е необходимо, на 
допустимата дневна доза (ADI), 
допустимото ниво на експозиция на 
оператора (AOEL), предвидимата 
концентрация в околната среда (PEC) и 
предвидимата концентрация без 
въздействие (PNEC).

1. Досиетата за активните вещества 
съдържат информацията, необходима за 
установяване на това, че равнището 
на експозиция е под прага на 
токсичност (TTC) или където е 
подходящо, за установяване на 
допустимата дневна доза (ADI), 
допустимото ниво на експозиция за 
оператора (AOEL), предвидимата 
концентрация в околната среда (PEC) и 
предвидимата концентрация без 
въздействие (PNEC).

Or.en

Обосновка

Прагът, при който възникват опасения за токсичност, е подход на оценка на риска 
въз основа на доказателства, използван широко при оценяването на безопасността на 
хранителните добавки, ароматизантите, влизащите в контакт с храни материали и 
други вещества с непозната токсичност, но доказуемо ниска степен на експозиция на 
човека. В съчетание с позната структурна информация и предвидим метаболизъм или 
друг вид поведение, подходът разпределя химикалите по класове, всеки от които има 
свои собствени приемливи прагове на експозиция на човека. Ако експозицията е под 
тези много ниски равнища, изпитването за токсичност може да се избегне.

Изменение 481
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – раздел 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изпитванията, представени с цел 
издаване на разрешение, се провеждат в 
съответствие с методите, описани в 
Регламент (ЕО) № 440/2008 на Съвета. 
Въпреки това, ако даден метод е 

4. Изпитванията, представени с цел 
издаване на разрешение, се провеждат в 
съответствие с методите, описани в 
Регламент (ЕО) № 440/2008 на Съвета. 
Въпреки това, ако даден метод е 
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неподходящ или не е описан, се 
използват други методи, които при 
възможност са международно 
признати и трябва да са обосновани в 
заявлението.

неподходящ или не е описан, се 
използват други методи, които са 
подходящи от научна гледна точка и 
трябва да са обосновани в заявлението.

Or.en

Обосновка

Първоначалната формулировка на параграф 4 от приложение II не е достатъчно ясна 
и ще попречи на използването на алтернативи на експериментите с животни, 
споменати в приложение IV.

Изменение 482
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – раздел 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изпитванията, представени с цел 
издаване на разрешение, се провеждат в 
съответствие с методите, описани в 
Регламент (ЕО) № 440/2008 на Съвета. 
Въпреки това, ако даден метод е 
неподходящ или не е описан, се
използват други методи, които при 
възможност са международно 
признати и трябва да са обосновани в 
заявлението.

4. Изпитванията, представени с цел 
издаване на разрешение, се провеждат в 
съответствие с методите, описани в 
Регламент (ЕО) № 440/2008 на Съвета. 
Въпреки това, ако даден метод е 
неподходящ или не е описан, се 
използват други методи, които са 
подходящи от научна гледна точка и 
трябва да са обосновани в заявлението.

Or.en

Обосновка

Първоначалната формулировка на параграф 4 от приложение II не е достатъчно ясна 
и ще попречи на използването на алтернативи на експериментите с животни, 
споменати в приложение IV. 
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Изменение 483
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди провеждането на нови 
изпитвания за определяне на свойствата, 
изброени в настоящото приложение, 
първо трябва всички налични in vitro 
данни, in vivo данни, исторически данни 
за човека, данни от валидни (Q)SARs и 
данни от структурно подобни вещества 
(read-across подход) да бъдат оценени. 
In vivo изпитвания с корозивни 
вещества при нива на 
концентрация/доза, причиняващи 
корозивност трябва да бъдат избягвани. 
Освен настоящото приложение преди 
провеждането на изпитването, трябва 
да бъдат взети предвид и 
допълнителни указания относно 
стратегиите на изпитване.

Преди провеждането на нови 
изпитвания за определяне на свойствата, 
изброени в настоящото приложение, 
първо трябва всички налични in vitro 
данни, in vivo данни, исторически данни 
за човека, данни от валидни (Q)SARs и 
данни от структурно подобни вещества 
(read-across подход) да бъдат оценени. 
In vivo изпитвания с корозивни 
вещества при нива на 
концентрация/доза, причиняващи 
корозивност трябва да бъдат избягвани. 
Освен настоящото приложение преди 
провеждането на изпитването следва да 
се потърсят и допълнителни указания 
относно интелигентни стратегии на 
изпитване от експерти в областта на 
алтернативите на експериментите с 
животни.

Or.en

Обосновка

Следва ясно да се посочи необходимостта от съвети от съответните експерти. 
Трябва да бъдат подкрепени кандидатите за разработване на интелигентни 
стратегии на изпитване, за да се избегне ненужно или дублиращо се изпитване и да се 
сведат до минимум експериментите с животни. 

Изменение 484
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди провеждането на нови 
изпитвания за определяне на свойствата, 

Преди провеждането на нови 
изпитвания за определяне на свойствата, 
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изброени в настоящото приложение, 
първо трябва всички налични in vitro 
данни, in vivo данни, исторически данни 
за човека, данни от валидни (Q)SARs и 
данни от структурно подобни вещества 
(read-across подход) да бъдат оценени. 
In vivo изпитвания с корозивни 
вещества при нива на 
концентрация/доза, причиняващи 
корозивност трябва да бъдат избягвани. 
Освен настоящото приложение преди 
провеждането на изпитването, трябва 
да бъдат взети предвид и 
допълнителни указания относно 
стратегиите на изпитване.

изброени в настоящото приложение, 
първо трябва всички налични in vitro 
данни, in vivo данни, исторически данни 
за човека, данни от валидни (Q)SARs и 
данни от структурно подобни вещества 
(read-across подход) да бъдат оценени. 
In vivo изпитвания с корозивни 
вещества при нива на 
концентрация/доза, причиняващи 
корозивност трябва да бъдат избягвани. 
Освен настоящото приложение преди 
провеждането на изпитването следва да 
се потърсят и допълнителни указания 
относно интелигентни стратегии на 
изпитване от експерти в областта на 
алтернативите на експериментите с 
животни.

Or.en

Обосновка

Следва ясно да се посочи необходимостта от съвети от експерти. Трябва да бъдат 
подкрепени кандидатите за разработване на интелигентни стратегии на изпитване, 
за да се избегне ненужно или дублиращо се изпитване и да се сведат до минимум 
експериментите с животни.

Изменение 485
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.1.1. Изпитването не е необходимо да 
се провежда, ако:
– веществото e класифицирано като 
„корозивно за кожата” или „кожен 
дразнител”; или
– веществото е силна киселина 
(pH < 2,0) или основа (pH > 11,5); или
– веществото е възпламеняемо във 
въздушна среда при стайна 
температура; или
– веществото e класифицирано като 

заличава се
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„силно токсично при контакт с 
кожата”; или
– изпитването за остра токсичност 
по дермален път на постъпване не 
показва кожно дразнене до нивото на 
граничната доза (2 000 mg/kg телесно 
тегло).

Or. en

Обосновка

На 23 юли 2009 г. Европейската комисия прие два метода in vitro за изпитване на 
кожно дразнене: проби “EpiDerm SIT” и “SkinEthic RHE”. Следователно тестовете in 
vivo вече не са необходими и следва да бъдат заличени от изискванията за данни в 
приложение ІІ. В първото приспособяване към техническия напредък на Регламент 
(ЕО) № 440/2008 бяха включени нови насоки за изпитване in vitro на кожно дразнене, 
което може да замени метода in vivo за целите на настоящия регламент. 
Следователно методът in vivo вече не е необходим и следва да бъде заличен.

Изменение 486
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2.1. Изпитването не е необходимо да 
се провежда, ако:
– веществото е класифицирано като 
„дразнещо за очите” с риск за 
сериозно увреждане на очите; или
– веществото е класифицирано като 
„корозивно за кожата” и заявителят 
е класифицирал веществото като 
„дразнител за очите”; или
– веществото е силна киселина 
(pH < 2,0) или основа (pH > 11,5); или
– веществото е възпламеняемо във 
въздушна среда при стайна 
температура.

заличава се

Or. en
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Обосновка

На 7 септември 2009 г. ОИСР официално прие два алтернативни метода като насоки за 
изпитване на последиците за здравето за оценяване на дразненето на очите. Новите 
насоки за изпитване бяха наречени Насоки за изпитване TG 437: изпитване на 
непрозрачността и пропускливостта на говежда роговица (BCOP) и TG 438: изпитване 
на изолирано пилешко око (ICE). Следователно изпитването in vivo за дразнене на очите 
следва да бъде заличено от изискванията за данни в приложение ІІ.

Изменение 487
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.3. Тази оценка обхваща следните 
последователни стъпки:

6.3. Тази оценка обхваща следните 
последователни стъпки:

(1) оценка на наличните алтернативни 
данни и данни за хора и животни,

(1) оценка на наличните алтернативни 
данни и данни за хора и животни,

(2) In vivo изпитване. (2) In vivo изпитване.
Не е необходимо да се провежда стъпка 
2, ако:

Не е необходимо да се провежда стъпка 
2, ако:

– наличната информация показва, че 
веществото трябва да бъде 
класифицирано като сенсибилизиращо 
за кожата или корозивно; или

– наличната информация показва, че 
веществото трябва да бъде 
класифицирано като сенсибилизиращо 
за кожата или корозивно; или

– веществото е силна киселина 
(pH < 2,0) или основа (pH > 11,5); или

– веществото е силна киселина 
(pH < 2,0) или основа (pH > 11,5); или

– веществото е възпламеняемо във 
въздушна среда при стайна температура.

– веществото е възпламеняемо във 
въздушна среда при стайна температура.

Eкспериментиране върху миши
мастни лимфни възли (LLNA) е 
предпочитаният метод за in vivo 
изпитване. Само при изключителни 
обстоятелства се използва друго 
изпитване. При използването на друго 
изпитване трябва да бъде представена 
обосновка за това.

Съкратен тест на локални миши 
лимфни възли (rLLNA) е 
предпочитаният метод за in vivo 
изпитване като скринингов тест за 
разграничаване на сенсибилизиращи 
от несенсибилизиращи вещества.
Пълен тест LLNA се извършва, 
когато е известно, че се изисква 
оценка на потенциала за 
сенсибилизация. Само при 
изключителни обстоятелства се 
използва друго изпитване. При 
използването на друго изпитване трябва 
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да бъде представена обосновка за това.

Or. en

Обосновка

Като мярка за намаляване на броя на използваните животни следва да се изпълнява 
съкратен тест на локални миши лимфни възли (rLLNA), за да се разграничат 
сенсибилизиращи от несенсибилизиращи вещества. Сравни също така свързания 
доклад на Консултативния научен комитет на ECVAM (ESAC) от 27 септември 2007 
г.

Изменение 488
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.4. Подходящи in vivо мутагенни 
изпитвания се предвиждат в случай на 
позитивен резултат при някое от 
генотоксичните изпитвания на етап I.

6.4. Подходящи in vivо мутагенни 
изпитвания се предвиждат в случай на 
позитивен резултат при някое от 
генотоксичните изпитвания на етап I.

За нови вещества се препоръчва да се 
извършва оценка на параметрите на 
микроядрен тест in vivo като част 
от 28- или 90-дневно изследване на 
токсичност при повтарящи се дози.

Or. en

Обосновка

Изпитванията на етап І проучват множество различни начини на 
мутагенно/генотоксично действие, които трябва да бъдат изследвани заедно, като 
част от подхода „значимост на доказателствата”, така че да се изясни общата 
картина.
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Изменение 489
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.4.1 Допълнителни мутагенни 
изпитвания се провеждат в случай на 
позитивен резултат.

6.4.1 Допълнителни мутагенни 
изпитвания се провеждат в случай на 
позитивен резултат. Не е необходимо да 
се извършва такова изследване в 
случай на антимикробни вещества 
или формулации.

Or. en

Изменение 490
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.4.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.4.3. Изпитването обикновено не е 
необходимо да се провежда, ако има 
налични точни данни от достоверно in 
vivo изпитване за генни мутации.

6.4.3. Изпитването не е необходимо да 
се провежда, ако на друго място има 
налични точни данни от достоверно in 
vivo изпитване за генни мутации.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде изяснено, че не е необходимо изпитването in vivo да е извършено от 
самия заявител или по негова поръчка. 
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Изменение 491
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.4.1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.4.4. Ако има позитивен резултат при 
някое от in vitro изпитванията за 
генотоксичност на етап I и няма 
налични резултати от вече проведено in 
vivo изпитване, заявителят трябва да 
предложи подходящо in vivo 
генотоксично изпитване на соматични 
клетки.

6.4.4. Ако има позитивен резултат при 
някое от in vitro изпитванията за 
генотоксичност на етап I и няма 
налични резултати от вече проведено in 
vivo изпитване, заявителят трябва да 
предложи подходящо in vivo 
генотоксично изпитване на соматични 
клетки. За нови вещества следва да е 
възможно да се извършва оценка на 
параметрите на микроядрен тест in 
vivo като част от 28- или 90-дневно 
изследване на токсичност при 
повтарящи се дози.

Or. en

Обосновка

Във фармацевтичния сектор става все по-често включването на микроядрени 
изпитвания в проучванията за обща токсичност в продължение на 28 или 90 дни при 
плъхове като начин за ефективно събиране на данни относно мутагенност без 
отделно изследване in vivo. Съгласно този подход микроядрената индукция се определя 
чрез вземане на периферна кръв на определени периоди по време изследването, както и 
на костен мозък в края на изследването. 

Изменение 492
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.5. Изпитването(ията) обикновено не е 
необходимо да се провежда(т), ако:

6.5. Изпитването(ията) обикновено не е 
необходимо да се провежда(т), ако:

– веществото е класифицирано като – веществото е класифицирано като 
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„корозивно за кожата“. „корозивно за кожата“.

Освен за постъпване по орален път 
(6.5.1), за негазообразни вещества се 
осигурява, за поне още един път на 
постъпване информацията, 
упомената в точки 6.5.2—6.5.3. 
Изборът на втори път на постъпване 
ще зависи от вида на веществото и 
вероятния път на експозиция на 
човека. Ако има само един път на 
експозиция, е необходимо да бъде 
осигурена информация само за този 
път.

Or. en

Обосновка

Не следва да се изискват или насърчават изследвания на остра токсичност по 
различни пътища. Два ретроспективни анализа на данни, проведени наскоро, на 
съответствието между регулаторните класификации за остра орална, кожна 
токсичност и токсичност при вдишване на няколко стотин агрохимични и 
биоцидно активни вещества и на 2 000 промишлени химикали показа, че в над 99% 
от случаите кожните изследвания не добавят стойност над и извън данните за 
орално приемане за целите на класификацията на опасни вещества. Изискванията 
за данните следва да бъдат преразгледани и да отразяват тези нови резултати.

Изменение 493
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.5.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.5.1. Изпитването не е необходимо да 
бъде провеждано, ако е проведено 
изпитване за остра токсичност по 
инхалаторен път на постъпване (6.5.2).

6.5.1. Изпитването не е необходимо да 
бъде провеждано, ако е проведено 
изпитване за остра токсичност по 
инхалаторен път на постъпване (6.5.2).

Методът за клас остра токсичност е 
най-желаният метод за изпитване 
in-vivo. Само при изключителни 
обстоятелства следва да се използва 
друго изпитване, в който случай се 
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представя обосновка.

Or. en

Обосновка

Методът за оценка на острата токсичност трябва да бъде специфициран, така че да 
се намали до минимум броят на използваните животни. В Регламент (ЕО) № 440/2008 
на Съвета се препоръчват както методът за клас остра токсичност, така и 
методът на фиксираните дози. При метода за клас остра токсичност се използва по-
малък брой животни, отколкото при метода на фиксираните дози и поради това той 
следва да бъде предпочитан.

Изменение 494
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.5.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.5.2. Изпитването по инхалаторен път 
на постъпване е подходящо, ако при 
експозицията на хора чрез инхалация
се вземе под внимание парното налягане 
на веществото и/или възможността за 
експозиция като аерозоли, частици или 
капчици с размери, позволяващи 
вдишването им.

6.5.2. Изпитването по инхалаторен път 
на постъпване е подходящо само ако 
това представлява основният път на
експозиция на хора, като се вземе под 
внимание парното налягане на 
веществото и/или възможността за 
експозиция като аерозоли, частици или 
капчици с размери, позволяващи 
вдишването им. Методът за клас 
остра токсичност е най-желаният 
метод за изпитване in-vivo. 
Класическият метод на изпитване 
„смъртоносна концентрация” (LC50) 
следва да бъде използван единствено в 
изключителни обстоятелства. При 
използването на друго изпитване 
трябва да бъде представена обосновка 
за това.

Or. en
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Обосновка

Изпитването по многобройни пътища на експозиция не следва да е необходимо, ако 
основната цел е класификацията на опасността. Преразглеждането на изискванията 
за данни с цел избягване на ненужно изпитване би могло да намали в значителна 
степен разходите и използването на животни. В случаите, в които вдишването 
представлява основния сценарий на експозиция на хора, следва да се използват 
насоките на ОИСР за намаляване на изпитванията върху животни за клас остра 
токсичност вместо класическия метод на смъртоносно отравяне.

Изменение 495
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.5.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.5.3. Изпитването по дермален път 
на постъпване е подходящо, ако:

заличава се

(1) няма вероятност от вдишване на 
веществото; и

(2) има вероятност от контакт с 
кожата при производство и/или 
употреба; и

(3) физикохимичните и 
токсикологичните свойства 
предполагат потенциал за абсорбция 
през кожата в значителна степен.

Or. en

Обосновка

Това изискване за данни следва да бъде заличено въз основа на гореспоменатия анализ, 
според който дермалните класификации са в съответствие или са по-малко строги, 
отколкото оралните класификации в повече от 99% от случаите. Следователно 
дермалните класификации могат да се основават върху преки кръстосани данни за 
орално приемане.
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Изменение 496
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.6.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.6.1. Краткосрочното изпитване за 
токсичност (28 дни) не е необходимо 
да бъде провеждано, ако:

6.6.1. Краткосрочното изпитване за 
токсичност (28 дни) не е необходимо 
да бъде провеждано, ако:

– е налично достоверно изпитване за 
субхронична (90 дни) или хронична 
токсичност, при условие че са били 
използвани подходящите видове, 
доза, разтворител и път на 
постъпване; или

– е налично или се планира 
провеждането на достоверно 
изпитване за субхронична (90 дни) 
или хронична токсичност, при 
условие че са били или трябва да 
бъдат използвани подходящите 
видове, доза, разтворител и път на 
постъпване; или

– когато вещество се разпада 
незабавно и има достатъчно данни за 
продуктите от разпада; или

– когато вещество се разпада 
незабавно и има достатъчно данни за 
продуктите от разпада; или

– съответна експозиция на човека 
може да бъде изключена, в 
съответствие с приложение IV, 
раздел 3.

– съответна експозиция на човека 
може да бъде изключена, в 
съответствие с приложение IV, 
раздел 3.

Подходящият път на постъпване 
се избира въз основа на следното:

Изпитването по дермален път на 
постъпване е подходящо, ако:

Изпитването се извършва по орален 
път, освен ако:

(1) няма вероятност от вдишване 
на веществото; и

(1) основният път на експозиция 
на човека ще бъде дермален и е 
налице едно от следните условия:

– физикохимичните и 
токсикологичните свойства, 
включително in-vitro изпитване за 
кожно проникване (т.е. ОИСР TG 
428) показват, че дермалната 
бионаличност ще бъде 
съществена; или
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– значителна дермална 
токсичност или дермално 
проникване са познати от 
структурно подобни вещества.

(2) има вероятност от контакт с 
кожата при производство и/или 
употреба; и

(2) основният път на експозиция 
на човека ще бъде чрез вдишване, 
като се има предвид парното 
налягане на веществото и 
вероятната честота, степен и 
продължителност на експозиция 
на аерозоли, частици или капчици 
с размер, позволяващ вдишването 
им.

(3) физикохимичните и 
токсикологичните свойства 
предполагат потенциал за 
абсорбция през кожата в 
значителна степен.

Изпитването по инхалаторен път 
на постъпване е подходящо, ако 
при експозицията на хора чрез 
инхалация се вземе под внимание 
парното налягане на веществото 
и/или възможността за 
експозиция като аерозоли, 
частици или капчици с размери, 
позволяващи вдишването им.

Изпитването се осъществява само 
по един път на експозиция.
Приблизителната оценка на 
токсичността по други пътища се 
основава на фармакокинетично 
моделиране.

Изпитването за субхронична 
токсичност (90 дни) (етап II, раздел 
6.6.2) се предлага от заявителя, 
когато: честотата и 
продължителността на експозицията 
на човека показват, че е подходящо 
по-дългосрочното изпитване; и е 
изпълнено едно от следните 
условия:

Изпитването за субхронична 
токсичност (90 дни) (етап II, раздел 
6.6.2) се предлага от заявителя 
вместо 28-дневно изпитване, 
когато: честотата и 
продължителността на експозицията 
на човека показват, че е подходящо 
изпитване от > 1 месец и < 12 
месеца и наличните данни 
показват, че кинетиката или други 
свойства на веществото или на 
неговите метаболити са такива, 
че неблагоприятните ефекти 
могат да останат неоткрити при 
краткосрочно изпитване за 
токсичност
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– други налични данни показват, че 
веществото може да има опасно 
свойство, което не може да бъде
открито при краткосрочно изпитване 
за токсичност; или

– подходящо проектирани 
токсикокинетични изпитвания 
показват натрупвания на 
веществото или на неговите 
метаболити в определени тъкани 
или органи, които вероятно биха 
останали неоткрити при 
краткосрочно изпитване за 
токсичност, но които са причина 
за вредните ефекти след 
продължителна експозиция.

Заявителят може да предложи 
допълнителни изпитвания или 
такива могат да се наложат в 
случай на:

За вещества, свързани на 
молекулярно ниво с познати 
специфични за органите 
токсиканти (напр. невротоксични 
агенти), следва по възможност да 
бъдат проучени допълнителни 
значими параметри в рамките на 
28-дневно или 90-дневно изследване 
вместо да се провежда отделно, 
напр. невротоксикологично 
изпитване. Допълнителните
отделни изпитвания следва да 
бъдат извършвани само в 
изключителни случаи.

– липсата на данни за NOAEL при 
28-дневно или 90-дневно 
изпитване, освен ако причината за 
липсата на данни за NOAEL е 
отсъствието на вредни токсични 
ефекти; или

– токсичност с особена значимост 
(напр. сериозни/силни ефекти); 
или

– индикации за ефект, при който 
наличните данни са 
недостатъчни за токсикологична 
характеристика и/или за 
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охарактеризиране на риска. В 
такива случаи също може да бъде 
по- подходящо извършването на 
определени токсикологични 
изпитвания, които имат за цел да 
разкрият тези ефекти 
(например имунотоксичност, 
невротоксичност); или

– използваният път на експозиция 
при първоначално изпитване с 
повтаряща се доза се е оказал 
неподходящ във връзка с очаквания 
път на експозиция на човека и не 
може да бъде направена 
екстраполация между различните 
пътища на постъпване; или

– особена заплаха, свързана с 
експозицията (например 
приложение в продукти за 
консумация, водещо до нива на 
експозиция, близки до нивата, при 
които може да бъде очаквана 
токсичност за хората); или

– при 28 или 90-дневно изпитване 
не са били открити ефекти, 
явяващи се при вещества с ясна 
връзка в молекулната структура с 
веществото, което трябва да бъде 
изпитано.

Or. en

Обосновка

Необходимо е само при 28-дневно или 90-дневно изследване. При използването на 
двете изследвания не се получава значима нова информация. Комбинирането в 
крайната точка е общоприета практика за подобряване на ефективността на 
изследванията и следва да бъде насърчавано като средство за свеждане до минимум 
на провеждането на отделни невротоксикологични или други „специални” 
изпитвания.
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Изменение 497
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.6.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.6.2. Изпитването на субхроничната 
токсичност (90-дневно) не е 
необходимо да бъде провеждано, 
ако:

6.6.2. Изпитването на субхроничната 
токсичност (90-дневно) не е 
необходимо да бъде провеждано, 
ако:

– е налично достоверно 
краткосрочно изпитване за 
токсичност (28 дни), показващо 
силни токсични ефекти, съгласно 
критериите за класифициране на 
веществото като R48, за което 
наблюдаваното NOAEL-28 дни, с 
прилагането на подходящ фактор на 
несигурност, позволява 
екстраполация към NOAEL-90 дни 
при същия път на експозиция; или

– е налично достоверно 
краткосрочно изпитване за 
токсичност (28 дни), показващо 
силни токсични ефекти, съгласно 
критериите за класифициране на 
веществото като R48, за което 
наблюдаваното NOAEL-28 дни, с 
прилагането на подходящ фактор на 
несигурност, позволява 
екстраполация към NOAEL-90 дни 
при същия път на експозиция; или

– е налично достоверно изпитване за 
хронична токсичност, при което са 
били използвани подходящи видове 
и път на постъпване; или

– е налично достоверно изпитване за 
хронична токсичност, при което са 
били използвани подходящи видове 
и път на постъпване; или

– веществото се разпaда незабавно и
има достатъчно данни за продуктите 
от разпада (едновременно за 
ефектите върху целия организъм и за 
ефектите при мястото на 
постъпване); или

– веществото се разпaда незабавно и 
има достатъчно данни за продуктите 
от разпада (едновременно за 
ефектите върху целия организъм и за 
ефектите при мястото на 
постъпване); или

– веществото е нереактивно, 
неразтворимо и неподлежащо на 
вдишване, и няма показания за 
абсорбция, и няма показания за 
токсичност при 28-дневното 
„ограничено изпитване”, особено 
ако такъв модел се свързва с 
ограничена експозиция на човека. 

– веществото е нереактивно, 
неразтворимо и неподлежащо на 
вдишване, и няма показания за 
абсорбция, и няма показания за 
токсичност при 28-дневното 
„ограничено изпитване”, особено 
ако такъв модел се свързва с 
ограничена експозиция на човека. 

Подходящият път на постъпване 
се избира въз основа на следното:
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Изпитването по дермален път на 
постъпване е подходящо, ако:

Изпитването се извършва по орален 
път, освен ако:

(1) има вероятност от контакт с 
кожата при производство и/или 
употреба; и

(1) основният път на експозиция 
на човека ще бъде дермален и е 
налице едно от следните условия:

– физикохимичните и 
токсикологичните свойства, 
включително in-vitro изпитване за 
дермално проникване (т.е. ОИСР 
TG 428) показват, че дермалната 
бионаличност ще бъде 
съществена; или

– значителна дермална 
токсичност или дермално 
проникване са познати от 
структурно подобни вещества.

(2) физикохимичните свойства 
предполагат значителна степен 
на абсорбция през кожата; и

(2) основният път на експозиция 
на човека ще бъде чрез вдишване, 
като се има предвид парното 
налягане на веществото и 
вероятната честота, степен и 
продължителност на експозиция 
на аерозоли, частици или капчици 
с размер, позволяващ вдишването 
им.

(3) е изпълнено едно от следните 
условия:

– наблюдава се токсичност при 
изпитването за остра дермална 
токсичност при по-ниски дози, в 
сравнение с тази при изпитването 
за орална токсичност; или

– наблюдават се ефекти върху 
целия организъм или други 
доказателства за абсорбция при 
изпитвания за кожно и/или очно 
дразнене; или

– in vitro изпитванията показват 
значителна дермална абсорбция; 
или
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– значителна дермална 
токсичност или дермално 
проникване са познати от 
структурно подобни вещества.

Изпитването по инхалационен 
път на постъпване е подходящо, 
ако:

– има вероятност за експозиция на 
човека чрез инхалация, имайки 
предвид парното налягане на 
веществото и/или възможността 
за експозиция на аерозоли, 
частици или капчици с размер, 
позволяващ вдишването им.

Изпитването се осъществява по 
един път на експозиция. 
Приблизителната оценка на 
токсичността по други пътища се 
основава на фармакокинетично 
моделиране.

Заявителят може да предложи 
допълнителни изпитвания или 
такива могат да се наложат в 
случай на:

За вещества, свързани на 
молекулярно ниво с познати 
специфични за органите 
токсиканти (напр. невротоксични 
агенти), следва по възможност да 
бъдат проучени допълнителни 
значими параметри в рамките на 
28-дневно или 90-дневно изследване 
вместо да се провежда отделно, 
напр. невротоксикологично 
изследване. Допълнителните 
отделни изпитвания следва да 
бъдат извършвани само в 
изключителни случаи. 

– липса на данни за NOAEL при 90-
дневното изпитване, освен ако 
причината за липсата на данни за 
NOAEL се дължи на отсъствието 
на вредни токсични ефекти; или

– токсичност с особена значимост 
(напр. сериозни/силни ефекти); 
или
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– индикации за ефект, при който 
наличните данни са 
недостатъчни за токсикологична 
характеристика и/или за 
охарактеризиране на риска. В 
такива случаи също може да бъде 
по- подходящо извършването на 
определени токсикологични 
изпитвания, които имат за цел да 
разкрият тези ефекти 
(например имунотоксичност, 
невротоксичност); или

– особена заплаха, свързана с 
експозицията (например 
приложение в продукти за 
консумация, водещо до нива на 
експозиция, близки до нивата, при 
които може да бъде очаквана 
токсичност при хората).

Or. en

Обосновка

Необходимо е само при 28-дневно или 90-дневно изследване. При използването на 
двете изследвания не се получава значима нова информация. Комбинирането в крайния 
резултат е общоприета практика за подобряване на ефективността на 
изследванията и следва да бъде насърчавано като средство за свеждане до минимум 
на провеждането на отделни невротоксикологични или други „специални” 
изпитвания.

Изменение 498
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.6.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.6.3. Дългосрочно изпитване с 
повтаряща се токсичност (≥ 12 месеца) 
може да бъде предложено от заявителя 
или да бъде изисквано, ако честотата и 
продължителността на експозицията на 
човека показва, че е подходящо 
провеждането на по-дългосрочно 

6.6.3. Дългосрочно изпитване с повтаряща 
се доза токсичност (≥ 12 месеца) може да 
бъде предложено от заявителя или да бъде 
изисквано само ако:
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изпитване и е изпълнено едно от 
следните условия:

– честотата, степента и 
продължителността на експозицията на 
човека показват, че е подходящо 
извършването на оценка на хроничния 
риск; и 

– наблюдавани са сериозни или силни 
токсични ефекти с особена 
значимост при 28-дневно или 90-
дневно изпитване, за което 
наличните доказателства са 
недостатъчни за токсикологична 
оценка или охарактеризиране на 
риска; или 

– ако прилагането на подходящ 
фактор на несигурност не дава 
достатъчна защита за целите на 
оценката на риска. 

– не са открити ефекти, проявяващи 
се във вещества, които имат ясна 
връзка с изпитваните вещества по 
отношение на молекулна структура 
при 28-дневно или 90-дневно 
изпитване; или
– веществото може да притежава 
опасно свойство, което не може да 
бъде открито при 90-дневно 
изпитване.

Ако се изискват също така данни за 
канцерогенността и няма такива 
налични, дългосрочните изследвания с 
повтаряща се доза и изследванията за 
канцерогенност следва да се 
извършват, като се използва 
комбинираният протокол за 
изследвания на TG 453 на ОИСР.

Or. en

Обосновка

Дългосрочните токсикологични изследвания са скъпоструващи както от 
икономическа гледна точка, така и от гледна точка на хуманното отношение към 
животните и като цяло могат да бъдат избегнати, като се използват подходящи 
статистически техники (напр. екстраполация от по-краткосрочни изследвания). В 
изключителни случаи, когато се счита, че са необходими емпирични данни, 
изпитването следва да се извършва само върху отделни видове, а при наличието на 
фактора канцерогенен риск следва да се изисква комбинирано изпитване за хронична 
токсичност-канцерогенност вместо отделни изпитвания за тези два крайни 
резултата.
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Изменение 499
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.6.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.6.4. Заявителят може да предложи 
допълнителни изпитвания или 
такива могат да се наложат в случай 
на:

заличава се

– токсичност с особена значимост 
(например сериозни/силни ефекти); 
или 

– индикации за ефект, при който 
наличните данни са недостатъчни за 
токсикологична характеристика 
и/или за охарактеризиране на риска. В 
такива случаи също може да бъде по-
подходящо извършването на 
определени токсикологични 
изпитвания, които имат за цел да 
разкрият тези ефекти 
(например имунотоксичност, 
невротоксичност); или

– особена заплаха, свързана с 
експозицията (например приложение 
в продукти за консумация, водещо до 
нива на експозиция, близки до нивата, 
при които се наблюдава токсичност).

Ако за едно вещество се знае, че 
оказва вредно влияние върху 
плодовитостта, че покрива 
критериите за класифициране като 
токсично за възпроизводството в 
категория 1А или 1В: Може да увреди 
оплодителната способност (H360F), 
и наличните данни са напълно 
достатъчни да подкрепят сериозна 
оценка на риска, не е необходимо 
провеждането на допълнителни 
изпитвания за оплодителна 
способност. Въпреки това, обаче 
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трябва да бъде разгледано 
изпитването за токсичността по 
време на развитието.

Or. en

Обосновка

Ненужно повтаряне на мерките, изложени в 6.6.2., 6.6.3. и 6.7.

Изменение 500
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.7. Изпитването не е необходимо да се 
провежда, ако:

6.7. Изпитването не е необходимо да се 
провежда, ако:

– веществото е известно като 
„генотоксичен канцероген“ и са 
приложени подходящи мерки за 
управление на риска; или

– веществото е известно като 
„генотоксичен канцероген“ и са 
приложени подходящи мерки за 
управление на риска; или

– веществото е известно като „мутаген 
на зародишните клетки“ и са приложени 
подходящи мерки за управление на 
риска; или

– веществото е известно като „мутаген 
на зародишните клетки“ и са приложени 
подходящи мерки за управление на 
риска; или

– веществото е с ниска токсикологична 
активност (няма доказателства за 
установена токсичност при някое от 
наличните изпитвания), 
токсикокинетичните данни показват, че 
не възниква абсорбция при съответните 
пътища на експозиция (например 
концентрациите в плазмата/кръвта са 
под границата на откриваемост при 
използване на чувствителен метод и 
веществото и метаболитите на 
веществото отсъстват от урината, 
жлъчката или издишвания въздух) и 
няма или няма значителна експозиция 
на човека. 

веществото е с ниска токсикологична 
активност (няма доказателства за 
установена токсичност при някое от 
наличните изпитвания), 
токсикокинетичните данни показват, че 
не възниква абсорбция при съответните 
пътища на експозиция (например 
концентрациите в плазмата/кръвта са 
под границата на откриваемост при 
използване на чувствителен метод и 
веществото и метаболитите на 
веществото отсъстват от урината, 
жлъчката или издишвания въздух) и 
няма или няма значителна експозиция 
на човека. 

Ако за едно вещество се знае, че оказва 
вредно влияние върху плодовитостта, че

Ако за едно вещество се знае, че оказва 
вредно влияние върху плодовитостта 
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покрива критериите за класифициране 
като токсично за възпроизводството в 
категория 1А или 1В: Може да увреди 
оплодителната способност (H360F), и 
наличните данни са напълно достатъчни 
да подкрепят сериозна оценка на риска, 
не е необходимо провеждането на 
допълнителни изпитвания за 
оплодителна способност. Въпреки това,
обаче трябва да бъде разгледано 
изпитването за токсичността по време 
на развитието.

(напр. въз основа на данни за 
патология на тестисите или 
параметри на спермата от 90-дневно 
изпитване с повтаряща се доза), 
което съответства на критериите за 
класифициране като токсично за 
възпроизводството в категория 1А или 
1В: Може да увреди оплодителната 
способност (H360F), и наличните данни 
са напълно достатъчни да подкрепят 
сериозна оценка на риска, не е 
необходимо провеждането на 
допълнителни изпитвания за 
оплодителна способност. Въпреки това 
трябва да бъде разгледано изпитването 
за пренатално развита токсичност.

Ако за едно вещество се знае, че 
причинява развиваща се токсичност, че 
покрива критериите за класифициране 
като токсично за възпроизводството в 
категория 1А или 1В:
Може да увреди плода (H360D), и 
наличните данни са напълно достатъчни 
да подкрепят сериозна оценка на риска, 
не е необходимо провеждането на 
допълнителни изпитвания за токсичност 
за развитието. Въпреки това, обаче 
трябва да бъде разгледано изпитването 
за ефектите върху плодовитостта.

Ако за едно вещество се знае, че 
причинява развиваща се токсичност, че 
покрива критериите за класифициране 
като токсично за възпроизводството в 
категория 1А или 1В:
Може да увреди плода (H360D), и 
наличните данни са напълно достатъчни 
да подкрепят сериозна оценка на риска, 
не е необходимо провеждането на 
допълнителни изпитвания за токсичност 
за развитието. Въпреки това, обаче 
трябва да бъде разгледано изпитването 
за ефектите върху плодовитостта.

Or. en

Обосновка

Необходим беше осезаем пример за неблагоприятно влияние върху 
възпроизводството от изследване от негенерационен тип. Приложеният пример 
илюстрира факта, че неблагоприятни въздействия върху мъжката плодовитост 
могат да бъдат открити често при 90-дневно изследване с повтаряща се доза, 
което не е толкова скъпо и означава използването на многократно по-малък брой 
животни, отколкото специализираните изследвания на репродуктивната 
токсичност. 
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Изменение 501
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.7.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.7.1. Това изпитване не е необходимо 
да се провежда, ако:

6.7.1. Това изпитване не е необходимо 
да се провежда, ако:

– веществото е известно като 
„генотоксичен канцероген“ и са 
приложени подходящи мерки за 
управление на риска; или

– веществото е известно като 
„генотоксичен канцероген“ и са 
приложени подходящи мерки за 
управление на риска; или

– веществото е известно като „мутаген 
на зародишните клетки“ и са приложени 
подходящи мерки за управление на 
риска; или

– веществото е известно като „мутаген 
на зародишните клетки“ и са приложени 
подходящи мерки за управление на 
риска; или

– съответна експозиция на човека
може да бъде изключена, в 
съответствие с приложение IV, раздел 3; 
или

– няма значима експозиция на човека в 
съответствие с приложение IV, раздел 3; 
или

– има налично изпитване за пренатално 
развиваща се токсичност (етап II, раздел 
6.7.2) или изпитване на 
репродуктивната токсичност при две 
поколения (етап II, раздел 6.7.3). 

– има налично изпитване за пренатално 
развиваща се токсичност (етап II, раздел 
6.7.2) или изпитване на 
репродуктивната токсичност при едно 
или две поколения (етап II, раздел 
6.7.3). 

Ако за едно вещество се знае, че оказва 
вредно влияние върху плодовитостта, че 
покрива критериите за класифициране 
като токсично за възпроизводството в 
категория 1А или 1В: Може да увреди 
оплодителната способност (H360F), и 
наличните данни са напълно достатъчни 
да подкрепят сериозна оценка на риска, 
не е необходимо провеждането на 
допълнителни изпитвания за 
оплодителна способност. Въпреки това,
обаче трябва да бъде разгледано 
изпитването за токсичността по 
време на развитието.

Ако за едно вещество се знае, че оказва 
вредно влияние върху плодовитостта, че 
покрива критериите за класифициране 
като токсично за възпроизводството в 
категория 1А или 1В: Може да увреди 
оплодителната способност (H360F), и 
наличните данни са напълно достатъчни 
да подкрепят сериозна оценка на риска, 
не е необходимо провеждането на 
допълнителни изпитвания за 
оплодителна способност. Въпреки това 
трябва да бъде разгледано изпитването 
за пренатално развита токсичност.



AM\811563BG.doc 31/80 PE439.930v03-00

BG

Ако за едно вещество се знае, че 
причинява развиваща се токсичност, че 
покрива критериите за класифициране 
като токсично за възпроизводството в 
категория 1А или 1В: Може да увреди 
плода (H360D), и наличните данни са 
напълно достатъчни да подкрепят 
сериозна оценка на риска, не е 
необходимо провеждането на 
допълнителни изпитвания за токсичност 
за развитието. Въпреки това, обаче 
трябва да бъде разгледано изпитването 
за ефектите върху плодовитостта. 

Ако за едно вещество се знае, че 
причинява развиваща се токсичност, че 
покрива критериите за класифициране 
като токсично за възпроизводството в 
категория 1А или 1В: Може да увреди 
плода (H360D), и наличните данни са 
напълно достатъчни да подкрепят 
сериозна оценка на риска, не е
необходимо провеждането на 
допълнителни изпитвания за токсичност 
за развитието. Въпреки това, обаче 
трябва да бъде разгледано изпитването 
за ефектите върху плодовитостта. 

В случаите, когато има сериозни 
опасения относно потенциала за вредни 
ефекти върху плодовитостта или 
развитието, заявителят може да 
предложи или изпитване за 
пренатално развита токсичност 
(етап II, раздел 6.7.2) или изпитване за 
репродуктивна токсичност в две 
поколения (етап II, раздел 6.7.3) вместо 
скрининговото изпитване.

В случаите, когато има сериозни 
опасения относно потенциала за вредни 
ефекти върху плодовитостта или 
развитието, заявителят може да 
предложи разширено изпитване за 
репродуктивна токсичност в едно 
поколение с или без модул за 
пренатално развита токсичност 
(етап II, раздел 6.7.3) вместо 
скрининговото изпитване.

Or. en

Обосновка

Незначителни технически поправки; вж. обосновката на раздел 6.7.3 за 
допълнително обсъждане.

Изменение 502
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.7.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.7.2. Първоначално изпитването
трябва да бъде проведено с един вид. 
Решение за необходимостта от 
провеждане на изпитване с втори вид 
при този количествен праг или при 

6.7.2. Изпитването трябва да бъде 
проведено само с един вид, по 
възможност в комбинация с 
разширено изпитване за 
репродуктивна токсичност в едно 
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следващия трябва да се вземе въз 
основа на резултата (извода) от 
първото изпитване и на всички други 
подходящи налични данни.

поколение (етап II, раздел 6.7.3).

Or. en

Обосновка

Един ретроспективен преглед на веществата в новата база данни на химичните 
вещества в ЕС показва, че под 5% от веществата, изпитани за токсичност по време 
на развитието са класифицирани като вредни за развитието. Като се има предвид 
слабото застъпване на този ефект, вероятността за „неверен отрицателен” 
резултат при изпитването върху отделни видове е също така малка. От друга 
страна, рутинното тестване върху втори вид може да увеличи дела на неверните 
положителни резултати, което ще доведе до сериозно отклонение от спецификата 
на стратегията на изпитването. Изпитването върху втори вид като такова не 
следва да бъде нито изисквано, нито насърчавано.

Изменение 503
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.7.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.7.3. Изпитване за репродуктивна 
токсичност в две поколения, един вид, 
мъжки и женски индивид, най-
подходящият път на постъпване, като се 
има предвид най-вероятният път на 
експозиция на човека, освен ако вече не 
е проведено като част от 
изискванията на етап I

6.7.3. Разширено изпитване за 
репродуктивна токсичност в едно 
поколение, един вид, мъжки и женски 
индивид, най-подходящият път на 
постъпване, като се има предвид най-
вероятният път на експозиция на човека.

Or. en

Обосновка

Не следва да се изисква или насърчава рутинното провеждане на изследвания върху 
няколко поколения. Последните анализи на ретроспективни данни, при които са 
проучени над 350 изпитвания върху две поколения, разкриват, че приблизително в 
99% от случаите отглеждането на второ поколение не е допринесло с нищо нито 
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за регулаторната класификация, нито за оценката на риска, което да не е могло 
да бъде получено от данните от първото поколение. Изискванията за данните 
следва да бъдат преразгледани и да отразяват тези важни нови резултати.

Изменение 504
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.7.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.7.3. Първоначално изпитването 
трябва да бъде проведено с един вид. 
Решение за необходимостта от 
провеждане на изпитване с втори вид 
при този количествен праг или при 
следващия трябва да се вземе въз 
основа на резултата (извода) от 
първото изпитване и на всички други 
подходящи налични данни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Позоваването на извършването на изпитване с две поколения с втори вид 
представляваше грешка, въведена в ранен проект на регламента за REACH. По-
късно тя бе поправена и не следва да бъде запазвана в регламента за биоцидите.

Изменение 505
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.8.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.8.1. Изпитване за кожна абсорбция 6.8.1. Изпитване in-vitro за кожна 
абсорбция

Or. en
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Обосновка

Насоката на ОИСР за изпитване in vitro на дразнещо/корозивно действие върху 
кожата съществува от 2004 г. и може да замести изцяло метода за изпитване in vivo 
за целите на регламента за биоцидите. Следователно тези изисквания за данни следва 
да посочват изрично метода in vitro като единствения необходим или допустим 
подход за постигане на резултати по тази точка.

Изменение 506
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 6.9

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.9. Заявителят може да предложи 
канцерогенни изпитвания или такива 
могат да се наложат, ако:

6.9. Заявителят може да предложи 
канцерогенни изпитвания или такива 
могат да се наложат, ако:

– веществото има широко 
разпространено дисперсно приложение 
или има доказателства за честа или 
продължителна експозиция на хората; и

– веществото има широко 
разпространено дисперсно приложение 
или има доказателства за честа или 
продължителна експозиция на хората; и

– веществото е класифицирано като 
мутаген в категория 2 или има 
доказателство от изпитването(ията) с 
повтаряща се доза, че веществото може 
да причини хиперплазия и/или 
поражения на новообразуваните тъкани.

– веществото е класифицирано като 
мутаген в категория 2 или има 
доказателство от изпитването(ията) с 
повтаряща се доза, че веществото може 
да причини хиперплазия и/или 
поражения на новообразуваните тъкани.

Ако веществото е класифицирано като 
мутаген категория 1А или 1В, 
презумпцията за неизпълнение може да 
бъде, че има вероятност за генотоксичен 
механизъм за канцерогенност. В тези 
случаи, обикновено не се изисква 
провеждането на канцерогенно 
изпитване.

Ако веществото е класифицирано като 
мутаген категория 1А или 1В, 
презумпцията за неизпълнение може да 
бъде, че има вероятност за генотоксичен 
механизъм за канцерогенност. В тези 
случаи обикновено не се изисква 
провеждането на канцерогенно 
изпитване.

Ако се изискват също така 
дългосрочни данни за токсичност и 
няма такива налични, следва да се 
извършат изследвания за 
канцерогенност и дългосрочни 
изследвания с повтаряща се доза, 
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като се използва комбинираният 
протокол за изследвания на TG 453 на 
ОИСР.

Or. en

Обосновка

Изследванията за канцерогенност са скъпоструващи както от икономическа гледна 
точка, така и от гледна точка на хуманното отношение към животните и като цяло 
могат да бъдат избегнати, като се използва анализ на данните за
мутагенност/генотоксичност (общоприето е становището, че вещества, които не са 
генотоксични in vivo, не са генотоксични канцерогени). Когато се счита, че са 
необходими емпирични данни, изпитването следва да се извършва само върху отделни 
видове, а при наличието на фактора хронична токсичност следва да се изисква 
комбинирано изпитване за канцерогенност-хронична токсичност вместо отделни 
изпитвания за тези два крайни резултата.

Изменение 507
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 7.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.1. Изискванията за изпитване за 
водна токсичност върху гръбначни 
животни може да бъдат отменени, 
ако профилът за използване за дадено 
вещество не показва сериозен 
потенциал за експозиция на водна 
среда. 

7.1. Ако оценката на безопасност на 
химичното вещество на етап I показва 
необходимостта от допълнително 
проучване на ефектите върху водните 
организми, заявителят трябва да 
предложи дългосрочно изпитване за 
токсичност. Изборът на подходящи 
изпитвания зависи от резултатите от 
оценката за безопасност на химичното 
вещество на етап I.

Ако оценката на безопасност на 
химичното вещество на етап I показва 
необходимостта от допълнително 
проучване на ефектите върху водните 
организми, заявителят трябва да 
предложи дългосрочно изпитване за 
токсичност. Изборът на подходящи 
изпитвания зависи от резултатите от 
оценката за безопасност на химичното 
вещество на етап I.

Or. en
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Обосновка

Изискването за изпитване за водна токсичност следва да се определя от 
експозицията и да не бъде абсолютно, особено с оглед изпитванията върху гръбначни 
животни.

Изменение 508
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 7.1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.1.3. Краткосрочно изпитване на 
токсичността при риби: Заявителят 
може да разгледа възможността за 
провеждане на дългосрочно изпитване 
за токсичност вместо 
краткосрочното.

7.1.3. Краткосрочно изпитване на 
токсичността при риби: прагов подход.

Or. en

Обосновка

Валидираният от ECVAM „прагов подход” изследва токсичността при рибите, като 
първоначално се използва изпитване за единична концентрация (ограничено 
изпитване), за което се изисква по-малко риба в сравнение с изпитванията за остра 
токсичност при рибите. Подборът на единична концентрация се основава на 
извличането на прагова концентрация от данните за токсичността на водорасли и 
daphnia (раздел 7.1.1.). След това токсичността при рибите се изследва при прагова 
концентрация. Ако при ограниченото изпитване не се наблюдава смъртност, 
праговата концентрация може да се използва като заместител на стойността на 
„смъртоносната концентрация” (LC50) при бъдещи оценки на опасността или риска.

Изменение 509
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 7.1.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.1.6. Дългосрочно изпитване на 7.1.6. Дългосрочно изпитване на 
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токсичността при риби (освен ако 
такава вече е осигурена като част от
изискванията на етап I)

токсичността при риби, ако това се 
налага от профила за използване на 
веществото и/или физикохимичните 
му свойства

Трябва да бъде осигурена информация в 
един от разделите 7.1.6.1, 7.1.6.2 или 
7.1.6.3.

Трябва да бъде осигурена информация в 
един от разделите 7.1.6.1, 7.1.6.2 или 
7.1.6.3.

Or. en

Обосновка

Понастоящем не са определени условия за стартиране на изследвания на етап ІІ; 
въпреки това разумните условия включват профила за използване/експозицията и 
физикохимичните свойства.

Изменение 510
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 7.4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.4.1. Изпитване за остра токсичност 
върху друг, неводен, нецелеви 
организъм

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е ясно какво изпитване се има предвид при това изискване за данни. Единствените 
неводни видове, които обикновено са обект на изпитвания за остра екотоксичност, са 
птиците, а на друго място вече има включен отделен раздел за изискванията по 
отношение на данни за птиците. Ако това изискване не се конкретизира 
допълнително, включително с препратка към приети насоки на ЕС или международни 
насоки за изпитвания, то следва да бъде заличено. 
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Изменение 511
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 8.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.1. Идентификация на каквито и да са 
вещества, попадащи в рамките на 
списък I или списък II от приложението 
към Директива 80/68/ЕИО за защита на 
подземните води срещу замърсяване, 
причинено от някои опасни вещества

8.1. Идентификация на каквито и да са 
вещества, попадащи в рамките на 
списък I или списък II от приложението 
към Директива 80/68/ЕИО за защита на 
подземните води срещу замърсяване, 
причинено от някои опасни вещества, 
приложение І, част Б към Директива 
98/83/ЕО относно качеството на 
водите, предназначени за консумация 
от човека, или приложение Х към 
Директива 2000/60/ЕО за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите.

Or. en

Обосновка

Мерките, необходими за защита на хората, животните и околната среда следва да 
включват също така идентификация на веществата, които имат значение за 
питейната вода и за политиката в областта на водите като цяло.

Изменение 512
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 11.1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11.1а. Не се изискват данни за 
токсичността при птиците, освен 
ако профилът за използване на дадено 
вещество показва значителен 
потенциал за експозиция на птиците 
или вредно въздействие върху тях.

Or. en
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Обосновка

Изискването за изпитване за токсичност при птиците следва да се определя от 
експозицията и да не бъде абсолютно, особено като се има предвид интересът за 
свеждане до минимум на изпитванията върху гръбначни животни.

Изменение 513
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 11.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

11.1.1. Остра орална токсичност –
това трябва да се прави само ако 
птичи вид е избран за проучване в 
раздел 7.4.1

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласно технически насоки на REACH „малко на брой или почти никакви сценарии не 
могат да доведат до риск от остро отравяне за птиците” и „данните от 
пестицидите показват, че хроничните ефекти не могат да бъдат надеждно 
екстраполирани или установени от данни за остра токсичност”. Съответно 
изискването за данни ще донесе ограничени ползи или от него няма да има никаква 
полза за оценката на риска за околната среда и следователно следва да бъде заличено.

Изменение 514
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 11.1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

11.1.2. Краткосрочна токсичност – осем 
дневно диетично проучване за поне
един вид (различен от пилета)

11.1.2. Краткосрочна токсичност – осем 
дневно диетично проучване за един вид

Or. en
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Обосновка

В съответствие с профила на използване и други съображения, изследвания за 
хранителна токсичност при птици следва да са строго ограничени до един вид.

Изменение 515
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 11.3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11.1.3 Това изследване не се изисква, 
ако изследването за хранителна 
токсичност (раздел 11.1.2) показва, че 
LC50 надвишава 2 000 mg/kg.

Or. en

Обосновка

За справка:
Технически насоки на REACH: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r7c_en
.pdf?vers=20_08_08

Изменение 516
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 11.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

11.2. Влияние върху водните 
организми

заличава се

11.2.1. Удължена токсичност върху 
определени видове риба
11.2.2. Ефекти върху 
възпроизводството и степента на 
растеж на определени видове риба
11.2.3. Биоакумулиране в определени 
видове риба
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11.2.4. Степен на растежно развитие 
и на възпроизводство при водните 
бълхи (Daphnia magna)

Or. en

Обосновка

Този раздел дублира раздел 7.1. и следва да бъде заличен.

Изменение 517
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – дял 1 – таблица – раздел 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Класификация и етикетиране заличава се

Or. en

Обосновка

Ако не се предвидят конкретни изисквания за данни, заедно с правила за 
адаптирането им, този раздел следва да бъде заличен.

Изменение 518
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІ – дял 2 – точка 5.2.1 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази оценка обхваща следните 
последователни стъпки:
(1) оценка на наличните 
алтернативни данни и данни за хора 
и животни,
(2) In vivo изпитване.
Съкратен тест на локални миши 
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лимфни възли (rLLNA) е 
предпочитаният метод за in vivo 
изпитване като скринингов тест за 
разграничаване на сенсибилизиращи 
от несенсибилизиращи вещества. 
Пълен тест LLNA се извършва, 
когато е известно, че се изисква 
оценка на потенциала за 
сенсибилизация. Само при 
изключителни обстоятелства следва 
да се използва друго изпитване, в 
който случай се представя обосновка.

Or.en

Обосновка

Валидираният от ECVAM „съкратен” тест на локални миши лимфни възли (rLLNA) 
следва да представлява основният подход за разграничаване на сенсибилизиращи от 
несенсибилизиращи вещества. За справка: • Решение на ECVAM за валидиране: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. 
Проблематично е, че този раздел не (i) включва правила за адаптиране на 
изискванията за представяне на данни in vivo, или (ii) не определя приети насоки на ЕС 
или международни насоки за изпитване за изпълнение на изискванията за представяне 
на данни, които са особено важни в случая на микробни агенти. 

Изменение 519
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІ – дял 2 – точка 5.2.2 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитването се осъществява по 
орален път, освен ако основният 
начин на експозиция на човека се 
очаква да е чрез вдишване. 
Изпитването се осъществява само по 
един път на експозиция.

Or.en

Обосновка

Както вече беше упоменато в раздел 6.5.1., изпитването по многобройни пътища на 
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експозиция не следва да е необходимо, ако основната цел е класификацията на 
опасността. Преразглеждането на изискванията за данни с цел избягване на ненужно 
изпитване би могло да намали в значителна степен разходите и използването на 
животни. Проблематично е, че този раздел не (i) включва правила за адаптиране на 
изискванията за представяне на данни in vivo, или (ii) не определя приети насоки на ЕС 
или международни насоки за изпитване за изпълнение на изискванията за представяне 
на данни, които са особено важни в случая на микробни агенти. 

Изменение 520
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІ – дял 2 – точка 5.2.2.2 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитването по инхалаторен път е 
целесъобразно само ако представлява 
основният начин на експозиция.

Or.en

Обосновка

Както вече беше упоменато, изпитването по многобройни пътища на експозиция не 
следва да е необходимо, ако основната цел е класификацията на опасността. 
Преразглеждането на изискванията за данни, с цел избягване на ненужно изпитване, 
би могло да намали в значителна степен разходите и използването на животни. 
Проблематично е, че този раздел не (i) включва правила за адаптиране на 
изискванията за представяне на данни in vivo, или (ii) не определя приети насоки на ЕС 
или международни насоки за изпитване за изпълнение на изискванията за представяне 
на данни, които са особено важни в случая на микробни агенти. 

Изменение 521
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – дял 2 – точка 5.2.2.3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.2.2.3. Единствена 
интраперитонеална/подкожна доза

заличава се

Or.en
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Обосновка

Нито интраперитонеалното,  нито подкожното инжектиране са релевантни 
пътища на експозиция. Във връзка с това, стойността на такива проучвания за 
оценката на риска за човека е съмнителна, и това изискване за представяне на данни 
следва да се заличи. Проблематично е, че този раздел не (i) включва правила за 
адаптиране на изискванията за представяне на данни in vivo, или (ii) не определя 
приети насоки на ЕС или международни насоки за изпитване за изпълнение на 
изискванията за представяне на данни, които са особено важни в случая на микробни 
агенти. 

Изменение 522
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІ – дял 2 – точка 5.2.5 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитването се осъществява по 
орален път, освен ако основният 
начин на експозиция се очаква да е 
инхалаторен. Изпитването се 
осъществява само по един път на 
експозиция.

Or.en

Обосновка

Изпитването през много пътища на експозиция не следва да е необходимо или 
насърчавано. Проблематично е, че този раздел не (i) включва правила за адаптиране 
на изискванията за представяне на данни in vivo, или (ii) не определя приети насоки на 
ЕС или международни насоки за изпитване за изпълнение на изискванията за 
представяне на данни, които са особено важни в случая на микробни агенти. 

Изменение 523
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІ – дял 2 – точка 5.2.5.1 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитването по инхалаторен път е 
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целесъобразно само ако представлява 
основният начин на експозиция.

Or.en

Обосновка

Изпитването през много пътища на експозиция не следва да е необходимо или 
насърчавано. Проблематично е, че този раздел не (i) включва правила за адаптиране 
на изискванията за представяне на данни in vivo, или (ii) не определя приети насоки на 
ЕС или международни насоки за изпитване за изпълнение на изискванията за 
представяне на данни, които са особено важни в случая на микробни агенти. 

Изменение 524
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІ – дял 2 – точка 5.3 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитването може да бъде 
избегнато, ако липсват 
доказателства за определена 
токсичност, установена при 
предшестващи изследвания.

Or.en

Обосновка

Това следва да е условно изискване от Етап II. Проблематично е, че този раздел не (i) 
включва правила за адаптиране на изискванията за представяне на данни in vivo, или 
(ii) не определя приети насоки на ЕС или международни насоки за изпитване за 
изпълнение на изискванията за представяне на данни, които са особено важни в 
случая на микробни агенти. 

Изменение 525
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІ – дял 2 – точка 5.4 – параграф 1 (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За нови вещества, следва да е 
възможно оценяването на 
параметрите на микроядрен тест in 
vivo като част от изследване на 
многократна експозиция.

Or.en

Обосновка

Във фармацевтичния сектор става все по-често включването на микроядрени 
изпитвания в проучванията за обща токсичност в продължение на 28 или 90 дни при 
плъхове, като начин за ефективно събиране на данни относно мутагенност без 
отделно изследване in vivo. Настоящият раздел следва да включи (i) правила за 
адаптиране на изискванията за представяне на данни in vivo, или (ii) да определя 
приети насоки на ЕС или международни насоки за изпитване за изпълнение на 
изискванията за представяне на данни, които са особено важни в случая на микробни 
агенти. 

Изменение 526
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІ – дял 2 – точка 5.5 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитването може да бъде 
избегнато, ако липсват 
доказателства за генотоксичност, 
установена при изследвания на 
соматични клетки.

Or.en

Обосновка

Това следва да е условно изискване от Етап II. Проблематично е, че този раздел не (i) 
включва правила за адаптиране на изискванията за представяне на данни in vivo, или 
(ii) не определя приети насоки на ЕС или международни насоки за изпитване за 
изпълнение на изискванията за представяне на данни, които са особено важни в 
случая на микробни агенти. 
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Изменение 527
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІ – дял 2 – точка 8.1 – параграфи 1 и 2 (нови) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изследване на хранителна 
токсичност при птици при определен 
вид може да се предложи в случаите, 
когато профилът за използване на 
вещество показва потенциал за 
значителна експозиция на птици.
Като цяло не се изисква изследване на 
възпроизводството при птици, като 
такова не е целесъобразно, ако 
изследването за хранителна 
токсичност (раздел 8.1.1.) показва, че 
LC50 надвишава 5,000 mg/kg.

Or.en

Обосновка

В съответствие с профила на използване и други съображения, изследвания за 
хранителна токсичност при птици следва да са строго ограничени до един вид. За 
справка: Технически насоки на REACH: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Проблематично е, че този раздел 
не (i) включва правила за адаптиране на изискванията за представяне на данни in vivo, 
или (ii) не определя приети насоки на ЕС или международни насоки за изпитване за 
изпълнение на изискванията за представяне на данни, които са особено важни в 
случая на микробни агенти. 

Изменение 528
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІ – дял 2 – точка 8.2.1 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията за изпитване за водна 
токсичност върху гръбначни 
животни може да се отменят, ако 
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профилът за използване за дадено 
вещество не показва сериозен 
потенциал за експозиция на водна 
среда.

Or.en

Обосновка

Изискването за изпитване за водна токсичност следва да се определя от 
експозицията и да не бъде абсолютно, особено с оглед изпитванията върху гръбначни 
животни. Проблематично е, че Приложение II, Дял 2 не (i) включва правила за 
адаптиране на изискванията за представяне на данни in vivo, или (ii) не определя 
приети насоки на ЕС или международни насоки за изпитване за изпълнение на 
изискванията за представяне на данни, които са особено важни в случая на микробни 
агенти. 

Изменение 529
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение II – дял 2 – точка 8.7.2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.7.2. Бозайници заличава се

Or.en

Обосновка

Освен ако не е налице препратка към приети насоки на ЕС или международни насоки 
по отношение на това изискване за предоставяне на данни, то следва да се заличи. 

Изменение 530
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 1 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Досиетата за продукта съдържат 
информацията, необходима за 
установяване, в случай на нужда, 

1. Досиетата за биоциди съдържат 
информацията, необходима за 
установяване на това, че равнището 
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допустимата дневна доза (ADI), 
допустимото ниво на експозиция за 
оператора (AOEL), предвидимата 
концентрация в околната среда (PEC) и 
предвидимата концентрация без 
въздействие (PNEC).

на експозиция е под прага на 
токсичност (TTC) или, в случай на 
нужда, за установяване на допустимата 
дневна доза (ADI), допустимото ниво на 
експозиция за оператора (AOEL), 
предвидимата концентрация в околната 
среда (PEC) и предвидимата 
концентрация без въздействие (PNEC).

Or.en

Обосновка

Прагът, при който възникват опасения за токсичност, е подход на оценка на риска 
въз основа на доказателства, използван широко при оценяването на безопасността на 
хранителните добавки, ароматизантите, влизащите в контакт с храни материали и 
други вещества с непозната токсичност, но доказуемо ниска степен на експозиция на 
човека. В съчетание с позната структурна информация и предвидим метаболизъм или 
друг вид поведение, подходът разпределя химикалите по класове, всеки от които има 
свои собствени приемливи прагове на експозиция на човека. Ако експозицията е под 
тези много ниски равнища, изпитването за токсичност може да се избегне. 

Изменение 531
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение III - точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитванията, представени с цел 
издаване на разрешение, се провеждат в 
съответствие с методите, описани в 
Регламент (ЕО) № 440/2008 на Съвета.
Въпреки това, ако даден метод е 
неподходящ или не е описан, се 
използват други методи, които при 
възможност са международно признати 
и трябва да са обосновани в 
заявлението.

Изпитванията, представени с цел 
издаване на разрешение, се провеждат в 
съответствие с методите, описани в 
Регламент (ЕО) № 440/2008 на Съвета. 
Посочените в Приложение I методи 
не обхващат наноматериалите, освен 
в случаите, когато това е упоменато 
изрично. Въпреки това, ако даден метод 
е неподходящ или не е описан, се 
използват други методи, които при 
възможност са международно признати 
и чиято валидност трябва да е 
обоснована в заявлението. 

Or. en
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Обосновка

Наноматериалите се използват поради техни различни или по-добри качества в 
сравнение с вещества в насипно състояние. Поради техния изключително малък 
размер и свързаното с него повишаване на относителната повърхност, те може да 
предизвикат нови опасности. Съответната научна комисия на Комисията стигна до 
заключението, че познаването на методологията както за оценката на експозицията, 
така и за установяването на опасността трябва да се задълбочи, валидира и 
стандартизира за наноматериалите. Не може да се приеме, че сами по себе си 
съществуващите методи за химикали в насипно състояние предоставят данни от 
значение, освен ако това не е ясно определено.

Изменение 532
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 1 – точка 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Представените с цел издаване на 
разрешение изпитвания се провеждат в 
съответствие с методите, описани в 
Регламент (ЕО) № 440/2008. Въпреки 
това, ако даден метод е неподходящ или 
не е описан, се използват други методи, 
които при възможност са 
международно признати и трябва да са 
обосновани в заявлението.

5. Изпитванията, представени с цел 
издаване на разрешение, се провеждат в 
съответствие с методите, описани в 
Регламент (ЕО) № 440/2008 на Съвета. 
Въпреки това, ако даден метод е 
неподходящ или не е описан, се 
използват други методи, които са 
задоволителни от научна гледна 
точка и трябва да са обосновани в 
заявлението.

Or.en

Обосновка

Първоначалната формулировка на параграф 5 от Приложение III не е достатъчно 
ясна и ще попречи на използването на алтернативи на експериментите с животни, 
споменати в Приложение IV. 

Изменение 533
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 1 – точка 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. При извършване на изпитванията, 
трябва да се представи подробно 
описание (спецификация) на 
използвания материал и неговите 
примеси. При необходимост, 
установените данни в приложение ІІ 
ще бъдат изисквани за всички 
химични съставни елементи на 
биоцида, които са от значение от 
токсикологична/екотоксикологична 
гледна точка, по-специално, ако тези 
съставни елементи са опасни 
вещества по смисъла на член 3.

7. При извършване на изпитванията, 
трябва да се представи подробно 
описание (спецификация) на 
използвания материал и неговите 
примеси.

Or.en

Обосновка

Неприемливо е изискванията за данни за включването на активно вещество в 
Приложение I и за разрешение за биоцид да водят до дублиране или повтаряне на 
изпитванията, особено ако те включват експериментиране с животни. Неактивните 
вещества във формулацията на биоцид ще бъдат регулирани в съответствие с 
REACH. Във връзка с това настоящата разпоредба следва да се заличи, за да се 
предотврати объркване или потенциално дублиране на изпитванията върху гръбначни 
животни. 

Изменение 534
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение III – раздел 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато съществуват данни от 
изпитвания, получени преди …  [OВ: 
въведете дата, посочена в първа алинея 
на член 85] чрез методи, различни от 
изложените в Регламент (ЕО) № 
440/2008, съответствието на тези данни 
за целите на настоящия регламент и 
нуждата от извършване на нови 
изпитвания съобразно Регламент (ЕО) 

8. Когато съществуват данни от 
изпитвания, получени преди …  [OВ: 
въведете датата, посочена в първа 
алинея на член 85] чрез методи, 
различни от изложените в Регламент 
(ЕО) № 440/2008, съответствието на 
тези данни за целите на настоящия 
регламент и необходимостта от 
извършване на нови изпитвания 
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№ 440/2008 трябва да бъде решено за 
всеки отделен случай от компетентния 
орган на държавата-членка, като се 
вземе предвид, измежду другите 
фактори, нуждата от свеждане до 
минимум на изпитванията върху 
гръбначни животни.

съобразно Регламент (ЕО) № 440/2008 
трябва да бъдат установени за всеки 
отделен случай от компетентния орган 
на заинтересованата държава-членка
със съгласието на ЕХА, като се вземе 
предвид, измежду другите фактори, 
необходимостта от свеждане до 
минимум на опитите върху гръбначни 
животни.

Or.en

Изменение 535
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение III – дял 1 – точка 3.7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.7. Стабилност при съхранение —
стабилност и срок на годност. Влияние 
на светлина, температура и влажност 
върху техническите характеристики на 
биоцида; реактивност спрямо материал, 
използван за съхранение

3.7. Стабилност при съхранение —
стабилност и срок на годност. Влияние 
на светлина, температура и влажност 
върху техническите характеристики на 
биоцида; реактивност спрямо материал, 
използван за съхранение

Стабилността при съхранението и 
срокът на годност като цяло ще се 
определят въз основа на 
стабилността на активното 
вещество. В случай на лесно 
разградими активни вещества, 
стабилността при съхранението и 
срокът на годност  може да се 
определят чрез други валидни научни 
методи, като например 
екстраполация на аналитичните 
данни на активното вещество от 
експерименти в областта на 
остаряването на продукта до 
достигане на прага на ефективност.

Or.en
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Обосновка

Стандартните изпитвания за стабилност, които се базират на измерванията и 
количественото изражение на активното вещество, не са подходящи за продукти, 
съдържащи лесно разградими активни вещества, като например натриев хипохлорит. 
Тези вещества е известно, че се разграждат извън приетите насоки (лимитите на 
ФАО, Световната здравна организация). Следователно, в тези случаи, е по-подходящо 
стабилността и срокът на годност да се определят по друг начин, като например 
екстраполацията на аналитични данни на активното вещество от опити в областта 
на остаряването на продукта докато се достигне прагът на ефективност. 

Изменение 536
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение III – дял 1 – точка 6.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За проучвания на раздели 6.1.1 до 6.1.3, 
различни от газове биоциди се приемат 
поне по два пътя, един от които е 
оралният. Изборът на втори начин ще 
зависи от естеството на веществото 
и вероятният начин за човешка
изложеност. Газовете и летливите 
течности следва да се приемат чрез 
инхалация.

 За проучвания на раздели 6.1.1 до 6.1.3, 
стандартният подход следва да бъде 
класификацията посредством 
изчисление. Ин виво изпитване следва 
да се допуска единствено в 
изключителни случаи и в тези случаи 
следва да бъде изпитван най-
релевантният начин за изложеност. 
Газовете и летливите течности се 
поглъщат чрез вдишване.

Or.en

Обосновка

Приложение II от Директива 1999/45/ЕО предвижда „класификация посредством 
изчисление” като алтернатива на излишното изпитване ин виво за формулирани 
препарати, съставени от добре характеризирани активни субстанции и други 
съставки. Тази подход следва да бъде насърчаван в рамките на регламента за 
биоцидите. Научните изследвания показват, че дермалните изпитвания не 
предоставят никаква добавена стойност в сравнение с данните от орално приемане 
за целите на класификацията на опасни вещества в повече от 99% от случаите. 
Следователно изискванията за данните следва да бъдат преразгледани и да 
отразяват тези нови резултати.
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Изменение 537
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение III – дял 1 – точка 6.1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.1.2. Дермална заличава се

Or.en

Обосновка

Това изискване за данни следва да бъде заличено въз основа на гореспоменатия анализ, 
според който дермалните класификации са в съответствие или са по-малко строги, 
отколкото оралните класификации в повече от 99% от случаите. Следователно 
дермалните класификации могат да се основават върху преки кръстосани данни за 
орално приемане. 

Изменение 538
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – дял 1 – точка 6.1.3 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитването чрез инхалация е 
уместно единствено ако i) 
класификацията посредством 
изчисление не е осъществима и ii) 
това е основният път на човешка 
изложеност, при отчитане на 
налягането на изпаренията на 
субстанцията и възможността за 
изложеност на аерозоли, частици или 
капчици с размер, позволяващ 
вдишването им.
Методът за клас остра токсичност е 
най-желаният метод за изпитване ин 
виво. Класическият метод на 
изпитване „смъртоносна 
концентрация” (LC50) следва да бъде 
използван единствено в изключителни 
обстоятелства. При използването на 
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друго изпитване трябва да бъде 
представена обосновка за това.

Or.en

Обосновка

Приложение II от Директива 1999/45/ЕО предвижда „класификация посредством 
изчисление” като алтернатива на излишното изпитване ин виво за формулирани 
препарати, съставени от добре характеризирани активни субстанции и други 
съставки. Тази подход следва да бъде насърчаван в рамките на регламента за 
биоцидите. Научните изследвания показват, че дермалните изпитвания не 
предоставят никаква добавена стойност в сравнение с данните от орално приемане 
за целите на класификацията на опасни вещества в повече от 99% от случаите. 
Следователно изискванията за данните следва да бъдат преразгледани и да 
отразяват тези нови резултати.

Изменение 539
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение III – дял 1 – точка 6.1.4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.1.4. За биоциди, чието 
предназначение е да бъдат разрешени 
за използване с други биоциди, сместа 
от продуктите, когато е възможно, 
трябва да се изследва за остра 
дермална токсичност и дразнение на 
кожата и очите, в зависимост от 
случая

заличава се

Or.en

Обосновка

Това изискване следва да бъде заличено, тъй като би довело до излишно използване на 
гръбначни животни в проучвания за смъртоносност и стрес с ограничена полза или 
без никаква полза за общественото здраве – подобни данни могат да се получат с 
помощта на други акутни тестове. 
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Изменение 540
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – дял 1 – точка 6.2 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Класификацията посредством 
изчисление следва да бъде 
стандартният подход.

Or.en

Обосновка

Приложение II от Директива 1999/45/ЕО предвижда изрично „класификация 
посредством изчисление” като алтернатива на излишното изпитване ин виво за 
формулирани препарати, съставени от добре характеризирани активни субстанции и 
други съставки. Тази подход следва да бъде насърчаван в рамките на регламента за 
биоцидите. Източник: В Директива 1999/45/EО http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:BG:HTML 

Изменение 541
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – дял 1 – точка 6.3 – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Класификацията посредством 
изчисление следва да бъде 
стандартният подход.

Or.en

Обосновка

Приложение II от Директива 1999/45/ЕО предвижда изрично „класификация 
посредством изчисление” като алтернатива на излишното изпитване ин виво за 
формулирани препарати, съставени от добре характеризирани активни субстанции и 
други съставки. Тази подход следва да бъде насърчаван в рамките на регламента за 
биоцидите. Източник: В Директива 1999/45/EО http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:BG:HTML. 
Проблематичен е фактът, че този дял не включва правила за приспособяване на 
изискванията за данни от изпитвания ин виво. 
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Изменение 542
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение III – дял 1 – точка 6.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6.4) Информация за дермалната 
абсорбция

(6.4) Информация за ин витро
дермалната абсорбция

Or. en

Обосновка

Насоката на ОИСР за изпитване ин витро на дразнещо/корозивно действие върху 
кожата съществува от 2004 г. и може да замести изцяло метода за изпитване ин 
виво за целите на регламента за биоцидите. Следователно тези изисквания за данни 
следва да посочват изрично метода ин витро като единствения необходим или 
допустим подход за постигане на резултати по тази точка.

Изменение 543
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение III – дял 1 – точка 9.2.1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

9.2.1. В случай на нужда, цялата 
информация, изисквана в приложение 
II, раздел 12

заличава се

Or.en

Обосновка

Посочваното понастоящем изискване е лишено от каквото и да било описание на 
търсените конкретни данни, от правила за приспособяване или от обяснение защо 
подходът „класификация посредством изчисление” не би бил достатъчен въз основа 
на данните от приложение II за активната субстанция. 
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Изменение 544
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение III – дял 1 – точка 9.3.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

9.3.1.1. Остра орална токсичност, ако 
вече не е направено в съответствие с 
приложение II, раздел 7

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласно технически насоки на REACH „малко на брой или почти никакви сценарии не 
могат да доведат до риск от остро отравяне за птиците” и „данните от 
пестицидите показват, че хроничните ефекти не могат да бъдат надеждно 
екстраполирани или установени от данни за остра токсично”т". Съответно 
изискването за данни ще донесе ограничени ползи или от него няма да има никаква 
полза за оценката на риска за околната среда и следователно следва да бъде заличено.

Изменение 545
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение III – дял 1 – точка 9.3.3.1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

9.3.3.1. Токсичност върху земните 
гръбначни, различни от птици

заличава се

Or.en

Обосновка

Освен ако не е налице препратка към приети насоки на ЕС или международни насоки 
по отношение на това изискване за предоставяне на данни, то следва да се заличи. 
Проблематичен е фактът, че този дял не включва правила за приспособяване на 
изискванията за данни от изпитвания ин виво. 
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Изменение 546
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – дял 2 – точка 6.1.1 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Класификацията посредством 
изчисление следва да бъде 
стандартният подход. Ин виво 
изпитване следва да се допуска 
единствено в изключителни случаи и 
в тези случаи следва да бъде изпитван 
най-релевантният начин за 
изложеност.

Or.en

Обосновка

Приложение II от Директива 1999/45/ЕО предвижда „класификация посредством 
изчисление” като алтернатива на излишното изпитване ин виво за формулирани 
препарати, съставени от добре характеризирани активни субстанции и други 
съставки. Тази подход следва да бъде насърчаван в рамките на регламента за 
биоцидите. Научните изследвания показват, че дермалните изпитвания не 
предоставят никаква добавена стойност в сравнение с данните от орално приемане 
за целите на класификацията на опасни вещества в повече от 99% от случаите. 
Следователно изискванията за данните следва да бъдат преразгледани и да 
отразяват тези нови резултати.

Изменение 547
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – дял 2 – точка 6.1.2 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитването чрез инхалация е 
уместно единствено ако i) 
класификацията посредством 
изчисление не е осъществима и ii) 
това е основният път на човешка 
изложеност.
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Or.en

Обосновка

Приложение II от Директива 1999/45/ЕО предвижда „класификация посредством 
изчисление” като алтернатива на излишното изпитване ин виво за формулирани 
препарати, съставени от добре характеризирани активни субстанции и други 
съставки. Тази подход следва да бъде насърчаван в рамките на регламента за 
биоцидите. Научните изследвания показват, че дермалните изпитвания не 
предоставят никаква добавена стойност в сравнение с данните от орално приемане 
за целите на класификацията на опасни вещества в повече от 99% от случаите. 
Следователно изискванията за данните следва да бъдат преразгледани и да 
отразяват тези нови резултати.

Изменение 548
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – дял 2 – точка 6.2.1 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Класификацията посредством 
изчисление следва да бъде 
стандартният подход.

Or.en

Обосновка

Приложение II от Директива 1999/45/ЕО предвижда изрично „класификация 
посредством изчисление” като алтернатива на излишното изпитване ин виво за 
формулирани препарати, съставени от добре характеризирани активни субстанции и 
други съставки. Тази подход следва да бъде насърчаван в рамките на регламента за 
биоцидите. Източник: В Директива 1999/45/EО http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:BG:HTML. 
Проблематичен е фактът, че този дял не включва правила за приспособяване на 
изискванията за данни от изпитвания ин виво. 

Изменение 549
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – дял 2 – точка 6.2.2 – параграф 1 (нов) 



AM\811563BG.doc 61/80 PE439.930v03-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Класификацията посредством 
изчисление следва да бъде 
стандартният подход.

Or.en

Обосновка

Приложение II от Директива 1999/45/ЕО предвижда изрично „класификация 
посредством изчисление” като алтернатива на излишното изпитване ин виво за 
формулирани препарати, съставени от добре характеризирани активни субстанции и 
други съставки. Тази подход следва да бъде насърчаван в рамките на регламента за 
биоцидите. Източник: • В Директива 1999/45/EО http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:BG:HTML. 
Проблематичен е фактът, че този дял не включва правила за приспособяване на 
изискванията за данни от изпитвания ин виво. 

Изменение 550
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – дял 2 – точка 6.2.3 – параграф 1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Класификацията посредством 
изчисление следва да бъде 
стандартният подход.

Or.en

Обосновка

Приложение II от Директива 1999/45/ЕО предвижда изрично „класификация 
посредством изчисление” като алтернатива на излишното изпитване ин виво за 
формулирани препарати, съставени от добре характеризирани активни субстанции и 
други съставки. Тази подход следва да бъде насърчаван в рамките на регламента за 
биоцидите. Източник: В Директива 1999/45/EО http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:BG:HTML. 
Проблематичен е фактът, че този дял не включва правила за приспособяване на 
изискванията за данни от изпитвания ин виво. 
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Изменение 551
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение III – дял 2 – точка 9.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

9.1. Влияние върху птиците заличава се

Or. en

Обосновка

Не е необходимо за формулирани продукти. Приложение II от Директива 
1999/45/ЕО предвижда изрично „класификация посредством изчисление” като 
алтернатива на излишното изпитване ин виво за формулирани препарати, 
съставени от добре характеризирани активни субстанции и други съставки. Тази 
подход следва да бъде насърчаван по-решително в рамките на регламента за 
биоцидите.

Изменение 552
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение III – дял 2 – точка 9.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

9.2. Влияние върху водните организми заличава се

Or. en

Обосновка

Приложение II от Директива 1999/45/ЕО предвижда изрично „класификация 
посредством изчисление” като алтернатива на излишното изпитване ин виво за 
формулирани препарати, съставени от добре характеризирани активни субстанции 
и други съставки. Тази подход следва да бъде насърчаван в рамките на регламента за 
биоцидите.
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Изменение 553
Julie Girling

Предложение за регламент
Приложение III – дял 2 – точка 9.7.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

9.7.2. Бозайници заличава се

Or. en

Обосновка

Освен ако не е налице препратка към приети насоки на ЕС или международни насоки 
по отношение на това изискване за предоставяне на данни, то следва да се заличи.

Изменение 554
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение IV – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА АДАПТИРАНЕ 
НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ

заличава се

Or.en

Обосновка

От решаващо значение е предоставянето на необходимия набор от данни за оценка и 
разрешение на активни съставки с цел защита на човешкото здраве и околната среда 
и избягване на влошаването на текущите стандарти, установени от Директива 
98/8/ЕО за биоцидите. Предложеното въвеждане на възможности за отменяне на 
изискването за предоставяне на данни противоречи на усилията за защита на 
човешкото здраве и околната среда. 

Изменение 555
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение IV – встъпителен параграф
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с общите правила, 
предвидени в настоящото 
приложение, заявителят може да 
предложи изискванията за 
представяне на данни, посочени в 
приложения II и III, да бъдат 
адаптирани. Причините за 
адаптиране на изискванията за 
представяне на данни трябва да 
бъдат ясно посочени под 
съответните раздели в досието с 
позоваване на специфичното(ите) 
правило(а), посочено(и) в настоящото 
приложение.

заличава се

Or.en

Обосновка

От решаващо значение е предоставянето на необходимия набор от данни за оценка и 
разрешение на активни съставки с цел защита на човешкото здраве и околната среда 
и избягване на влошаването на текущите стандарти, установени от Директива 
98/8/ЕО за биоцидите. Предложеното въвеждане на възможности за отменяне на 
изискването за предоставяне на данни противоречи на усилията за защита на 
човешкото здраве и околната среда. 

Изменение 556
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1.1.3 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.3a. Методи на изчисление за 
оценка на здравните рискове, свързани 
с препаратите
Изискването за предоставяне на 
данни за препаратите може да бъде 
отменено в полза на подхода на 
изчисление, посочен в приложение II 
към Директива 1999/45/ЕО, който се 
прилага към всички препарати и чрез 
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който се отчитат всички здравни 
рискове, свързани със съдържащите се 
в препарата субстанции. 
Предоставят се конкретни насоки за 
следните категории отрицателни 
въздействия върху здравето:
-  остри летални ефекти
-  нелетални, необратими ефекти 
след еднократна експозиция
- остри ефекти след повторна или 
продължителна експозиция
- корозивно/дразнещо действие върху 
кожата
-  сенсибилизиращи ефекти
- канцерогенни ефекти
- мутагенни ефекти
- токсични за репродукцията на 
човека ефекти

Or.en

Обосновка

Приложение II от Директива 1999/45/ЕО предвижда изрично „класификация 
посредством изчисление” като алтернатива на излишното изпитване ин виво за 
формулирани препарати, съставени от добре характеризирани активни субстанции и 
други съставки. Тази подход следва да бъде насърчаван в рамките на регламента за 
биоцидите. Източник: • В Директива 1999/45/EО http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:BG:HTML 

Изменение 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1.4 – параграф 2 – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) резултатите са подходящи за целта 
на класифицирането и етикетирането и
за оценката на риска; и

(2) резултатите са подходящи за целта 
на класифицирането и етикетирането 
и/или за оценката на риска; и

Or.en
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Обосновка

Някои методи за изпитване на токсичност (например за изпитване на острата 
токсичност) се използват изключително за целите на класификацията и 
етикетирането, а не за оценка на риска; поради тази причина е необходимо тези 
различни регулаторни цели да бъдат отразени посредством формулировката „и/или”. 

Изменение 558
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1.4 – параграф 2 – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) резултатите са подходящи за целта 
на класифицирането и етикетирането и
за оценката на риска; и

(2) резултатите са подходящи за целта 
на класифицирането и етикетирането 
и/или за оценката на риска; и

Or.en

Обосновка

Някои методи за изпитване на токсичност (например за изпитване на острата 
токсичност) се използват изключително за целите на класификацията и 
етикетирането, а не за оценка на риска; поради тази причина е необходимо тези 
различни регулаторни цели да бъдат отразени посредством формулировката „и/или”.

Изменение 559
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1.5 – параграф 3 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да бъдат адекватни за целта на 
класифицирането и етикетирането, и
оценката на риска,

– да бъдат адекватни за целта на 
класифицирането и етикетирането, 
и/или оценката на риска,

Or.en

Обосновка

Някои методи за изпитване на токсичност (например за изпитване на острата 
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токсичност) се използват изключително за целите на класификацията и 
етикетирането, а не за оценка на риска; поради тази причина е необходимо тези 
различни регулаторни цели да бъдат отразени посредством формулировката „и/или”. 

Изменение 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1.5 – параграф 3 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да бъдат адекватни за целта на 
класифицирането и етикетирането, и
оценката на риска,

– да бъдат адекватни за целта на 
класифицирането и етикетирането, 
и/или оценката на риска,

Or.en

Обосновка

Някои методи за изпитване на токсичност (например за изпитване на острата 
токсичност) се използват изключително за целите на класификацията и 
етикетирането, а не за оценка на риска; поради тази причина е необходимо тези 
различни регулаторни цели да бъдат отразени посредством формулировката „и/или”. 

Изменение 561
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ИЗПИТВАНЕТО Е ТЕХНИЧЕСКИ 
НЕВЪЗМОЖНО

заличава се

Изпитване в определена крайна точка 
може да не бъде провеждано, ако е 
технически невъзможно провеждане 
на експеримента, вследствие на 
свойствата на веществото: например 
силно летливи, много 
реактивоспособни или неустойчиви 
вещества не могат да бъдат 
използвани, смесването на 
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веществото с вода може да създаде 
опасност от пожар или експлозия 
или етикетиране (обозначаване на 
етикета) на радиоактивността на 
веществото, изисквано в определени 
изследвания, може да не е възможно. 
Винаги се спазва указанието, дадено в 
съответните методи за изпитване, и 
по-специално по отношение на 
техническите ограничения на всеки 
конкретен метод.

Or.en

Обосновка

От решаващо значение е предоставянето на необходимия набор от данни за оценка и 
разрешение на активни съставки с цел защита на човешкото здраве и околната среда 
и избягване на влошаването на текущите стандарти, установени от Директива 
98/8/ЕО за биоцидите. Предложеното въвеждане на възможности за отменяне на 
изискването за предоставяне на данни противоречи на усилията за защита на 
човешкото здраве и околната среда. 

Изменение 562
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ИЗПИТВАНИЯ ОТНОСНО 
ЕКСПОЗИЦИЯТА, СПЕЦИАЛНО 
АДАПТИРАНИ ЗА ДАДЕН ПРОДУКТ

заличава се

3.1. От съображения, свързани с 
експозицията, изпитване в 
съответствие с раздели 6 и 7 от 
приложения II и III може и да не се 
провежда.
3.2. При всички случаи, следва да бъде 
представена задоволителна обосновка 
и документация. Обосновката се 
аргументира с оценка на 
експозицията в съответствие с 
Техническите указания.
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Or. en

Обосновка

От решаващо значение е предоставянето на необходимия набор от данни за оценка и 
разрешение на активни съставки с цел защита на човешкото здраве и околната среда 
и избягване на влошаването на текущите стандарти, установени от Директива 
98/8/ЕО за биоцидите. Предложеното въвеждане на възможности за отменяне на 
изискването за предоставяне на данни противоречи на усилията за защита на 
човешкото здраве и околната среда. 

Изменение 563
Christa Klaß

Предложение за регламент
Приложение V – продуктов тип 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продукти, използвани за защита на 
тъкани или полимеризирани материали, 
като кожа, гума или хартия или 
текстилни продукти от контрола на 
микробиологично разрушаване

Продукти, използвани за защита на 
тъкани или полимеризирани материали, 
като кожа, гума или хартия или 
текстилни продукти от контрола на 
микробиологично разрушаване

Те включват продукти, които 
възпрепятстват образуването на 
микроорганизми по повърхността 
(например патогенни бактерии или 
бактерии, отделящи миризма) и по 
този начин ограничават или 
предотвратяват появата на миризми 
и/или имат друго приложение.

Or.de

Обосновка

Списъкът на продуктовите типове трябва да обхваща също така използването на 
биоциди в текстилния отрасъл. 
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Изменение 564
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Приложение V – продуктов тип 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Продуктов тип 20: -  Продуктов тип 20: -Дезинфектанти за 
храни и фуражи
Продукти, използвани за дезинфекция 
на храна или храна за добитък чрез 
контрол върху вредните организми.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запази продуктов тип биоцид 20 („Консерванти за храни и храни 
за животни“), но определението за него следва да се измени, тъй като тези биоциди 
не са консерванти, а дезинфектанти. Например, продукти, използвани за дезинфекция 
на храни от човешки патогени, като салмонела, не отговарят на изискванията на 
разпоредбите относно фуражните добавки. Също така не действат като 
консерванти за предпазване на храни за животни от влошаване. Следователно, тези 
продукти трябва да се считат като дезинфектанти.

Изменение 565
Glenis Willmott

Предложение за регламент
Приложение V – продуктов тип 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Продуктов тип 20: -  Продуктов тип 20: -Дезинфектанти за 
храни и фуражи
Продукти, използвани за дезинфекция 
на храна или храна за добитък чрез 
контрол върху вредните организми.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се запази продуктов тип 20 предвид факта, че тези биоциди не са 
консерванти, а дезинфектанти. Например, продукти, използвани за дезинфекция на 
храни от човешки патогени, като салмонела, не отговарят на изискванията на 
разпоредбите относно фуражните добавки. На практика, не е необходимо 
продуктите да се отразяват благоприятно на фуражите, нито да засилват техните 
показатели, нито да имат действие като консерванти. Целта им е да 
предотвратяват заразяването със салмонела на яйца и на птиче и свинско месо и 
поради това трябва да се считат за дезинфектанти с единствена цел защитата на 
здравето на човека.

Изменение 566
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение V – продуктов тип 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Продуктов тип 20: -  Продуктов тип 20: Дезинфектанти за 
храни и фуражи
Продукти, използвани за дезинфекция 
на храна или храна за добитък чрез 
контрол върху вредните организми.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запази предходният продуктов тип биоцид 20 от Директива 
98/8/ЕО („Консерванти за храни и храни за животни“), но определението за него 
следва да се измени, тъй като тези биоциди не са консерванти, а дезинфектанти (в 
резултат на това по-старото определение пораждаше объркване). Например, 
продукти, използвани за дезинфекция на храни от човешки патогени, като салмонела, 
не отговарят на изискванията на разпоредбите относно фуражните добавки. На 
практика, продуктите не се отразяват благоприятно на фуражите, нито засилват 
техните показатели.
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Изменение 567
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение VI - въведение – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С цел гарантиране на високо и 
хармонизирано ниво на защита на 
човешкото и животинско здраве и на 
околната среда, всякакви рискове 
възникващи от използването на биоцида 
трябва да бъдат идентифицирани. За да 
се постигне това, трябва да бъде 
направена оценка на риска за 
определяне приемливостта на всякакви 
рискове, идентифицирани по време на 
предложеното нормално използване на 
биоцида. Това се прави чрез 
извършване на оценка на рисковете, 
свързани с отнасящите се индивидуални 
компоненти на биоцида.

2. С цел гарантиране на високо и 
хармонизирано ниво на защита на 
човешкото и животинско здраве и на 
околната среда, всякакви рискове 
възникващи от използването на биоцида 
трябва да бъдат идентифицирани. За да 
се постигне това, трябва да бъде 
направена оценка на риска за 
определяне приемливостта на всякакви 
рискове, идентифицирани по време на 
предложеното нормално използване на 
биоцида. Това се прави чрез извършване 
на оценка на рисковете, свързани с 
отнасящите се индивидуални 
компоненти на биоцида, при надлежно 
отчитане на кумулативните, 
комбинаторни и синергийни ефекти.

Or. en

Обосновка

Разглеждането на кумулативните, комбинаторни и синергийни ефекти трябва да 
бъде изрично включено в общите принципи за оценка на аспектите.

Изменение 568
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение VI - въведение – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Винаги се изисква оценка на риска от 
активното вещество или вещества, 
представени в биоцида. Такава оценка 
вече трябва да е била направена при 
включването на активното вещество в 
приложение I. Тази оценка на риска 

3. Винаги се изисква оценка на риска от 
активното вещество или вещества, 
представени в биоцида. Такава оценка 
вече трябва да е била направена при 
включването на активното вещество в 
приложение I. Тази оценка на риска 
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следва да доведе до идентификация на 
опасностите и при необходимост оценка 
доза (концентрация) – отговор (ефект), 
оценка на експозицията и 
характеризиране на риска. Когато не 
може да се направи количествена 
оценка на риска, трябва да се представи 
качествена.

следва да доведе до идентификация на 
опасностите и при необходимост оценка 
доза (концентрация) – отговор (ефект), 
оценка на експозицията и 
характеризиране на риска, при 
надлежно отчитане на 
кумулативните, комбинаторни и 
синергийни ефекти. Когато не може да 
се направи количествена оценка на 
риска, трябва да се представи 
качествена.

Or. en

Обосновка

Разглеждането на кумулативните, комбинаторни и синергийни ефекти трябва да 
бъде изрично включено в общите принципи за оценка на досиетата.  

Изменение 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение VI - въведение – точка 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Допълнителни оценки на риска ще 
бъдат извършвани, по същият начин 
както описаните по – горе, за което и 
да е друго рисково вещество, 
присъстващо в биоцида, когато се 
отнася за използването на биоцида.

заличава се

Or.en

Обосновка

Неприемливо е изискването за извършване на оценка на риска за вещества, различни 
от активните субстанции в даден биоцид. Това би довело до дублиране на 
процедурите за изпитване, включително на провеждането на опити върху животни, 
тъй като всички химични съставки трябва също да бъдат оценени в приложното поле 
на регламента REACH. Всички налични данни за неактивните съставки трябва да 
бъдат включвани в досиета. 
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Изменение 570
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение VI - въведение – точка 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Допълнителни оценки на риска ще 
бъдат извършвани, по същият начин 
както описаните по – горе, за което и 
да е друго рисково вещество, 
присъстващо в биоцида, когато се 
отнася за използването на биоцида.

заличава се

Or.en

Обосновка

Неприемливо е изискването за извършване на оценка на риска за вещества, различни 
от активните субстанции в даден биоцид. Това би довело до дублиране на 
процедурите за изпитване, включително на провеждането на опити върху животни, 
тъй като всички химични съставки трябва също да бъдат оценени в приложното поле 
на регламента REACH. Всички налични данни за неактивните съставки трябва да 
бъдат включвани в досиета. 

Изменение 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение VI - оценка – точка 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Оценката на риска на активното 
вещество, присъстващо в биоцида 
винаги трябва да бъде извършвана. Ако 
има, в допълнение, рискови вещества, 
присъстващи в биоцида, то тогава 
оценка на риска трябва да бъде 
извършена на всяко от тях. Оценката 
на риска трябва да покрива
предложеното нормално използване на 
биоцида заедно с реалистичен най–лош 
сценарий, включващ каквото и да е 

14. Оценката на риска на активното 
вещество, присъстващо в биоцида 
винаги трябва да бъде извършвана. Ако 
има, в допълнение, рискови вещества, 
присъстващи в биоцида, то тогава 
всички налични данни се включват в 
досието за разрешение на биоцид за 
всяко от тях. Данните трябва да 
покриват предложеното нормално 
използване на биоцида заедно с 
реалистичен най–лош сценарий, 
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отнасящо се производство и изхвърляне, 
както на самия биоцид или на каквито и 
да е материали, третирани с него.

включващ каквото и да е отнасящо се 
производство и изхвърляне, както на 
самия биоцид или на каквито и да е 
материали, третирани с него.

Or.en

Обосновка

Неприемливо е изискването за извършване на оценка на риска за вещества, различни 
от активните субстанции в даден биоцид. Това би довело до дублиране на 
процедурите за изпитване, включително на провеждането на опити върху животни, 
тъй като всички химични съставки трябва също да бъдат оценени в приложното поле 
на регламента REACH. Всички налични данни за неактивните съставки трябва да 
бъдат включвани в досиета. 

Изменение 572
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение VI - оценка – точка 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Оценката на риска на активното 
вещество, присъстващо в биоцида 
винаги трябва да бъде извършвана. Ако 
има, в допълнение, рискови вещества, 
присъстващи в биоцида, то тогава 
оценка на риска трябва да бъде 
извършена на всяко от тях. Оценката 
на риска трябва да покрива
предложеното нормално използване на 
биоцида заедно с реалистичен най–лош 
сценарий, включващ каквото и да е 
отнасящо се производство и изхвърляне, 
както на самия биоцид или на каквито и 
да е материали, третирани с него.

14. Оценката на риска на активното 
вещество, присъстващо в биоцида 
винаги трябва да бъде извършвана. Ако 
има, в допълнение, рискови вещества, 
присъстващи в биоцида, то тогава 
всички налични данни се включват в 
досието за разрешение на биоцид за 
всяко от тях. Данните трябва да 
покриват предложеното нормално 
използване на биоцида заедно с 
реалистичен най–лош сценарий, 
включващ каквото и да е отнасящо се 
производство и изхвърляне, както на 
самия биоцид или на каквито и да е 
материали, третирани с него.

Or.en

Обосновка

Виж също коментара към приложение VI, въведение, точка 4. 
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Изменение 573
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение VI - оценка – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. За всяко активно вещество и всяко 
рисково вещество, присъстващо в 
биоцида, оценката на риска ще включва 
разкриване на опасността и 
установяването на подходящо ниво на 
не наблюдавани обратни ефекти 
(NOAEL), когато е възможно. Тя трябва 
да включва, при необходимост, оценка 
доза (концентрация) – отговор (ефект), 
заедно с оценка на експозицията и 
характеризиране на риска.

15. За всяко активно вещество и всяко 
рисково вещество, присъстващо в 
биоцида, оценката на риска ще включва 
разкриване на опасността и 
установяването на подходящо ниво на 
не наблюдавани обратни ефекти 
(NOAEL), когато е възможно. Тя трябва 
да включва, при необходимост, оценка 
доза (концентрация) – отговор (ефект), 
заедно с оценка на изложеността и 
характеризиране на риска, при 
надлежно отчитане на 
кумулативните, комбинаторни и 
синергийни ефекти.

Or. en

Обосновка

Разглеждането на кумулативните, комбинаторни и синергийни ефекти трябва да 
бъде изрично включено в общите принципи за оценка на досиетата.

Изменение 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение VI - оценка – точка 20 – тире 9 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– – имунотоксичност

Or.en
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Изменение 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение VI - оценка – точка 47 

Текст, предложен от Комисията Изменение

47. Данните трябва да бъдат предадени 
и оценени от компетентните органи, за 
да се определи дали биоцидът не 
причинява ненужно страдание чрез 
своят ефект върху целевите гръбначни 
животни. Това ще включва оценка на 
механизма, чрез който се постига 
ефектът и наблюдаваните ефекти върху 
поведението и здравето на целевите 
гръбначни животни; там където 
предвиденият ефект е да се убие 
целевото гръбначно животно, времето 
необходимо за постигане на смърт на 
животното и условията, при които 
възниква смъртта ще бъдат оценявани.

47. Данните трябва да бъдат предадени 
и оценени от компетентните органи, за 
да се определи дали биоцидът не 
причинява ненужно страдание и болка
чрез своят ефект върху целевите 
гръбначни животни. Това ще включва 
оценка на механизма, чрез който се 
постига ефектът и наблюдаваните 
ефекти върху поведението и здравето на 
целевите гръбначни животни; там 
където предвиденият ефект е да се убие 
целевото гръбначно животно, времето 
необходимо за постигане на смърт на 
животното и условията, при които 
възниква смъртта ще бъдат оценявани. 
Тези данни за всеки разрешен биоцид 
се оповестяват и се предоставят на 
разположение на уебсайта на 
Агенцията.

Or.en

Изменение 576
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Приложение VI - оценка – точка 47 

Текст, предложен от Комисията Изменение

47. Данните трябва да бъдат предадени 
и оценени от компетентните органи, за 
да се определи дали биоцидът не 
причинява ненужно страдание чрез 
своят ефект върху целевите гръбначни 
животни. Това ще включва оценка на 
механизма, чрез който се постига 
ефектът и наблюдаваните ефекти върху 
поведението и здравето на целевите 

47. Данните трябва да бъдат предадени 
и оценени от компетентните органи, за 
да се определи дали биоцидът не 
причинява ненужно страдание и болка
чрез своят ефект върху целевите 
гръбначни животни. Това ще включва 
оценка на механизма, чрез който се 
постига ефектът и наблюдаваните 
ефекти върху поведението и здравето на 
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гръбначни животни; там където 
предвиденият ефект е да се убие 
целевото гръбначно животно, времето 
необходимо за постигане на смърт на 
животното и условията, при които 
възниква смъртта ще бъдат оценявани.

целевите гръбначни животни; там 
където предвиденият ефект е да се убие 
целевото гръбначно животно, времето 
необходимо за постигане на смърт на 
животното и условията, при които 
възниква смъртта ще бъдат оценявани. 
Тези данни за всеки разрешен биоцид 
се оповестяват и се предоставят на 
разположение на уебсайта на 
Агенцията.

Or.en

Изменение 577
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Приложение VI – вземане на решения – точка 59 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- естеството и остротата на ефекта; - естеството и остротата на ефекта, при 
надлежно отчитане на 
кумулативните, комбинаторни и 
синергийни ефекти

Or. en

Обосновка

Разглеждането на кумулативните, комбинаторни и синергийни ефекти трябва да 
бъде включено в процеса на вземане на решения.

Изменение 578
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение VI – вземане на решения – точка 77 – встъпителна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

77. Компетентните органи или 
Комисията не трябва да разрешават 
даден биоцид, ако предвидимата 
концентрация на активно вещество или 
рисково вещество или съответните 

77. Компетентните органи или 
Комисията не трябва да разрешават 
даден биоцид, ако предвидимата 
концентрация на активно вещество или 
рисково вещество или съответните 



AM\811563BG.doc 79/80 PE439.930v03-00

BG

продукти на метаболизъм, разпадане 
или реакция в повърхностна вода или 
нейните седименти след използване на 
биоцида при предложените условия на 
употреба:

продукти на метаболизъм, разпадане 
или реакция в подпочвена или
повърхностна вода или нейните 
седименти след използване на биоцида 
при предложените условия на употреба:

Or.en

Обосновка

Гарантира спазването на стандартите на разпоредбите на Общността и на 
международните споразумения за опазване на водите. 

Изменение 579
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение VI – вземане на решения – точка 77 – тире 2 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– – опасност за непостигане на 
целите и стандартите, определени 
от:
– Директива 98/83/EО или
– Директива 2000/60/EО или
– Директива 2006/118/EО или
– Директива 2008/56/EО или
– Директива 2008/105/EО или
- международни споразумения, 
съдържащи важни задължения за 
защита на морските води от 
замърсяване или

Or.en

Обосновка

Гарантира спазването на стандартите на разпоредбите на Общността и на 
международните споразумения за опазване на водите. 
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Изменение 580
Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение VI – вземане на решения – точка 77 – последна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

освен ако не е научно доказано, че при 
съответните се полеви условия тази 
концентрация не се превишава.

заличава се

Or.en

Обосновка

Гарантира спазването на стандартите на разпоредбите на Общността и на 
международните споразумения за опазване на водите. 


