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Pozměňovací návrh 477
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha I – úvodní odstavec (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Látky uvedené v příloze I nezahrnují 
nanomateriály, pokud tak není výslovně 
uvedeno.

Or. en

Odůvodnění

Nanomateriály jsou používány pro své odlišné nebo zdokonalené vlastnosti ve srovnání s 
látkami v masivní podobě. V důsledku své nepatrné velikosti a s tím související relativně 
zvětšené povrchové ploše mohou představovat nová rizika. Vyžadují proto samostatné 
hodnocení. Při zařazování látky do přílohy I se nesmí počítat s nanomateriály, pokud to není 
zvláště uvedeno, v opačném případě by nanomateriály „dostaly zelenou“.  Navrhované znění 
je převzato z nařízení o kosmetických přípravcích, které se rovněž vyznačuje přístupem 
založeným na vypracování pozitivního seznamu v případě určitých látek (preambule k 
přílohám II až VI).

Pozměňovací návrh 478
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha I – difenacoum – 9. řádek – 8. sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k tomu, že vlastnosti účinné 
látky činí tuto látku potenciálně 
perzistentní, náchylnou k bioakumulaci a 
toxickou nebo velmi perzistentní a velmi 
náchylnou k bioakumulaci, považuje se 
tato účinná látka v souladu s článkem 9 za 
látku, kterou lze použít jako náhradu.

Vzhledem k tomu, že vlastnosti účinné 
látky splňují kritéria pro klasifikaci 
kategorie 1A jako toxická pro reprodukci 
a činí tuto látku potenciálně perzistentní, 
náchylnou k bioakumulaci a toxickou nebo 
velmi perzistentní a velmi náchylnou k 
bioakumulaci, považuje se tato účinná 
látka v souladu s článkem 9 za látku, 
kterou lze použít jako náhradu.

Povolení podléhají těmto podmínkám: Vzhledem ke zjištěným rizikům, jimž je 
vystaveno vodní prostředí, ke skutečnosti, 
že účinná látka je pro ptáky a savce velmi 
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toxická, k rizikům otrav dětí, problému 
vytvoření odolnosti a k bolesti a 
prodlouženému utrpení, jež způsobuje 
cílovým zvířatům, povolení podléhají 
těmto podmínkám:

Je prokázáno vážné ohrožení zdraví 
veřejnosti, jež nelze kontrolovat žádným 
jiným způsobem.
Je třeba přijmout tato opatření ke 
zmírnění rizik:

1) Jmenovitá koncentrace účinné látky 
v přípravcích nepřekročí 75 mg/kg a povolí 
se pouze předpřipravené produkty.

1) Jmenovitá koncentrace účinné látky 
v přípravcích nepřekročí 75 mg/kg a povolí 
se pouze předpřipravené produkty.

2) Přípravky obsahují averzivní přísadu, 
popř. barvivo.

2) Přípravky obsahují averzivní přísadu, 
popř. barvivo.

3) Přípravky se nepoužijí jako sledovací 
prášek.

3) Přípravky se nepoužijí jako sledovací 
prášek.

4) Prvotní, jakož i druhotná expozice 
člověka, necílových zvířat a životního 
prostředí se minimalizuje zvážením, popř.
uplatněním všech vhodných a dostupných 
opatření ke zmírnění rizik. Těmi jsou mimo 
jiné omezení použití přípravku pouze na 
použití odborné, stanovení horní hranice 
velikosti balení a stanovení povinností 
používat pro návnady bezpečnostní 
krabice odolné proti násilnému otevření.

4) Prvotní, jakož i druhotná expozice 
člověka, necílových zvířat a životního 
prostředí se minimalizuje uplatněním všech 
vhodných a dostupných opatření ke 
zmírnění rizik. Těmi jsou mimo jiné 
omezení použití přípravku pouze na použití 
odborné, stanovení horní hranice velikosti 
balení a pro návnady použití výhradně
bezpečnostních krabic odolných proti 
násilnému otevření.

Or. en

Odůvodnění

Difenakum je velmi problematickou látkou ze všech hledisek (toxicita, perzistence, 
bioakumulace, teratogenita, účinky na necílové organismy, účinky na lidské zdraví, utrpení 
cílových organismů). Měla by se používat pouze v případě, že byla prokázána nutnost jejího 
použití v zájmu zvládnutí závažného nebezpečí pro zdraví veřejnosti, které nelze zvládnout 
jiným způsobem. Opatření ke snížení rizika by měla být právně závazná. Použít by ji mohli 
pouze odborníci za dodržení přísných kritérií.
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Pozměňovací návrh 479
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – nadpis 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dokumentace o účinných látkách 
obsahuje informace nutné k případnému 
stanovení přijatelného denního příjmu 
(ADI), přijatelné úrovně expozice uživatelů 
(AOEL), odhadnuté koncentrace v 
životním prostředí (PEC) a odhadnuté 
koncentrace, při které nedochází k 
nepříznivým účinkům (PNEC).

1. Dokumentace o účinných látkách 
obsahuje informace nutné k stanovení, že 
expozice nepřesahuje toxikologicky 
významnou prahovou hodnotu (TTC) 
nebo k případnému stanovení přijatelného 
denního příjmu (ADI), přijatelné úrovně 
expozice uživatelů (AOEL), odhadnuté 
koncentrace v životním prostředí (PEC) a 
odhadnuté koncentrace, při které nedochází 
k nepříznivým účinkům (PNEC).

Or.en

Odůvodnění

Toxikologicky významná prahová hodnota je přístupem k posouzení rizik na základě 
průkazných důkazů a používá se v posouzení bezpečnosti materiálů přicházejících do styku 
s potravinami a dalších látek, jejichž toxicita není známá, ale s prokazatelně nízkou expozicí 
člověka. V kombinaci se známými informacemi a předvídatelným chováním zařazuje tento 
přístup chemické látky do tříd s vlastními přijatelnými limity pro expozici člověka. Pokud 
expozice leží pod těmito velmi nízkými úrovněmi, není nutné zkoušky na toxicitu provádět. 
V současnosti pracuje Mezinárodní institut pro přírodní vědy (International Life Sciences 
Institute) na projektu, jehož cílem je vypracovat přístup TTC pro některé biocidní přípravky. 

Pozměňovací návrh 480
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – nadpis 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dokumentace o účinných látkách 
obsahuje informace nutné k případnému 
stanovení přijatelného denního příjmu 
(ADI), přijatelné úrovně expozice uživatelů 
(AOEL), odhadnuté koncentrace v 
životním prostředí (PEC) a odhadnuté 
koncentrace, při které nedochází k 

1. Dokumentace o účinných látkách 
obsahuje informace nutné k stanovení, že 
expozice nepřesahuje toxikologicky 
významnou prahovou hodnotu (TTC) 
nebo k případnému stanovení přijatelného 
denního příjmu (ADI), přijatelné úrovně 
expozice uživatelů (AOEL), odhadnuté 
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nepříznivým účinkům (PNEC). koncentrace v životním prostředí (PEC) a 
odhadnuté koncentrace, při které nedochází 
k nepříznivým účinkům (PNEC).

Or.en

Odůvodnění

Toxikologicky významná prahová hodnota je přístupem k posouzení rizik na základě 
průkazných důkazů a používá se široce v posouzení bezpečnosti potravinářských přídatných 
látek, látek určených k aromatizaci potravin, materiálů přicházejících do styku s potravinami 
a dlaších látek, jejichž toxicita není známá, ale s prokazatelně nízkou expozicí člověka. 
V kombinaci se známými informacemi o struktuře a předvídatelným metabolismem nebo jiným 
chováním zařazuje tento přístup chemické látky do tříd, z nichž každá má své vlastní 
přijatelné limity pro expozici člověka. Pokud expozice leží pod těmito velmi nízkými úrovněmi, 
není nutné zkoušky na toxicitu provádět. 

Pozměňovací návrh 481
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – nadpis 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zkoušky předkládané pro účely povolení 
se provádějí v souladu s metodami 
popsanými v nařízení Rady (ES) č. 
440/2008. Pokud je však některá metoda 
nevhodná nebo není popsána, použijí se 
jiné metody, které jsou pokud možno 
mezinárodně uznávané a jejichž uvedení v 
žádosti musí být řádně odůvodněno.

4. Zkoušky předkládané pro účely povolení 
se provádějí v souladu s metodami 
popsanými v nařízení Rady (ES) č. 
440/2008. Pokud je však některá metoda 
nevhodná nebo není popsána, použijí se 
jiné metody, které jsou z vědeckého 
hlediska vhodné a jejichž uvedení v 
žádosti musí být řádně odůvodněno.

Or.en

Odůvodnění

Původní znění bodu 4 přílohy II není dost jasné a brání využívání alternativních zkoušek na 
zvířatech uvedených v příloze IV. 
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Pozměňovací návrh 482
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – nadpis 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zkoušky předkládané pro účely povolení 
se provádějí v souladu s metodami 
popsanými v nařízení Rady (ES) č. 
440/2008. Pokud je však některá metoda 
nevhodná nebo není popsána, použijí se 
jiné metody, které jsou pokud možno 
mezinárodně uznávané a jejichž uvedení v 
žádosti musí být řádně odůvodněno.

4. Zkoušky předkládané pro účely povolení 
se provádějí v souladu s metodami 
popsanými v nařízení Rady (ES) č. 
440/2008. Pokud je však některá metoda 
nevhodná nebo není popsána, použijí se 
jiné metody, které jsou z vědeckého 
hlediska vhodné a jejichž uvedení v 
žádosti musí být řádně odůvodněno.

Or.en

Odůvodnění

Původní znění bodu 4 přílohy II není dost jasné a brání využívání alternativních zkoušek na 
zvířatech uvedených v příloze IV. 

Pozměňovací návrh 483
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Před provedením nových zkoušek k určení 
vlastností uvedených v této příloze se 
nejprve posoudí všechny dostupné údaje ze 
zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje 
o účincích na člověka, údaje z platných 
(Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně 
příbuzných látek (analogický přístup). 
Zkoušky in vivo u žíravých látek 
v koncentracích nebo dávkách 
způsobujících žíravost se neprovádějí. Před 
provedením zkoušek by měly být kromě 
této přílohy prostudovány i další pokyny 
o strategii zkoušení.

 Před provedením nových zkoušek k určení 
vlastností uvedených v této příloze se 
nejprve posoudí všechny dostupné údaje ze 
zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje 
o účincích na člověka, údaje z platných 
(Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně 
příbuzných látek (analogický přístup). 
Zkoušky in vivo u žíravých látek 
v koncentracích nebo dávkách 
způsobujících žíravost se neprovádějí. Před 
provedením zkoušek by měly být kromě 
této přílohy u odborníků na alternativy ke 
zkouškám na zvířatech  požadovány i další 
pokyny o inteligentní strategii zkoušení.
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Or.en

Odůvodnění

Je potřeba zdůraznit nutnost konzultací s odborníky v oblasti 3R. Žadatelé musí být při 
vytváření inteligentních strategií zkoušek podporováni, aby se zamezilo zbytečným nebo 
zdvojeným zkouškám a aby se minimalizovaly pokusy na zvířatech. 

Pozměňovací návrh 484
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Před provedením nových zkoušek k určení 
vlastností uvedených v této příloze se 
nejprve posoudí všechny dostupné údaje ze 
zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje 
o účincích na člověka, údaje z platných 
(Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně 
příbuzných látek (analogický přístup). 
Zkoušky in vivo u žíravých látek 
v koncentracích nebo dávkách 
způsobujících žíravost se neprovádějí. Před 
provedením zkoušek by měly být kromě 
této přílohy prostudovány i další pokyny 
o strategii zkoušení.

 Před provedením nových zkoušek k určení 
vlastností uvedených v této příloze se 
nejprve posoudí všechny dostupné údaje ze 
zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje 
o účincích na člověka, údaje z platných 
(Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně 
příbuzných látek (analogický přístup). 
Zkoušky in vivo u žíravých látek 
v koncentracích nebo dávkách 
způsobujících žíravost se neprovádějí. Před 
provedením zkoušek by měly být kromě 
této přílohy u odborníků na alternativy ke 
zkouškám na zvířatech  požadovány i další 
pokyny o inteligentní strategii zkoušení.

Or.en

Odůvodnění

Je potřeba zdůraznit nutnost konzultací s odborníky. Žadatelé musí být při vytváření 
inteligentních strategií zkoušek podporováni, aby se zamezilo zbytečným nebo zdvojeným 
zkouškám a aby se minimalizovaly pokusy na zvířatech. 
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Pozměňovací návrh 485
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.1.1. Studii není nutné provést, pokud:
– je látka klasifikována jako látka 
s leptavými účinky na kůži nebo jako 
dráždící kůži; nebo
– je látka silně kyselá (pH < 2,0) nebo 
zásaditá (pH > 11,5); nebo
– je látka hořlavá na vzduchu při 
pokojové teplotě; nebo
– je látka klasifikována jako velmi toxická 
při styku s kůží; nebo
– studie akutní toxicity dermální cestou 
nenaznačuje kožní dráždivost až do mezní 
hodnoty dávky (2 000 mg/kg tělesné 
hmotnosti).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise přijala dne 23. července 2009 dvě metody pro zkoušky kožní dráždivosti in 
vitro:  zkoušku „EpiDerm SIT“ a zkoušku „SkinEthic RHE“. V důsledku toho už nejsou nutné 
zkoušky kožní dráždivosti in vivo a měly by se vypustit z požadavků na údaje uvedených 
v příloze II. První přizpůsobení nařízení (ES) č. 440/2008 technickému pokroku zahrnovalo 
nový pokyn pro zkoušku kožní dráždivosti in vitro, kterou lze nahradit metodu in vivo pro 
účely tohoto nařízení. Metoda in vivo není tudíž dále potřebná a měla by se vypustit. 

Pozměňovací návrh 486
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2.1. Studii není nutné provést, pokud:
– je látka klasifikována jako dráždící oči 
s rizikem vážného poškození očí; nebo
– je látka klasifikována jako látka 

vypouští se
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s leptavými účinky na kůži, a za 
předpokladu, že ji žadatel klasifikoval 
jako látku dráždící oči; nebo
– je látka silně kyselá (pH < 2,0) nebo 
zásaditá (pH > 11,5); nebo
– je látka hořlavá na vzduchu při 
pokojové teplotě.

Or. en

Odůvodnění

Dne 7. září 2009 OECD oficiálně přijala dvě alternativní metody jako zkušební pokyny pro 
stanovení účinků na zdraví (Health Effects Test Guidelines) pro účely posouzení závažné oční 
dráždivosti. Nové zkušební pokyny jsou označeny jako zkušební pokyn TG 437: test zákalu 
a propustnosti bovinní rohovky (bovine corneal opacity and permeability (BCOP)) a zkušební 
pokyn TG 438: test na izolovaném oku kura domácího (isolated chicken-eye assay (ICE)). 
V důsledku toho by zkouška in vitro na oční dráždivost měla být z požadavhů na údaje v příloze 
II vypuštěna.

Pozměňovací návrh 487
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.3. Posouzení této sledované vlastnosti 
zahrnuje tyto postupné kroky:

6.3. Posouzení této sledované vlastnosti 
zahrnuje tyto postupné kroky:

1) posouzení dostupných údajů o účincích 
na člověka a zvířata a alternativních údajů;

1) posouzení dostupných údajů o účincích 
na člověka a zvířata a alternativních údajů;

2) zkoušky in vivo. 2) zkoušky in vivo.
Krok 2 není nutné provést, pokud: Krok 2 není nutné provést, pokud:

– dostupné informace naznačují, že by 
látka měla být klasifikována z hlediska 
senzibilizace kůže nebo leptavých účinků 
na kůži; nebo

– dostupné informace naznačují, že by 
látka měla být klasifikována z hlediska 
senzibilizace kůže nebo leptavých účinků 
na kůži; nebo

– je látka silně kyselá (pH < 2,0) nebo 
zásaditá (pH > 11,5); nebo

– je látka silně kyselá (pH < 2,0) nebo 
zásaditá (pH > 11,5); nebo

– je látka hořlavá na vzduchu při pokojové 
teplotě.

– je látka hořlavá na vzduchu při pokojové 
teplotě.

První metodou, která se pro zkoušky in 
vivo volí, je zkouška s vyšetřením 
lokálních mízních uzlin (Murine Local 

První metodou, která se volí pro zkoušky in 
vivo jako sreeningová zkouška pro 
rozlišení mezi látkami se senzibilizujícími 
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Lymph Node Assay (LLNA). Pouze ve 
výjimečných případech by se měla použít 
zkouška jiná. Použití jiné zkoušky se 
odůvodní.

účinky a látkami bez těchto účinků, je 
redukovaná zkouška s vyšetřením 
lokálních mízních uzlin (Murine Local 
Lymph Node Assay (rLLNA). Úplná 
zkouška LLNA by měla být provedena, 
pokud je známo, že je požadováno 
posouzení senzibilizujících účinků. Pouze 
ve výjimečných případech by se měla 
použít zkouška jiná. Použití jiné zkoušky 
se odůvodní.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu snížení počtu používaných zvířat by se měla provádět redukovaná verze zkoušky 
s vyšetřením lokálních mízních uzlin (rLLNA) pro rozlišení mezi látkami se senzibilizujícími 
účinky a látkami bez těchto účinků. Srovn. také připojené prohlášení Vědeckého poradního 
výboru ECVAM (ESAC) ze dne 27. září 2007.

Pozměňovací návrh 488
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.4. V případě pozitivního výsledku 
kterékoli studie genotoxicity ve stupni I se 
zváží vhodné studie in vivo týkající se 
mutagenity.

6.4. V případě pozitivního výsledku 
kterékoli studie genotoxicity ve stupni I se 
zváží vhodné studie in vivo týkající se 
mutagenity.

V případě nových látek se doporučuje 
posuzovat parametry zkoušky mikrojader 
in-vivo jako součást 28denní nebo 
90denní studie toxicity po opakovaných 
dávkách.

Or. en

Odůvodnění

V rámci studií ve stupni I se zkoumají různé způsoby mutagenní/genotoxické činnosti, které se 
musí zkoumat společně jako součást přístupu založeném na tzv. závažnosti důkazů, aby se 
získal jasný ucelený obraz.
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Pozměňovací návrh 489
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.4.1 V případě pozitivních výsledků se 
zváží další studie mutagenity. 6.4.1 V případě pozitivních výsledků se 

zváží další studie mutagenity. Taková 
studie nemusí být provedena v případě 
antimikrobiálních látek nebo preparátů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.4.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.4.3. Studii není obvykle nutné provést, 
jsou-li k dispozici příslušné údaje ze 
spolehlivé zkoušky in vivo týkající se 
genetické mutace na savcích.

6.4.3. Studii není nutné provést, jsou-li 
jinde k dispozici příslušné údaje ze 
spolehlivé zkoušky in vivo týkající se 
genetické mutace na savcích.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba jasně stanovit, že žadatel by neměl provádět studie in vivo sám, ani že byly 
provedeny na jeho příkaz.
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Pozměňovací návrh 491
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.4.4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.4.4. Je-li výsledek některé ze studií in 
vitro týkajících se genotoxicity ve stupni I 
pozitivní a nejsou-li ještě k dispozici 
výsledky ze studie in vivo, navrhne žadatel 
odpovídající studii in vivo týkající se 
genotoxicity u somatických buněk.

6.4.4. Je-li výsledek některé ze studií in 
vitro týkajících se genotoxicity ve stupni I 
pozitivní a nejsou-li ještě k dispozici 
výsledky ze studie in vivo, navrhne žadatel 
odpovídající studii in vivo týkající se 
genotoxicity u somatických buněk. Pro 
nové látky by mělo být možné jako součást 
28denní nebo 90denní studie toxicity po 
opakovaných dávkách vyhodnotit 
parametry zkoušky mikrojader in-vivo.

Or. en

Odůvodnění

Ve farmaeutikém odvětví je stále běžnější zařazovat mikronukleární zkoušky do 28denních 
nebo 90denních studií všeobecné toxicity na krysách jako prostředek účinného sběru údajů o 
mutagenitě, aniž by bylo nutné provádět samostatnou studii in vivo. Podle tohoto přístupu se 
mikronukleární indukce určuje pomocí odběru periférní krve v několika časových úsecích v 
průběhu studie a z odběru kostní dřeně v závěru studie. 

Pozměňovací návrh 492
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.5. Studii (studie) není obecně nutné 
provést, pokud:

6.5. Studii (studie) není obecně nutné 
provést, pokud:

– je látka klasifikována jako látka 
s leptavými účinky na kůži.

– je látka klasifikována jako látka 
s leptavými účinky na kůži.

Kromě orální cesty (6.5.1) se pro látky jiné 
než plyny k informacím uvedeným 
v bodech 6.5.2 a 6.5.3. uvede alespoň ještě 
jedna další cesta. Výběr druhé cesty závisí 
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na povaze látky a na pravděpodobné cestě 
expozice člověka. Pokud existuje pouze 
jedna cesta expozice, poskytnou se 
informace jen pro tuto cestu.

Or. en

Odůvodnění

Neměly by být požadovány nebo podporovány studie více cest akutní toxicity. Dvě 
poslední retrospektivní analýzy údajů zkoumající shodu mezi regulačními klasifikacemi 
akutní orální, dermální a ínhalační toxicity v případě několika sta agrochemických 
a biocidních aktivních látek a téměř 2000 průmyslových chemikálií odhalily, že dermální 
studie ve více než 99 % případů nepřinášejí k údajům získaným z orálních studií nic 
nového, pokud jde o účely klasifikace nebezpečí. Požadavky na údaje by měly být změněny 
tak, aby odrážely tato nová zjištění.

Pozměňovací návrh 493
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.5.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.5.1. Studii není nutné provést, je-li 
k dispozici studie o akutní toxicitě 
inhalační cestou (6.5.2).

6.5.1. Studii není nutné provést, je-li 
k dispozici studie o akutní toxicitě 
inhalační cestou (6.5.2).

První metodou, která se volí pro zkoušky 
in vivo, je metoda stanovení třídy akutní 
toxicity. Pouze za výjimečných okolností 
by měla být provedena jiná zkouška, k níž 
by mělo být v tomto případě přiloženo 
odůvodnění.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba uvést metodu pro posouzení akutní toxicity, aby se minimalizoval počet použitých 
zvířat. V nařízení Rady (ES) č. 440/2008 je navržena jak metoda stanovení třídy akutní 
toxicity, tak metoda fixní dávky.  Metoda stanovení třídy akutní toxicity používá méně zvířat 
než metoda fixní dávky, a proto by měla být první metodou, která se pro zkoušky volí.
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Pozměňovací návrh 494
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.5.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.5.2. Zkoušky inhalační cestou jsou 
vhodné, je-li expozice člověka 
prostřednictvím inhalace pravděpodobná, 
přičemž se zohlední tlak par látky a/nebo 
možnost expozice aerosolům, částicím 
nebo kapénkám inhalovatelných rozměrů.

6.5.2. Zkoušky inhalační cestou jsou 
vhodné pouze v případě, představuje-li 
inhalace primární cestu expozice člověka, 
přičemž se zohlední tlak par látky a/nebo 
možnost expozice aerosolům, částicím 
nebo kapénkám inhalovatelných rozměrů. 
První metodou, která se volí pro zkoušky 
in vivo, je metoda stanovení třídy akutní 
toxicity. Pouze za výjimečných okolností 
by měla být použita klasická zkouška
letální koncentrace (LC50). Použití jiné 
zkoušky se odůvodní.

Or. en

Odůvodnění

Provádění zkoušek různými expozičními cestami by nemělo být nutné, pokud je základním 
cílem klasifikace nebezpečných vlastností. Revize požadavků na údaje s cílem zamezit 
redundanci při provádění zkoušek by mohla značně snížit náklady a používání zvířat. 
V případech, kdy inhalace představuje základní scénář expozice člověka, by se měly použít 
zkušební pokyny OECD pro stanovení třídy akutní toxicity ke snížení využívání zvířat místo 
klasické metody letální otravy.

Pozměňovací návrh 495
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.5.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.5.3. Zkoušky dermální cestou jsou vypouští se
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vhodné, pokud:

1) je nepravděpodobná inhalace látky; a

2) je pravděpodobný kontakt s kůží při 
výrobě a/nebo používání; a

3) fyzikálně-chemické a toxikologické 
vlastnosti naznačují potenciál pro 
značnou míru absorpce kůží.

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek na údaje by měl být vypuštěn na základě výše uvedené analýzy, podle níž se 
klasifikace na základě dermatologických údajů kryje s klasifikací na základě orálního 
podávání ve více než 99 % případů. Dermatologická klasifikace tedy může být založena přímo 
na údajích získáným v případě orálního příjmu.

Pozměňovací návrh 496
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.6.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.6.1. Subakutní studii toxicity (28 dní) 
není nutné provést, pokud:

6.6.1. Subakutní studii toxicity (28 dní)
není nutné provést, pokud:

– je k dispozici spolehlivá studie 
subchronické (90 dnů) nebo chronické 
toxicity za předpokladu, že byl použit 
vhodný druh, dávkování, rozpouštědlo 
a cesta podání; nebo

– je k dispozici nebo je plánována
spolehlivá studie subchronické (90 dnů) 
nebo chronické toxicity za předpokladu, že 
byl nebo má být použit vhodný druh, 
dávkování, rozpouštědlo a cesta podání; 
nebo

– látka prochází okamžitým rozpadem 
a k dispozici jsou dostatečné údaje 
o produktech štěpení; nebo

– látka prochází okamžitým rozpadem 
a k dispozici jsou dostatečné údaje 
o produktech štěpení; nebo

– lze vyloučit příslušnou expozici člověka 
v souladu s oddílem 3 přílohy IV.

– lze vyloučit příslušnou expozici člověka 
v souladu s oddílem 3 přílohy IV.

Vhodná cesta se vybere na tomto základě:
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Zkoušky dermální cestou jsou vhodné, 
pokud:

Zkoušky jsou prováděny orální cestou, 
ledaže:

1) je nepravděpodobná inhalace látky; a 1) je základní cestou expozice člověka 
kůže a je splněna jedna z těchto 
podmínek:

– fyzikálně-chemické a toxikologické 
vlastnosti včetně studie pronikání kůží in-
vitro (tj. OECD TG 428) naznačují 
značnou dermální biologickou 
využitelnost; nebo

– u strukturně příbuzných látek je zjištěna 
značná dermální toxicita nebo pronikání 
kůží.

2) je pravděpodobný kontakt s kůží při 
výrobě a/nebo používání; a

2) je základní cestou expozice člověka 
inhalace, přičemž se zohlední tlak par 
látky a pravděpodobná frekvence, 
závažnost a délka trvání expozice 
aerosolům, částicím nebo kapénkám 
inhalovatelných rozměrů.

3) fyzikálně-chemické a toxikologické 
vlastnosti naznačují potenciál pro 
značnou míru absorpce kůží.

Zkoušky inhalační cestou jsou vhodné, je-
li expozice člověka prostřednictvím 
inhalace pravděpodobná, přičemž se 
zohlední tlak par látky a/nebo možnost 
expozice aerosolům, částicím nebo 
kapénkám inhalovatelných rozměrů.

Zkoušky by měly být prováděny pouze na 
základě jedné cesty, jíž dochází k expozici. 
Odhady toxicity prostřednictvím jiných 
cest vycházejí z farmakokinetického 
modelování.

Žadatel studii subchronické toxicity (90 
dní) (bod 6.6.2 stupeň II) navrhne, pokud: 
frekvence a délka trvání expozice člověka 
naznačuje, že je vhodná dlouhodobější
studie; a je splněna jedna z těchto 
podmínek:

Žadatel navrhne studii subchronické 
toxicity (90 dní) (bod 6.6.2 stupeň II) místo 
28denní studie, pokud: frekvence a délka 
trvání expozice člověka naznačuje, že je 
vhodná studie delší než 1 měsíc a kratší 
než 12 měsíců a jiné dostupné údaje 
naznačují, že kinetické či jiné vlastnosti 
látky nebo jejích metabolitů jsou takové, 
že by nepříznivé účinky nebylo možné
odhalit subakutní studií toxicity.

– jiné dostupné údaje naznačují, že látka 
může mít nebezpečnou vlastnost, kterou
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nelze odhalit subakutní studií toxicity;
nebo

V případě látek příbuzných na 
molekulární úrovni se známými orgánově 
specifickými toxickými látkami (např. 
neurotoxicita) by se měly prozkoumat 
dodatečné relevantní parametry v 
kontextu 28denní nebo 90denní studie 
místo samostatné studie, např. studie 
neurotoxicity. Další samostatné studie by 
měly být omezeny na výjimečné okolnosti.  

– vhodně navrhnuté toxikokinetické 
studie zjistí hromadění látky nebo jejích 
metabolitů v určitých tkáních nebo 
orgánech, které by ve studii subakutní 
toxicity pravděpodobně zůstalo 
neodhaleno, které ale může po delší době 
expozice vést k nepříznivým účinkům.

Žadatel navrhne nebo si vyžádá další 
studie, pokud:

– se nepodařilo určit NOAEL ve 28denní 
nebo 90denní studii, nebyla-li příčinou 
nemožnosti určit NOAEL nepřítomnost 
nepříznivých toxických účinků; nebo

– se jedná o toxicitu vyvolávající zvláštní 
obavy (např. vážné nebo těžké účinky); 
nebo

– existují náznaky účinku, u nějž 
dostupné důkazy nedostačují k 
toxikologickému popisu a/nebo 
charakterizaci rizika. V těchto případech 
může být rovněž vhodnější provést zvláštní 
toxikologické studie, které mají tyto 
účinky (např. imunotoxicitu, 
neurotoxicitu) prozkoumat; nebo

– cesta expozice použitá v původní studii 
toxicity po opakovaných dávkách nebyla 
s ohledem na předpokládanou cestu 
expozice člověka vhodná a nelze provést 
extrapolaci mezi různými cestami 
expozice; nebo
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– existuje zvláštní obava ve vztahu 
k expozici (např. použití ve spotřebním 
zboží, které vede k úrovním expozice 
blízkým výši dávek, při nichž lze 
předpokládat toxicitu pro člověka); nebo

– ve 28denní ani 90denní studii nebyly 
odhaleny účinky pozorované u látek, mezi 
jejichž molekulovou strukturou a 
molekulovou strukturou zkoumané látky 
je zjevný vztah.

Or. en

Odůvodnění

To je potřebné pouze v rámci 28denní nebo 90denní studie. Použití obou studií nezajišťuje 
žádné nové významné poznatky. Konečná kombinace je obecně přijímanou praxí pro zlepšení 
účinnosti zkoušek a měla by být podporována jako prostředek minimalizace provádění 
samostatné studie neurotoxicity a jiných „zvláštních“ studií.

Pozměňovací návrh 497
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.6.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.6.2. Studii subchronické toxicity (90 dní) 
není nutné provést, pokud:

6.6.2. Studii subchronické toxicity (90 dní) 
není nutné provést, pokud:

– je k dispozici spolehlivá studie subakutní 
toxicity (28 dnů), která prokazuje závažné 
toxické účinky podle kritérií pro klasifikaci 
látky jako R 48, u níž zaznamenaná 
hodnota NOAEL-28 dnů při použití 
odpovídajícího faktoru nejistoty umožňuje 
extrapolaci na NOAEL-90 dnů pro stejnou 
cestu expozice; nebo

– je k dispozici spolehlivá studie subakutní 
toxicity (28 dnů), která prokazuje závažné 
toxické účinky podle kritérií pro klasifikaci 
látky jako R 48, u níž zaznamenaná 
hodnota NOAEL-28 dnů při použití 
odpovídajícího faktoru nejistoty umožňuje 
extrapolaci na NOAEL-90 dnů pro stejnou 
cestu expozice; nebo

– je k dispozici spolehlivá studie chronické 
toxicity, pokud byl použit vhodný druh 
a cesta podání; nebo

– je k dispozici spolehlivá studie chronické 
toxicity, pokud byl použit vhodný druh 
a cesta podání; nebo

– látka prochází okamžitým rozpadem 
a jsou k dispozici dostatečné údaje 

– látka prochází okamžitým rozpadem 
a jsou k dispozici dostatečné údaje 
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o produktech štěpení (jak pro systémové 
účinky, tak pro účinky v místě absorpce); 
nebo

o produktech štěpení (jak pro systémové 
účinky, tak pro účinky v místě absorpce); 
nebo

– je látka nereaktivní, nerozpustná 
a neinhalovatelná a neexistuje důkaz 
absorpce a toxicity při 28denní „limitní 
zkoušce“, zejména pokud k expozici 
člověka dochází pouze v omezené míře. 

– je látka nereaktivní, nerozpustná 
a neinhalovatelná a neexistuje důkaz 
absorpce a toxicity při 28denní „limitní 
zkoušce“, zejména pokud k expozici 
člověka dochází pouze v omezené míře. 

Vhodná cesta se vybere na tomto základě:

Zkoušky dermální cestou jsou vhodné, 
pokud:

Zkoušky jsou prováděny orální cestou, 
ledaže:

1) je pravděpodobný kontakt s kůží při 
výrobě a/nebo používání; a

1) je základní cestou expozice člověka 
kůže a je splněna jedna z těchto 
podmínek:

– fyzikálně-chemické a toxikologické 
vlastnosti včetně studie pronikání kůží in-
vitro (tj. OECD TG 428) naznačují 
značnou dermální biologickou 
využitelnost; nebo

– u strukturně příbuzných látek je zjištěna 
značná dermální toxicita nebo pronikání 
kůží.

2) fyzikálně-chemické vlastnosti naznačují 
potenciál pro značnou míru absorpce 
kůží; a

2) je základní cestou expozice člověka 
inhalace, přičemž se zohlední tlak par 
látky a pravděpodobná frekvence, 
závažnost a délka trvání expozice 
aerosolům, částicím nebo kapénkám 
inhalovatelných rozměrů.

3) je splněna jedna z těchto podmínek:

– při zkoušce akutní dermální toxicity je 
pozorována toxicita nižší než při zkoušce 
orální toxicity; nebo

– při studiích kožní a/nebo oční 
dráždivosti jsou pozorovány systémové 
účinky nebo jiné příznaky absorpce; nebo

– zkoušky in vitro naznačují významnou 
dermální absorpci; nebo
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– u strukturně příbuzných látek je zjištěna 
značná dermální toxicita nebo pronikání 
kůží.

Zkoušky inhalační cestou jsou vhodné, 
pokud:

Zkoušky inhalační cestou jsou vhodné, 
pokud:

– je expozice člověka prostřednictvím 
inhalace pravděpodobná, přičemž se 
zohlední tlak par látky a/nebo možnost 
expozice aerosolům, částicím nebo 
kapénkám inhalovatelných rozměrů.

Žadatel navrhne nebo si vyžádá další 
studie, pokud:

V případě látek příbuzných na 
molekulární úrovni se známými orgánově 
specifickými toxickými látkami (např. 
neurotoxicita) by se měly prozkoumat 
dodatečné relevantní parametry v 
kontextu 28denní nebo 90denní studie 
místo samostatné studie, např. studie 
neurotoxicity. Další samostatné studie by 
měly být omezeny na výjimečné okolnosti.

– se nepodařilo určit NOAEL v 90denní 
studii, nebyla-li příčinou nemožnosti určit 
NOAEL nepřítomnost nepříznivých 
toxických účinků; nebo

– se jedná o toxicitu vyvolávající zvláštní 
obavy (např. vážné nebo těžké účinky); 
nebo

– existují náznaky účinku, u nějž 
dostupné důkazy nedostačují k 
toxikologickému popisu a/nebo 
charakterizaci rizika. V těchto případech 
může být rovněž vhodnější provést zvláštní 
toxikologické studie, které mají tyto 
účinky (např. imunotoxicitu, 
neurotoxicitu) prozkoumat; nebo

– existuje zvláštní obava týkající se 
expozice (např. použití ve spotřebním 
zboží, které vede k úrovním expozice 
blízkým výši dávek, při nichž lze 
předpokládat toxicitu pro člověka) pokud:

1) je nepravděpodobná inhalace látky; a
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2) je pravděpodobný kontakt s kůží při 
výrobě a/nebo používání; a

3) fyzikálně-chemické a toxikologické 
vlastnosti naznačují potenciál pro 
značnou míru absorpce kůží.

Zkoušky inhalační cestou jsou vhodné, je-
li expozice člověka prostřednictvím 
inhalace pravděpodobná, přičemž se 
zohlední tlak par látky a/nebo možnost 
expozice aerosolům, částicím nebo 
kapénkám inhalovatelných rozměrů.

Or. en

Odůvodnění

To je potřebné pouze v rámci 28denní nebo 90denní studie. Použití obou studií nezajišťuje 
žádné nové významné poznatky. Konečná kombinace je obecně přijímanou praxí pro zlepšení 
účinnosti zkoušek a měla by být podporována jako prostředek minimalizace provádění 
samostatné studie neurotoxicity a jiných „zvláštních“ studií.

Pozměňovací návrh 498
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.6.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.6.3. Žadatel může navrhnout nebo si
vyžádat studii chronické opakované
toxicity (≥ 12 měsíců), pokud frekvence 
a délka trvání expozice člověka naznačuje, 
že je vhodná dlouhodobější studie, a je 
splněna jedna z těchto podmínek:

6.6.3. Žadatel může navrhnout nebo si 
vyžádat studii chronické  toxicity po 
opakovaných dávkách (≥ 12 měsíců), pouze
pokud:

– frekvence, závažnost a délka trvání 
expozice člověka naznačuje, že je vhodné 
posouzení chronických rizik; a 

– ve 28denní nebo 90denní studii byly 
pozorovány vážné nebo těžké toxické 
účinky vyvolávající zvláštní obavy 
a dostupné důkazy jsou nedostatečné pro 
toxikologické vyhodnocení nebo 
charakterizaci rizika; nebo 

– by aplikace příslušného faktoru nejistoty 
nebyla dostatečnou ochranou pro účely 
posouzení rizika. 
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– ve 28denní ani 90denní studii nebyly 
odhaleny účinky pozorované u látek, mezi 
jejichž molekulovou strukturou a 
molekulovou strukturou zkoumané látky 
je zjevný vztah; nebo
– látka může mít nebezpečnou vlastnost, 
kterou není možné odhalit v 90denní 
studii.

Jsou-li požadovány také údaje o 
karcinogenitě a nejsou ještě k dispozici, 
měly by být provedeny studie 
karcinogenity a dlouhodobé studie po 
opakovaných dávkách za použití 
protokolu kombinované studie OECD TG 
453.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobé studie toxicity jsou finančně náročné jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska 
dobrých životních podmínek zvířat a lze se jim obecně vyhnout využitím vhodných 
statistických postupů (např. extrapolací z krátkodobých studií). Ve výjimečných případech, 
kdy jsou považovány za nezbytné empirické údaje, by zkoušky měly být prováděny pouze na 
jednom druhu, a v případě, kdy se uvažuje i o riziku rakoviny, by měla být požadována 
kombinovaná studie chronické toxicity-karcinogenicity namísto oddělených samostatných 
studií těchto dvou sledovaných problémů.

Pozměňovací návrh 499
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.6.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.6.4. Žadatel navrhne nebo si vyžádá 
další studie, pokud:

vypouští se

– se jedná o toxicitu vyvolávající zvláštní 
obavy (např. vážné nebo těžké účinky); 
nebo 

– existují náznaky účinku, u nějž 
dostupné důkazy nedostačují k 
toxikologickému popisu a/nebo 
charakterizaci rizika. V těchto případech 
může být rovněž vhodnější provést zvláštní 
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toxikologické studie, které mají tyto 
účinky (např. imunotoxicitu, 
neurotoxicitu) prozkoumat; nebo

– existuje zvláštní obava týkající se 
expozice (např. použití ve spotřebním 
zboží, které vede k úrovním expozice 
blízkým výši dávek, při nichž lze 
zaznamenat toxicitu).

Je-li o látce známo, že má nepříznivé 
účinky na plodnost a splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako látka toxická pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B: Může 
poškodit reprodukční schopnost (H360F), 
a pokud dostupné údaje poskytují 
dostatečnou podporu pro podrobné 
posouzení rizik, nebudou žádné další 
zkoušky účinků na plodnost nutné. Musí 
však být zváženy zkoušky vývojové 
toxicity.

Or. en

Odůvodnění

Zbytečné opakování opatření uvedených v bodech 6.6.2., 6.6.3. a 6.7.

Pozměňovací návrh 500
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.7. Studie není nutné provést, pokud: 6.7. Studie není nutné provést, pokud:
– je látka známá jako mutagen působící na 
zárodečné buňky a byla provedena 
odpovídající opatření k řízení rizik; nebo

– je látka známá jako mutagen působící na 
zárodečné buňky a byla provedena 
odpovídající opatření k řízení rizik; nebo

– je látka známá jako genotoxický 
karcinogen a byla provedena odpovídající 
opatření k řízení rizik; nebo

– je látka známá jako genotoxický 
karcinogen a byla provedena odpovídající 
opatření k řízení rizik.

– je látka málo toxikologicky aktivní 
(nezjistily se důkazy o toxicitě při 
dostupných zkouškách), 
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z toxikokinetických údajů lze dokázat, že
nedochází k systémové absorpci 
příslušnými cestami expozice (např. 
koncentrace v plazmě nebo krvi jsou při 
použití citlivé metody pod mezí detekce a 
v moči, žluči ani vydechovaném vzduchu 
nelze prokázat přítomnost látky ani jejích 
metabolitů) a nedochází k žádné nebo 
žádné významné expozici člověka. 
Je-li o látce známo, že má nepříznivé 
účinky na plodnost a splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako látka toxická pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B: Může 
poškodit reprodukční schopnost (H360F), 
a pokud dostupné údaje poskytují 
dostatečnou podporu pro podrobné 
posouzení rizik, nebudou žádné další 
zkoušky účinků na plodnost nutné. Musí 
však být zváženy zkoušky vývojové 
toxicity.

Je-li o látce známo, že má nepříznivé 
účinky na plodnost (např. na základě 
zkoušek patologických údajů nebo 
parametrů spermatu podle 90denních 
studií po opakovaných dávkách) a splňuje 
kritéria pro klasifikaci jako látka toxická 
pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B: 
Může poškodit reprodukční schopnost 
(H360F), a pokud dostupné údaje poskytují 
dostatečnou podporu pro podrobné 
posouzení rizik, nebudou žádné další 
zkoušky účinků na plodnost nutné. Musí 
však být zváženy zkoušky prenatální
vývojové toxicity.

Or. en

Odůvodnění

Byl potřebný hmatatelný příklad nepříznivých účinků na reprodukci z negenerační studie. 
Poskytnutý příklad ukazuje, že nepříznivé účinky na samčí plodnost může často odhalit 
90denní studie po opakovaných dávkách, která je levnější a v jejímž rámci zahyne 
mnohokrát méně zvířat než v rámci specifické studie reprodukční toxicity. 

Pozměňovací návrh 501
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.7.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.7.1. Tuto studii není nutné provést, 
pokud:

6.7.1. Tuto studii není nutné provést, 
pokud:

– je látka známá jako genotoxický – je látka známá jako genotoxický 
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karcinogen a byla provedena odpovídající 
opatření k řízení rizik; nebo

karcinogen a byla provedena odpovídající 
opatření k řízení rizik; nebo

– je látka známá jako mutagen působící na 
zárodečné buňky a byla provedena 
odpovídající opatření k řízení rizik; nebo

– je látka známá jako mutagen působící na 
zárodečné buňky a byla provedena 
odpovídající opatření k řízení rizik; nebo

– lze vyloučit příslušnou expozici člověka 
v souladu s oddílem 3 přílohy IV; nebo

– nedochází k výrazné expozici člověka v 
souladu s oddílem 3 přílohy IV; nebo

– je k dispozici studie prenatální vývojové 
toxicity (bod 6.7.2 stupeň II) nebo 
dvougenerační studie reprodukční toxicity 
(bod 6.7.3 stupeň II). 

– je k dispozici studie prenatální vývojové 
toxicity (bod 6.7.2 stupeň II) nebo 
jednogenerační či dvougenerační studie 
reprodukční toxicity (bod 6.7.3 stupeň II). 

Je-li o látce známo, že má nepříznivé 
účinky na plodnost a splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako látka toxická pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B: Může 
poškodit reprodukční schopnost (H360F), 
a pokud dostupné údaje poskytují 
dostatečnou podporu pro podrobné 
posouzení rizik, nebudou žádné další 
zkoušky účinků na plodnost nutné. Musí 
však být zváženy zkoušky vývojové 
toxicity.

Je-li o látce známo, že má nepříznivé 
účinky na plodnost a splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako látka toxická pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B: Může 
poškodit reprodukční schopnost (H360F), 
a pokud dostupné údaje poskytují 
dostatečnou podporu pro podrobné 
posouzení rizik, nebudou žádné další 
zkoušky účinků na plodnost nutné. Musí 
však být zváženy zkoušky prenatální
vývojové toxicity.

Je-li o látce známo, že způsobuje 
vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako látka toxická pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B: Může 
poškodit plod v těle matky (H360D), 
a pokud dostupné údaje poskytují 
dostatečnou podporu pro podrobné 
posouzení rizik, nebudou žádné další 
zkoušky vývojové toxicity nutné. Musí 
však být zváženy zkoušky účinků na 
plodnost. 

Je-li o látce známo, že způsobuje 
vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako látka toxická pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B: Může 
poškodit plod v těle matky (H360D), 
a pokud dostupné údaje poskytují 
dostatečnou podporu pro podrobné 
posouzení rizik, nebudou žádné další 
zkoušky vývojové toxicity nutné. Musí 
však být zváženy zkoušky účinků na 
plodnost. 

V případě, že existují vážné obavy 
o možných nepříznivých účincích na 
plodnost nebo vývoj, může žadatel namísto 
screeningové studie navrhnout studii
prenatální vývojové toxicity (bod 6.7.2 
stupeň II) nebo dvougenerační studii 
reprodukční toxicity (bod 6.7.3 stupeň II).

V případě, že existují vážné obavy 
o možných nepříznivých účincích na 
plodnost nebo vývoj, může žadatel namísto 
screeningové studie navrhnout rozšířenou 
jednogenerační studii reprodukční 
toxicity, ať už společně se studií 
prenatální vývojové toxicity či bez ní (bod 
6.7.3 stupeň II).
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Or. en

Odůvodnění

Menší technické úpravy; odkaz na odůvodnění k oddílu 6.7.3 pro další diskusi.

Pozměňovací návrh 502
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.7.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.7.2. Studie se nejprve provede u jednoho 
druhu. Rozhodnutí o nutnosti provést 
studii v tomto množstevním rozmezí nebo 
v dalším u dalšího druhu by mělo být 
založeno na výsledku první zkoušky 
a všech dalších příslušných údajích, které 
jsou k dispozici.

6.7.2. Studie se provede pouze u jednoho 
druhu, nejlépe v kombinaci s rozšířenou 
jednogenerační studií reprodukční toxicity 
(bod 6.7.3 stupeň II).

Or. en

Odůvodnění

Retrospektivní přezkum látek v databázi nových chemických látek EU odhaluje, že méně než 
5 % látek testovaných ve studiích o vývojové toxicitě jsou klasifikovány jako škodlivé pro 
vývoj. Z nízké prevalence tohoto účinku vyplývá, že pravděpodobnost „falešného 
negativního“  výsledku při zkouškách na jednom druhu je stejně nízká. Na druhé straně 
mohou rutinní zkoušky na dalším druhu „nafouknout“ míru falešných pozitivních zjištění, 
čímž vážně utrpí přesnost zkušební strategie. Jako takové by zkoušky na dalším druhu neměly 
být požadovány ani podporovány.

Pozměňovací návrh 503
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.7.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.7.3. Dvougenerační studie reprodukční 6.7.3. Rozšířená jednogenerační studie 
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toxicity u jednoho druhu, samce a samice; 
nejvhodnější cesta podání s ohledem na 
možný způsob expozice člověka, nebyla-li 
již uvedena v rámci požadavků stupně I

reprodukční toxicity u jednoho druhu, 
samec a samice, nejvhodnější způsob 
podávání, s ohledem na možnou cestu 
expozice člověka.

Or. en

Odůvodnění

Rutinní provádění vícegeneračních studií by nemělo být požadováno ani podporováno. 
Nedávné retrospektivní analýzy údajů zkoumající více než 350 dvougeneračních studií 
ukazují, že přibližně v 99 % případů nepřineslo rozmnožování druhé generace nic ani 
k regulativní klasifikaci ani k posouzení rizik, co by nemohlo být shromážděno z údajů 
o první generaci. Požadavky na údaje by měly být změněny tak, aby odrážely tuto 
důležitou inovaci.

Pozměňovací návrh 504
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.7.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.7.3. Studie se nejprve provede u jednoho 
druhu. Rozhodnutí o nutnosti provést 
studii v tomto množstevním rozmezí nebo 
v dalším u dalšího druhu by mělo být 
založeno na výsledku první zkoušky 
a všech dalších příslušných údajích, které 
jsou k dispozici.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na provedení dvougenerační studie na dalším druhu byla chyba obsažená v jednom 
z prvním návrhů nařízení REACH. Mezitím byla opravena a neměla by proto přetrvávat 
v nařízení o biocidních přípravcích.
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Pozměňovací návrh 505
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.8.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.8.1. Studie dermální absorpce 6.8.1. Studie dermální absorpce in vitro

Or. en

Odůvodnění

Zkušební pokyn OECD týkající se dermální dráždivosti in vitro je k dispozici od roku 2004 a 
může plně nahradit metodu in vivo pro účely nařízení o biocidních přípravcích. Tyto 
požadavky na údaje by proto měly výslovně uvádět metodu in vitro jako jediný nutný nebo 
přijatelný přístup ke splnění tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 506
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 6.9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.9. Žadatel může navrhnout nebo si 
vyžádat studii karcinogenity, pokud:

6.9. Žadatel může navrhnout nebo si 
vyžádat studii karcinogenity, pokud:

– má látka široké použití nebo existují 
důkazy o časté nebo dlouhodobé expozici 
člověka; a

– má látka široké použití nebo existují 
důkazy o časté nebo dlouhodobé expozici 
člověka; a

– je látka klasifikována jako mutagenní 
kategorie 2 nebo studie toxicity po 
opakovaných dávkách prokazuje 
(prokazují), že látka může vyvolat 
hyperplazii a/nebo preneoplastické léze.

– je látka klasifikována jako mutagenní 
kategorie 2 nebo studie toxicity po 
opakovaných dávkách prokazuje 
(prokazují), že látka může vyvolat 
hyperplazii a/nebo preneoplastické léze.

Je-li látka klasifikována jako mutagenní 
kategorie 1A nebo 1B, je výchozí 
domněnka taková, že genotoxický 
mechanismus pro karcinogenitu je 
pravděpodobný. V těchto případech se 
zkouška karcinogenity obvykle 

Je-li látka klasifikována jako mutagenní 
kategorie 1A nebo 1B, je výchozí 
domněnka taková, že genotoxický 
mechanismus pro karcinogenitu je 
pravděpodobný. V těchto případech se 
zkouška karcinogenity obvykle 
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nevyžaduje. nevyžaduje.

Jsou-li požadovány také údaje o 
chronické toxicitě a nejsou ještě k 
dispozici, měly by být provedeny studie 
karcinogenity a dlouhodobé studie po 
opakovaných dávkách za použití 
protokolu kombinované studie OECD TG 
453.

Or. en

Odůvodnění

Studie karcinogenity jsou finančně náročné jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska 
dobrých životních podmínek zvířat a lze se jim obecně vyhnout využitím analýzy údajů 
mutagenity/genotixicity (obecně je přijímáno, že látky, které nejsou genotoxické in vivo, 
nejsou genotoxickými karcinogeny). V případě, kdy jsou považovány za nezbytné empirické 
údaje, by zkoušky měly být prováděny pouze na jednom druhu, a v případě, kdy se uvažuje 
i o riziku rakoviny, by měla být požadována kombinovaná strudie karcinogenicity-chronické 
toxicity namísto oddělených samostatných studií těchto dvou sledovaných problémů.

Pozměňovací návrh 507
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 7.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.1. Od požadavků v případě zkoušek 
toxicity pro vodní prostředí na 
obratlovcích je možné upustit, pokud 
profil použití látky neukazuje výrazný 
potenciál expozice vodního prostředí.

7.1. Žadatel navrhne zkoušky chronické 
toxicity, pokud posouzení provedené v 
rámci stupně I naznačuje, že je nutné dále 
zkoumat účinky na vodní organismy. 
Výběr vhodné zkoušky (vhodných 
zkoušek) závisí na výsledcích posouzení 
provedeného v rámci stupně I.

Žadatel navrhne zkoušky chronické 
toxicity, pokud posouzení provedené v 
rámci stupně I naznačuje, že je nutné dále 
zkoumat účinky na vodní organismy. 
Výběr vhodné zkoušky (vhodných 
zkoušek) závisí na výsledcích posouzení 
provedeného v rámci stupně I.

Or. en
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Odůvodnění

Požadavky na provádění zkoušek toxicity pro vodní prostředí by se měly řídit spíše podle 
expozie, než aby byly stanoveny absolutně, zejměna s ohledem na provádění zkoušek na 
obratlovcích.

Pozměňovací návrh 508
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 7.1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.1.3. Studie subakutní toxicity na rybách: 
žadatel může místo zkoušek subakutní 
toxicity zvážit zkoušky chronické toxicity.

7.1.3. Studie subakutní toxicity na rybách: 
prahový přístup.

Or. en

Odůvodnění

„Prahový přístup“  potvrzený ECVAM se zabývá toxicitou u ryb používáním zkoušky jedné 
koncentrace (limitní zkouška), která vyžaduje méně ryb ve srovnání s plnou studií akutní 
toxicity na rybách. Volba jedné koncentrace je založena na odvození prahové koncentrace 
z údajů o toxicitě u řas a bezobratlých rodu Daphnia (oddíl 7.1.1.). Toxicita u ryb se poté 
testuje při prahové koncentraci. Pokud nedojde k úmrtím v rámci limitní zkoušky, lze v dalším 
posouzení nebezpečí nebo rizika použít prahovou koncentraci jako náhradu hodnoty „letální 
koncentrace“ (LC50).

Pozměňovací návrh 509
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 7.1.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.1.6. Zkoušky chronické toxicity na 
rybách (pokud již nebyly poskytnuty 
v rámci požadavků stupně I)

7.1.6. Zkoušky chronické toxicity na 
rybách, pokud jsou indikovány profilem 
použití látky a/nebo fyzikálně-chemickými 
vlastnostmi

Informace se poskytnou pro jeden Informace se poskytnou pro jeden 
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z bodů 7.1.6.1, 7.1.6.2 nebo 7.1.6.3. z bodů 7.1.6.1, 7.1.6.2 nebo 7.1.6.3.

Or. en

Odůvodnění

V současné době nejsou stanoveny žádné podmínky pro zahájení studií stupně II; Přiměřené 
podmínky však zahrnují profil použití/expozici a fyzikálně-chemické vlastnosti.

Pozměňovací návrh 510
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 7.4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.4.1. Zkouška akutní toxicity na jednom 
necílovém organismu jiném než vodním

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, jakou studii předpokládá tento požadavek na údaje. Jediným druhem, který je 
běžně předmětem studií o akutní ekotoxicitě, jsou ptáci, a samostatný oddíl týkající se 
požadavků na údaje o ptácích je začleněn na jiném místě. Není-li uvedena dodatečná 
specifičnost, včetně odkazu na přijatý zkušební pokyn EU nebo mezinárodní zkušební pokyn, 
měl by být tento požadavek vypuštěn. 

Pozměňovací návrh 511
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 8.1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.1. Identifikace jakýchkoli látek 
spadajících do oblasti působnosti seznamu 
I nebo seznamu II přílohy směrnice 
80/68/EHS o ochraně podzemních vod 
před znečišťováním některými 
nebezpečnými látkami

8.1. Identifikace jakýchkoli látek 
spadajících do oblasti působnosti seznamu 
I nebo seznamu II přílohy směrnice 
80/68/EHS o ochraně podzemních vod 
před znečišťováním některými 
nebezpečnými látkami, přílohy I části B 
směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené 
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k lidské spotřebě, nebo přílohy X směrnice 
2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky.

Or. en

Odůvodnění

Opatření nezbytná k ochraně člověka, zvířat a životního prostředí by měla rovněž zahrnovat 
identifikátory látek důležitých pro pitnou vodu a vodní politiku obecně.

Pozměňovací návrh 512
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 11.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11.1a. Údaje o toxicitě pro ptáky jsou 
vyžadovány pouze v případě, že profil 
použití látky ukazuje značný potenciál 
expozice nebo škodlivých účinků na 
ptáky.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na provádění zkoušek toxicity pro ptáky by se měly řídit spíše podle expozice, než 
aby byly stanoveny absolutně, zejména s ohledem na zájem minimalizovat provádění zkoušek 
na obratlovcích.

Pozměňovací návrh 513
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 11.1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11.1.1. Akutní orální toxicita – není třeba 
zjišťovat, pokud byl pro studii uvedenou 
v oddíle 7.4.1 vybrán ptačí druh.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Podle technických pokynů k REACH, „málo scénářů (pokud vůbec) vede k pravděpodobnému 
vysokému riziku otravy ptáků“  a „důkazy získané na základě pesticidů ukazují, že chronické 
účinky nelze věrohodně extrapolovat nebo vyvodit z údajů vztahujících se k akutní toxicitě.“ 
Stejně tak tento požadavek na údaje nijak nepřispěje či přispěje velmi málo k posouzení rizik 
pro životní prostředí, a měl by být proto vypuštěn.

Pozměňovací návrh 514
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 11.1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11.1.2. Subakutní toxicita – osmidenní 
studie výživy nejméně na jednom druhu 
(jiném než kuřata)

11.1.2. Subakutní toxicita – osmidenní 
studie výživy na jednom druhu

Or. en

Odůvodnění

Provádění zkoušek toxicity výživy ptáků podle profilu užití a dalších hledisek by mělo být 
přísně omezeno na jeden druh.

Pozměňovací návrh 515
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 11.1.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11.1.3 Tato zkouška se nevyžaduje, pokud 
studie toxicity výživy (oddíl 11.1.2) 
prokazuje, že LC 50 přesahuje 2000 
mg/kg.

Or. en
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Odůvodnění

Referenční dokument:
Technické pokyny k REACH: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08

Pozměňovací návrh 516
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 11.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11.2. Účinky na vodní organismy vypouští se
11.2.1. Prodloužená toxicita pro vhodný 
druh ryb
11.2.2. Účinky na reprodukci a rychlost 
růstu u vhodného druhu ryb
11.2.3. Bioakumulace ve vhodném druhu 
ryb
11.2.4. Reprodukce a rychlost růstu 
u Daphnia magna

Or. en

Odůvodnění

Tento oddíl je duplicitní s oddílem 7.1 a měl by být vypuštěn.

Pozměňovací návrh 517
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 1 – tabulka – oddíl 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Klasifikace a označování vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Do uvedení zvláštních požadavků na údaje, spolu s pravidly pro přizpůsobení, by měl být 
tento oddíl vypuštěn.

Pozměňovací návrh 518
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 2 – bod 5.2.1 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posouzení této sledované vlastnosti 
zahrnuje tyto postupné kroky:
1) posouzení dostupných údajů o účincích 
na člověka a zvířata a alternativních 
údajů;
2) zkoušky in vivo.
Redukovaná zkouška s vyšetřením 
lokálních mízních uzlin (Murine Local 
Lymph Node Assay (rLLNA)) je první 
metodou, která se volí pro zkoušky in vivo 
jako screeningová zkouška pro rozlišení 
mezi látkami se senzibilizujícími účinky a 
látkami bez těchto účinků. Úplná zkouška 
LLNA by měla být provedena, pokud je 
známo, že je požadováno posouzení 
senzibilizujících účinků. Pouze za 
výjimečných okolností by měla být 
provedena jiná zkouška, k níž by mělo být 
v tomto případě přiloženo odůvodnění.

Or.en

Odůvodnění

Redukovaná zkouška ECVAM s vyšetřením lokálních mízních uzlin (Murine Local Lymph 
Node Assay (rLLNA)) by měla být základní metodou pro rozlišení mezi látkami se 
senzibilizujícími účinky a látkami bez těchto účinků. Referenční dokument: •ECVAM 
validation statement: http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ 
rLLNA_20070525_C.pdf. Problematické je, že tento oddíl i) nezahrnuje pravidla pro 
přizpůsobení požadavků na údaje in vivo nebo ii) neuvádí schválené zkušební pokyny EU 
nebo mezinárodně schválené zkušební pokyny splňující požadavky na údaje, což je kritické 
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zejména v případě mikrobiálních agens.

Pozměňovací návrh 519
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 2 – bod 5.2.2 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zkoušky by měly být prováděny orální 
cestou, pokud k expozici člověka dochází 
především inhalací. Zkoušky by měly být 
prováděny pouze na základě jedné cesty, 
jíž dochází k expozici.

Or.en

Odůvodnění

Jak je diskutováno v oddíle 6.5.1., provádění zkoušek různými expozičními cestami by nemělo 
být nutné, pokud je základním cílem klasifikace nebezpečných vlastností. Revize požadavků na 
údaje s cílem zamezit redundanci při provádění zkoušek by mohlo značně snížit náklady a 
používání zvířat. Problematické je, že tento oddíl i) nezahrnuje pravidla pro přizpůsobení 
požadavků na údaje in vivo nebo ii) neuvádí schválené zkušební pokyny EU nebo 
mezinárodně schválené zkušební pokyny splňující požadavky na údaje, což je kritické zejména 
v případě mikrobiálních agens.

Pozměňovací návrh 520
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 2 – bod 5.2.2.2 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zkoušky inhalační cestou jsou vhodné, je-
li expozice člověka prostřednictvím 
inhalace hlavní expoziční cestou.

Or.en

Odůvodnění

Jak je diskutováno v oddíle 6.5.1. , provádění zkoušek různými expozičními cestami by nemělo 
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být nutné, pokud je základním cílem klasifikace nebezpečných vlastností. Revize požadavků na 
údaje s cílem zamezit redundanci při provádění zkoušek by mohla značně snížit náklady a 
používání zvířat.  Problematické je, že tento oddíl i) nezahrnuje pravidla pro přizpůsobení 
požadavků na údaje in vivo nebo ii) neuvádí schválené zkušební pokyny EU nebo 
mezinárodně schválené zkušební pokyny splňující požadavky na údaje, což je kritické zejména 
v případě mikrobiálních agens.

Pozměňovací návrh 521
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 2 – bod 5.2.2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.2.2.3. Intraperitoneální/subkutánní 
dávka při jednom podání

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Ani intraperitoneální ani subkutánní injekce nepředstavují významné cesty expozice. Hodnota 
takových studií pro hodnocení nebezpečnosti pro člověka je pochybná a tento požadavek na 
údaje by měl být vypuštěn. Problematické je, že tento oddíl i) nezahrnuje pravidla pro 
přizpůsobení požadavků na údaje in vivo nebo ii) neuvádí schválené zkušební pokyny EU 
nebo mezinárodně schválené zkušební pokyny splňující požadavky na údaje, což je kritické 
zejména v případě mikrobiálních agens.

Pozměňovací návrh 522
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 2 – bod 5.2.5 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zkoušky by měly být prováděny orální 
cestou, pokud se předpokládá, že k 
expozici člověka dochází především 
inhalací. Zkoušky by měly být prováděny 
pouze na základě jedné cesty, jíž dochází k 
expozici.

Or.en
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Odůvodnění

Provádění zkoušek prostřednictvím více expozičních cest by nemělo být nutné ani by nemělo 
být podporováno.  Problematické je, že tento oddíl i) nezahrnuje pravidla pro přizpůsobení 
požadavků na údaje in vivo nebo ii) neuvádí schválené zkušební pokyny EU nebo 
mezinárodně schválené zkušební pokyny splňující požadavky na údaje, což je kritické zejména  
v případě mikrobiálních agens.

Pozměňovací návrh 523
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 2 – bod 5.2.5.1 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zkoušky inhalační cestou jsou vhodné, 
pouze pokud je expozice člověka 
prostřednictvím inhalace hlavní expoziční 
cestou.

Or.en

Odůvodnění

Provádění zkoušek prostřednictvím více expozičních cest by nemělo být nutné ani by nemělo 
být podporováno. Problematické je, že tento oddíl i) nezahrnuje pravidla pro přizpůsobení 
požadavků na údaje in vivo nebo ii) neuvádí schválené zkušební pokyny EU nebo 
mezinárodně schválené zkušební pokyny splňující požadavky na údaje, což je kritické zejména 
v případě mikrobiálních agens.

Pozměňovací návrh 524
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 2 – bod 5.3 – odst. 1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od provádění zkoušek je možné upustit, 
pokud dřívější studie nepřinesly žádné 
důkazy o specifické toxicitě.

Or.en
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Odůvodnění

Mělo by jít o podmíněný požadavek stupně II.  Problematické je, že tento oddíl i) nezahrnuje 
pravidla pro přizpůsobení požadavků na údaje in vivo nebo ii) neuvádí schválené zkušební 
pokyny EU nebo mezinárodně schválené zkušební pokyny splňující požadavky na údaje, což je 
kritické zejména v případě mikrobiálních agens.

Pozměňovací návrh 525
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 2 – bod 5.4 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro nové látky by mělo být možné jako 
součást opakované studie expozice 
vyhodnotit parametry zkoušky mikrojader 
in-vivo.

Or.en

Odůvodnění

Ve farmaceutickém odvětví je stále běžnější zařazovat zkoušky mikrojader do 28 nebo 90 
denních studií všeobecné toxicity na krysách jako prostředek účinného sběru údajů o 
mutagenitě, aniž by bylo nutné provádět samostatnou studii in vivo.  Tento oddíl by měl i) 
zahrnovat pravidla pro přizpůsobení požadavků na údaje in vivo nebo ii) uvádět  schválené 
zkušební pokyny EU nebo mezinárodně schválené zkušební pokyny splňující požadavky na 
údaje, což je kritické zejména v případě mikrobiálních agens.

Pozměňovací návrh 526
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 2 – bod 5.5 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od provádění zkoušek je možné upustit, 
pokud studie o somatických kmenových 
buňkách nepřinesly žádné důkazy o 
genotoxicitě.

Or.en



AM\811563CS.doc 41/71 PE439.930v03-00

CS

Odůvodnění

Mělo by jít o podmíněný požadavek stupně II.  Problematické je, že tento oddíl i) nezahrnuje 
pravidla pro přizpůsobení požadavků na údaje in vivo nebo ii) neuvádí schválené zkušební 
pokyny EU nebo mezinárodně schválené zkušební pokyny splňující požadavky na údaje, což je 
kritické zejména v případě mikrobiálních agens.

Pozměňovací návrh 527
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 2 – bod 8.1 – odst. 1 a 2(nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je možné navrhnout studii toxicity výživy 
pro jeden druh ptáků, pokud profil látky 
ukazuje na možnost, že ptáci budou 
vystaveni významné expozici.
Obecně se nevyžaduje a nepovažuje za 
vhodnou reprodukční studie ptáků, pokud 
studie toxicity výživy (oddíl 8.1.1.) 
prokazuje, že LC50 je vyšší než 5000 
mg/kg.

Or.en

Odůvodnění

Studie toxicity výživy ptáků, pokud k ní vedou profil užívání látky a další úvahy, by se měla 
přísně omezit na jednotlivé druhy. Referenční dokument: • REACH technical guidance: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08.  Problematické je, že tento oddíl i) 
nezahrnuje pravidla pro přizpůsobení požadavků na údaje in vivo nebo ii) neuvádí schválené 
zkušební pokyny EU nebo mezinárodně schválené zkušební pokyny splňující požadavky na 
údaje, což je kritické zejména v případě mikrobiálních agens.

Pozměňovací návrh 528
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 2 – bod 8.2.1 – odst. 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od požadavků na zkoušky toxicity pro 
vodní prostředí prováděných na 
obratlovcích je možné upustit, pokud 
profil užívání látky neukazuje na možnost, 
že vodní prostředí bude vystaveno 
významné expozici.

Or.en

Odůvodnění

Požadavky na provádění zkoušek toxicity pro vodní prostředí by se měly řídit spíše podle 
expozice, než aby byly stanoveny absolutně, zejména s ohledem na provádění zkoušek na 
obratlovcích.  Problematické je, že příloha II hlava 2 i) nezahrnuje pravidla pro přizpůsobení 
požadavků na údaje in vivo nebo ii) neuvádí schválené zkušební pokyny EU nebo 
mezinárodně schválené zkušební pokyny splňující požadavky na údaje, což je kritické zejména 
v případě mikrobiálních agens.

Pozměňovací návrh 529
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha II – hlava 2 – bod 8.7.2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.7.2. Savci vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Mělo by být vypuštěno, dokud nebude dodán odkaz na schválené pokyny EU nebo 
mezinárodní pokyny k provádění zkoušek vztahující se k těmto požadavkům na údaje. 

Pozměňovací návrh 530
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – nadpis 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dokumentace o přípravku obsahuje 
informace nutné k případnému stanovení 
přijatelného denního příjmu (ADI), 
přijatelné úrovně expozice uživatelů 
(AOEL), odhadnuté koncentrace v 
životním prostředí (PEC) a odhadnuté 
koncentrace, při které nedochází k 
nepříznivým účinkům (PNEC).

1. Dokumentace o biocidních přípravcích
obsahuje informace nutné k stanovení, že 
expozice nepřesahuje toxikologicky 
významnou prahovou hodnotu (TTC) 
nebo k případnému stanovení přijatelného 
denního příjmu (ADI), přijatelné úrovně 
expozice uživatelů (AOEL), odhadnuté 
koncentrace v životním prostředí (PEC) a 
odhadnuté koncentrace, při které nedochází 
k nepříznivým účinkům (PNEC).

Or.en

Odůvodnění

Toxikologicky významná prahová hodnota je přístupem k posouzení rizik na základě 
průkazných důkazů a používá se široce v posouzení bezpečnosti potravinářských přídatných 
látek, látek určených k aromatizaci potravin, materiálů přicházejících do styku s potravinami 
a dalších látek, jejichž toxicita není známá, ale s prokazatelně nízkou expozicí člověka. V 
kombinaci se známými informacemi o struktuře a předvídatelným metabolismem nebo jiným 
chováním zařazuje tento přístup chemické látky do tříd, z nichž každá má své vlastní 
přijatelné limity pro expozici člověka. Pokud expozice leží pod těmito velmi nízkými úrovněmi, 
není nutné zkoušky na toxicitu provádět.

Pozměňovací návrh 531
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zkoušky předkládané pro účely povolení se 
provádějí v souladu s metodami popsanými 
v nařízení Rady (ES) č. 440/2008. Pokud je 
však některá metoda nevhodná nebo není 
popsána, použijí se jiné metody, které jsou 
pokud možno mezinárodně uznávané a 
jejichž uvedení v žádosti musí být řádně 
odůvodněno.

Zkoušky předkládané pro účely povolení se 
provádějí v souladu s metodami popsanými 
v nařízení Rady (ES) č. 440/2008. Látky 
uvedené v příloze I nezahrnují 
nanomateriály, pokud tak není výslovně 
uvedeno. Pokud je však některá metoda 
nevhodná nebo není popsána, použijí se 
jiné metody, které jsou pokud možno 
mezinárodně uznávané a jejichž platnost 
musí být v žádosti řádně odůvodněna. 

Or. en
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Odůvodnění

Nanomateriály jsou používány pro své odlišné nebo zdokonalené vlastnosti ve srovnání s 
látkami v masivní podobě. V důsledku své nepatrné velikosti a s tím související relativně
zvětšené povrchové ploše mohou představovat nová rizika. Příslušný vědecký výbor Komise 
dospěl k závěru, že je nutné dále rozvíjet, hodnotit a standardizovat metodologii pro odhady 
expozice a stanovení nebezpečnosti nanomateriálů. Pokud to není jasně stanoveno, nemohou 
být stávající metody pro chemické látky v masivní podobě považovány za metody poskytující 
vhodné údaje.

Pozměňovací návrh 532
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – nadpis 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zkoušky předkládané pro účely povolení 
se provádějí v souladu s metodami 
popsanými v nařízení (ES) č. 440/2008. 
Pokud je však některá metoda nevhodná 
nebo není popsána, použijí se jiné metody, 
které jsou pokud možno mezinárodně 
uznávané a jejichž uvedení v žádosti musí 
být řádně odůvodněno.

5. Zkoušky předkládané pro účely povolení 
se provádějí v souladu s metodami 
popsanými v nařízení Rady (ES) č. 
440/2008. Pokud je však některá metoda 
nevhodná nebo není popsána, použijí se 
jiné metody, které jsou z vědeckého 
hlediska vhodné a jejichž uvedení v 
žádosti musí být řádně odůvodněno.

Or.en

Odůvodnění

Původní znění bodu 5 přílohy III není dost jasné a brání využívání alternativních zkoušek na 
zvířatech uvedených v příloze IV.

Pozměňovací návrh 533
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – nadpis 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. K provedeným zkouškám musí být 
předložen podrobný popis (specifikace) 
použitého materiálu a nečistot v něm. V 

7. K provedeným zkouškám musí být 
předložen podrobný popis (specifikace) 
použitého materiálu a nečistot v něm.
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případě potřeby se pro všechny 
toxikologicky/ekotoxikologicky závažné 
chemické složky biocidního přípravku 
požadují údaje stanovené v příloze II, 
zejména pokud jsou složkami sledované 
látky, které jsou vymezeny v článku 3.

Or.en

Odůvodnění

Je nepřijatelné, aby požadavky na údaje pro zařazení aktivní látky do přílohy I a pro povolení 
biocidního přípravku vedly k duplicitě zkoušek nebo jejich opakování, zejména pokud tyto 
zkoušky zahrnují pokusy na zvířatech. Neaktivní látky ve složení biocidního přípravku jsou 
regulovány podle REACH. Toto ustanovení by proto mělo být vypuštěno s cílem zamezit 
nejasnostem nebo případné duplicitě provádění zkoušek na obratlovcích.

Pozměňovací návrh 534
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – nadpis 1 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V případě zkušebních údajů 
vypracovaných přede dnem … [Úř. věst.: 
vložte datum uvedené v čl. 85 prvním 
pododstavci] jinými metodami než těmi, 
které stanoví nařízení (ES) č. 440/2008, 
musí o přiměřenosti těchto údajů pro účely 
tohoto nařízení a o nutnosti provést nové 
zkoušky podle nařízení (ES) č. 440/2008 
rozhodnout v jednotlivých případech 
příslušný orgán dotčeného členského státu 
a zohlednit přitom kromě jiných faktorů i 
nutnost minimalizovat zkoušky na 
obratlovcích.

8. V případě zkušebních údajů 
vypracovaných přede dnem … [Úř. věst.:  
vložte datum uvedené v čl. 85 prvním 
pododstavci] jinými metodami než těmi, 
které stanoví nařízení (ES) č. 440/2008, 
musí o přiměřenosti těchto údajů pro účely 
tohoto nařízení a o nutnosti provést nové 
zkoušky podle nařízení (ES) č. 440/2008 
rozhodnout v jednotlivých případech
příslušný orgán dotčeného členského státu 
uvedený v dohodě s ECHA a zohlednit 
přitom kromě jiných faktorů i nutnost 
minimalizovat zkoušky na obratlovcích.

Or.en
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Pozměňovací návrh 535
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 1 – bod 3.7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.7. Stabilita při skladování – stabilita a 
doba skladovatelnosti. Účinky světla, 
teploty a vlhkosti na technické vlastnosti 
biocidního přípravku; reaktivita s 
materiálem obalu

3.7. Stabilita při skladování – stabilita a 
doba skladovatelnosti. Účinky světla, 
teploty a vlhkosti na technické vlastnosti 
biocidního přípravku; reaktivita s 
materiálem obalu

Stabilita při skladování a doba 
skladovatelnosti budou obecně stanoveny 
podle stability aktivní látky. V případě 
snadno rozložitelných aktivních látek 
mohou být stabilita při skladování a doba 
skladovatelnosti stanoveny jinými 
platnými vědeckými prostředky, jako je 
extrapolace analytických údajů pro 
aktivní látku získaných při pokusech se 
stárnutím přípravku, do dosažení prahu 
účinnosti.

Or.en

Odůvodnění

Standardní zkoušky stability založené na měřeních a kvantifikaci aktivní látky nejsou vhodné 
pro přípravky obsahující snadno rozložitelné aktivní látky, jako je hypochlorid sodný. Je 
známo, že tyto látky při svém rozkladu nerespektují přijímané hodnoty (limity FAO, WHO).
Proto je v těchto případech vhodnější, aby byly stabilita při skladování a doba 
skladovatelnosti stanoveny jinými prostředky, jako je extrapolace analytických údajů pro 
aktivní látku získaných při pokusech se stárnutím přípravku, do dosažení prahu účinnosti.

Pozměňovací návrh 536
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 1 – bod 6.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V případě studií uvedených v oddílech 
6.1.1 až 6.1.3 se biocidní přípravky jiné 

 V případě studií uvedených v oddílech 
6.1.1 až 6.1.3 je základním přístupem 
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než plyny podávají alespoň dvěma 
cestami, z nichž by jedna měla být cestou 
orální. Volba druhé cesty podání závisí na 
povaze přípravku a pravděpodobné cestě 
expozice člověka. Plyny a těkavé kapaliny 
by měly být podávány inhalační cestou.

klasifikace výpočtem. Pouze ve 
výjimečných případech je třeba zvážit 
provádění dalších zkoušek in vivo a v 
těchto případech by se měly provádět 
zkoušky pouze pro jedinou 
nejvýznamnější expoziční cestu. Plyny a 
těkavé kapaliny by měly být podávány 
inhalační cestou.

Or.en

Odůvodnění

V příloze II směrnice 1999/45/ES se uvádí „klasifikace výpočtem“ jako alternativa k 
nadbytečnému provádění zkoušek in vivo pro přípravky s přesně daným složením tvořených 
velmi dobře známými aktivními látkami nebo jinými složkami. Tento přístup by měl být 
prosazován i v nařízení o biocidních přípravcích. Výzkumy ukazují, že ve více než 99 % 
případů nepřinášejí dermatologické studie žádné další údaje vhodné pro stanovení 
nebezpečnosti, které by již nebyly získány orální cestou. Proto by měly být požadavky na 
údaje změněny tak, aby odrážely tato nová zjištění.

Pozměňovací návrh 537
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 1 – bod 6.1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.1.2. Dermální vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Tento požadavek na údaje by měl být vypuštěn na základě výše uvedené analýzy, podle níž se 
klasifikace na základě dermatologických údajů kryje s klasifikací na základě orálního příjmu 
ve více než 99 % případů. Dermatologická klasifikace tedy může být založena přímo na 
údajích získaných v případě orálního příjmu.

Pozměňovací návrh 538
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 1 – bod 6.1.3 – odst. 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zkoušky inhalací jsou náležité, pouze 
pokud i) nelze provést klasifikaci 
prostřednictvím výpočtu a ii) inhalace 
představuje hlavní cestu expozice člověka,  
přičemž se zohlední tlak par látky nebo 
možnost expozice aerosolům, částicím 
nebo kapénkám inhalovatelných rozměrů.
První volbou provádění zkoušek in vivo je 
metoda stanovení třídy akutní toxicity 
(Acute Toxic Class Method). Pouze za 
výjimečných okolností by měla být použita 
klasická zkouška letální koncentrace 
(LC50). Použití jiné zkoušky se odůvodní.

Or.en

Odůvodnění

V příloze II směrnice 1999/45/ES se uvádí „klasifikace výpočtem“ jako alternativa k 
nadbytečnému provádění zkoušek in vivo pro přípravky s přesně daným složením tvořených 
velmi dobře známými aktivními látkami nebo jinými složkami. Tento přístup by měl být 
prosazován i v nařízení o biocidních přípravcích. Výzkumy ukazují, že ve více než 99 % 
případů nepřinášejí dermatologické studie žádné další údaje vhodné pro stanovení 
nebezpečnosti, které by již nebyly získány orální cestou. Proto by měly být požadavky na 
údaje změněny tak, aby odrážely tato nová zjištění.

Pozměňovací návrh 539
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 1 – bod 6.1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.1.4. V případě biocidních přípravků, 
které mají být povoleny pro použití s 
jinými biocidními přípravky, se směs 
přípravků zkouší pokud možno na akutní 
dermální toxicitu, případně na kožní a 
oční dráždivost.

vypouští se

Or.en



AM\811563CS.doc 49/71 PE439.930v03-00

CS

Odůvodnění

Tento požadavek by měl být zrušen, protože by vedl k nikoli nezbytnému používání obratlovců 
pro letální či stresující studie, které by neměly žádný či měly pouze omezený přínos k údajům 
získaným z jiných akutních zkoušek.

Pozměňovací návrh 540
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 1 – bod 6.2 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základním přístupem by měla být 
klasifikace výpočtem.

Or.en

Odůvodnění

V příloze II směrnice 1999/45/ES se uvádí „klasifikace výpočtem“ jako alternativa k 
nadbytečnému provádění zkoušek in vivo pro přípravky s přesně daným složením tvořených 
velmi dobře známými aktivními látkami nebo jinými složkami. Tento přístup by měl být 
důrazněji prosazován i v nařízení o biocidních přípravcích. Referenční dokumenty: •

směrnice 1999/45/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:CS:HTML 

Pozměňovací návrh 541
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 1 – bod 6.3 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základním přístupem by měla být 
klasifikace výpočtem.

Or.en

Odůvodnění

V příloze II směrnice 1999/45/ES se uvádí „klasifikace výpočtem“ jako alternativa k 
nadbytečnému provádění zkoušek in vivo pro přípravky s přesně daným složením tvořených 
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velmi dobře známými aktivními látkami nebo jinými složkami. Tento přístup by měl být 
důrazněji prosazován i v nařízení o biocidních přípravcích. Referenční dokumenty: •

směrnice 1999/45/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:CS:HTML. Problematické je, že tento dokument nezahrnuje pravidla 
pro přizpůsobení požadavků na údaje in vivo.

Pozměňovací návrh 542
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 1 – oddíl 6.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.4 Informace o dermální absorpci Informace o dermální absorpci in-vitro.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny OECD pro testování dermální dráždivosti in vitro jsou dostupné od roku 2004 a pro 
účely nařízení o biocidních přípravcích mohou plně nahradit metodu in vivo. V důsledku toho 
by tyto požadavky na údaje měly výslovně uvádět metodu in vitro jako jediný nutný nebo 
přijatelný přístup ke splnění tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 543
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 1 – bod 9.2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.2.1. V případě potřeby všechny 
informace požadované v oddíle 12 přílohy 
II

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Ve zmiňovaném požadavku v současnosti chybí jakýkoli popis uvažovaných specifických 
údajů, pravidel pro úpravu nebo úvaha, proč by klasifikace prostřednictvím výpočtu nemohla 
představovat dostatečný přístup založený na údajích pro aktivní látky uvedených v příloze II.
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Pozměňovací návrh 544
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 1 – oddíl 9.3.1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.3.1.1. Akutní orální toxicita, pokud již 
nebyla zjištěna v souladu s oddílem 7 
přílohy II

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podle technických pokynů k REACH, „málo scénářů (pokud vůbec) vede k pravděpodobnému 
vysokému riziku otravy ptáků“  a „důkazy získané na základě pesticidů ukazují, že chronické 
účinky nelze věrohodně extrapolovat nebo vyvodit z údajů vztahujících se k akutní toxicitě.“
Stejně tak tento požadavek na údaje nijak nepřispěje či přispěje velmi málo k posouzení rizik 
pro životní prostředí, a měl by být proto vypuštěn.

Pozměňovací návrh 545
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 1 – bod 9.3.3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.3.3.1. Toxicita pro suchozemské 
obratlovce jiné než ptáky

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Mělo by být vypuštěno, dokud nebude dodán odkaz na schválené zkušební pokyny EU nebo 
mezinárodní schválené zkušební pokyny vztahující se k těmto požadavkům na údaje. 
Problematické je, že tento oddíl nezahrnuje pravidla pro přizpůsobení požadavků na údaje in 
vivo.
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Pozměňovací návrh 546
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 2 – bod 6.1.1 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základním přístupem by měla být 
klasifikace výpočtem. Pouze ve 
výjimečných případech je třeba zvážit 
provádění dalších zkoušek in vivo a v 
těchto případech by se měly provádět 
zkoušky pouze pro jedinou 
nejvýznamnější expoziční cestu.

Or.en

Odůvodnění

V příloze II směrnice 1999/45/ES se uvádí „klasifikace výpočtem“ jako alternativa k 
nadbytečnému provádění zkoušek in vivo pro přípravky s přesně daným složením tvořených 
velmi dobře známými aktivními látkami nebo jinými složkami. Tento přístup by měl být 
prosazován i v nařízení o biocidních přípravcích. Výzkumy ukazují, že ve více než 99 % 
případů nepřinášejí dermatologické studie žádné další údaje vhodné pro stanovení 
nebezpečnosti, které by již nebyly získány orální cestou. Proto by měly být požadavky na 
údaje změněny tak, aby odrážely tato nová zjištění.

Pozměňovací návrh 547
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 2 – bod 6.1.2 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zkoušky inhalační cestou jsou vhodné, 
pouze pokud i) nelze provést klasifikaci 
výpočtem a ii) expozice člověka 
prostřednictvím inhalace je hlavní 
expoziční cestou.

Or.en

Odůvodnění

V příloze II směrnice 1999/45/ES se uvádí „klasifikace výpočtem“ jako alternativa k 
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nadbytečnému provádění zkoušek in vivo pro přípravky s přesně daným složením tvořených 
velmi dobře známými aktivními látkami nebo jinými složkami. Tento přístup by měl být 
prosazován i v nařízení o biocidních přípravcích. Výzkumy ukazují, že ve více než 99 % 
případů nepřinášejí dermatologické studie žádné další údaje vhodné pro stanovení 
nebezpečnosti, které by již nebyly získány orální cestou. Proto by měly být požadavky na
údaje změněny tak, aby odrážely tato nová zjištění.

Pozměňovací návrh 548
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 2 – bod 6.2.1 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základním přístupem by měla být 
klasifikace výpočtem.

Or.en

Odůvodnění

V příloze II směrnice 1999/45/ES se uvádí „klasifikace výpočtem“ jako alternativa k 
nadbytečnému provádění zkoušek in vivo pro přípravky s přesně daným složením tvořených 
velmi dobře známými aktivními látkami nebo jinými složkami. Tento přístup by měl být 
důrazněji prosazován i v nařízení o biocidních přípravcích. Referenční dokumenty: •

směrnice 1999/45/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:CS:HTML. Problematické je, že tento oddíl nezahrnuje pravidla pro 
přizpůsobení požadavků na údaje in vivo.

Pozměňovací návrh 549
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 2 – bod 6.2.2 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základním přístupem by měla být 
klasifikace výpočtem.

Or.en
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Odůvodnění

V příloze II směrnice 1999/45/ES se uvádí „klasifikace výpočtem“ jako alternativa k 
nadbytečnému provádění zkoušek in vivo pro přípravky s přesně daným složením tvořených 
velmi dobře známými aktivními látkami nebo jinými složkami. Tento přístup by měl být 
důrazněji prosazován i v nařízení o biocidních přípravcích. Referenční dokumenty: •

směrnice 1999/45/EC: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. Problematické je, že tento oddíl nezahrnuje pravidla pro 
přizpůsobení požadavků na údaje in vivo.

Pozměňovací návrh 550
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 2 – bod 6.2.3 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základním přístupem by měla být 
klasifikace výpočtem.

Or.en

Odůvodnění

V příloze II směrnice 1999/45/ES se uvádí „klasifikace výpočtem“ jako alternativa k 
nadbytečnému provádění zkoušek in vivo pro přípravky s přesně daným složením tvořených 
velmi dobře známými aktivními látkami nebo jinými složkami. Tento přístup by měl být 
důrazněji prosazován i v nařízení o biocidních přípravcích. Referenční dokumenty: •

směrnice 1999/45/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. Problematické je, že tento oddíl nezahrnuje pravidla pro 
přizpůsobení požadavků na údaje in vivo.

Pozměňovací návrh 551
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 2 – oddíl 9.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.1. Účinky na ptáky vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Není nutné pro formulovaný přípravek. V příloze II směrnice 1999/45/ES se výslovně uvádí 
„klasifikace výpočtem“ jako alternativa k nadbytečnému provádění zkoušek in vivo pro 
přípravky s přesně daným složením tvořených velmi dobře známými aktivními látkami nebo 
jinými složkami. Tento přístup by měl být důrazněji prosazován i v nařízení o biocidních 
přípravcích.

Pozměňovací návrh 552
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 2 – oddíl 9.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.2. Účinky na vodní organismy vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V příloze II směrnice 1999/45/ES se výslovně uvádí „klasifikace výpočtem“ jako alternativa 
k nadbytečnému provádění zkoušek in vivo pro přípravky s přesně daným složením 
tvořených velmi dobře známými aktivními látkami nebo jinými složkami. Tento přístup by 
měl být důrazněji prosazován i v nařízení o biocidních přípravcích.

Pozměňovací návrh 553
Julie Girling

Návrh nařízení
Příloha III – hlava 2 – oddíl 9.7.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9.7.2. Savci vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vypuštěno, dokud nebude dodán odkaz na schválené zkušební pokyny EU nebo 
mezinárodní schválené zkušební pokyny vztahující se k těmto požadavkům na údaje. 
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Pozměňovací návrh 554
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha IV – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ÚPRAVU 
POŽADAVKŮ NA ÚDAJE

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné dodat potřebné  údaje stanovené pro hodnocení a povolení aktivních přísad s 
cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí a vyhnout se zhoršování současných standardů 
stanovených směrnicí o biocidních přípravcích 98/8/ES. Navrhované zavedení možnosti 
neuvádět některé údaje je v rozporu s úsilím o ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh 555
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha IV – úvodní odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žadatel může navrhnout úpravu 
požadavků na údaje stanovených 
v přílohách II a III podle obecných 
pravidel uvedených v této příloze. Důvody 
takových úprav požadavků na údaje musí 
být jasně uvedeny v příslušné položce 
dokumentace s odkazem na zvláštní 
pravidlo(a) v této příloze.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné dodat potřebné údaje stanovené pro hodnocení a povolení aktivních přísad s 
cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí a vyhnout se zhoršování současných standardů 
stanovených směrnicí o biocidních přípravcích 98/8/ES. Navrhované zavedení možnosti 
neuvádět některé údaje je v rozporu s úsilím o ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 556
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1.1.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.3a. Výpočetní metody pro posouzení 
zdravotních rizik přípravků
Požadavky na údaje pro přípravky mohou 
být obecně vypuštěny a nahrazeny 
přístupem založeným na výpočtu 
uvedeným v příloze II směrnice 
1999/45/ES, který se vztahuje na všechny 
přípravky a která zohledňuje všechna 
zdravotní rizika látek v přípravku 
obsažených. Specifické pokyny se týkají 
následujících kategorií negativních 
zdravotních účinků:
- akutní letální účinky;
- neletální nevratné účinky po jedné 
expozici;
- závažné účinky po opakované nebo 
dlouhodobé expozici;
- žíravé účinky, dráždivé účinky;
- senzibilizující účinky;
- karcinogenní účinky;
- mutagenní účinky;
- toxické účinky na reprodukci.

Or.en

Odůvodnění

V příloze II směrnice 1999/45/ES se výslovně uvádí „klasifikace výpočtem“ jako alternativa k 
nadbytečnému provádění zkoušek in vivo pro přípravky s přesně daným složením tvořených 
velmi dobře známými aktivními látkami nebo jinými složkami. Tento přístup by měl být 
důrazněji prosazován i v nařízení o biocidních přípravcích. Referenční dokumenty: •

směrnice 1999/45/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:CS:HTML 
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Pozměňovací návrh 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1.4 – odst. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) výsledky jsou přiměřené pro účely 
klasifikace, označování a posouzení rizik a

2) výsledky jsou přiměřené pro účely 
klasifikace, označování a/nebo posouzení 
rizik a

Or.en

Odůvodnění

Některé zkoušky toxicity (např. akutní studie) se používají výlučně pro účely klasifikace a 
označování, a nikoli pro posuzování rizik; je proto důležité upravit tyto různé regulační účely 
pomocí výrazů „a/nebo“.

Pozměňovací návrh 558
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1.4 – odst. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) výsledky jsou přiměřené pro účely 
klasifikace a označování a posouzení rizik 
a

2) výsledky jsou přiměřené pro účely 
klasifikace, a/nebo označování a posouzení 
rizik; a

Or.en

Odůvodnění

Některé zkoušky toxicity (např. akutní studie) se používají výlučně pro účely klasifikace a 
označování, a nikoli pro posuzování rizik; je proto důležité upravit tyto různé regulační účely 
pomocí výrazů „a/nebo“.

Pozměňovací návrh 559
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1.5 – odst. 3 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– být přiměřené pro účely 
klasifikace, označování a posouzení rizik,

– být přiměřené pro účely klasifikace 
a označování a/nebo posouzení rizik,

Or.en

Odůvodnění

Některé zkoušky toxicity (např. akutní studie) se používají výlučně pro účely klasifikace a 
označování, a nikoli pro posuzování rizik; je proto důležité upravit tyto různé regulační účely 
pomocí výrazů „a/nebo“.

Pozměňovací návrh 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1.5 – odst. 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– být přiměřené pro účely 
klasifikace, označování a posouzení rizik,

být přiměřené pro účely klasifikace 
a označování a/nebo posouzení rizik,

Or.en

Odůvodnění

Některé zkoušky toxicity (např. akutní studie) se používají výlučně pro účely klasifikace a 
označování, a nikoli pro posuzování rizik; je proto důležité upravit tyto různé regulační účely 
pomocí výrazů „a/nebo“.

Pozměňovací návrh 561
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. ZKOUŠKY NEJSOU TECHNICKY 
MOŽNÉ

vypouští se

Od zkoušek pro určitou sledovanou 
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vlastnost lze upustit, není-li technicky 
možné provést studii v důsledku vlastností 
látky: např. nelze použít velmi těkavé, 
vysoce reaktivní nebo nestálé látky, při 
smísení látky s vodou může hrozit 
nebezpečí požáru nebo výbuchu nebo není 
možné radioznačení látky vyžadované 
v některých studiích. Vždy je nutné 
dodržovat pokyny pro příslušné zkušební 
metody, zejména pokud jde o technická 
omezení některé metody.

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné dodat potřebné údaje stanovené pro hodnocení a povolení aktivních přísad s 
cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí a vyhnout se zhoršování současných standardů 
stanovených směrnicí o biocidních přípravcích 98/8/ES. Navrhované zavedení možnosti 
neuvádět některé údaje je v rozporu s úsilím o ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh 562
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. ZKOUŠKY PŘIZPŮSOBENÉ 
EXPOZICI KONKRÉTNÍCH 
PŘÍPRAVKŮ

vypouští se

3.1. Na základě údajů týkajících se 
expozice je možné upustit od zkoušek 
podle oddílů 6 a 7 příloh II a III.
3.2. Ve všech případech je nutné 
poskytnout přiměřené odůvodnění 
a dokumentaci. Zdůvodnění se musí 
zakládat na posouzení expozice v souladu 
s technickými poznámkami k pokynům.

Or.en
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Odůvodnění

Je nezbytné dodat potřebné údaje stanovené pro hodnocení a povolení aktivních přísad s 
cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí a vyhnout se zhoršování současných standardů 
stanovených směrnicí o biocidních přípravcích 98/8/ES. Navrhované zavedení možnosti 
neuvádět některé údaje je v rozporu s úsilím o ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh 563
Christa Klaß

Návrh nařízení
Příloha V – typ přípravku 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přípravky používané pro konzervaci 
vláknitých nebo polymerních materiálů, 
jako je kůže, pryž, papír nebo textilní 
výrobky potlačováním mikrobiální 
kontaminace.

Přípravky používané pro konzervaci 
vláknitých nebo polymerních materiálů, 
jako je kůže, pryž, papír nebo textilní 
výrobky potlačováním mikrobiální 
kontaminace.

Patří sem přípravky inhibující povrchové 
struktury mikroorganismů (např. 
patogenních či zápach generujících 
mikroorganismů), jež tak omezují tvorbu 
zápachu či jí předcházejí a/nebo mají 
další využití.

Or.de

Odůvodnění

Katalog skupin přípravků musí zahrnovat rovněž biocidní přípravky využívané v textilním 
průmyslu.

Pozměňovací návrh 564
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Příloha V – typ přípravku 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Typ přípravku 20: -  Typ přípravku 20: - Dezinfekční 
přípravky pro oblast potravin a krmiv
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Přípravky používané pro dezinfekci 
potravin nebo krmiv od škodlivých 
organismů.

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat typ biocidního přípravku 20 („konzervační přípravky pro potraviny 
nebo krmiva“), avšak jeho definice musí být změněna, protože tyto biocidní přípravky nejsou 
konzervačními, nýbrž dezinfekčními prostředky. Například přípravky používané pro dezinfekci 
potravin od patogenů člověka, jako je bakterie Salmonela, nesplňují požadavky právních 
předpisů o doplňkových látkách v potravinách. Tyto přípravky neúčinkují ani jako 
konzervační přípravky proti kontaminaci krmiv. Proto je nutné je považovat za dezinfekční 
prostředky.

Pozměňovací návrh 565
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Příloha V – typ přípravku 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Typ přípravku 20: -  Typ přípravku 20: - Dezinfekční 
přípravky pro oblast potravin a krmiv
Přípravky používané pro dezinfekci 
potravin nebo krmiv od škodlivých 
organismů.

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat typ biocidního přípravku 20, protože tyto biocidní přípravky nejsou 
konzervačními, nýbrž dezinfekčními prostředky. Například přípravky používané pro dezinfekci 
potravin od patogenů člověka, jako je bakterie Salmonela, nesplňují požadavky právních 
předpisů o doplňkových látkách v potravinách. Tyto přípravky totiž nemají „příznivé 
vlastnosti pro krmiva“,  ani nezlepšují jejich vlastnosti ani nemají konzervační vlastnosti. 
Jejich cílem je zabránit kontaminaci vajec a kuřecího a vepřového masa, a proto musí být 
považovány ze dezinfekční látky, jejichž jediným účelem je ochrana lidského zdraví.
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Pozměňovací návrh 566
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha V – typ přípravku 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Typ přípravku 20: -  Typ přípravku 20: Dezinfekční přípravky 
pro oblast potravin a krmiv
Přípravky používané pro dezinfekci 
potravin nebo krmiv od škodlivých 
organismů.

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat typ biocidního přípravku 20  z bývalé směrnice 98/8 („konzervační 
přípravky pro potraviny nebo krmiva“), avšak jeho definice musí být změněna, protože tyto 
biocidní přípravky nejsou konzervačními, nýbrž dezinfekčními prostředky (v důsledku čehož 
stará definice působila nejasnosti). Například přípravky používané pro dezinfekci potravin od 
patogenů člověka, jako je bakterie Salmonela, nesplňují požadavky právních předpisů o 
doplňkových látkách v potravinách. Tyto přípravky totiž nemají „příznivé vlastnosti pro 
krmiva“,  ani nezlepšují jejich vlastnosti.

Pozměňovací návrh 567
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha VI – úvod – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V zájmu zajištění vysoké a 
harmonizované úrovně ochrany zdraví 
člověka, zvířat a životního prostředí je 
třeba identifikovat všechna rizika 
vyplývající z použití biocidního přípravku. 
Za tímto účelem se provádí posouzení 
rizik, aby se stanovila přijatelnost nebo 
nepřijatelnost všech rizik identifikovaných 
během navrženého běžného použití 
biocidního přípravku. Posouzení rizik se 
provádí jako posouzení rizik spojených s 
příslušnými jednotlivými složkami 

2. V zájmu zajištění vysoké a 
harmonizované úrovně ochrany zdraví 
člověka, zvířat a životního prostředí je 
třeba identifikovat všechna rizika 
vyplývající z použití biocidního přípravku. 
Za tímto účelem se provádí posouzení 
rizik, aby se stanovila přijatelnost nebo 
nepřijatelnost všech rizik identifikovaných 
během navrženého běžného použití 
biocidního přípravku. Posouzení rizika se 
provádí jako posouzení rizik spojených s 
příslušnými jednotlivými složkami 
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biocidního přípravku. biocidního přípravku, přičemž se náležitě 
zohlední kumulativní, kombinační a 
synergické účinky.

Or. en

Odůvodnění

Do obecných zásad pro posuzování jednotlivých případů je nutno výslovně zahrnout 
kumulativní, kombinační a synergické účinky.

Pozměňovací návrh 568
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha VI – úvod – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vždy se požaduje posouzení rizik účinné 
látky nebo látek přítomných v biocidním 
přípravku. Toto posouzení bude již 
provedeno pro účely zařazení účinné látky 
do přílohy I. Toto posouzení rizik zahrnuje 
identifikaci nebezpečí a v případě potřeby 
posouzení vztahu dávka (koncentrace) –
odezva (účinek), posouzení expozice a 
charakterizaci rizik. V případech, kdy nelze 
provést kvantitativní hodnocení rizik, 
provede se hodnocení kvalitativní.

3. Vždy se požaduje posouzení rizik účinné 
látky nebo látek přítomných v biocidním 
přípravku. Toto posouzení bude již 
provedeno pro účely zařazení účinné látky 
do přílohy I. Toto posouzení rizik zahrnuje 
identifikaci nebezpečí a v případě potřeby 
posouzení vztahu dávka (koncentrace) –
odezva (účinek), posouzení expozice a 
charakterizaci rizik, přičemž se náležitě 
zohlední kumulativní, kombinační a 
synergické účinky. V případech, kdy nelze 
provést kvantitativní posouzení rizik, 
provede se posouzení kvalitativní.

Or. en

Odůvodnění

Do obecných zásad pro posuzování jednotlivých případů je nutno výslovně zahrnout 
kumulativní, kombinační a synergické účinky.  
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Pozměňovací návrh 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha VI – úvod – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dodatečné posouzení rizik jakékoliv 
jiné sledované látky přítomné v biocidním 
přípravku se provede stejným způsobem, 
který byl popsán výše, má-li to z hlediska 
použití biocidního přípravku význam.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Je nepřijatelné požadovat posouzení rizik pro jiné než aktivní látky biocidního přípravku.
Vedlo by to k duplikaci postupů zkoušek, včetně pokusů na zvířatech, protože všechny 
chemické složky musí být posouzeny rovněž v rámci nařízení REACH. Spíše by měly být do 
jednotlivých dokumentací zařazeny veškeré dostupné údaje o neaktivních složkách přípravku.

Pozměňovací návrh 570
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha VI – úvod – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dodatečné posouzení rizik jakékoliv 
jiné sledované látky přítomné v biocidním 
přípravku se provede stejným způsobem, 
který byl popsán výše, má-li to z hlediska 
použití biocidního přípravku význam.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Je nepřijatelné požadovat posouzení rizik pro jiné než aktivní látky biocidního přípravku.
Vedlo by to k duplikaci postupů zkoušek, včetně pokusů na zvířatech, protože všechny 
chemické složky musí být posouzeny rovněž v rámci nařízení REACH. Spíše by měly být do 
jednotlivých dokumentací zařazeny veškeré dostupné údaje o neaktivních složkách přípravku.
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Pozměňovací návrh 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha VI – hodnocení – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Vždy se provede posouzení rizik 
účinné látky přítomné v biocidním 
přípravku. Pokud navíc existují v 
biocidním přípravku jakékoliv sledované 
látky, provede se posouzení rizik pro
každou z nich. Posouzení rizik zahrnuje
navržené běžné použití biocidního 
přípravku spolu se scénářem pro nejméně 
příznivý reálný případ včetně všech 
závažných otázek spojených s výrobou a 
zneškodňováním buď pro biocidní 
přípravek samotný, nebo pro každý 
materiál jím ošetřený.

14. Vždy se provede posouzení rizik 
účinné látky přítomné v biocidním 
přípravku. Pokud navíc existují v 
biocidním přípravku jakékoliv sledované 
látky, zařadí se do dokumentace za účelem 
povolení biocidního přípravku veškeré 
dostupné údaje o každé z těchto látek. 
Tyto údaje zahrnují navržené běžné 
použití biocidního přípravku spolu se 
scénářem pro nejméně příznivý reálný 
případ včetně všech závažných otázek 
spojených s výrobou a zneškodňováním 
buď pro biocidní přípravek samotný, nebo 
pro každý materiál jím ošetřený.

Or.en

Odůvodnění

Je nepřijatelné požadovat posouzení rizik pro jiné než aktivní látky biocidního přípravku.
Vedlo by to k duplikaci postupů zkoušek, včetně pokusů na zvířatech, protože všechny 
chemické složky musí být posouzeny rovněž v rámci nařízení REACH. Spíše by měly být do 
jednotlivých dokumentací zařazeny veškeré dostupné údaje o neaktivních složkách přípravku.

Pozměňovací návrh 572
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha VI – hodnocení – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Vždy se provede posouzení rizik 
účinné látky přítomné v biocidním 
přípravku. Pokud navíc existují v 
biocidním přípravku jakékoliv sledované 
látky, provede se posouzení rizik pro 
každou z nich. Posouzení rizik zahrnuje
navržené běžné použití biocidního 

14. Vždy se provede posouzení rizik 
účinné látky přítomné v biocidním 
přípravku. Pokud navíc existují v 
biocidním přípravku jakékoliv sledované 
látky, zařadí se do dokumentace za účelem 
povolení biocidního přípravku veškeré 
dostupné údaje o každé z těchto látek. 
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přípravku spolu se scénářem pro nejméně 
příznivý reálný případ včetně všech 
závažných otázek spojených s výrobou a 
zneškodňováním buď pro biocidní 
přípravek samotný, nebo pro každý 
materiál jím ošetřený.

Tyto údaje zahrnují navržené běžné 
použití biocidního přípravku spolu se 
scénářem pro nejméně příznivý reálný 
případ včetně všech závažných otázek 
spojených s výrobou a zneškodňováním 
buď pro biocidní přípravek samotný, nebo 
pro každý materiál jím ošetřený.

Or.en

Odůvodnění

Viz rovněž poznámka k příloze VI, úvodní část, 4.

Pozměňovací návrh 573
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha VI – hodnocení – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. Pro každou účinnou látku a každou 
sledovanou látku, které jsou přítomné 
v biocidním přípravku, zahrnuje posouzení 
rizik identifikaci nebezpečí a stanovení 
odpovídajících úrovní dávky bez 
pozorovaného nepříznivého účinku 
(NOAEL) tam, kde je to možné. V případě 
potřeby zahrnuje také posouzení vztahu 
dávka (koncentrace) – odezva (účinek) 
spolu s posouzením expozice a 
charakterizací rizik.

15. Pro každou účinnou látku a každou 
sledovanou látku, které jsou přítomné 
v biocidním přípravku, zahrnuje posouzení 
rizik identifikaci nebezpečí a stanovení 
odpovídajících úrovní dávky bez 
pozorovaného nepříznivého účinku 
(NOAEL) tam, kde je to možné. V případě 
potřeby zahrnuje také posouzení vztahu 
dávka (koncentrace) – odezva (účinek) 
spolu s posouzením expozice a
charakterizací rizik, přičemž se náležitě 
zohlední kumulativní, kombinační a 
synergické účinky.

Or. en

Odůvodnění

Do obecných zásad pro posuzování jednotlivých případů je nutno výslovně zahrnout 
kumulativní, kombinační a synergické účinky.
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Pozměňovací návrh 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha VI – hodnocení – bod 20 – odrážka 9 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– – imunotoxicita

Or.en

Pozměňovací návrh 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha VI – hodnocení – bod 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

47. Údaje se předloží příslušným orgánům, 
které je vyhodnotí za účelem posouzení 
toho, zda biocidní přípravek při svém 
účinku na cílové obratlovce nezpůsobuje 
jejich zbytečné utrpení. Tento postup 
zahrnuje hodnocení mechanismu, kterým 
vzniká účinek, a hodnocení pozorovaných 
účinků na chování a zdraví cílových 
obratlovců; v případě, že zamýšleným 
účinkem je zabití cílového organismu, 
vyhodnotí se doba nezbytná pro usmrcení 
cílového obratlovce a podmínky, za 
kterých smrt nastane.

47. Údaje se předloží příslušným orgánům, 
které je vyhodnotí za účelem posouzení 
toho, zda biocidní přípravek při svém 
účinku na cílové obratlovce nezpůsobuje 
jejich zbytečné utrpení a bolest. Tento 
postup zahrnuje hodnocení mechanismu, 
kterým vzniká účinek, a hodnocení 
pozorovaných účinků na chování a zdraví 
cílových obratlovců; v případě, že 
zamýšleným účinkem je zabití cílového 
organismu, vyhodnotí se doba nezbytná 
pro usmrcení cílového obratlovce a 
podmínky, za kterých smrt nastane. Tato 
zjištění se pro každý schválený biocidní 
přípravek zveřejní na internetových 
stránkách agentury.

Or.en

Pozměňovací návrh 576
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Příloha VI – hodnocení – bod 47
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

47. Údaje se předloží příslušným orgánům, 
které je vyhodnotí za účelem posouzení 
toho, zda biocidní přípravek při svém 
účinku na cílové obratlovce nezpůsobuje 
jejich zbytečné utrpení. Tento postup 
zahrnuje hodnocení mechanismu, kterým 
vzniká účinek, a hodnocení pozorovaných 
účinků na chování a zdraví cílových 
obratlovců; v případě, že zamýšleným 
účinkem je zabití cílového organismu, 
vyhodnotí se doba nezbytná pro usmrcení 
cílového obratlovce a podmínky, za 
kterých smrt nastane.

47. Údaje se předloží příslušným orgánům, 
které je vyhodnotí za účelem posouzení 
toho, zda biocidní přípravek při svém 
účinku na cílové obratlovce nezpůsobuje 
jejich zbytečné utrpení a bolest. Tento 
postup zahrnuje hodnocení mechanismu, 
kterým vzniká účinek, a hodnocení 
pozorovaných účinků na chování a zdraví 
cílových obratlovců; v případě, že 
zamýšleným účinkem je zabití cílového 
organismu, vyhodnotí se doba nezbytná 
pro usmrcení cílového obratlovce a 
podmínky, za kterých smrt nastane. Tato 
zjištění se pro každý schválený biocidní 
přípravek zveřejní na internetových 
stránkách agentury.

Or.en

Pozměňovací návrh 577
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Příloha VI – rozhodování – bod 59 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– povahu a intenzitu účinku, - povahu a intenzitu účinku, přičemž se 
náležitě zohlední kumulativní, 
kombinační a synergické účinky

Or. en

Odůvodnění

V rozhodovacím procesu je třeba zohlednit kumulativní, kombinační a synergické účinky.

Pozměňovací návrh 578
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha VI – rozhodování – bod 77 – úvodní část
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

77. Příslušné orgány nebo Komise 
nepovolí biocidní přípravek, jestliže 
předpokládaná koncentrace účinné látky 
nebo sledované látky nebo příslušných 
metabolitů nebo produktů rozkladu či 
reakce v povrchové vodě nebo jejích 
sedimentech po použití biocidního 
přípravku za navržených podmínek použití:

77. Příslušné orgány nebo Komise 
nepovolí biocidní přípravek, jestliže 
předpokládaná koncentrace účinné látky 
nebo sledované látky nebo příslušných 
metabolitů nebo produktů rozkladu či 
reakce v podzemní nebo povrchové vodě 
nebo jejích sedimentech po použití 
biocidního přípravku za navržených 
podmínek použití:

Or.en

Odůvodnění

Pro zajištění souladu s normami obsaženými v ustanoveních Společenství a v mezinárodních 
dohodách o ochraně vod.

Pozměňovací návrh 579
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha VI – rozhodování – bod 77 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– – hrozí riziko nedosažení cílů nebo 
norem stanovených:
– směrnicí 98/83/ES; nebo
– směrnicí 2000/60/ES; nebo
– směrnicí 2006/118/ES; nebo
– směrnicí 2008/56/ES; nebo
– směrnicí 2008/105/ES; nebo
– mezinárodními dohodami obsahujícími 
důležité závazky ohledně ochrany mořské 
vody před znečištěním; nebo

Or.en
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Odůvodnění

Pro zajištění souladu s normami obsaženými v ustanoveních Společenství a v mezinárodních 
dohodách o ochraně vod.

Pozměňovací návrh 580
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha VI – rozhodování – bod 77 – poslední část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud není vědecky prokázáno, že za 
odpovídajících polních podmínek není 
tato koncentrace překročena.

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Pro zajištění souladu s normami obsaženými v ustanoveních Společenství a v mezinárodních 
dohodách o ochraně vod.


