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Τροπολογία 477
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - εισαγωγική παράγραφος (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ουσίες του Παραρτήματος I δεν 
καλύπτουν τα νανοϋλικά, εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ειδική 
αναφορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται λόγω των διαφορετικών ή βελτιωμένων ιδιοτήτων τους σε 
σύγκριση με τις ασυσκεύαστες ουσίες. Λόγω του μικροσκοπικού μεγέθους τους και της 
απορρέουσας αύξησης της σχετικής επιφάνειας, μπορεί να ενέχουν νέους κινδύνους. Επομένως 
απαιτούν τη δική τους αξιολόγηση. Εγγραφή μιας ουσίας στο Παράρτημα I δεν ισχύει για τα 
νανοϋλικά, εκτός εάν γίνεται ειδική μνεία, άλλως τα νανοϋλικά θα μπορούσαν να έχουν 
καθεστώς "ελεύθερου σκοπευτή". Η προτεινόμενη διατύπωση προέρχεται από τον κανονισμό 
για τα καλλυντικά προϊόντα που διαθέτει επίσης προσέγγιση θετικού καταλόγου για ορισμένες 
ουσίες (προοίμιο έως Παρατήματα II έως VI).

Τροπολογία 478
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I -διφενακούμη - 9η σειρά - 8η στήλη 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι 
τα χαρακτηριστικά της δραστικής ουσίας 
την καθιστούν δυνάμει ανθεκτική 
(έμμονη), βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ή 
άκρως ανθεκτική και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμη, η δραστική ουσία 
θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι 
τα χαρακτηριστικά της δραστικής ουσίας 
πληρούν τα κριτήρια για ταξινόμησή της 
ως τοξικής για την αναπαραγωγή 
κατηγορίας 1Α και την καθιστούν δυνάμει 
ανθεκτική (έμμονη), βιοσυσσωρεύσιμη και 
τοξική ή άκρως ανθεκτική και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιμη, η δραστική ουσία 
θεωρείται υποψήφια για υποκατάσταση 
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σύμφωνα με το άρθρο 9.
Οι άδειες υπόκεινται στους ακόλουθους
όρους:

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που 
έχουν εντοπιστεί για τα ύδατα, το γεγονός 
ότι η δραστική ουσία είναι πολύ τοξική 
για πτηνά και θηλαστικά, τους κινδύνους  
για δηλητηρίαση των βρεφών, το 
πρόβλημα δημιουργίας αντοχής και ο 
πόνος και το παρατεταμένο αίσθημα 
κακουχίας που προκαλεί στα 
στοχευόμενα ζώα, οι άδειες υπόκεινται 
στον εξής όρο:
Αποδεικνύεται σοβαρός κίνδυνος για τη 
δημόσια υγεία που δεν μπορεί να τεθεί 
υπό έλεγχο με οιαδήποτε άλλα μέσα.
Λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα 
μετριασμού του κινδύνου:

(1) η ονομαστική συγκέντρωση της 
δραστικής ουσίας στα προϊόντα δεν 
υπερβαίνει τα 75 mg/kg και χορηγείται 
άδεια μόνο για ετοιμόχρηστα προϊόντα·

(1) η ονομαστική συγκέντρωση της 
δραστικής ουσίας στα προϊόντα δεν 
υπερβαίνει τα 75 mg/kg και χορηγείται 
άδεια μόνο για ετοιμόχρηστα προϊόντα·

(2) τα προϊόντα περιέχουν μέσο πρόκλησης 
αποστροφής και, όπου ενδείκνυται, βαφή·

(2) τα προϊόντα περιέχουν μέσο πρόκλησης 
αποστροφής και, όπου ενδείκνυται, βαφή·

(3) τα προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται ως 
σκόνες ιχνηλάτησης·

(3) τα προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται ως 
σκόνες ιχνηλάτησης·

(4) ελαχιστοποιείται η πρωτογενής και 
δευτερογενής έκθεση του ανθρώπου, των 
μη στοχευόμενων ζώων και του 
περιβάλλοντος, με την εξέταση και
εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων και 
διαθέσιμων μέτρων για τον μετριασμό του 
κινδύνου. Στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο 
περιορισμός της χρήσης του προϊόντος 
μόνο σε επαγγελματική, ο καθορισμός 
ανωτάτου ορίου για το μέγεθος της 
συσκευασίας και η επιβολή της 
υποχρέωσης να χρησιμοποιούνται
σφραγισμένα κουτιά δολωμάτων που δεν 
είναι δυνατόν να παραβιαστούν.

(4) ελαχιστοποιείται η πρωτογενής και 
δευτερογενής έκθεση του ανθρώπου, των 
μη στοχευόμενων ζώων και του 
περιβάλλοντος με την εφαρμογή όλων των 
ενδεδειγμένων και διαθέσιμων μέτρων για 
τον μετριασμό του κινδύνου. Στα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο 
περιορισμός της χρήσης του προϊόντος 
μόνο σε επαγγελματική, ο καθορισμός 
ανωτάτου ορίου για το μέγεθος της 
συσκευασίας και η χρήση μόνον 
σφραγισμένων κουτιών δολωμάτων που δεν 
είναι δυνατόν να παραβιαστούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διφενακούμη είναι εξαιρετικά προβληματική ουσία από κάθε άποψη (τοξικότητα, εμμονή, 
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βιοσυσσώρευση, τερατογένεση, επιπτώσεις σε μη στοχευόμενους οργανισμούς, επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία, αίσθημα κακουχία των στοχευόμενων οργανισμών). Πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνον όταν έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητη για τον έλεγχο σοβαρού 
κινδύνου για τη δημόσια υγεία που δεν μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο με άλλο τρόπο. Τα μέτρα 
μετριασμού του κινδύνου πρέπει να είναι νομικώς δεσμευτικά. Μόνον επαγγελματίες πρέπει να 
επιτρέπεται να την χρησιμοποιούν υπό τον όρο ότι πληρούνται αυστηρά κριτήρια.

Τροπολογία 479
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – ενότητα 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φάκελοι που υποβάλλονται για τις 
δραστικές ουσίες περιέχουν τα αναγκαία 
στοιχεία για τον καθορισμό, κατά 
περίπτωση, της αποδεκτής ημερήσιας 
πρόσληψης (ADI), του αποδεκτού 
επιπέδου έκθεσης του χρήστη (AOEL), της 
προβλεπόμενης συγκέντρωσης στο 
περιβάλλον (PEC) και της προβλεπόμενης 
συγκέντρωσης χωρίς επιδράσεις (PNEC).

1. Οι φάκελοι που υποβάλλονται για τις 
δραστικές ουσίες περιέχουν τα αναγκαία 
στοιχεία για να καθορίζεται ότι η έκθεση 
είναι κάτω του κατωφλίου τοξικολογικών 
επιφυλάξεων (TTC) ή για τον καθορισμό, 
κατά περίπτωση, της αποδεκτής ημερήσιας 
πρόσληψης (ADI), του αποδεκτού 
επιπέδου έκθεσης του χρήστη (AOEL), της 
προβλεπόμενης συγκέντρωσης στο 
περιβάλλον (PEC) και της προβλεπόμενης 
συγκέντρωσης χωρίς επιδράσεις (PNEC).

Or.en

Αιτιολόγηση

Το κατώφλι τοξικολογικών επιφυλάξεων αποτελεί προσέγγιση αξιολόγησης κινδύνου με βάση 
το "βάρος της μαρτυρίας" που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της ασφάλειας υλικών που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και άλλων ουσιών άγνωστης τοξικότητας αλλά με δυνάμενο να 
αποδειχθεί χαμηλό κίνδυνο για τον άνθρωπο. Όταν συνδυάζεται με γνωστές πληροφορίες και 
προβλεπόμενη συμπεριφορά, η προσέγγιση κατατάσσει τις χημικές ουσίες σε τάξεις με τα δικά 
τους αποδεκτά όρια έκθεσης για τον άνθρωπο. Εάν η έκθεση είναι κάτω από αυτά τα πολύ 
χαμηλά όρια, είναι δυνατόν να αποφεύγονται οι δοκιμές τοξικότητας. Το Διεθνές Ινστιτούτου 
Βιοεπιστημών επεξεργάζεται πρόγραμμα για την κατάρτιση προσέγγισης με βάση το TTC για 
μερικά βιοκτόνα.  
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Τροπολογία 480
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – ενότητα 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φάκελοι που υποβάλλονται για τις 
δραστικές ουσίες περιέχουν τα αναγκαία 
στοιχεία για τον καθορισμό, κατά 
περίπτωση, της αποδεκτής ημερήσιας 
πρόσληψης (ADI), του αποδεκτού 
επιπέδου έκθεσης του χρήστη (AOEL), της 
προβλεπόμενης συγκέντρωσης στο 
περιβάλλον (PEC) και της προβλεπόμενης 
συγκέντρωσης χωρίς επιδράσεις (PNEC).

1. Οι φάκελοι που υποβάλλονται για τις 
δραστικές ουσίες περιέχουν τα αναγκαία
στοιχεία για να καθορίζεται ότι η έκθεση 
είναι κάτω του κατωφλίου τοξικολογικών 
επιφυλάξεων (TTC) ή για τον καθορισμό, 
κατά περίπτωση, της αποδεκτής ημερήσιας 
πρόσληψης (ADI), του αποδεκτού 
επιπέδου έκθεσης του χρήστη (AOEL), της 
προβλεπόμενης συγκέντρωσης στο 
περιβάλλον (PEC) και της προβλεπόμενης 
συγκέντρωσης χωρίς επιδράσεις (PNEC).

Or.en

Αιτιολόγηση

Το κατώφλι τοξικολογικών επιφυλάξεων αποτελεί προσέγγιση αξιολόγησης κινδύνου με βάση 
το "βάρος της μαρτυρίας" που χρησιμοποιείται ευρέως στην αξιολόγηση της ασφάλειας 
προσθέτων τροφίμων, αρτυμάτων, υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και άλλων 
ουσιών άγνωστης τοξικότητας αλλά με δυνάμενο να αποδειχθεί χαμηλό κίνδυνο για τον 
άνθρωπο. Όταν συνδυάζεται με γνωστές δομικές πληροφορίες και προβλεπόμενο μεταβολισμό ή 
άλλη συμπεριφορά, η προσέγγιση κατατάσσει τις χημικές ουσίες σε τάξεις εκάστη των οποίων 
έχει τα δικά της αποδεκτά όρια έκθεσης για τον άνθρωπο. Εάν η έκθεση είναι κάτω από αυτά 
τα πολύ χαμηλά όρια, είναι δυνατόν να αποφεύγονται οι δοκιμές τοξικότητας. 

Τροπολογία 481
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – ενότητα 1 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δοκιμές, των οποίων τα 
αποτελέσματα υποβάλλονται για τη 
χορήγηση άδειας, πρέπει να έχουν 
διεξαχθεί σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
440/2008 του Συμβουλίου. Εάν, ωστόσο, 

4. Οι δοκιμές, των οποίων τα 
αποτελέσματα υποβάλλονται για τη 
χορήγηση άδειας, πρέπει να έχουν 
διεξαχθεί σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
440/2008 του Συμβουλίου. Εάν, ωστόσο, 
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μια μέθοδος είναι ακατάλληλη ή δεν 
περιγράφεται, χρησιμοποιούνται άλλες 
μέθοδοι, διεθνώς ανεγνωρισμένες, εφόσον 
είναι δυνατόν, των οποίων η χρήση πρέπει 
να αιτιολογείται στην αίτηση.

μια μέθοδος είναι ακατάλληλη ή δεν 
περιγράφεται, χρησιμοποιούνται άλλες 
μέθοδοι που ενδείκνυνται επιστημονικώς 
και των οποίων η χρήση πρέπει να 
αιτιολογείται στην αίτηση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση της παραγράφου 4 του Παραρτήματος II δεν είναι σαφής και θα 
παρεμποδίσει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων στα πειράματα σε ζώα που αναφέρονται στο 
Παράρτημα IV. 

Τροπολογία 482
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – ενότητα 1 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δοκιμές, των οποίων τα 
αποτελέσματα υποβάλλονται για τη 
χορήγηση άδειας, πρέπει να έχουν 
διεξαχθεί σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
440/2008 του Συμβουλίου. Εάν, ωστόσο, 
μια μέθοδος είναι ακατάλληλη ή δεν 
περιγράφεται, χρησιμοποιούνται άλλες 
μέθοδοι, διεθνώς ανεγνωρισμένες, εφόσον 
είναι δυνατόν, των οποίων η χρήση πρέπει 
να αιτιολογείται στην αίτηση.

4. Οι δοκιμές, των οποίων τα 
αποτελέσματα υποβάλλονται για τη 
χορήγηση άδειας, πρέπει να έχουν 
διεξαχθεί σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
440/2008 του Συμβουλίου. Εάν, ωστόσο, 
μια μέθοδος είναι ακατάλληλη ή δεν 
περιγράφεται, χρησιμοποιούνται άλλες 
μέθοδοι που ενδείκνυνται επιστημονικώς 
και των οποίων η χρήση πρέπει να 
αιτιολογείται στην αίτηση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση της παραγράφου 4 του Παραρτήματος II δεν είναι σαφής και θα 
παρεμποδίσει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων στα πειράματα σε ζώα που αναφέρονται στο 
Παράρτημα IV. 
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Τροπολογία 483
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 1 - παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πριν διεξαχθούν νέες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων που 
απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα, 
αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα in vitro, δεδομένα in vivo, 
ιστορικά δεδομένα για τον άνθρωπο, 
δεδομένα από έγκυρα μοντέλα (Q)SAR και 
δεδομένα για ουσίες με ανάλογη χημική 
δομή (προσέγγιση παρεκβολής). 
Αποφεύγεται η διεξαγωγή δοκιμών in vivo 
με διαβρωτικές ουσίες σε επίπεδα 
συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν 
διάβρωση. Πριν από τη διεξαγωγή 
δοκιμών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
συμβουλεύονται, πέραν του παρόντος 
παραρτήματος, και άλλες πηγές
καθοδήγησης σχετικά με τις στρατηγικές 
δοκιμών.

 Πριν διεξαχθούν νέες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων που 
απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα, 
αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα in vitro, δεδομένα in vivo, 
ιστορικά δεδομένα για τον άνθρωπο, 
δεδομένα από έγκυρα μοντέλα (Q)SAR και 
δεδομένα για ουσίες με ανάλογη χημική 
δομή (προσέγγιση παρεκβολής). 
Αποφεύγεται η διεξαγωγή δοκιμών in vivo 
με διαβρωτικές ουσίες σε επίπεδα 
συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν 
διάβρωση. Πριν από τη διεξαγωγή 
δοκιμών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
αναζητούν περαιτέρω καθοδήγηση 
σχετικά με έξυπνες στρατηγικές δοκιμών, 
πέραν του παρόντος παραρτήματος, από 
ειδικούς σε εναλλακτικές μεθόδους στα 
πειράματα σε ζώα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η αναγκαιότητα προσφυγής σε ειδικούς πρέπει να διατυπώνεται. Οι αιτούντες πρέπει να 
λαμβάνουν υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό έξυπνων στρατηγικών δοκιμών για να 
αποφεύγονται οι περιττές ή διπλές δοκιμές και για να μειώνονται τα πειράματα σε ζώα. 

Τροπολογία 484
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 1 - παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πριν διεξαχθούν νέες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων που 
απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα, 

 Πριν διεξαχθούν νέες δοκιμές για τον 
προσδιορισμό των ιδιοτήτων που 
απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα, 
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αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα in vitro, δεδομένα in vivo, 
ιστορικά δεδομένα για τον άνθρωπο, 
δεδομένα από έγκυρα μοντέλα (Q)SAR και 
δεδομένα για ουσίες με ανάλογη χημική 
δομή (προσέγγιση παρεκβολής). 
Αποφεύγεται η διεξαγωγή δοκιμών in vivo 
με διαβρωτικές ουσίες σε επίπεδα 
συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν 
διάβρωση. Πριν από τη διεξαγωγή 
δοκιμών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
συμβουλεύονται, πέραν του παρόντος 
παραρτήματος, και άλλες πηγές
καθοδήγησης σχετικά με τις στρατηγικές 
δοκιμών.

αξιολογούνται πρώτα όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα in vitro, δεδομένα in vivo, 
ιστορικά δεδομένα για τον άνθρωπο, 
δεδομένα από έγκυρα μοντέλα (Q)SAR και 
δεδομένα για ουσίες με ανάλογη χημική 
δομή (προσέγγιση παρεκβολής). 
Αποφεύγεται η διεξαγωγή δοκιμών in vivo 
με διαβρωτικές ουσίες σε επίπεδα 
συγκέντρωσης/δόσης που προκαλούν 
διάβρωση. Πριν από τη διεξαγωγή 
δοκιμών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
αναζητούν περαιτέρω καθοδήγηση 
σχετικά με έξυπνες στρατηγικές δοκιμών, 
πέραν του παρόντος παραρτήματος, από 
ειδικούς σε εναλλακτικές μεθόδους στα 
πειράματα σε ζώα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η αναγκαιότητα προσφυγής σε ειδικούς πρέπει να διατυπώνεται. Οι αιτούντες πρέπει να 
λαμβάνουν υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό έξυπνων στρατηγικών δοκιμών για να 
αποφεύγονται οι περιττές ή διπλές δοκιμές και για να μειώνονται τα πειράματα σε ζώα. 

Τροπολογία 485
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.1.1. Η μελέτη δεν είναι αναγκαία, εάν:
–  η ουσία ταξινομείται ως διαβρωτική 
για το δέρμα ή ως ερεθιστική για το 
δέρμα ή
– η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) ή 
ισχυρή βάση (pH > 11,5) ή
– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος ή
– η ουσία ταξινομείται ως πολύ τοξική σε 
επαφή με το δέρμα ή
– από μελέτη οξείας τοξικότητας μέσω 
του δέρματος δεν έχει προκύψει 
ερεθισμός του δέρματος έως το οριακό 

διαγράφεται
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επίπεδο δόσης (2000 mg/kg σωματικού 
βάρους).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχθηκε δύο μεθόδους in vitro για τις δοκιμές του ερεθισμού του 
δέρματος στις 23 Ιουλίου 2009: τις δοκιμές “EpiDerm SIT” και “SkinEthic RHE”.  Συνεπώς 
οι in vivo δοκιμές για τον ερεθισμό του δέρματος δεν είναι πλέον απαραίτητες και πρέπει να 
διαγραφούν από τα απαιτούμενα στοιχεία στο Παράρτημα II. Η πρώτη προσαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 στην πρόοδο της τεχνολογίας περιέλαβε νέα κατευθυντήρια 
οδηγία δοκιμών για δερματικό ερεθισμό in vitro που μπορεί να αντικαταστήσει την in vivo 
μέθοδο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς η μέθοδος in vivo δεν είναι πλέον 
απαραίτητη και πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 486
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2.1. Η μελέτη δεν είναι αναγκαία, εάν:
– η ουσία ταξινομείται ως ερεθιστική για 
τους οφθαλμούς με κίνδυνο σοβαρής 
βλάβης των οφθαλμών ή
– η ουσία ταξινομείται ως διαβρωτική για 
το δέρμα και εφόσον ο αιτών την έχει 
ταξινομήσει ως ερεθιστική για τους 
οφθαλμούς ή
– η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) ή 
ισχυρή βάση (pH > 11,5) ή
– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2009, ο ΟΟΣΑ ενέκρινε επισήμως δύο εναλλακτικές μεθόδους ως 
Κατευθυντήριες Δοκιμές Επιπτώσεων στην Υγεία για την αξιολόγηση σοβαρού ερεθισμού των 
οφθαλμών. Οι νέες κατευθυντήριες δοκιμασίες ορίσθηκαν ως κατευθυντήριες δοκιμασίες TG 437: 
Bovine corneal opacity and permeability (BCOP) και TG 438: Isolated chicken-eye assay (ICE). 
Συνεπώς οι in vivo δοκιμές για τον ερεθισμό των οφθαλμών πρέπει να διαγραφούν από τα 
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απαιτούμενα στοιχεία στο Παράρτημα II.

Τροπολογία 487
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.3. Η αξιολόγηση αυτού του τελικού 
σημείου περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
διαδοχικά στάδια:

6.3. Η αξιολόγηση αυτού του τελικού 
σημείου περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
διαδοχικά στάδια:

(1) αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων 
που αφορούν τον άνθρωπο και τα ζώα και 
εναλλακτικών δεδομένων,

(1) αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων 
που αφορούν τον άνθρωπο και τα ζώα και 
εναλλακτικών δεδομένων,

(2) διεξαγωγή δοκιμών in vivo. (2) διεξαγωγή δοκιμών in vivo.
Το στάδιο 2 δεν είναι αναγκαίο, εάν: Το στάδιο 2 δεν είναι αναγκαίο, εάν:
– από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι 
η ουσία πρέπει να ταξινομηθεί από 
πλευράς ευαισθητοποίησης ή 
διαβρωτικότητας για το δέρμα ή

– από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι 
η ουσία πρέπει να ταξινομηθεί από 
πλευράς ευαισθητοποίησης ή 
διαβρωτικότητας για το δέρμα ή

– η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) ή 
ισχυρή βάση (pH > 11,5) ή

– η ουσία είναι ισχυρό οξύ (pH < 2,0) ή 
ισχυρή βάση (pH > 11,5) ή

– η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος.

η ουσία είναι εύφλεκτη στον αέρα σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η μέθοδος πρώτης επιλογής για τις δοκιμές 
in vivo είναι η τοπική δοκιμασία 
λεμφαδένων σε μυοειδή (LLNA). Η 
μέθοδος πρώτης επιλογής για τις δοκιμές 
in vivo είναι η τοπική δοκιμασία 
λεμφαδένων σε μυοειδή (LLNA). Μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις διεξάγεται άλλη 
δοκιμή, της οποίας η επιλογή πρέπει να 
αιτιολογείται.

Η μέθοδος πρώτης επιλογής για τις δοκιμές 
in vivo είναι η περιορισμένη τοπική 
δοκιμασία λεμφαδένων σε μυοειδή 
(rLLNA) ως προσυμπτωματικός έλεγχος 
για τη διάκριση μεταξύ 
ευαισθητοποιητών και μη 
ευαισθητοποιητών. Η πλήρης LLNA 
πρέπει να εφαρμόζεται όταν είναι γνωστό 
ότι απαιτείται αξιολόγηση της 
δραστικότητας ευαισθητοποίησης. Η 
μέθοδος πρώτης επιλογής για τις δοκιμές 
in vivo είναι η τοπική δοκιμασία 
λεμφαδένων σε μυοειδή (LLNA). Μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις διεξάγεται άλλη 
δοκιμή, της οποίας η επιλογή πρέπει να 
αιτιολογείται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ως μέτρο για να μειωθεί ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων ζώων πρέπει να εφαρμόζεται 
περιορισμένη τοπική δοκιμασία λεμφαδένων σε μυοειδή (rLLNA) για να γίνεται διάκριση 
μεταξύ ευαισθητοποιητών και μη ευαισθητοποιητών. Σε σύγκριση επίσης με τη δήλωση της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2007 της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για 
την Εξακρίβωση της Καταλληλότητας των Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM).

Τροπολογία 488
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.4. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος 
σε οποιαδήποτε από τις μελέτες 
γονιδιοτοξικότητας της βαθμίδας Ι, 
εξετάζονται κατάλληλες μελέτες 
μεταλλαξιγένεσης in vivo.

6.4. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος 
σε οποιαδήποτε από τις μελέτες 
γονιδιοτοξικότητας της βαθμίδας Ι, 
εξετάζονται κατάλληλες μελέτες 
μεταλλαξιγένεσης in vivo.

Για νέες ουσίες είναι σκόπιμο να 
αξιολογούνται οι παράμετροι in vivo 
δοκιμής μικροπυρήνων ως μέρους μιας 
μελέτης τοξικότητας επαναλαμβανόμενης 
δόσης 28 ή 90 ημερών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες της βαθμίδας I εξετάζει ποικιλία διαφόρων τρόπων μεταλλαξιγόνου/γονιδιοτοξικής 
δράσης, που πρέπει να εξετάζονται από κοινού, ως μέρος της προσέγγισης "βάρους της 
μαρτυρίας", προκειμένου να καταστεί σαφής η πλήρης εικόνα. 
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Τροπολογία 489
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.4.1. Σε περίπτωση θετικού 
αποτελέσματος, εξετάζονται περαιτέρω 
μελέτες μεταλλαξιγένεσης.

6.4.1. Σε περίπτωση θετικού 
αποτελέσματος, εξετάζονται περαιτέρω 
μελέτες μεταλλαξιγένεσης. Τέτοιου είδους 
μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργείται 
στην περίπτωση αντιμικροβιακών ουσιών 
ή σκευασμάτων.

Or. en

Τροπολογία 490
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.4.3. Η μελέτη δεν είναι συνήθως
αναγκαία, εάν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
από αξιόπιστη δοκιμή γονιδιακής 
μετάλλαξης σε κύτταρα θηλαστικών in 
vivo.

6.4.3. Η μελέτη δεν είναι αναγκαία, εάν 
υπάρχουν αλλού επαρκή δεδομένα από 
αξιόπιστη δοκιμή γονιδιακής μετάλλαξης 
σε κύτταρα θηλαστικών in vivo.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο αιτών δεν πρέπει να έχει διενεργήσει ο ίδιος μελέτες in vivo ή ότι 
έχουν διενεργηθεί μελέτες κατ' εντολή του.
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Τροπολογία 491
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος 1 - πίνακας - τμημα 6.4.4 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.4.4. Σε περίπτωση θετικού 
αποτελέσματος σε οποιαδήποτε από τις 
μελέτες γονιδιοτοξικότητας in vitro της 
βαθμίδας Ι και εάν δεν υπάρχουν ήδη 
αποτελέσματα μελέτης in vivo, ο αιτών 
προτείνει κατάλληλη μελέτη 
γονιδιοτοξικότητας in vivo σε σωματικά 
κύτταρα.

6.4.4. Σε περίπτωση θετικού 
αποτελέσματος σε οποιαδήποτε από τις 
μελέτες γονιδιοτοξικότητας in vitro της 
βαθμίδας Ι και εάν δεν υπάρχουν ήδη 
αποτελέσματα μελέτης in vivo, ο αιτών 
προτείνει κατάλληλη μελέτη 
γονιδιοτοξικότητας in vivo σε σωματικά 
κύτταρα. Για νέες ουσίες πρέπει να είναι 
δυνατόν να αξιολογούνται οι παράμετροι 
in vivo δοκιμής μικροπυρήνων ως μέρος 
μιας μελέτης τοξικότητας 
επαναλαμβανόμενης δόσης 28 ή 90 
ημερών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον φαρμακευτικό τομέα καθίσταται όλο και πιο κοινό φαινόμενο να ενσωματώνονται δοκιμές 
μικροπυρήνων σε μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης 28 ή 90 ημερών σε 
αρουραίους ως μέσο αποτελεσματικής συγκέντρωσης στοιχείων μεταλλαξιγένεσης χωρίς τη 
διενέργεια χωριστής μελέτης in vivo .  Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η επαγωγή 
μικροπυρήνων καθορίζεται με τη λήψη περιφερικού αίματος σε αρκετά χρονικά διαστήματα 
κατά τη διάρκεια της μελέτης, καθώς και από τον μυελό των οστών στο τέλος. 

Τροπολογία 492
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.5. Η/Οι μελέτη/-ες δεν είναι συνήθως 
αναγκαία/-ες, εάν:

6.5. Η/Οι μελέτη/-ες δεν είναι συνήθως 
αναγκαία/-ες, εάν:

- η ουσία ταξινομείται ως διαβρωτική για 
το δέρμα.

- η ουσία ταξινομείται ως διαβρωτική για 
το δέρμα.

Προκειμένου για άλλες ουσίες εκτός των 
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αερίων, παρέχονται τα στοιχεία που 
αναφέρονται στα σημεία 6.5.2 έως 6.5.3 
και για μία τουλάχιστον άλλη οδό 
επιπλέον της στοματικής (6.5.1). Η 
επιλογή της δεύτερης οδού εξαρτάται από 
το είδος της ουσίας και την πιθανή οδό 
έκθεσης του ανθρώπου. Εάν η οδός 
έκθεσης είναι μία και μόνη, πρέπει να 
παρέχονται στοιχεία μόνο για την οδό 
αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μελέτες πολλαπλών οδών για την οξεία τοξικότητα δεν πρέπει να απαιτούνται ούτε να 
ενθαρρύνονται. Δύο πρόσφατες αναδρομικές αναλύσεις δεδομένων που εξετάζουν τη 
συμφωνία μεταξύ ρυθμιστικών ταξινομήσεων για οξεία δια του στόματος, του δέρματος και 
της εισπνοής τοξικότητας για αρκετές εκατοντάδες αγροχημικών και βιοκτόνων δραστικών 
ουσιών και περίπου 2.000 βιομηχανικών χημικών ουσιών κατέδειξαν ότι οι μελέτες ως 
προς το δέρμα δεν προσθέτουν περισσότερα στοιχεία πέραν εκείνων που λαμβάνονται από 
μελέτες όσον αφορά την δια στόματος τοξικότητα για τους σκοπούς της ταξινόμησης 
επικινδυνότητας  σε περισσότερες από το 99% των περιπτώσεων. Τα απαιτούμενα στοιχεία 
πρέπει να αναθεωρηθούν για να περιλάβουν τα νέα αυτά ευρήματα.

Τροπολογία 493
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.5.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.5.1. Η μελέτη δεν είναι αναγκαία, εάν 
έχει διεξαχθεί μελέτη οξείας τοξικότητας 
μέσω της εισπνοής (6.5.2).

6.5.1. Η μελέτη δεν είναι αναγκαία, εάν 
έχει διεξαχθεί μελέτη οξείας τοξικότητας 
μέσω της εισπνοής (6.5.2).

Η μέθοδος πρώτης επιλογής για τις 
δοκιμές είναι η "μέθοδος των κλάσεων 
οξείας τοξικότητας". Μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει να 
διεξάγεται άλλη δοκιμή, της οποίας η 
επιλογή πρέπει να αιτιολογείται.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος για την αξιολόγηση της οξείας τοξικότητας πρέπει να προσδιορίζεται για να 
ελαχιστοποιείται ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων ζώων. Στον κανονισμό του Συμβουλίου 
(ΕΚ) αριθ. 440/2008 προτείνονται τόσο η "μέθοδος των κλάσεων οξείας τοξικότητας" όσο και 
η "διαδικασία προκαθορισμένων δόσεων" . Η "μέθοδος των κλάσεων οξείας τοξικότητας" 
χρησιμοποιεί λιγότερα ζώα απ' ό,τι η "διαδικασία προκαθορισμένων δόσεων" και πρέπει 
επομένως να προτιμάται.

Τροπολογία 494
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.5.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.5.2. Η διεξαγωγή δοκιμής εισπνοής 
ενδείκνυται, εάν είναι πιθανή η έκθεση 
του ανθρώπου μέσω της εισπνοής, 
λαμβάνοντας υπόψη την τάση ατμών της 
ουσίας ή/και την πιθανότητα έκθεσης σε 
αερολύματα, σωματίδια ή σταγονίδια 
εισπνεύσιμου μεγέθους.

6.5.2. Η διεξαγωγή δοκιμής εισπνοής 
ενδείκνυται μόνον εάν η εισπνοή αποτελεί 
την πρωταρχική οδό έκθεσης του 
ανθρώπου, λαμβάνοντας υπόψη την τάση 
ατμών της ουσίας ή/και την πιθανότητα 
έκθεσης σε αερολύματα, σωματίδια ή 
σταγονίδια εισπνεύσιμου μεγέθους. Η 
μέθοδος πρώτης επιλογής για τις δοκιμές 
είναι η "μέθοδος των κλάσεων οξείας 
τοξικότητας". Μόνον σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται η 
κλασσική δοκιμή "θανατηφόρου 
συγκέντρωσης" (LC50). Η χρήση άλλης 
δοκιμής αιτιολογείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δοκιμή μέσω πολλαπλών οδών έκθεσης δεν πρέπει να είναι απαραίτητη εάν πρωταρχικός 
στόχος είναι η κατάταξη επικινδυνότητας. Η αναθεώρηση των απαιτούμενων στοιχείων για την 
αποφυγή περιττών δοκιμών θα μπορούσε να μειώσει αισθητά το κόστος και τη χρήση ζώων. Σε 
περιπτώσεις που η εισπνοή αποτελεί την πρωταρχική υπόθεσης έκθεσης του ανθρώπου, πρέπει 
να χρησιμοποιείται η κατευθυντήρια οδηγία δοκιμών που συνεπάγεται μείωση των ζώων 
"μέθοδος των κλάσεων οξείας τοξικότητας" αντί της κλασσικής μεθόδου θανατηφόρου 
δηλητηρίασης.
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Τροπολογία 495
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.5.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.5.3. Η διεξαγωγή δερματικής δοκιμής 
ενδείκνυται, εάν:

διαγράφεται

(1) δεν υπάρχει πιθανότητα εισπνοής της 
ουσίας και

(2) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα 
κατά την παραγωγή ή/και τη χρήση και
(3) οι φυσικοχημικές και τοξικολογικές 
ιδιότητες υποδηλώνουν δυναμικό 
σημαντικής απορρόφησης από το δέρμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτά τα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει να διαγραφούν βάσει της προαναφερθείσας ανάλυσης 
σύμφωνα με την οποία οι ταξινομήσεις μέσω του δέρματος συμπίπτουν ή είναι λιγότερο 
αυστηρές από τις ταξινομήσεις μέσω της στοματικής οδού σε πάνω από 99% των περιπτώσεων. 
Οι ταξινομήσεις μέσω του δέρματος μπορούν επομένως να βασίζονται σε άμεση προσέγγιση 
παρεκβολής από τα δεδομένα δια της στοματικής οδού.

Τροπολογία 496
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.6.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.6.1. Η μελέτη βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας (28 ημερών) δεν είναι 
αναγκαία, εάν:

6.6.1. Η μελέτη βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας (28 ημερών) δεν είναι 
αναγκαία, εάν:

– έχει διεξαχθεί αξιόπιστη μελέτη 
υποχρόνιας (90 ημερών) ή χρόνιας 
τοξικότητας, υπό τον όρο ότι 

– έχει διεξαχθεί ή σχεδιάζεται να 
διεξαχθεί αξιόπιστη μελέτη υποχρόνιας 
(90 ημερών) ή χρόνιας τοξικότητας, υπό 
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χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλο είδος, 
δοσολογία, διαλύτης και οδός χορήγησης ή

τον όρο ότι χρησιμοποιήθηκαν ή πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν κατάλληλο είδος, 
δοσολογία, διαλύτης και οδός χορήγησης ή

– η ουσία διασπάται αμέσως και υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα για τα προϊόντα 
διάσπασης ή

– η ουσία διασπάται αμέσως και υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα για τα προϊόντα 
διάσπασης ή

– μπορεί να αποκλειστεί σημαντική έκθεση 
του ανθρώπου σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙV σημείο 3.

– μπορεί να αποκλειστεί σημαντική έκθεση 
του ανθρώπου σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙV σημείο 3.

Η ενδεδειγμένη οδός επιλέγεται με βάση 
τα εξής:

Η διεξαγωγή δερματικής δοκιμής 
ενδείκνυται, εάν:

Η δοκιμή διεξάγεται δια της στοματικής 
οδού εκτός εάν:

(1) δεν υπάρχει πιθανότητα εισπνοής της 
ουσίας και

(1) η πρωταρχική οδός έκθεσης του 
ανθρώπου θα είναι το δέρμα και 
συντρέχει μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
- οι φυσικοχημικές και τοξικολογικές 
ιδιότητες, περιλαμβανομένης μελέτης 
δερματικής διείσδυσης in-vitro (δηλ. 
ΟΟΣΑ TG 428),  υποδηλώνουν ότι η 
δερματική βιοδιαθεσιμότητα θα είναι 
ουσιαστική ή
- αναγνωρίζεται σημαντική δερματική
τοξικότητα ή δερματική διείσδυση για  
ουσίες με ανάλογη χημική δομή.

(2) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα 
κατά την παραγωγή ή/και τη χρήση και

(2) η πρωταρχική οδός έκθεσης του 
ανθρώπου θα είναι της εισπνοής, 
λαμβάνοντας υπόψη την τάση ατμών της 
ουσίας και την πιθανή συχνότητα, έκταση 
και διάρκεια της έκθεσης σε αερολύματα, 
σωματίδια ή σταγονίδια εισπνεύσιμου 
μεγέθους.

(3) οι φυσικοχημικές και τοξικολογικές 
ιδιότητες υποδηλώνουν δυναμικό 
σημαντικής απορρόφησης από το δέρμα.

Η διεξαγωγή δοκιμής εισπνοής
ενδείκνυται, εάν είναι πιθανή η έκθεση 
του ανθρώπου μέσω της εισπνοής, 
λαμβάνοντας υπόψη την τάση ατμών της 
ουσίας ή/και την πιθανότητα έκθεσης σε 
αερολύματα, σωματίδια ή σταγονίδια 
εισπνεύσιμου μεγέθους.

Η δοκιμή διεξάγεται μέσω μίας οδού 
έκθεσης. Οι εκτιμήσεις τοξικότητας μέσω 
άλλων οδών βασίζονται σε μοντέλα 
φαρμακοκινητικής.

Ο αιτών προτείνει μελέτη υποχρόνιας Ο αιτών προτείνει μελέτη υποχρόνιας 
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τοξικότητας (90 ημερών) (βαθμίδα ΙΙ 
σημείο 6.6.2), εάν η συχνότητα και η 
διάρκεια της έκθεσης του ανθρώπου 
υποδηλώνουν ότι ενδείκνυται πιο 
μακροπρόθεσμη μελέτη και συντρέχει μία 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

τοξικότητας (90 ημερών) (βαθμίδα ΙΙ 
σημείο 6.6.2) αντί μελέτης 28 ημερών, εάν 
η συχνότητα και η διάρκεια της έκθεσης 
του ανθρώπου υποδηλώνουν ότι 
ενδείκνυται μελέτη μεγαλύτερη του ενός 
μηνός και μικρότερη των δώδεκα μηνών
και διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν ότι 
η κινητική ή άλλες ιδιότητες μιας ουσίας 
ή οι μεταβολίτες της είναι τέτοιου είδους 
που οι δυσμενείς επιπτώσεις θα 
μπορούσαν να μην ανιχνευθούν με μελέτη 
βραχυπρόθεσμης τοξικότητας. 

– άλλα διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν 
ότι η ουσία ενδέχεται να διαθέτει μια 
επικίνδυνη ιδιότητα που δεν μπορεί να 
ανιχνευθεί με μελέτη βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας ή

Για τις ουσίες που συνδέονται σε μοριακό 
επίπεδο με γνωστές τοξικές ουσίες 
συγκεκριμένου οργάνου (π.χ. 
νευροτοξικότητα), πρέπει θεωρητικά να 
εξετασθούν πρόσθετες σχετικές 
παράμετροι στο πλαίσιο μελέτης 28 ή 90 
ημερών αντί χωριστής μελέτης, π.χ. 
μελέτη νευροτοξικότητας. Περαιτέρω 
χωριστές μελέτες πρέπει να περιορίζονται 
σε εξαιρετικές περιστάσεις.

– από κατάλληλα σχεδιασμένες μελέτες 
τοξικοκινητικής προκύπτει συσσώρευση 
της ουσίας ή των μεταβολιτών της σε 
ορισμένους ιστούς ή όργανα, η οποία 
πιθανώς δεν ανιχνεύεται με μελέτη 
βραχυπρόθεσμης τοξικότητας αλλά 
μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις μετά 
από παρατεταμένη έκθεση.
Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον 
αιτούντα ή ενδέχεται να απαιτηθούν σε 
περίπτωση:
– αδυναμίας προσδιορισμού NOAEL στη 
μελέτη των 28 ή των 90 ημερών, εκτός 
εάν η αδυναμία προσδιορισμού NOAEL 
οφείλεται στην απουσία δυσμενών 
τοξικών επιδράσεων, ή
– ιδιαίτερα ανησυχητικής τοξικότητας 
(π.χ. σοβαρές/πολύ σοβαρές επιδράσεις) ή
– ενδείξεων επίδρασης για την οποία τα 
διαθέσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή για 
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τον τοξικολογικό χαρακτηρισμό ή/και τον 
χαρακτηρισμό κινδύνου· στις 
περιπτώσεις αυτές, μπορεί να ενδείκνυται 
περισσότερο η διεξαγωγή ειδικών 
τοξικολογικών μελετών για τη διερεύνηση 
των συγκεκριμένων επιδράσεων (π.χ. 
ανοσοτοξικότητα, νευροτοξικότητα) ή
– που η οδός έκθεσης, η οποία 
χρησιμοποιήθηκε στην αρχική μελέτη 
επαναλαμβανόμενης δόσης, ήταν 
ακατάλληλη σε σχέση με την 
αναμενόμενη οδό έκθεσης του ανθρώπου 
και δεν μπορεί να γίνει παρεκβολή των 
αποτελεσμάτων μεταξύ των οδών 
έκθεσης ή
– ιδιαίτερης ανησυχίας όσον αφορά την 
έκθεση (π.χ. χρήση σε καταναλωτικά 
προϊόντα, συνεπαγόμενη επίπεδα έκθεσης 
που προσεγγίζουν εκείνα στα οποία 
αναμένεται τοξική επίδραση στον 
άνθρωπο) ή
– που, στη μελέτη των 28 ή των 90 
ημερών, δεν διαπιστώθηκαν επιδράσεις 
ουσιών με σαφή σχέση με τη μελετώμενη 
ουσία ως προς τη μοριακή δομή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μελέτη μόνον 28 ή 90 ημερών. Δεν παρέχονται σημαντικές νέες γνώσεις 
χρησιμοποιώντας και τις δύο. Ο συνδυασμός τελικού επιδιωκόμενου στόχου είναι γενικώς 
αποδεκτή πρακτική για τη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δοκιμών και πρέπει να 
ενθαρρύνεται ως μέσο ελαχιστοποίησης της διενέργειας χωριστών μελετών νευροτοξικότητας 
και άλλων "ειδικών" μελετών. 

Τροπολογία 497
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.6.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.6.2. Η μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας 
(90 ημερών) δεν είναι αναγκαία, εάν:

6.6.2. Η μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας 
(90 ημερών) δεν είναι αναγκαία, εάν:

– έχει διεξαχθεί αξιόπιστη μελέτη – έχει διεξαχθεί αξιόπιστη μελέτη 
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βραχυπρόθεσμης τοξικότητας (28 
ημερών), στο πλαίσιο της οποίας 
διαπιστώθηκαν σοβαρές τοξικές 
επιδράσεις βάσει των κριτηρίων 
ταξινόμησης της ουσίας ως R48 και το 
παρατηρούμενο NOAEL 28 ημερών 
επιτρέπει την παρεκβολή σε NOAEL 90 
ημερών για την ίδια οδό έκθεσης, με την 
εφαρμογή κατάλληλου συντελεστή 
αβεβαιότητας,ή 

βραχυπρόθεσμης τοξικότητας (28 
ημερών), στο πλαίσιο της οποίας 
διαπιστώθηκαν σοβαρές τοξικές 
επιδράσεις βάσει των κριτηρίων 
ταξινόμησης της ουσίας ως R48 και το 
παρατηρούμενο NOAEL 28 ημερών 
επιτρέπει την παρεκβολή σε NOAEL 90 
ημερών για την ίδια οδό έκθεσης, με την 
εφαρμογή κατάλληλου συντελεστή 
αβεβαιότητας, ή

– έχει διεξαχθεί αξιόπιστη μελέτη χρόνιας 
τοξικότητας, υπό τον όρο ότι 
χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλο είδος και 
οδός χορήγησης, ή

– έχει διεξαχθεί αξιόπιστη μελέτη χρόνιας 
τοξικότητας, υπό τον όρο ότι 
χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλο είδος και 
οδός χορήγησης, ή

– η ουσία διασπάται αμέσως και υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα για τα προϊόντα 
διάσπασης (όσον αφορά τόσο τις 
συστημικές επιδράσεις όσο και τις 
επιδράσεις στο σημείο πρόσληψης) ή

– η ουσία διασπάται αμέσως και υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα για τα προϊόντα 
διάσπασης (όσον αφορά τόσο τις 
συστημικές επιδράσεις όσο και τις 
επιδράσεις στο σημείο πρόσληψης) ή

– η ουσία είναι χημικώς αδρανής, αδιάλυτη 
και μη εισπνεύσιμη και δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να αποδεικνύουν 
απορρόφηση ούτε στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τοξικότητα σε «οριακή 
δοκιμή» 28 ημερών, ιδίως εάν η 
συμπεριφορά αυτή συνδυάζεται με 
περιορισμένη έκθεση του ανθρώπου. 

– η ουσία είναι χημικώς αδρανής, αδιάλυτη 
και μη εισπνεύσιμη και δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να αποδεικνύουν 
απορρόφηση ούτε στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τοξικότητα σε «οριακή 
δοκιμή» 28 ημερών, ιδίως εάν η 
συμπεριφορά αυτή συνδυάζεται με 
περιορισμένη έκθεση του ανθρώπου. 

Η ενδεδειγμένη οδός επιλέγεται με βάση 
τα εξής:

Η διεξαγωγή δερματικής δοκιμής 
ενδείκνυται, εάν:

Η δοκιμή διεξάγεται δια της στοματικής 
οδού εκτός εάν:

(1) είναι πιθανή η επαφή με το δέρμα 
κατά την παραγωγή ή/και τη χρήση και

(1) η πρωταρχική οδός έκθεσης του 
ανθρώπου θα είναι το δέρμα και 
συντρέχει μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
- οι φυσικοχημικές και τοξικολογικές 
ιδιότητες, περιλαμβανομένης μελέτης in-
vitro δερματικής διείσδυσης (δηλ. ΟΟΣΑ 
TG 428),   υποδεικνύουν ότι η δερματική 
βιοδιαθεσιμότητα θα είναι ουσιαστική ή
- αναγνωρίζεται σημαντική δερματική 
τοξικότητα ή δερματική διείσδυση για  
ουσίες με ανάλογη χημική δομή.

(2) οι φυσικοχημικές και τοξικολογικές 
ιδιότητες υποδηλώνουν σημαντικό 

(2) η πρωταρχική οδός έκθεσης του 
ανθρώπου θα είναι της εισπνοής, 
λαμβάνοντας υπόψη την τάση ατμών της 
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ποσοστό απορρόφησης από το δέρμα και ουσίας και την πιθανή συχνότητα, έκταση 
και διάρκεια της έκθεσης σε αερολύματα, 
σωματίδια ή σταγονίδια εισπνεύσιμου 
μεγέθους.

(3) συντρέχει μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
– στη δοκιμή οξείας δερματικής 
τοξικότητας, παρατηρείται τοξικότητα σε 
χαμηλότερες δόσεις από ό,τι στη δοκιμή 
τοξικότητας μέσω του στόματος ή
– παρατηρούνται συστημικές επιδράσεις 
ή άλλες ενδείξεις απορρόφησης σε 
μελέτες ερεθισμού του δέρματος ή/και 
των οφθαλμών ή
– από δοκιμές in vitro προκύπτουν 
ενδείξεις σημαντικής απορρόφησης από 
το δέρμα ή
– αναγνωρίζεται σημαντική δερματική 
τοξικότητα ή δερματική διείσδυση σε 
ουσίες με ανάλογη χημική δομή.
Η διεξαγωγή δοκιμής εισπνοής 
ενδείκνυται, εάν:

Η διεξαγωγή δοκιμής εισπνοής 
ενδείκνυται, εάν:

– είναι πιθανή η έκθεση του ανθρώπου 
μέσω της εισπνοής, λαμβάνοντας υπόψη 
την τάση ατμών της ουσίας ή/και την 
πιθανότητα έκθεσης σε αερολύματα, 
σωματίδια ή σταγονίδια εισπνεύσιμου 
μεγέθους.
Περαιτέρω μελέτες προτείνονται από τον 
αιτούντα ή ενδέχεται να απαιτηθούν σε 
περίπτωση:

Για τις ουσίες που συνδέονται σε μοριακό 
επίπεδο με γνωστές τοξικές ουσίες 
συγκεκριμένου οργάνου (π.χ. 
νευροτοξικότητα), πρέπει θεωρητικά να 
εξετασθούν πρόσθετες σχετικές 
παράμετροι στο πλαίσιο μελέτης 28 ή 90 
ημερών αντί χωριστής μελέτης, π.χ. 
μελέτη νευροτοξικότητας. Περαιτέρω 
χωριστές μελέτες πρέπει να περιορίζονται 
σε εξαιρετικές περιστάσεις.

- αδυναμίας προσδιορισμού NOAEL στη 
μελέτη των 90 ημερών, εκτός εάν η 
αδυναμία προσδιορισμού NOAEL 
οφείλεται στην απουσία δυσμενών 
τοξικών επιδράσεων, ή

- ιδιαίτερα ανησυχητικής τοξικότητας 



AM\811563EL.doc 23/76 PE439.930v03-00

EL

(π.χ. σοβαρές/πολύ σοβαρές επιδράσεις) ή

- ενδείξεων επίδρασης για την οποία τα 
διαθέσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή για 
τον τοξικολογικό χαρακτηρισμό ή/και τον 
χαρακτηρισμό κινδύνου· στις 
περιπτώσεις αυτές, μπορεί να ενδείκνυται 
περισσότερο η διεξαγωγή ειδικών 
τοξικολογικών μελετών για τη διερεύνηση 
των συγκεκριμένων επιδράσεων (π.χ. 
ανοσοτοξικότητα, νευροτοξικότητα) ή

- ιδιαίτερης ανησυχίας όσον αφορά την 
έκθεση (π.χ. χρήση σε καταναλωτικά 
προϊόντα, συνεπαγόμενη επίπεδα έκθεσης 
που προσεγγίζουν εκείνα στα οποία 
αναμένεται τοξική επίδραση στον 
άνθρωπο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μελέτη μόνον 28 ή 90 ημερών. Δεν παρέχονται σημαντικές νέες γνώσεις 
χρησιμοποιώντας και τις δύο. Ο συνδυασμός τελικού επιδιωκόμενου στόχου είναι γενικώς 
αποδεκτή πρακτική για τη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δοκιμών και πρέπει να 
ενθαρρύνεται ως μέσο ελαχιστοποίησης της διενέργειας χωριστών μελετών νευροτοξικότητας 
και άλλων "ειδικών" μελετών. 

Τροπολογία 498
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.6.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.6.3. Μελέτη μακροπρόθεσμης 
τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης (≥ 
12 μηνών) είναι δυνατόν να προταθεί από 
τον αιτούντα ή να απαιτηθεί, εάν η 
συχνότητα και η διάρκεια της έκθεσης του 
ανθρώπου υποδηλώνει ότι ενδείκνυται πιο 
μακροπρόθεσμη μελέτη και συντρέχει μία 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

6.6.3. Μελέτη μακροπρόθεσμης τοξικότητας 
επαναλαμβανόμενης δόσης (≥ 12 μηνών) 
είναι δυνατόν να προταθεί από τον αιτούντα 
ή να απαιτηθεί μόνον εάν:

- η συχνότητα, η έκταση και η διάρκεια 
της έκθεσης του ανθρώπου υποδηλώνουν
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ότι ενδείκνυται εκτίμηση χρόνιου 
κινδύνου·  και 

– στη μελέτη των 28 ή των 90 ημερών 
παρατηρήθηκαν σοβαρές ή πολύ σοβαρές 
τοξικές επιδράσεις, ιδιαίτερα 
ανησυχητικές, για τις οποίες τα 
διαθέσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή για 
τοξικολογική αξιολόγηση ή 
χαρακτηρισμό κινδύνου, ή

- εάν η εφαρμογή κατάλληλου συντελεστή 
αβεβαιότητας δεν θα ήταν επαρκώς 
προστατευτική για σκοπούς εκτίμησης 
κινδύνου. 

– στη μελέτη των 28 ή των 90 ημερών, 
δεν διαπιστώθηκαν επιδράσεις ουσιών με 
σαφή σχέση με τη μελετώμενη ουσία ως 
προς τη μοριακή δομή ή
– η ουσία ενδέχεται να διαθέτει μια 
επικίνδυνη ιδιότητα που δεν μπορεί να 
ανιχνευθεί με μελέτη 90 ημερών.

Εάν απαιτούνται επίσης αλλά δεν είναι 
ήδη διαθέσιμα δεδομένα καρκινογένεσης, 
πρέπει να διενεργούνται μελέτες 
μακροπρόθεσμης επαναλαμβανόμενης 
δόσης και καρκινογένεσης 
χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο μελέτης 
συνδυασμού του ΟΟΣΑ TG 453.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες μακροπρόθεσμης τοξικότητας είναι δαπανηρές τόσο από οικονομική άποψη όσο και 
από άποψη προστασίας των ζώων και μπορούν γενικώς να αποφεύγονται μέσω της χρήσης 
κατάλληλων τεχνικών στατιστικής (π.χ. παρέκταση από βραχυπρόθεσμες μελέτες). Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες θεωρούνται απαραίτητα εμπειρικά δεδομένα, οι δοκιμές 
πρέπει να διενεργούνται μόνον σε ένα είδος και όπου ο κίνδυνος πρόκλησης καρκίνου είναι 
πιθανός, πρέπει να απαιτείται συνδυασμένη μελέτη χρόνιας τοξικότητας-καρκινογένεσης αντί 
χωριστών μελετών για τους δύο αυτούς τελικούς επιδιωκόμενους στόχους.

Τροπολογία 499
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.6.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.6.4. Περαιτέρω μελέτες προτείνονται 
από τον αιτούντα ή ενδέχεται να 

διαγράφεται
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απαιτηθούν σε περίπτωση:

– ιδιαίτερα ανησυχητικής τοξικότητας 
(π.χ. σοβαρές/πολύ σοβαρές επιδράσεις) ή

– ενδείξεων επίδρασης για την οποία τα 
διαθέσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή για 
τοξικολογική αξιολόγηση ή/και 
χαρακτηρισμό κινδύνου• στις 
περιπτώσεις αυτές, μπορεί να ενδείκνυται 
περισσότερο η διεξαγωγή ειδικών 
τοξικολογικών μελετών για τη διερεύνηση 
των συγκεκριμένων επιδράσεων (π.χ. 
ανοσοτοξικότητα, νευροτοξικότητα) ή

– ιδιαίτερης ανησυχίας όσον αφορά την 
έκθεση (π.χ. χρήση σε καταναλωτικά 
προϊόντα, συνεπαγόμενη επίπεδα έκθεσης 
που προσεγγίζουν εκείνα στα οποία 
παρατηρείται τοξικότητα).

Εάν είναι γνωστό ότι η ουσία έχει 
δυσμενείς επιδράσεις στη γονιμότητα, 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια ταξινόμησης ως τοξικής για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β 
«Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα» 
(H360F) και τα διαθέσιμα δεδομένα 
επαρκούν για να υποστηρίξουν αξιόπιστη 
εκτίμηση επικινδυνότητας, δεν 
χρειάζονται περαιτέρω δοκιμές 
γονιμότητας. Ωστόσο, πρέπει να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής 
δοκιμών τοξικότητας για την ανάπτυξη 
του εμβρύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττή επανάληψη μέτρων που διατυπώνονται στα σημεία 6.6.2., 6.6.3. και 6.7.
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Τροπολογία 500
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.7. Οι μελέτες δεν είναι αναγκαίες, εάν: 6.7. Οι μελέτες δεν είναι αναγκαίες, εάν:
– πρόκειται για γνωστή γονιδιοτοξική 
καρκινογόνο ουσία και εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου ή

– πρόκειται για γνωστή γονιδιοτοξική 
καρκινογόνο ουσία και εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου ή

– πρόκειται για γνωστή μεταλλαξιγόνο για 
τα γεννητικά κύτταρα ουσία και 
εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου ή

– πρόκειται για γνωστή μεταλλαξιγόνο για 
τα γεννητικά κύτταρα ουσία και 
εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου ή

– η ουσία έχει χαμηλή τοξικολογική 
δραστικότητα (δεν διαπιστώθηκε 
τοξικότητα σε καμία από τις διαθέσιμες 
δοκιμές), μπορεί να αποδειχθεί από 
δεδομένα τοξικοκινητικής ότι δεν 
σημειώνεται συστημική απορρόφηση 
μέσω των σχετικών οδών έκθεσης (π.χ. 
συγκεντρώσεις στο πλάσμα/αίμα 
χαμηλότερες του ορίου ανίχνευσης με 
χρήση ευαίσθητης μεθόδου και απουσία 
της ουσίας και των μεταβολιτών της στα 
ούρα, στη χολή ή στον εκπνεόμενο αέρα) 
και η έκθεση του ανθρώπου είναι 
μηδενική ή ασήμαντη.
Εάν είναι γνωστό ότι η ουσία έχει 
δυσμενείς επιδράσεις στη γονιμότητα, έτσι 
ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησής της ως τοξικής για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β 
«Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα» 
(H360F) και τα διαθέσιμα δεδομένα 
επαρκούν για να υποστηρίξουν αξιόπιστη 
εκτίμηση επικινδυνότητας, δεν χρειάζονται 
περαιτέρω δοκιμές γονιμότητας. Ωστόσο, 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
διεξαγωγής δοκιμών τοξικότητας για την 
ανάπτυξη του εμβρύου.

Εάν είναι γνωστό ότι η ουσία έχει 
δυσμενείς επιδράσεις στη γονιμότητα (π.χ. 
βάσει στοιχείων παθολογίας των όρχεων 
ή παραμέτρων σπέρματος από μελέτες 
επαναλαμβανόμενης δόσης 90 ημερών)
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησής της ως τοξικής για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β: 
«Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα» 
(H360F) και τα διαθέσιμα δεδομένα 
επαρκούν για να υποστηρίξουν αξιόπιστη 
εκτίμηση επικινδυνότητας, δεν χρειάζονται 
περαιτέρω δοκιμές γονιμότητας. Ωστόσο, 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
διεξαγωγής δοκιμών τοξικότητας 
προγεννητικής ανάπτυξης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ένα απτό παράδειγμα δυσμενών επιπτώσεων στο αναπαραγωγικό σύστημα από 
σχετικές μελέτες. Το παράδειγμα που δίνεται προβάλλει το γεγονός ότι οι δυσμενείς 
επιπτώσεις στην ανδρική γονιμότητα μπορούν συχνά να ανιχνεύονται σε μελέτη 
επαναλαμβανόμενης δόσης 90 ημερών, που είναι λιγότερο δαπανηρή και καταναλώνει πολύ 
λιγότερα πειραματόζωα από μια ειδική μελέτη αναπαραγωγικής τοξικότητας.  

Τροπολογία 501
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.7.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.7.1. Η μελέτη αυτή δεν είναι αναγκαία, 
εάν:

6.7.1. Η μελέτη αυτή δεν είναι αναγκαία, 
εάν:

– πρόκειται για γνωστή γονιδιοτοξική 
καρκινογόνο ουσία και εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου ή

– πρόκειται για γνωστή γονιδιοτοξική 
καρκινογόνο ουσία και εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου ή

– πρόκειται για γνωστή μεταλλαξιγόνο για 
τα γεννητικά κύτταρα ουσία και 
εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου ή

– πρόκειται για γνωστή μεταλλαξιγόνο για 
τα γεννητικά κύτταρα ουσία και 
εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου ή

– μπορεί να αποκλειστεί σημαντική 
έκθεση του ανθρώπου σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙV σημείο 3 ή

– δεν υπάρχει σημαντική έκθεση του 
ανθρώπου σύμφωνα με το παράρτημα ΙV 
σημείο 3 ή

– έχει διεξαχθεί μελέτη τοξικότητας για 
την προγεννητική ανάπτυξη (σημείο 6.7.2 
της βαθμίδας ΙΙ) ή μελέτη αναπαραγωγικής 
τοξικότητας δύο γενεών (σημείο 6.7.3 της 
βαθμίδας ΙΙ). 

– έχει διεξαχθεί μελέτη τοξικότητας για 
την προγεννητική ανάπτυξη (σημείο 6.7.2 
της βαθμίδας ΙΙ) ή μελέτη αναπαραγωγικής 
τοξικότητας μιας ή δύο γενεών (σημείο 
6.7.3 της βαθμίδας ΙΙ). 
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Εάν είναι γνωστό ότι η ουσία έχει 
δυσμενείς επιδράσεις στη γονιμότητα, έτσι 
ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησής της ως τοξικής για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β: 
«Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα» 
(H360F) και τα διαθέσιμα δεδομένα 
επαρκούν για να υποστηρίξουν αξιόπιστη 
εκτίμηση επικινδυνότητας, δεν χρειάζονται 
περαιτέρω δοκιμές γονιμότητας. Ωστόσο, 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
διεξαγωγής δοκιμών τοξικότητας για την 
ανάπτυξη του εμβρύου.

Εάν είναι γνωστό ότι η ουσία έχει 
δυσμενείς επιδράσεις στη γονιμότητα, έτσι 
ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησής της ως τοξικής για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β: 
«Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα» 
(H360F) και τα διαθέσιμα δεδομένα 
επαρκούν για να υποστηρίξουν αξιόπιστη 
εκτίμηση επικινδυνότητας, δεν χρειάζονται 
περαιτέρω δοκιμές γονιμότητας. Ωστόσο, 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
διεξαγωγής δοκιμών τοξικότητας 
προγεννητικής ανάπτυξης.

Εάν είναι γνωστό ότι η ουσία προκαλεί 
τοξικότητα για την ανάπτυξη του εμβρύου, 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησής της ως τοξικής για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β 
«Μπορεί να βλάψει το έμβρυο» (H360D) 
και τα διαθέσιμα δεδομένα επαρκούν για 
να υποστηρίξουν αξιόπιστη εκτίμηση 
επικινδυνότητας, δεν χρειάζονται 
περαιτέρω δοκιμές τοξικότητας για την 
ανάπτυξη του εμβρύου. Ωστόσο, πρέπει να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής 
δοκιμής για επιδράσεις στη γονιμότητα.

Εάν είναι γνωστό ότι η ουσία προκαλεί 
τοξικότητα για την ανάπτυξη του εμβρύου, 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ταξινόμησής της ως τοξικής για την 
αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β 
«Μπορεί να βλάψει το έμβρυο» (H360D) 
και τα διαθέσιμα δεδομένα επαρκούν για 
να υποστηρίξουν αξιόπιστη εκτίμηση 
επικινδυνότητας, δεν χρειάζονται 
περαιτέρω δοκιμές τοξικότητας για την 
ανάπτυξη του εμβρύου. Ωστόσο, πρέπει να 
εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής 
δοκιμής για επιδράσεις στη γονιμότητα.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες για το δυναμικό δυσμενών 
επιδράσεων στη γονιμότητα ή στην 
ανάπτυξη του εμβρύου, αντί της μελέτης 
διαλογής, ο αιτών μπορεί να προτείνει είτε
μελέτη τοξικότητας για την προγεννητική 
ανάπτυξη (σημείο 6.7.2 της βαθμίδας ΙΙ) 
ή μελέτη αναπαραγωγικής τοξικότητας 
δύο γενεών (σημείο 6.7.3 της βαθμίδας ΙΙ).

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες για το δυναμικό δυσμενών 
επιδράσεων στη γονιμότητα ή στην 
ανάπτυξη του εμβρύου, αντί της μελέτης 
διαλογής, ο αιτών μπορεί να προτείνει 
μελέτη αναπαραγωγικής τοξικότητας μιας 
γενεάς με ή χωρίς ενότητα για τοξικότητα 
προγεννητικής ανάπτυξης (σημείο 6.7.3 
της βαθμίδας ΙΙ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνικές διορθώσεις ήσσονος σημασίας· για περαιτέρω συζήτηση βλ. αιτιολόγηση στο τμήμα 
6.7.3.
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Τροπολογία 502
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.7.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.7.2. Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα 
είδος. Η απόφαση σχετικά με την ανάγκη 
διεξαγωγής μελέτης σε δεύτερο είδος, στο 
ίδιο ή στο επόμενο ποσοτικό επίπεδο, 
πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα 
της πρώτης δοκιμής και σε όλα τα 
διαθέσιμα σχετικά δεδομένα.

6.7.2. Η μελέτη διεξάγεται σε ένα είδος 
μόνον, θεωρητικά σε συνδυασμό με 
βελτιωμένη μελέτη αναπαραγωγικής 
τοξικότητας μιας γενεάς (σημείο 6.7.3 της 
βαθμίδας ΙΙ). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αναδρομική επισκόπηση ουσιών στη Βάση δεδομένων Νέων Χημικών Ουσιών της ΕΕ 
αποκαλύπτει ότι λιγότερες από το 5% των ουσιών που δοκιμάσθηκαν σε μελέτες τοξικότητας 
για την ανάπτυξη ταξινομούνται ως επιβλαβείς για την ανάπτυξη. Δεδομένης της χαμηλής 
επικράτησης αυτού του αποτελέσματος, έπεται ότι η πιθανότητα "εσφαλμένου θετικού" 
αποτελέσματος από δοκιμή σε ένα είδος είναι επίσης χαμηλή. Όμως, μια δοκιμή ρουτίνας σε 
δεύτερο είδος μπορεί να διογκώσει το ποσοστό εσφαλμένων θετικών ευρημάτων, μειώνοντας σε 
μεγάλο βαθμό την ιδιαιτερότητα της στρατηγικής δοκιμών. Επομένως η δοκιμή σε δεύτερο είδος 
δεν πρέπει να απαιτείται ούτε να ενθαρρύνεται.  

Τροπολογία 503
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.7.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.7.3. Μελέτη αναπαραγωγικής 
τοξικότητας δύο γενεών, σε ένα είδος, 
αρσενικό και θηλυκό, από την πλέον 
ενδεδειγμένη οδό χορήγησης με γνώμονα 
την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου, 

6.7.3. Βελτιωμένη μελέτη 
αναπαραγωγικής τοξικότητας μιας γενεάς
σε ένα είδος, αρσενικό και θηλυκό, από 
την πλέον ενδεδειγμένη οδό χορήγησης με 
γνώμονα την πιθανή οδό έκθεσης του 
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εκτός εάν τα σχετικά στοιχεία έχουν ήδη 
υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της βαθμίδας ΙΙ.

ανθρώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να απαιτείται ούτε να ενθαρρύνεται διενέργεια μελετών που εκτείνονται σε 
πολλές γενεές. Πρόσφατες αναδρομικές αναλύσεις δεδομένων που εξετάζουν περισσότερες 
από 350 μελέτες δύο γενεών αποκάλυψαν ότι σε περίπου 99% των περιπτώσεων, η 
αναπαραγωγή δεύτερης γενιάς δεν προσέφερε τίποτε περισσότερο, ούτε από άποψη 
ταξινόμησης ούτε από άποψη εκτίμησης κινδύνου, που δεν θα μπορούσε να είχε εξαχθεί ως 
πληροφορία από τα δεδομένα της πρώτης γενιάς. Τα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει να 
αναθεωρηθούν για να αντικατοπτρίζουν τη σημαντική αυτή καινοτομία.

Τροπολογία 504
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.7.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.7.3. Η μελέτη διεξάγεται αρχικά σε ένα 
είδος. Η απόφαση σχετικά με την ανάγκη 
διεξαγωγής μελέτης σε δεύτερο είδος, στο 
ίδιο ή στο επόμενο ποσοτικό επίπεδο, 
πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα 
της πρώτης δοκιμής και σε όλα τα 
διαθέσιμα σχετικά δεδομένα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στη διενέργεια μελέτης δύο γενεών σε δεύτερο είδος ήταν λάθος που εισήχθη 
σε ένα πρώτο σχέδιο κανονισμού REACH. Έκτοτε διορθώθηκε και δεν πρέπει να 
διαιωνισθεί στον κανονισμό για τα βιοκτόνα.
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Τροπολογία 505
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.8.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.8.1. Μελέτη δερματικής απορρόφησης 6.8.1. Μελέτη δερματικής απορρόφησης in 
vitro

Or. en

Αιτιολόγηση

Από το 2004 υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με δοκιμές για ερεθισμό του 
δέρματος in vitro οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τη μέθοδο in vivo για τους 
σκοπούς του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Συνεπώς στα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει να 
εμφαίνεται ειδικά η μέθοδος in vitro ως η μόνη απαραίτητη ή αποδεκτή προσέγγιση για την 
υλοποίηση αυτού του στόχου.

Τροπολογία 506
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 6.9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.9. Μελέτη καρκινογένεσης είναι δυνατόν 
να προταθεί από τον αιτούντα ή να 
απαιτηθεί, εάν:

6.9. Μελέτη καρκινογένεσης είναι δυνατόν 
να προταθεί από τον αιτούντα ή να 
απαιτηθεί, εάν:

- η χρήση της ουσίας συνεπάγεται την 
ευρεία διασπορά της ή υπάρχουν στοιχεία 
για συχνή ή μακροχρόνια έκθεση του 
ανθρώπου και

- η χρήση της ουσίας συνεπάγεται την 
ευρεία διασπορά της ή υπάρχουν στοιχεία 
για συχνή ή μακροχρόνια έκθεση του 
ανθρώπου και

- η ουσία ταξινομείται ως μεταλλαξιγόνο 
κατηγορίας 2 ή υπάρχουν στοιχεία από την 
ή τις μελέτες επαναλαμβανόμενης δόσης, 
σύμφωνα με τα οποία η ουσία μπορεί να 
προκαλέσει υπερπλασία ή/και 
προνεοπλασματικές αλλοιώσεις.

- η ουσία ταξινομείται ως μεταλλαξιγόνο 
κατηγορίας 2 ή υπάρχουν στοιχεία από την 
ή τις μελέτες επαναλαμβανόμενης δόσης, 
σύμφωνα με τα οποία η ουσία μπορεί να 
προκαλέσει υπερπλασία ή/και 
προνεοπλασματικές αλλοιώσεις.

Εάν η ουσία ταξινομείται ως 
μεταλλαξιγόνο κατηγορίας 1Α ή 1Β, 

Εάν η ουσία ταξινομείται ως 
μεταλλαξιγόνο κατηγορίας 1Α ή 1Β, 
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τεκμαίρεται ότι είναι πιθανός ένας 
γονιδιοτοξικός μηχανισμός 
καρκινογένεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, 
δεν απαιτείται κατά κανόνα δοκιμή 
καρκινογένεσης.

τεκμαίρεται ότι είναι πιθανός ένας 
γονιδιοτοξικός μηχανισμός 
καρκινογένεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, 
δεν απαιτείται κατά κανόνα δοκιμή 
καρκινογένεσης.

Εάν απαιτούνται επίσης αλλά δεν είναι
ήδη διαθέσιμα δεδομένα 
μακροπρόθεσμης τοξικότητας, πρέπει να 
διενεργούνται μελέτες καρκινογένεσης 
και μακροπρόθεσμης 
επαναλαμβανόμενης δόσης 
χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο μελέτης 
συνδυασμού του ΟΟΣΑ TG 453.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες καρκινογένεσης είναι δαπανηρές τόσο από οικονομική άποψη όσο και από άποψη 
προστασίας των ζώων και μπορούν γενικώς να αποφεύγονται μέσω της χρήσης αναλύσεων 
δεδομένων μεταλλαξιγένεσης/ γονιδιοτοξικότητας (είναι γενικώς δεκτό ότι ουσίες που είναι 
γονιδιοτοξικές in vivo δεν είναι γονιδιοτοξικά καρκινογόνα).  Όπου θεωρούνται απαραίτητα τα 
εμπειρικά δεδομένα, οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται μόνον σε ένα είδος και όπου η χρόνια 
τοξικότητα εγείρει επίσης ανησυχίες, πρέπει να απαιτείται συνδυασμένη μελέτη χρόνιας 
τοξικότητας-καρκινογένεσης αντί χωριστών μελετών για τους δύο αυτούς τελικούς 
επιδιωκόμενους στόχους.

Τροπολογία 507
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 7.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.1. Οι απαιτήσεις για δοκιμές 
τοξικότητας στο υδάτινο περιβάλλον επί 
σπονδυλωτών μπορούν να παραλείπονται 
εάν το προφίλ χρήσης μιας ουσίας δεν
υποδηλώνει σημαντική πιθανότητα για 
έκθεση στο υδάτινο περιβάλλον. 

7.1. Ο αιτών προτείνει μελέτη 
μακροπρόθεσμης τοξικότητας, εάν από την 
αξιολόγηση στο πλαίσιο της βαθμίδας Ι 
προκύπτει ότι είναι αναγκαίο να 

Ο αιτών προτείνει μελέτη 
μακροπρόθεσμης τοξικότητας, εάν από την 
αξιολόγηση στο πλαίσιο της βαθμίδας Ι 
προκύπτει ότι είναι αναγκαίο να 
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διερευνηθούν περαιτέρω οι επιδράσεις 
στους υδρόβιους οργανισμούς. Η επιλογή 
της ή των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται 
από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που 
διενεργείται στο πλαίσιο της βαθμίδας Ι.

διερευνηθούν περαιτέρω οι επιδράσεις 
στους υδρόβιους οργανισμούς. Η επιλογή 
της ή των κατάλληλων δοκιμών εξαρτάται 
από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που 
διενεργείται στο πλαίσιο της βαθμίδας Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για δοκιμές τοξικότητας στο υδάτινο περιβάλλον πρέπει να εξαρτώνται από την 
πιθανότητα έκθεσης και να μην είναι απόλυτες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δοκιμές επί 
σπονδυλωτών.

Τροπολογία 508
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 7.1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.1.3. Δοκιμές βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας σε ψάρια: Ο αιτών μπορεί να 
εξετάζει τη διεξαγωγή δοκιμών 
μακροπρόθεσμης τοξικότητας αντί της 
βραχυπρόθεσμης.

7.1.3. Δοκιμές βραχυπρόθεσμης 
τοξικότητας σε ψάρια: προσέγγιση 
κατωφλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επικυρωμένη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Εξακρίβωση της Καταλληλότητας των 
Εναλλακτικών Μεθόδων "προσέγγιση κατωφλίου" εξετάζει την τοξικότητα σε ψάρια 
χρησιμοποιώντας αρχικά δοκιμή μίας μόνης συγκέντρωση (οριακή δοκιμή) που απαιτεί 
λιγότερα ψάρια σε σύγκριση με την πλήρη μελέτη οξείας τοξικότητας σε ψάρια. Η επιλογή μίας 
μόνης συγκέντρωσης βασίζεται στην παραγωγοποίηση συγκέντρωσης κατωφλίου από δεδομένα 
τοξικότητας για τα φύκη και τη δαφνία (σημείο 7.1.1.). Η τοξικότητα σε ψάρια δοκιμάζεται σε 
συγκέντρωση κατωφλίου. Εάν δεν παρατηρούνται θάνατοι στην οριακή δοκιμή, η συγκέντρωση 
κατωφλίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά προς την τιμή "θανατηφόρου συγκέντρωσης" 
(LC50) σε περαιτέρω εκτίμηση επικινδυνότητας ή κινδύνου.
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Τροπολογία 509
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 7.1.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.1.6. Δοκιμές μακροπρόθεσμης 
τοξικότητας σε ψάρια (εκτός εάν τα 
σχετικά στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
βαθμίδας Ι)

7.1.6. Δοκιμές μακροπρόθεσμης 
τοξικότητας σε ψάρια, εάν υποδεικνύεται 
από το προφίλ χρήσης ουσίας και/ή 
φυσικοχημικές ιδιότητες  

Τα στοιχεία παρέχονται για ένα από τα 
σημεία 7.1.6.1, 7.1.6.2 και 7.1.6.3.

Τα στοιχεία παρέχονται για ένα από τα 
σημεία 7.1.6.1, 7.1.6.2 και 7.1.6.3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν ορίζονται προϋποθέσεις για την έναρξη μελετών στο πλαίσιο της 
βαθμίδας II· ωστόσο μεταξύ των λογικών προϋποθέσεων περιλαμβάνονται το προφίλ 
χρήσης/έκθεση και οι φυσικοχημικές ιδιότητες.

Τροπολογία 510
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 7.4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.4.1. Δοκιμή οξείας τοξικότητας σε έναν 
άλλο οργανισμό, μη υδρόβιο και μη 
στοχευόμενο

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές σε ποια μελέτη αναφέρονται τα απαιτούμενα στοιχεία. Τα μόνα μη υδρόβια 
είδη που συνήθως αποτελούν αντικείμενο μελετών οξείας οικοτοξικότητας είναι πτηνά και σε 
άλλο σημείο του παρατήματος περιλαμβάνεται χωριστό τμήμα για απαιτούμενα στοιχεία περί 
πτηνών. Εάν δεν παρέχονται πρόσθετες λεπτομέρειες, περιλαμβανομένης αποδεκτής οδηγίας 
δοκιμών σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο, αυτή η απαίτηση πρέπει να διαγραφεί. 
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Τροπολογία 511
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 8.1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.1. Ταυτοποίηση ουσιών που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του καταλόγου I ή II 
του παραρτήματος της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ 
περί προστασίας των υπογείων υδάτων από 
τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες 
επικίνδυνες ουσίες

8.1. Ταυτοποίηση ουσιών που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του καταλόγου I ή II 
του παραρτήματος της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ 
περί προστασίας των υπογείων υδάτων από 
τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες 
επικίνδυνες ουσίες, στο Παράρτημα I 
Μέρος Β της οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά 
με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, ή στο Παράρτημα X της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα αναγκαία μέτρα για την προστασία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνεται η ταυτοποίηση των ουσιών που αφορούν το πόσιμο νερό και την 
πολιτική των υδάτων εν γένει.

Τροπολογία 512
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 11.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11.1α. Δεν απαιτούνται δεδομένα 
τοξικότητας σε πτηνά εκτός εάν το 
προφίλ χρήσης για μια ουσία υποδηλώνει 
σημαντική πιθανότητα για έκθεση ή 
επιβλαβείς επιπτώσεις σε πτηνά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για δοκιμές σε πτηνά πρέπει να εξαρτάται από την πιθανότητα έκθεσης και να μην 
είναι απόλυτη, ιδιαίτερα έχοντας υπόψη ότι έχει σημασία να μειωθούν οι δοκιμές επί 
σπονδυλωτών.

Τροπολογία 513
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 11.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11.1.1. Οξεία τοξικότητα μέσω του 
στόματος – δεν απαιτείται εάν για τη 
μελέτη που προβλέπεται στο σημείο 7.4.1 
είχε επιλεγεί ένα είδος πτηνού

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τεχνικές οδηγίες για το REACH λίγα σενάρια (κι αυτά αν υπάρχουν) είναι πιθανόν 
να οδηγήσουν σε κινδύνους οξείας δηλητηρίασης για πτηνά και από τα στοιχεία για τα 
φυτοφάρμακα προκύπτει ότι χρόνιες επιπτώσεις δεν μπορούν αξιόπιστα να συναχθούν με 
παρέκταση ή κατ' αναλογία από τα στοιχεία για οξεία τοξικότητα. Οπότε αυτά τα απαιτούμενα 
στοιχεία θα συμβάλουν ελάχιστα ή καθόλου στην εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου και 
πρέπει επομένως να διαγραφούν.

Τροπολογία 514
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 11.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11.1.2. Βραχυπρόθεσμη τοξικότητα –
μελέτη διατροφής οκτώ ημερών σε ένα 
τουλάχιστον είδος (εκτός από κοτόπουλα)

11.1.2. Βραχυπρόθεσμη τοξικότητα –
μελέτη διατροφής οκτώ ημερών σε ένα 
είδος

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δοκιμή τοξικότητας σε σχέση με τη διατροφή σε πτηνά όπου υποδηλώνεται από το προφίλ 
χρήσης ή άλλες παραμέτρους, πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε ένα είδος.

Τροπολογία 515
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 11.1.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11.1.3α. Αυτή η δοκιμή δεν απαιτείται 
εάν η μελέτη τοξικότητας με βάση τη 
διατροφή (σημείο 11.1.2) δείχνει ότι η 
τιμή LC50 είναι πάνω από 2.000 mg/kg.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παραπομπή:
Τεχνικές οδηγίες για το REACH: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08

Τροπολογία 516
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 11.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11.2. Επιδράσεις στους υδρόβιους 
οργανισμούς

διαγράφεται

11.2.1. Παρατεταμένη τοξικότητα, 
μελετώμενη σε κατάλληλο είδος ψαριών
11.2.2. Επιδράσεις στην αναπαραγωγή 
και στον ρυθμό ανάπτυξης, μελετώμενες 
σε κατάλληλο είδος ψαριών
11.2.3. Βιοσυσσώρευση, μελετώμενη σε 
κατάλληλο είδος ψαριών
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11.2.4. Αναπαραγωγή και ρυθμός 
ανάπτυξης του είδους Daphnia magna

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο αυτό επικαλύπτεται με το 7.1 και πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 517
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II -τίτλος 1 - πίνακας - σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Ταξινόμηση και επισήμανση διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο αυτό πρέπει να διαγραφεί εκτός εάν παρέχονται ειδικά απαιτούμενα στοιχεία 
παράλληλα με κανόνες για προσαρμογή.

Τροπολογία 518
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 2 – σημείο 5.2.1 – παράγραφος 1(νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση αυτού του τελικού σημείου 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα διαδοχικά 
στάδια:
(1) αξιολόγηση των διαθέσιμων 
δεδομένων που αφορούν τον άνθρωπο και 
τα ζώα και εναλλακτικών δεδομένων,
(2) διεξαγωγή δοκιμών in vivo.
Η μέθοδος πρώτης επιλογής για τις 
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δοκιμές in vivo είναι η περιορισμένη 
τοπική δοκιμασία λεμφαδένων σε μυοειδή 
(rLLNA) ως προσυμπτωματικός έλεγχος 
για τη διάκριση μεταξύ 
ευαισθητοποιητών και μη 
ευαισθητοποιητών. Η πλήρης LLNA 
πρέπει να εφαρμόζεται όταν είναι γνωστό 
ότι απαιτείται αξιολόγηση της 
δραστικότητας ευαισθητοποίησης. Μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει να 
διεξάγεται άλλη δοκιμή, της οποίας η 
επιλογή πρέπει να αιτιολογείται.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η επικυρωμένη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Εξακρίβωση της Καταλληλότητας των 
Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM )  "περιορισμένη" τοπική δοκιμασία λεμφαδένων (rLLNA) 
πρέπει να ακολουθείται αναγκαστικά για να γίνεται διάκριση μεταξύ ευαισθητοποιητών και μη 
ευαισθητοποιητών. Παραπομπή: • Δήλωση επικύρωσης ECVAM: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. Δημιουργεί 
πρόβλημα το γεγονός ότι αυτό το τμήμα (i) δεν περιλαμβάνει κανόνες για την προσαρμογή των 
in vivo απαιτούμενων στοιχείων (ii) ούτε εντοπίζει οδηγίες δοκιμών αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή 
σε διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση των απαιτούμενων στοιχείων, πράγμα ιδιαίτερα 
σημαντικό στην περίπτωση των μικροβιακών παραγόντων. 

Τροπολογία 519
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 2 – σημείο 5.2.2 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δοκιμή διενεργείται διά της 
στοματικής οδού εκτός εάν η 
πρωταρχική οδός έκθεσης του ανθρώπου 
αναμένεται ότι θα είναι η εισπνοή. Η 
δοκιμή διεξάγεται μέσω μόνον μίας οδού 
έκθεσης.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Όπως ελέχθη πιο πάνω στο σημείο 6.5.1., η δοκιμή μέσω πολλαπλών οδών έκθεσης δεν πρέπει 
να είναι απαραίτητη εάν πρωταρχικός στόχος είναι η κατάταξη επικινδυνότητας. Η 
αναθεώρηση των απαιτούμενων στοιχείων για την αποφυγή περιττών δοκιμών θα μπορούσε να 
μειώσει αισθητά το κόστος και τη χρήση ζώων. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι αυτό το 
τμήμα (i) δεν περιλαμβάνει κανόνες για την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων στοιχείων 
(ii) ούτε εντοπίζει οδηγίες δοκιμών αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο για την 
ικανοποίηση των απαιτούμενων στοιχείων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των 
μικροβιακών παραγόντων. 

Τροπολογία 520
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 2 – σημείο 5.2.2.2 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δοκιμή διά της εισπνοής ενδείκνυται 
μόνον εάν η εισπνοή αποτελεί την 
πρωταρχική οδό έκθεσης του ανθρώπου.

Or.en

Αιτιολόγηση

Όπως ελέχθη πιο πάνω η δοκιμή μέσω πολλαπλών οδών έκθεσης δεν πρέπει να είναι 
απαραίτητη εάν πρωταρχικός στόχος είναι η κατάταξη επικινδυνότητας. Η αναθεώρηση των 
απαιτούμενων στοιχείων για την αποφυγή περιττών δοκιμών θα μπορούσε να μειώσει αισθητά 
το κόστος και τη χρήση ζώων. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι αυτό το τμήμα (i) δεν 
περιλαμβάνει κανόνες για την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων στοιχείων (ii) ούτε 
εντοπίζει οδηγίες δοκιμών αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση 
των απαιτούμενων στοιχείων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των μικροβιακών 
παραγόντων. 

Τροπολογία 521
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 2 – σημείο 5.2.2.3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5.2.2.3. Ενδοπεριτοναϊκή/Υποδόρια διαγράφεται
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εφάπαξ δόση

Or.en

Αιτιολόγηση

Ούτε η ενδοπεριτοναϊκή ούτε η υποδόρια έγχυση είναι σημαντικές οδοί έκθεσης. Συνεπώς η 
αξία αυτών των μελετών για την εκτίμηση κινδύνου για τον άνθρωπο είναι αμφίβολη και αυτά 
τα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει να διαγραφούν. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι αυτό το 
τμήμα (i) δεν περιλαμβάνει κανόνες για την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων στοιχείων 
(ii) ούτε εντοπίζει οδηγίες δοκιμών αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο για την 
ικανοποίηση των απαιτούμενων στοιχείων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των 
μικροβιακών παραγόντων. 

Τροπολογία 522
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 2 – σημείο 5.2.5 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δοκιμή διενεργείται δια της 
στοματικής οδού εκτός εάν η 
πρωταρχική οδός έκθεσης αναμένεται ότι 
θα είναι η εισπνοή. Η δοκιμή διεξάγεται 
μέσω μόνον μίας οδού έκθεσης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η δοκιμή μέσω πολλαπλών οδών έκθεσης δεν πρέπει να είναι απαραίτητη ούτε να 
ενθαρρύνεται. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι αυτό το τμήμα (i) δεν περιλαμβάνει κανόνες 
για την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων στοιχείων (ii) ούτε εντοπίζει οδηγίες δοκιμών 
αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση των απαιτούμενων 
στοιχείων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των μικροβιακών παραγόντων. 

Τροπολογία 523
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 2 – σημείο 5.2.5.1 – παράγραφος 1 (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δοκιμή διά της εισπνοής ενδείκνυται 
μόνον εάν η εισπνοή αποτελεί την 
πρωταρχική οδό έκθεσης του ανθρώπου.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η δοκιμή μέσω πολλαπλών οδών έκθεσης δεν πρέπει να είναι απαραίτητη ούτε να 
ενθαρρύνεται. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι αυτό το τμήμα (i) δεν περιλαμβάνει κανόνες 
για την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων στοιχείων (ii) ούτε εντοπίζει οδηγίες δοκιμών 
αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση των απαιτούμενων 
στοιχείων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των μικροβιακών παραγόντων. 

Τροπολογία 524
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 2 – σημείο 5.3 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δοκιμή μπορεί να παραλείπεται εάν δεν 
υπάρχουν στοιχεία ειδικής τοξικότητας 
σε προηγούμενες μελέτες.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τούτο πρέπει να είναι απαίτηση υπό όρους στο πλαίσιο της βαθμίδας II. Δημιουργεί πρόβλημα 
το γεγονός ότι αυτό το τμήμα (i) δεν περιλαμβάνει κανόνες για την προσαρμογή των in vivo 
απαιτούμενων στοιχείων (ii) ούτε εντοπίζει οδηγίες δοκιμών αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε 
διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση των απαιτούμενων στοιχείων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό 
στην περίπτωση των μικροβιακών παραγόντων. 

Τροπολογία 525
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 2 – σημείο 5.4 – παράγραφος 1 (νέα) 



AM\811563EL.doc 43/76 PE439.930v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για νέες ουσίες πρέπει να είναι δυνατόν 
να αξιολογούνται οι παράμετροι in vivo 
δοκιμής μικροπυρήνων ως μέρος μιας 
μελέτης επαναλαμβανόμενης έκθεσης. 

Or.en

Αιτιολόγηση

Στον φαρμακευτικό τομέα καθίσταται όλο και πιο κοινό φαινόμενο να ενσωματώνονται δοκιμές 
μικροπυρήνων σε μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης 28 ή 90 ημερών σε 
αρουραίους ως μέσο αποτελεσματικής συγκέντρωσης στοιχείων μεταλλαξιγένεσης χωρίς τη 
διενέργεια χωριστής μελέτης in vivo .  Αυτό το τμήμα πρέπει (i) να περιλαμβάνει κανόνες για 
την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων στοιχείων ή (ii) να εντοπίζει οδηγίες δοκιμών 
αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση των απαιτούμενων 
στοιχείων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των μικροβιακών παραγόντων. 

Τροπολογία 526
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 2 – σημείο 5.5 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δοκιμή μπορεί να παραλείπεται εάν δεν 
υπάρχουν στοιχεία γονιδιοτοξικότητας σε 
μελέτες επί σωματικών κυττάρων.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τούτο πρέπει να είναι απαίτηση υπό όρους στο πλαίσιο της βαθμίδας II. Δημιουργεί πρόβλημα 
το γεγονός ότι αυτό το τμήμα (i) δεν περιλαμβάνει κανόνες για την προσαρμογή των in vivo 
απαιτούμενων στοιχείων (ii) ούτε εντοπίζει οδηγίες δοκιμών αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε 
διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση των απαιτούμενων στοιχείων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό 
στην περίπτωση των μικροβιακών παραγόντων. 
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Τροπολογία 527
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 2 – σημείο 8.1 – παράγραφοι 1 και 2 (νέες) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να προτείνεται μελέτη 
τοξικότητας με βάση τη διατροφή σε 
σχέση με τα πτηνά σε ένα είδος όταν το 
προφίλ χρήσης ουσίας υποδηλώνει την 
πιθανότητα για σημαντική έκθεση σε 
πτηνά.
Μελέτη αναπαραγωγής σε σχέση με 
πτηνά δεν απαιτείται γενικώς και δεν 
ενδείκνυται εάν η μελέτη τοξικότητας με 
βάση τη διατροφή (σημείο 8.1.1.) δείχνει 
ότι η τιμή LC50 είναι πάνω από 5.000 
mg/kg.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η δοκιμή τοξικότητας σε σχέση με τη διατροφή σε πτηνά όπου υποδηλώνεται από το προφίλ 
χρήσης ή άλλες παραμέτρους, πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε ένα είδος. 
Παραπομπή: • Τεχνικές οδηγίες για το REACH: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι 
αυτό το τμήμα (i) δεν περιλαμβάνει κανόνες για την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων 
στοιχείων (ii) ούτε εντοπίζει οδηγίες δοκιμών αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο 
για την ικανοποίηση των απαιτούμενων στοιχείων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στην 
περίπτωση των μικροβιακών παραγόντων. 

Τροπολογία 528
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 2 – σημείο 8.2.1 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις για δοκιμές τοξικότητας 
στο υδάτινο περιβάλλον επί σπονδυλωτών 
μπορούν να παραλείπονται εάν το προφίλ 
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χρήσης μιας ουσίας δεν υποδηλώνει 
σημαντική πιθανότητα για έκθεση στο 
υδάτινο περιβάλλον.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για δοκιμές τοξικότητας στο υδάτινο περιβάλλον πρέπει να εξαρτώνται από την 
πιθανότητα έκθεσης και να μην είναι απόλυτες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δοκιμές επί 
σπονδυλωτών. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι το Παράρτημα II, Τίτλος 2, (i) δεν 
περιλαμβάνει κανόνες για την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων στοιχείων (ii) ούτε 
εντοπίζει οδηγίες δοκιμών αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση 
των απαιτούμενων στοιχείων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των μικροβιακών 
παραγόντων. 

Τροπολογία 529
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος 2 – σημείο 8.7.2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.7.2. Θηλαστικά διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαγραφεί εκτός εάν υπάρχει αναφορά σε κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές 
αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση αυτού του απαιτούμενου 
στοιχείου. 

Τροπολογία 530
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ενότητα 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φάκελοι που υποβάλλονται για τα 
βιοκτόνα περιέχουν τα αναγκαία στοιχεία 
για τον καθορισμό, κατά περίπτωση, της 

1. Οι φάκελοι που υποβάλλονται για τα 
βιοκτόνα περιέχουν τα αναγκαία στοιχεία 
για να καθορίζεται ότι η έκθεση είναι 
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αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης (ADI), 
του αποδεκτού επιπέδου έκθεσης του 
χρήστη (AOEL), της προβλεπόμενης 
συγκέντρωσης στο περιβάλλον (PEC) και 
της προβλεπόμενης συγκέντρωσης χωρίς 
επιδράσεις (PNEC).

κάτω του κατωφλίου τοξικολογικών 
επιφυλάξεων (TTC) ή για τον καθορισμό, 
κατά περίπτωση, της αποδεκτής ημερήσιας 
πρόσληψης (ADI), του αποδεκτού 
επιπέδου έκθεσης του χρήστη (AOEL), της 
προβλεπόμενης συγκέντρωσης στο 
περιβάλλον (PEC) και της προβλεπόμενης 
συγκέντρωσης χωρίς επιδράσεις (PNEC).

Or.en

Αιτιολόγηση

Το κατώφλι τοξικολογικών επιφυλάξεων αποτελεί προσέγγιση αξιολόγησης κινδύνου με βάση 
το "βάρος της μαρτυρίας" που χρησιμοποιείται ευρέως στην αξιολόγηση της ασφάλειας 
προσθέτων τροφίμων, αρτυμάτων, υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και άλλων 
ουσιών άγνωστης τοξικότητας αλλά με δυνάμενο να αποδειχθεί χαμηλό κίνδυνο για τον 
άνθρωπο. Όταν συνδυάζεται με γνωστές δομικές πληροφορίες και προβλεπόμενο μεταβολισμό ή 
άλλη συμπεριφορά, η προσέγγιση κατατάσσει τις χημικές ουσίες σε τάξεις εκάστη των οποίων 
έχει τα δικά της αποδεκτά όρια έκθεσης για τον άνθρωπο. Εάν η έκθεση είναι κάτω από αυτά 
τα πολύ χαμηλά όρια, είναι δυνατόν να αποφεύγονται οι δοκιμές τοξικότητας. 

Τροπολογία 531
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III - σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δοκιμές, των οποίων τα αποτελέσματα 
υποβάλλονται για τη χορήγηση άδειας, 
πρέπει να έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
μεθόδους που περιγράφονται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 440/2008 του 
Συμβουλίου. Εάν, ωστόσο, μια μέθοδος 
είναι ακατάλληλη ή δεν περιγράφεται, 
χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, διεθνώς 
ανεγνωρισμένες, εφόσον είναι δυνατόν, 
των οποίων η χρήση πρέπει να 
αιτιολογείται στην αίτηση.

Οι δοκιμές, των οποίων τα αποτελέσματα 
υποβάλλονται για τη χορήγηση άδειας, 
πρέπει να έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
μεθόδους που περιγράφονται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 440/2008 του 
Συμβουλίου. Οι μέθοδοι του 
Παραρτήματος I δεν καλύπτουν τα 
νανοϋλικά, εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες υπάρχει ειδική αναφορά. Εάν, 
ωστόσο, μια μέθοδος είναι ακατάλληλη ή 
δεν περιγράφεται, χρησιμοποιούνται άλλες 
μέθοδοι, διεθνώς ανεγνωρισμένες, εφόσον 
είναι δυνατόν, των οποίων η εγκυρότητα
πρέπει να αιτιολογείται στην αίτηση. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται λόγω των διαφορετικών ή βελτιωμένων ιδιοτήτων τους σε 
σύγκριση με τις ασυσκεύαστες ουσίες. Λόγω του μικροσκοπικού μεγέθους τους και της 
απορρέουσας αύξησης της σχετικής επιφάνειας, μπορεί να ενέχουν νέους κινδύνους. Η σχετική 
επιστημονική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τα 
νανοϋλικά απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη, τεκμηρίωση και τυποποίηση των γνώσεων επί της 
μεθοδολογίας τόσο για τις εκτιμήσεις της έκθεσης όσο και για τον εντοπισμό των κινδύνων. Οι 
υπάρχουσες μέθοδοι για μαζικές ποσότητες χημικών ουσιών δεν παρέχουν σχετικά δεδομένα 
εκτός εάν προσδιορίζεται σαφώς.

Τροπολογία 532
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ενότητα 1 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δοκιμές, των οποίων τα 
αποτελέσματα υποβάλλονται για τη 
χορήγηση άδειας, πρέπει να έχουν 
διεξαχθεί σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
440/2008. Εάν, ωστόσο, μια μέθοδος είναι 
ακατάλληλη ή δεν περιγράφεται, 
χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, διεθνώς 
ανεγνωρισμένες, εφόσον είναι δυνατόν,
των οποίων η χρήση πρέπει να 
αιτιολογείται στην αίτηση.

5. Οι δοκιμές, των οποίων τα 
αποτελέσματα υποβάλλονται για τη 
χορήγηση άδειας, πρέπει να έχουν 
διεξαχθεί σύμφωνα με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
440/2008 του Συμβουλίου. Εάν, ωστόσο, 
μια μέθοδος είναι ακατάλληλη ή δεν 
περιγράφεται, χρησιμοποιούνται άλλες 
μέθοδοι που είναι ικανοποιητικές από 
επιστημονική άποψη και των οποίων η 
χρήση πρέπει να αιτιολογείται στην 
αίτηση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση της παραγράφου 5 του Παραρτήματος III δεν είναι αρκετά σαφής και θα 
παρεμποδίσει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων στα πειράματα σε ζώα που αναφέρονται στο 
Παράρτημα IV. 

Τροπολογία 533
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ενότητα 1 – παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εφόσον έχουν διεξαχθεί δοκιμές, πρέπει 
να παρέχεται λεπτομερής περιγραφή 
(προδιαγραφές) του χρησιμοποιούμενου 
υλικού και των προσμείξεών του. Εφόσον 
είναι αναγκαίο, απαιτούνται τα 
καθοριζόμενα στο παράρτημα ΙΙ στοιχεία 
για όλα τα χημικά συστατικά του 
βιοκτόνου που έχουν 
τοξικολογική/οικοτοξικολογική σημασία, 
ιδίως αν είναι ανησυχητικές ουσίες, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3.

7. Εφόσον έχουν διεξαχθεί δοκιμές, πρέπει 
να παρέχεται λεπτομερής περιγραφή 
(προδιαγραφές) του χρησιμοποιούμενου 
υλικού και των προσμείξεών του.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαράδεκτο τα απαιτούμενα στοιχεία για εγγραφή μιας δραστικής ουσίας στο Παράρτημα 
I και για αδειοδότηση ενός βιοκτόνου να καταλήγουν σε διπλές δοκιμές ή στην επανάληψη των 
δοκιμών, ειδικά εάν περιλαμβάνουν πειράματα με ζώα. Οι μη δραστικές ουσίες σε σκεύασμα 
βιοκτόνου θα διέπεται από τον κανονισμό REACH. Πρέπει επομένως να διαγραφεί αυτή η 
διάταξη για να αποφεύγεται η σύγχυση ή η ενδεχόμενη επανάληψη των δοκιμών σε 
σπονδυλωτά. 

Τροπολογία 534
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – ενότητα 1 – παράγραφος 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εφόσον υπάρχουν δεδομένα από 
δοκιμές, τα οποία προέκυψαν πριν από … 
[ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 85 πρώτο εδάφιο] 
με τη χρήση μεθόδων διαφορετικών από 
τις προβλεπόμενες στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 440/2008, οι αρμόδιες αρχές πρέπει 
να κρίνουν κατά περίπτωση, την 
καταλληλότητα αυτών των δεδομένων για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού 
και την ανάγκη διεξαγωγής νέων δοκιμών 
σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 

8. Εφόσον υπάρχουν δεδομένα από 
δοκιμές, τα οποία προέκυψαν πριν από … 
[ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 85 πρώτο εδάφιο] 
με τη χρήση μεθόδων διαφορετικών από 
τις προβλεπόμενες στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 440/2008, η αρμόδια αρχή του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σε 
συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων πρέπει να κρίνει, 
κατά περίπτωση, την καταλληλότητα 
αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς 
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440/2008, συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων 
παραγόντων, την ανάγκη ελαχιστοποίησης 
των δοκιμών σε σπονδυλωτά.

του παρόντος κανονισμού και την ανάγκη 
διεξαγωγής νέων δοκιμών σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 440/2008, 
συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων 
παραγόντων, την ανάγκη ελαχιστοποίησης 
των δοκιμών σε σπονδυλωτά.

Or.en

Τροπολογία 535
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 1 – σημείο 3.7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.7. Σταθερότητα κατά την αποθήκευση –
σταθερότητα και χρόνος διατήρησης. 
Επίδραση του φωτός, της θερμοκρασίας 
και της υγρασίας στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του βιοκτόνου, ικανότητα 
αντίδρασης με το υλικό του περιέκτη

3.7. Σταθερότητα κατά την αποθήκευση –
σταθερότητα και χρόνος διατήρησης. 
Επίδραση του φωτός, της θερμοκρασίας 
και της υγρασίας στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του βιοκτόνου, ικανότητα 
αντίδρασης με το υλικό του περιέκτη

Η σταθερότητα κατά την αποθήκευση 
και ο χρόνος διατήρησης θα 
καθορίζονται γενικώς βάσει της 
σταθερότητας της δραστικής ουσίας. Σε 
περίπτωση δραστικών ουσιών που 
αποδομούνται εύκολα, η σταθερότητα 
αποθήκευσης και ο χρόνος διατήρησης 
μπορούν να καθορίζονται από άλλα 
έγκυρα επιστημονικά μέσα, όπως η 
παρέκταση των αναλυτικών δεδομένων 
της δραστικής ουσίας από πειράματα 
γήρανσης προϊόντος έως ότου επιτευχθεί 
το κατώφλιο αποτελεσματικότητας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι πρότυπες δοκιμές σταθερότητας που βασίζονται στις μετρήσεις και στην ποσοτικοποίηση της 
δραστικής ουσίας δεν προσφέρονται για προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που 
αποδομούνται εύκολα, όπως είναι το υποχλωριώδες νάτριο. Οι ουσίες αυτές είναι γνωστό ότι 
αποδομούνται πέρα από τις αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές (όρια FAO, ΠΟΥ). Κατά 
συνέπεια, σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να προσδιορίζονται η σταθερότητα και ο 
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χρόνος διατήρησης με άλλα μέσα, όπως η παρέκταση των αναλυτικών δεδομένων της 
δραστικής ουσίας από πειράματα γήρανσης του προϊόντος έως ότου επιτευχθεί το κατώφλιο 
αποτελεσματικότητας. 

Τροπολογία 536
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 1 – σημείο 6.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για τις μελέτες των σημείων 6.1.1 έως 
6.1.3, χορηγούνται βιοκτόνα, εκτός των 
αερίων, μέσω δύο τουλάχιστον οδών, από 
τις οποίες η μία πρέπει να είναι η 
στοματική. Η επιλογή της δεύτερης οδού 
εξαρτάται από το είδος του προϊόντος και 
την πιθανή οδό έκθεσης του ανθρώπου. 
Τα αέρια και τα πτητικά υγρά πρέπει να 
χορηγούνται με εισπνοή

 Για τις μελέτες των σημείων 6.1.1 έως 
6.1.3, η ταξινόμηση με υπολογισμό πρέπει 
να είναι η προκαθορισμένη προσέγγιση.
Μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει 
να εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόσθετων 
in vivo δοκιμών και  σε τέτοιες 
περιπτώσεις, πρέπει να δοκιμάζεται 
μόνον η πλέον σχετική οδός έκθεσης. Τα 
αέρια και τα πτητικά υγρά πρέπει να 
χορηγούνται με εισπνοή.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τ Παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προβλέπει ταξινόμηση με υπολογισμό ως εναλλακτική 
δυνατότητα στις περιττές δοκιμές in vivo για τυποποιημένα παρασκευάσματα αποτελούμενα από 
χαρακτηριστικές δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά.  Η προσέγγιση αυτή πρέπει να 
προωθηθεί στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Η έρευνα δείχνει ότι οι μελέτες για το 
δέρμα δεν προσθέτουν περισσότερα στοιχεία πέραν εκείνων που αφορούν την στοματική οδό 
για τους σκοπούς της ταξινόμησης επικινδυνότητας  σε περισσότερες από το 99% των 
περιπτώσεων. Τα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει ως εκ τούτου να αναθεωρηθούν για να 
περιλάβουν τα νέα αυτά ευρήματα.

Τροπολογία 537
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 1 – σημείο 6.1.2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.1.2. Μέσω του δέρματος διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Αυτό το απαιτούμενο στοιχείο πρέπει να διαγραφεί βάσει της προαναφερθείσας ανάλυσης 
σύμφωνα με την οποία οι ταξινομήσεις μέσω του δέρματος συμπίπτουν ή είναι λιγότερο 
αυστηρές από τις ταξινομήσεις μέσω της στοματικής οδού σε πάνω από 99% των περιπτώσεων. 
Οι ταξινομήσεις μέσω του δέρματος μπορούν επομένως να βασίζονται σε άμεση προσέγγιση 
παρεκβολής από τα δεδομένα δια της στοματικής οδού. 

Τροπολογία 538
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 1 – σημείο 6.1.3 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διεξαγωγή δοκιμής δια της εισπνοής 
ενδείκνυται μόνον εάν (i) η ταξινόμηση με 
υπολογισμό δεν είναι εφικτή και (ii) η 
εισπνοή αποτελεί την πρωταρχική οδό 
έκθεσης του ανθρώπου, λαμβάνοντας 
υπόψη την τάση ατμών της ουσίας και 
την πιθανότητα έκθεσης σε αερολύματα, 
σωματίδια ή σταγονίδια εισπνεύσιμου 
μεγέθους.
Η μέθοδος πρώτης επιλογής για τις 
δοκιμές είναι η "μέθοδος των κλάσεων 
οξείας τοξικότητας". Μόνον σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει να 
χρησιμοποιείται η κλασσική δοκιμή 
"θανατηφόρου συγκέντρωσης" (LC50). 
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
διεξάγεται άλλη δοκιμή, της οποίας η 
επιλογή πρέπει να αιτιολογείται.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Τ Παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προβλέπει ταξινόμηση με υπολογισμό ως εναλλακτική 
δυνατότητα στις περιττές δοκιμές in vivo για τυποποιημένα παρασκευάσματα αποτελούμενα από 
χαρακτηριστικές δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά.  Η προσέγγιση αυτή πρέπει να 
προωθηθεί στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Η έρευνα δείχνει ότι οι μελέτες για το 
δέρμα δεν προσθέτουν περισσότερα στοιχεία πέραν εκείνων που αφορούν την στοματική οδό 
για τους σκοπούς της ταξινόμησης επικινδυνότητας  σε περισσότερες από το 99% των 
περιπτώσεων. Τα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει ως εκ τούτου να αναθεωρηθούν για να 
περιλάβουν τα νέα αυτά ευρήματα.

Τροπολογία 539
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 1 – σημείο 6.1.4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.1.4. Στην περίπτωση των βιοκτόνων για 
τα οποία πρόκειται να χορηγηθεί άδεια 
χρήσης μαζί με άλλα βιοκτόνα, το μείγμα 
των προϊόντων υποβάλλεται, εφόσον είναι 
δυνατόν, σε δοκιμές οξείας δερματικής 
τοξικότητας και δοκιμές ερεθισμού του 
δέρματος και των οφθαλμών, κατά 
περίπτωση.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Αυτή η απαίτηση πρέπει να διαγραφεί καθώς θα οδηγήσει σε περιττή χρήση σπονδυλωτών σε 
μελέτες που προκαλούν θάνατο/δυσφορία με περιορισμένη ή και καμία αξία για τη δημόσια 
υγεία πέραν εκείνης που εξάγεται από άλλα δεδομένα δοκιμών οξείας τοξικότητας. 

Τροπολογία 540
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 1 – σημείο 6.2 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ταξινόμηση με υπολογισμό πρέπει να 
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είναι η προκαθορισμένη προσέγγιση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προβλέπει ρητώς ταξινόμηση με υπολογισμό ως 
εναλλακτική δυνατότητα στις περιττές δοκιμές in vivo για τυποποιημένα παρασκευάσματα 
αποτελούμενα από χαρακτηριστικές δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά.  Η προσέγγιση αυτή 
πρέπει να προωθηθεί πιο έντονα στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα. 
Παραπομπές: •Οδηγία 1999/45/ΕΚ:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Τροπολογία 541
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 1 – σημείο 6.3 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ταξινόμηση με υπολογισμό πρέπει να 
είναι η προκαθορισμένη προσέγγιση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προβλέπει ρητώς ταξινόμηση με υπολογισμό ως 
εναλλακτική δυνατότητα στις περιττές δοκιμές in vivo για τυποποιημένα παρασκευάσματα 
αποτελούμενα από χαρακτηριστικές δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά.  Η προσέγγιση αυτή 
πρέπει να προωθηθεί πιο έντονα στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα. 
Παραπομπές: •Οδηγία 1999/45/ΕΚ:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι ο τίτλος αυτός δεν 
περιλαμβάνει κανόνες για την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων στοιχείων. 

Τροπολογία 542
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III- τίτλος 1 - σημείο 6.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.4. Στοιχεία σχετικά με την απορρόφηση 
από το δέρμα

6.4. Στοιχεία σχετικά με την απορρόφηση 
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από το δέρμα in vitro

Or. en

Αιτιολόγηση

Από το 2004 υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με δοκιμές για ερεθισμό του 
δέρματος in vitro οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τη μέθοδο in vivo για τους 
σκοπούς του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Συνεπώς σε αυτά τα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει να 
εμφαίνεται ειδικά η μέθοδος in vitro ως η μόνη απαραίτητη ή αποδεκτή προσέγγιση για την 
υλοποίηση αυτού του στόχου.

Τροπολογία 543
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 1  – σημείο 9.2.1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.2.1. Κατά περίπτωση, όλα τα στοιχεία 
που απαιτεί το παράρτημα II τμήμα 12

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Η προαναφερθείσα απαίτηση δεν περιέχει επί του παρόντος καμιά περιγραφή των ειδικών 
απαιτούμενων στοιχείων, κανένα κανόνα προσαρμογής ή καμιά αιτιολόγηση του γιατί δεν αρκεί 
η προσέγγιση της "ταξινόμησης με υπολογισμό" βάσει των στοιχείων του Παραρτήματος II 
σχετικά με τη δραστική ουσία. 

Τροπολογία 544
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III - τίτλος 1 - σημείο 9.3.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.3.1.1. Οξεία τοξικότητα μέσω του 
στόματος, εάν δεν έχει ήδη μελετηθεί 
σύμφωνα με το παράρτημα II τμήμα 7

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τεχνικές οδηγίες για το REACH λίγα σενάρια (κι αυτά αν υπάρχουν) είναι πιθανόν 
να οδηγήσουν σε κινδύνους οξείας δηλητηρίασης για πτηνά και από τα στοιχεία για τα 
φυτοφάρμακα προκύπτει ότι χρόνιες επιπτώσεις δεν μπορούν αξιόπιστα να συναχθούν με 
παρέκταση ή κατ' αναλογία από τα στοιχεία για οξεία τοξικότητα. Οπότε αυτά τα απαιτούμενα 
στοιχεία θα συμβάλουν ελάχιστα ή καθόλου στην εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου και 
πρέπει επομένως να διαγραφούν.

Τροπολογία 545
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 1 – σημείο 9.3.3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.3.3.1. Τοξικότητα για τα χερσαία 
σπονδυλωτά εκτός από τα πτηνά

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαγραφεί εκτός εάν υπάρχει αναφορά σε κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές 
αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση αυτού του απαιτούμενου 
στοιχείου. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει κανόνες για 
την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων στοιχείων. 

Τροπολογία 546
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 2 – σημείο 6.1.1 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ταξινόμηση με υπολογισμό πρέπει να 
είναι η προκαθορισμένη προσέγγιση. 
Μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει 
να εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόσθετων 
in vivo δοκιμών και  σε τέτοιες 
περιπτώσεις, πρέπει να δοκιμάζεται 
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μόνον η πλέον σχετική οδός έκθεσης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προβλέπει ταξινόμηση με υπολογισμό ως 
εναλλακτική δυνατότητα στις περιττές δοκιμές in vivo για τυποποιημένα παρασκευάσματα 
αποτελούμενα από χαρακτηριστικές δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά.  Η προσέγγιση αυτή 
πρέπει να προωθηθεί στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Η έρευνα δείχνει ότι οι 
μελέτες για το δέρμα δεν προσθέτουν περισσότερα στοιχεία πέραν εκείνων που αφορούν την 
στοματική οδό για τους σκοπούς της ταξινόμησης επικινδυνότητας  σε περισσότερες από το 
99% των περιπτώσεων. Τα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει ως εκ τούτου να αναθεωρηθούν για να 
περιλάβουν τα νέα αυτά ευρήματα.

Τροπολογία 547
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 2 – σημείο 6.1.2 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διεξαγωγή δοκιμής δια της εισπνοής 
ενδείκνυται μόνον εάν (i) η ταξινόμηση με 
υπολογισμό δεν είναι εφικτή και (ii) 
εισπνοή αποτελεί την πρωταρχική οδό 
έκθεσης του ανθρώπου.

Or.en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προβλέπει ταξινόμηση με υπολογισμό ως 
εναλλακτική δυνατότητα στις περιττές δοκιμές in vivo για τυποποιημένα παρασκευάσματα 
αποτελούμενα από χαρακτηριστικές δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά.  Η προσέγγιση αυτή 
πρέπει να προωθηθεί στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Η έρευνα δείχνει ότι οι 
μελέτες για το δέρμα δεν προσθέτουν περισσότερα στοιχεία πέραν εκείνων που αφορούν την 
στοματική οδό για τους σκοπούς της ταξινόμησης επικινδυνότητας  σε περισσότερες από το 
99% των περιπτώσεων. Τα απαιτούμενα στοιχεία πρέπει ως εκ τούτου να αναθεωρηθούν για να 
περιλάβουν τα νέα αυτά ευρήματα.
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Τροπολογία 548
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 2 – σημείο 6.2.1 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ταξινόμηση με υπολογισμό πρέπει να 
είναι η προκαθορισμένη προσέγγιση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προβλέπει ρητώς ταξινόμηση με υπολογισμό ως 
εναλλακτική δυνατότητα στις περιττές δοκιμές in vivo για τυποποιημένα παρασκευάσματα 
αποτελούμενα από χαρακτηριστικές δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά.  Η προσέγγιση αυτή 
πρέπει να προωθηθεί πιο έντονα στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα. 
Παραπομπές: •Οδηγία 1999/45/ΕΚ:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι το τμήμα αυτό δεν 
περιλαμβάνει κανόνες για την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων στοιχείων. 

Τροπολογία 549
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 2 – σημείο 6.2.2 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ταξινόμηση με υπολογισμό πρέπει να 
είναι η προκαθορισμένη προσέγγιση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προβλέπει ρητώς ταξινόμηση με υπολογισμό ως 
εναλλακτική δυνατότητα στις περιττές δοκιμές in vivo για τυποποιημένα παρασκευάσματα 
αποτελούμενα από χαρακτηριστικές δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά.  Η προσέγγιση αυτή 
πρέπει να προωθηθεί πιο έντονα στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Παραπομπές: •

Οδηγία 1999/45/ΕΚ:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι το τμήμα αυτό δεν 
περιλαμβάνει κανόνες για την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων στοιχείων. 
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Τροπολογία 550
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος 2 – σημείο 6.2.3 – παράγραφος 1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ταξινόμηση με υπολογισμό πρέπει να 
είναι η προκαθορισμένη προσέγγιση.

Or.en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προβλέπει ρητώς ταξινόμηση με υπολογισμό ως 
εναλλακτική δυνατότητα στις περιττές δοκιμές in vivo για τυποποιημένα παρασκευάσματα 
αποτελούμενα από χαρακτηριστικές δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά.  Η προσέγγιση αυτή 
πρέπει να προωθηθεί πιο έντονα στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Παραπομπές: •

Οδηγία 1999/45/ΕΚ:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. Δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι το τμήμα αυτό δεν 
περιλαμβάνει κανόνες για την προσαρμογή των in vivo απαιτούμενων στοιχείων. 

Τροπολογία 551
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III - τίτλος 2 - τμήμα 9.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.1. Επιδράσεις στα πτηνά διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν χρειάζεται για το παρασκεύασμα. Το Παράρτημα II της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ προβλέπει ρητώς ταξινόμηση με υπολογισμό ως εναλλακτική δυνατότητα στις 
περιττές δοκιμές in vivo για τυποποιημένα παρασκευάσματα αποτελούμενα από 
χαρακτηριστικές δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά.  Η προσέγγιση αυτή πρέπει να 
προωθηθεί πιο έντονα στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα.
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Τροπολογία 552
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III - τίτλος 2 - σημείο 9.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.2. Επιδράσεις στους υδρόβιους 
οργανισμούς

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προβλέπει ρητώς ταξινόμηση με υπολογισμό ως 
εναλλακτική δυνατότητα στις περιττές δοκιμές in vivo για τυποποιημένα παρασκευάσματα 
αποτελούμενα από χαρακτηριστικές δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά.  Η προσέγγιση αυτή 
πρέπει να προωθηθεί πιο έντονα στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα.

Τροπολογία 553
Julie Girling

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III - τίτλος 2 - σημείο 9.7.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.7.2. Θηλαστικά διαγράφεται

Or. el

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαγραφεί εκτός εάν υπάρχει αναφορά σε κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές 
αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο για την ικανοποίηση αυτού του απαιτούμενου 
στοιχείου.

Τροπολογία 554
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να παρέχονται τα απαραίτητα δεδομένα που επιβάλλονται για την αξιολόγηση και 
αδειοδότηση ενεργών συστατικών προκειμένου να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον και να αποφεύγεται η υποβάθμιση των ισχυόντων προδιαγραφών που έχουν 
θεσπισθεί με την οδηγία 98/8/ΕΚ για τα βιοκτόνα. Η προτεινόμενη εισαγωγή της δυνατότητας 
εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής στοιχείων έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες για 
την προστασία της ανθρώπινη υγείας και του περιβάλλοντος. 

Τροπολογία 555
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αιτών μπορεί να προτείνει 
προσαρμογές των στοιχείων που 
απαιτούνται βάσει των παραρτημάτων ΙΙ 
και ΙΙΙ, σύμφωνα με τους γενικούς 
κανόνες του παρόντος παραρτήματος. Οι 
λόγοι για τους οποίους προτείνονται οι 
προσαρμογές των απαιτούμενων 
στοιχείων πρέπει να αναφέρονται 
επακριβώς στο αντίστοιχο σημείο του 
φακέλου, με παραπομπή σε έναν ή 
περισσότερους ειδικούς κανόνες του 
παρόντος παραρτήματος.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να παρέχονται τα απαραίτητα δεδομένα που επιβάλλονται για την αξιολόγηση και 
αδειοδότηση ενεργών συστατικών προκειμένου να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον και να αποφεύγεται η υποβάθμιση των ισχυόντων προδιαγραφών που έχουν 
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θεσπισθεί με την οδηγία 98/8/ΕΚ για τα βιοκτόνα. Η προτεινόμενη εισαγωγή της δυνατότητας 
εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής στοιχείων έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες για 
την προστασία της ανθρώπινη υγείας και του περιβάλλοντος. 

Τροπολογία 556
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1.1.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.3α. Μέθοδοι υπολογισμού για την 
αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία 
που ενέχουν τα παρασκευάσματα
Γενικώς είναι δυνατόν να παραλείπονται 
τα απαιτούμενα στοιχεία για τα 
παρασκευάσματα υπέρ της προσέγγισης 
υπολογισμού που προσδιορίζεται στο 
Παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ, η 
οποία μπορεί να εφαρμόζεται σε όλα τα 
παρασκευάσματα και η οποία λαμβάνει 
υπόψη όλους τους κινδύνους για την υγεία 
που ενέχουν οι ουσίες οι οποίες 
περιέχονται στο παρασκεύασμα. 
Παρέχονται οδηγίες ειδικά για τις 
ακόλουθες κατηγορίες δυσμενών 
επιδράσεων για την υγεία:
- οξείες θανατηφόρες επιδράσεις
- μη θανατηφόρες μη αναστρέψιμες 
επιδράσεις μετά από μία έκθεση
- σοβαρές επιδράσεις μετά από 
επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη 
έκθεση
- διαβρωτικές ή ερεθιστικές επιδράσεις 
- ευαισθητοποιητικές επιδράσεις
- καρκινογενετικές επιδράσεις
- μεταλλαξιγόνες επιδράσεις
- τοξικές για την αναπαραγωγή 
επιδράσεις

Or.en
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Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα II της οδηγίας 1999/45/ΕΚ προβλέπει ρητώς ταξινόμηση με υπολογισμό ως 
εναλλακτική δυνατότητα στις περιττές δοκιμές in vivo για τυποποιημένα παρασκευάσματα 
αποτελούμενα από χαρακτηριστικές δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά.  Η προσέγγιση αυτή 
πρέπει να προωθηθεί πιο έντονα στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Παραπομπές: •

Οδηγία 1999/45/ΕΚ:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Τροπολογία 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1.4 – παράγραφος 2 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) τα αποτελέσματα επαρκούν για την 
ταξινόμηση και επισήμανση, καθώς και 
για την εκτίμηση επικινδυνότητας και

2) τα αποτελέσματα επαρκούν για την 
ταξινόμηση και επισήμανση και/ή για την 
εκτίμηση επικινδυνότητας και

Or.en

Αιτιολόγηση

Μερικές δοκιμές τοξικότητας (π.χ. μελέτες οξείας τοξικότητας) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για την ταξινόμηση και επισήμανση και όχι για την εκτίμηση επικινδυνότητας· επομένως έχει 
σημασία να ληφθούν υπόψη αυτοί οι διαφορετικοί ρυθμιστικοί στόχοι με τη χρήση της 
έκφρασης "και/ή". 

Τροπολογία 558
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1.4 – παράγραφος 2 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) τα αποτελέσματα επαρκούν για την 
ταξινόμηση και επισήμανση, καθώς και 
για την εκτίμηση επικινδυνότητας και

2) τα αποτελέσματα επαρκούν για την 
ταξινόμηση και/ή επισήμανση, καθώς και 
για την εκτίμηση επικινδυνότητας και

Or.en



AM\811563EL.doc 63/76 PE439.930v03-00

EL

Αιτιολόγηση

Μερικές δοκιμές τοξικότητας (π.χ. μελέτες οξείας τοξικότητας) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για την ταξινόμηση και επισήμανση και όχι για την εκτίμηση επικινδυνότητας· επομένως έχει 
σημασία να ληφθούν υπόψη αυτοί οι διαφορετικοί ρυθμιστικοί στόχοι με τη χρήση της 
έκφρασης "και/ή". 

Τροπολογία 559
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1.5 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- να επαρκούν για την ταξινόμηση και 
επισήμανση, καθώς και για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας,

- να επαρκούν για την ταξινόμηση και 
επισήμανση, και/ή για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας,

Or.en

Αιτιολόγηση

Μερικές δοκιμές τοξικότητας (π.χ. μελέτες οξείας τοξικότητας) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για την ταξινόμηση και επισήμανση και όχι για την εκτίμηση επικινδυνότητας· επομένως έχει 
σημασία να ληφθούν υπόψη αυτοί οι διαφορετικοί ρυθμιστικοί στόχοι με τη χρήση της 
έκφρασης "και/ή". 

Τροπολογία 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1.5 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- να επαρκούν για την ταξινόμηση και 
επισήμανση, καθώς και για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας,

- να επαρκούν για την ταξινόμηση και 
επισήμανση, και/ή για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας,

Or.en

Αιτιολόγηση

Μερικές δοκιμές τοξικότητας (π.χ. μελέτες οξείας τοξικότητας) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
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για την ταξινόμηση και επισήμανση και όχι για την εκτίμηση επικινδυνότητας· επομένως έχει 
σημασία να ληφθούν υπόψη αυτοί οι διαφορετικοί ρυθμιστικοί στόχοι με τη χρήση της 
έκφρασης "και/ή". 

Τροπολογία 561
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΣ ΑΝΕΦΙΚΤΗ

διαγράφεται

Η διεξαγωγή δοκιμής για συγκεκριμένο 
τελικό σημείο μπορεί να παραλείπεται, 
εάν η μελέτη είναι τεχνικώς ανέφικτη 
λόγω των ιδιοτήτων της ουσίας: π.χ. δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ 
πτητικές, πολύ δραστικές ή ασταθείς 
ουσίες, η ανάμειξη της ουσίας με το νερό 
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης ή η 
ραδιοσήμανση της ουσίας, που απαιτείται 
σε ορισμένες μελέτες, μπορεί να είναι 
ανέφικτη. Πρέπει να τηρούνται πάντοτε 
οι κατευθύνσεις που παρέχονται στις 
αντίστοιχες μεθόδους δοκιμών, 
ειδικότερα όσον αφορά τα τεχνικά όρια 
μιας συγκεκριμένης μεθόδου.

Or.en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να παρέχονται τα απαραίτητα δεδομένα που επιβάλλονται για την αξιολόγηση και 
αδειοδότηση ενεργών συστατικών προκειμένου να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον και να αποφεύγεται η υποβάθμιση των ισχυόντων προδιαγραφών που έχουν 
θεσπισθεί με την οδηγία 98/8/ΕΚ για τα βιοκτόνα. Η προτεινόμενη εισαγωγή της δυνατότητας 
εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής στοιχείων έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες για 
την προστασία της ανθρώπινη υγείας και του περιβάλλοντος. 
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Τροπολογία 562
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ

διαγράφεται

3.1. Οι δοκιμές σύμφωνα με τα σημεία 6 
και 7 των παραρτημάτων ΙΙ και III 
μπορούν να παραλείπονται, με βάση τις 
εκτιμήσεις που αφορούν την έκθεση.
3.2. Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται 
επαρκής αιτιολόγηση και τεκμηρίωση. Η 
αιτιολόγηση βασίζεται σε αξιολόγηση της 
έκθεσης σύμφωνα με τα καθοδηγητικά 
τεχνικά έγγραφα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να παρέχονται τα απαραίτητα δεδομένα που επιβάλλονται για την αξιολόγηση και 
αδειοδότηση ενεργών συστατικών προκειμένου να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον και να αποφεύγεται η υποβάθμιση των ισχυόντων προδιαγραφών που έχουν 
θεσπισθεί με την οδηγία 98/8/ΕΚ για τα βιοκτόνα. Η προτεινόμενη εισαγωγή της δυνατότητας 
εξαίρεσης από την απαίτηση υποβολής στοιχείων έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες για 
την προστασία της ανθρώπινη υγείας και του περιβάλλοντος. 

Τροπολογία 563
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Τύπος προϊόντος 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τη 
συντήρηση ινωδών ή πολυμερισμένων 
υλικών, όπως είναι το δέρμα, το 
καουτσούκ ή το χαρτί, ή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, μέσω 

 Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τη 
συντήρηση ινωδών ή πολυμερισμένων 
υλικών, όπως είναι το δέρμα, το 
καουτσούκ ή το χαρτί, ή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, μέσω 
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του ελέγχου της μικροβιακής φθοράς του ελέγχου της μικροβιακής φθοράς.

Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται 
προϊόντα που παρεμποδίζουν την 
ανάπτυξη αποικιών μικροοργανισμών σε 
επιφάνειες (π.χ. παθογόνα μικρόβια ή 
μικρόβια που παράγουν οσμές) και με τον 
τρόπο αυτό συγκρατούν ή αποτρέπουν τη 
δημιουργία οσμών και/ή υπηρετούν άλλες 
χρήσεις.

Or.de

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος ομάδων προϊόντων πρέπει να καλύπτει επίσης τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται 
στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα. 

Τροπολογία 564
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Τύπος προϊόντος 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τύπος προϊόντων 20: -  Τύπος προϊόντων 20: -Απολυμαντικά 
τροφίμων και ζωοτροφών
Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την 
απολύμανση των τροφίμων ή των 
ζωοτροφών μέσω του ελέγχου των 
επιβλαβών οργανισμών.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο τύπος 20 βιοκτόνων ("συντήρηση των τροφίμων ή των 
ζωοτροφών") αλλά χρειάζεται να τροποποιηθεί ο ορισμός τους, δεδομένου ότι αυτά τα 
βιοκτόνα δεν είναι συντηρητικά αλλά απολυμαντικά. Για παράδειγμα, προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την απολύμανση ζωοτροφών από παθογόνους οργανισμούς που 
προσβάλλουν τον άνθρωπο όπως Salmonella δεν πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών περί 
προσθέτων ζωοτροφών. Ούτε δρουν ως συντηρητικά για την πρόληψη της αλλοίωσης των 
ζωοτροφών. Αυτά τα προϊόντα πρέπει επομένως να θεωρούνται απολυμαντικά.
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Τροπολογία 565
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Τύπος προϊόντος 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τύπος προϊόντων 20: -  Τύπος προϊόντων 20: -Απολυμαντικά 
τροφίμων και ζωοτροφών
Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την 
απολύμανση των τροφίμων ή των 
ζωοτροφών μέσω του ελέγχου των 
επιβλαβών οργανισμών.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο τύπος προϊόντων 20 δεδομένου ότι αυτά τα προϊόντα δεν 
είναι συντηρητικά αλλά απολυμαντικά. Για παράδειγμα, προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την 
απολύμανση ζωοτροφών από παθογόνους οργανισμούς που προσβάλλουν τον άνθρωπο όπως 
Salmonella δεν πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών περί προσθέτων ζωοτροφών. 
Πράγματι, τα προϊόντα δεν "επηρεάζουν ευνοϊκά τη ζωοτροφή" ούτε ενισχύουν την 
αποδοτικότητά της ούτε έχουν δράση συντηρητικού. Στόχος τους είναι η αποφυγή της μόλυνσης 
από Salmonella των αυγών και των πουλερικών καθώς και του χοιρινού κρέατος και ως εκ 
τούτου πρέπει να θεωρούνται απολυμαντικά με μοναδικό προορισμό να προστατεύουν την υγεία 
του ανθρώπου.

Τροπολογία 566
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Τύπος προϊόντος 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τύπος προϊόντων 20: -  Τύπος προϊόντων 20: Απολυμαντικά 
τροφίμων και ζωοτροφών
Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την 
απολύμανση των τροφίμων ή των 
ζωοτροφών μέσω του ελέγχου των 
επιβλαβών οργανισμών.

Or.en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο τύπος 20 βιοκτόνων της οδηγίας 98/8 ("συντήρηση των 
τροφίμων ή των ζωοτροφών") αλλά χρειάζεται να τροποποιηθεί ο ορισμός τους, δεδομένου ότι 
αυτά τα βιοκτόνα δεν είναι συντηρητικά αλλά απολυμαντικά (ο παλαιός ορισμός προκαλούσε 
σύγχυση). Για παράδειγμα, προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση ζωοτροφών 
από παθογόνους οργανισμούς που προσβάλλουν τον άνθρωπο όπως Salmonella δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις των κανονισμών περί προσθέτων ζωοτροφών. Πράγματι, τα προϊόντα δεν 
"επηρεάζουν ευνοϊκά τη ζωοτροφή" ούτε ενισχύουν την αποδοτικότητα της.

Τροπολογία 567
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI - εισαγωγή - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό 
και εναρμονισμένο επίπεδο προστασίας 
της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, 
καθώς και του περιβάλλοντος, 
προσδιορίζονται οι κίνδυνοι τους οποίους 
ενδεχομένως εγκυμονεί η χρήση ενός 
βιοκτόνου. Για τον σκοπό αυτό, 
διενεργείται εκτίμηση επικινδυνότητας 
ώστε να διαπιστωθεί αν οι 
προσδιοριζόμενοι κίνδυνοι κατά την 
προτεινόμενη κανονική χρήση του 
βιοκτόνου είναι αποδεκτοί ή όχι. Η 
εκτίμηση αυτή συνίσταται σε εκτίμηση 
των κινδύνων που συνδέονται με τα 
επιμέρους συστατικά του βιοκτόνου.

2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό 
και εναρμονισμένο επίπεδο προστασίας 
της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, 
καθώς και του περιβάλλοντος, 
προσδιορίζονται οι κίνδυνοι τους οποίους 
ενδεχομένως εγκυμονεί η χρήση ενός 
βιοκτόνου. Για τον σκοπό αυτό, 
διενεργείται εκτίμηση επικινδυνότητας 
ώστε να διαπιστωθεί αν οι 
προσδιοριζόμενοι κίνδυνοι κατά την 
προτεινόμενη κανονική χρήση του 
βιοκτόνου είναι αποδεκτοί ή όχι. Η 
εκτίμηση αυτή συνίσταται σε εκτίμηση 
των κινδύνων που συνδέονται με τα 
επιμέρους συστατικά του βιοκτόνου, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
σωρευτικές επιπτώσεις και τις 
επιπτώσεις από συνδυασμούς και 
συνέργειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξέταση των σωρευτικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων από συνδυασμούς και συνέργειες 
πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά στις κοινές αρχές για την αξιολόγηση των φακέλων.
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Τροπολογία 568
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI - εισαγωγή - σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαιτείται πάντοτε εκτίμηση 
επικινδυνότητας για την ή τις δραστικές 
ουσίες που περιέχει το βιοκτόνο. Η 
εκτίμηση αυτή θα έχει ήδη διενεργηθεί για 
την καταχώριση της δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
συνεπάγεται προσδιορισμό των κινδύνων 
και, κατά περίπτωση, εκτίμηση δόσης 
(συγκέντρωση) - απόκρισης (επίδραση), 
εκτίμηση έκθεσης και χαρακτηρισμό 
κινδύνου. Εάν δεν είναι δυνατόν να 
διενεργηθεί ποσοτική εκτίμηση 
επικινδυνότητας, υποβάλλεται ποιοτική 
εκτίμηση.

3. Απαιτείται πάντοτε εκτίμηση 
επικινδυνότητας για την ή τις δραστικές 
ουσίες που περιέχει το βιοκτόνο. Η 
εκτίμηση αυτή θα έχει ήδη διενεργηθεί για 
την καταχώριση της δραστικής ουσίας στο 
παράρτημα Ι. Η εκτίμηση κινδύνου 
συνεπάγεται προσδιορισμό των κινδύνων 
και, κατά περίπτωση, εκτίμηση δόσης 
(συγκέντρωση) έναντι της απόκρισης 
(επιπτώσεις), εκτίμηση έκθεσης και 
χαρακτηρισμό κινδύνου, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις σωρευτικές 
επιπτώσεις και τις επιπτώσεις από 
συνδυασμούς και συνέργειες. Εάν δεν 
είναι δυνατόν να διενεργηθεί ποσοτική 
εκτίμηση επικινδυνότητας, υποβάλλεται 
ποιοτική εκτίμηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξέταση των σωρευτικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων από συνδυασμούς και συνέργειες 
πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά στις κοινές αρχές για την αξιολόγηση των φακέλων.  

Τροπολογία 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – εισαγωγή  – σημείο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τον ίδιο τρόπο, διενεργούνται 
επιπρόσθετες εκτιμήσεις επικινδυνότητας 
για κάθε άλλη ανησυχητική ουσία που 
περιέχει το βιοκτόνο, εφόσον αυτή 

διαγράφεται
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υπεισέρχεται στη χρήση του.

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεν επιτρέπεται να απαιτούνται εκτιμήσεις επικινδυνότητας για άλλες ουσίες εκτός από τις 
δραστικές ουσίες σε ένα βιοκτόνο. Τούτο θα οδηγήσει σε επανάληψη των διαδικασιών δοκιμών, 
περιλαμβανομένων των πειραμάτων σε ζώα, δεδομένου ότι όλα τα χημικά συστατικά πρέπει να 
αξιολογούνται εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού REACH. Όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα για μη δραστικές ουσίες πρέπει να περιλαμβάνονται στους φακέλους. 

Τροπολογία 570
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – εισαγωγή – σημείο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τον ίδιο τρόπο, διενεργούνται 
επιπρόσθετες εκτιμήσεις επικινδυνότητας 
για κάθε άλλη ανησυχητική ουσία που 
περιέχει το βιοκτόνο, εφόσον αυτή 
υπεισέρχεται στη χρήση του.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεν επιτρέπεται να απαιτούνται εκτιμήσεις επικινδυνότητας για άλλες ουσίες εκτός από τις 
δραστικές ουσίες σε ένα βιοκτόνο. Τούτο θα οδηγήσει σε επανάληψη των διαδικασιών δοκιμών, 
περιλαμβανομένων των πειραμάτων σε ζώα, δεδομένου ότι όλα τα χημικά συστατικά πρέπει να 
αξιολογούνται εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού REACH. Όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα για μη δραστικές ουσίες πρέπει να περιλαμβάνονται στους φακέλους. 

Τροπολογία 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – αξιολόγηση – σημείο 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Διενεργείται πάντοτε εκτίμηση 14. Διενεργείται πάντοτε εκτίμηση 
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επικινδυνότητας για τη δραστική ουσία του 
βιοκτόνου. Εάν, επιπλέον, το βιοκτόνο 
περιέχει ανησυχητικές ουσίες, διενεργείται 
εκτίμηση επικινδυνότητας για καθεμία 
από αυτές. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
καλύπτει την προτεινόμενη κανονική 
χρήση του βιοκτόνου, καθώς και ένα 
ρεαλιστικό σενάριο χειρότερης 
περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των σχετικών ζητημάτων παραγωγής και 
τελικής διάθεσης, είτε του ίδιου του 
βιοκτόνου είτε των υλικών που 
υποβάλλονται σε κατεργασία με αυτό.

επικινδυνότητας για τη δραστική ουσία του 
βιοκτόνου. Εάν, επιπλέον, το βιοκτόνο 
περιέχει ανησυχητικές ουσίες, όλα τα 
διαθέσιμα δεδομένα περιλαμβάνονται στο 
φάκελο για αδειοδότηση του βιοκτόνου 
για καθεμία από αυτές. Τα δεδομένα 
καλύπτουν την προτεινόμενη κανονική 
χρήση του βιοκτόνου, καθώς και ένα 
ρεαλιστικό σενάριο χειρότερης 
περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των σχετικών ζητημάτων παραγωγής και
τελικής διάθεσης, είτε του ίδιου του 
βιοκτόνου είτε των υλικών που 
υποβάλλονται σε κατεργασία με αυτό.

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεν επιτρέπεται να απαιτούνται εκτιμήσεις επικινδυνότητας για άλλες ουσίες εκτός από τις 
δραστικές ουσίες σε ένα βιοκτόνο. Τούτο θα οδηγήσει σε επανάληψη των διαδικασιών δοκιμών, 
περιλαμβανομένων των πειραμάτων σε ζώα, δεδομένου ότι όλα τα χημικά συστατικά πρέπει να 
αξιολογούνται εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού REACH. Όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα για μη δραστικές ουσίες πρέπει να περιλαμβάνονται στους φακέλους. 

Τροπολογία 572
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – αξιολόγηση – σημείο 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Διενεργείται πάντοτε εκτίμηση 
επικινδυνότητας για τη δραστική ουσία του 
βιοκτόνου. Εάν, επιπλέον, το βιοκτόνο 
περιέχει ανησυχητικές ουσίες, διενεργείται 
εκτίμηση επικινδυνότητας για καθεμία 
από αυτές. Η εκτίμηση επικινδυνότητας
καλύπτει την προτεινόμενη κανονική 
χρήση του βιοκτόνου, καθώς και ένα 
ρεαλιστικό σενάριο χειρότερης 
περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των σχετικών ζητημάτων παραγωγής και 
τελικής διάθεσης, είτε του ίδιου του 
βιοκτόνου είτε των υλικών που 

14. Διενεργείται πάντοτε εκτίμηση 
επικινδυνότητας για τη δραστική ουσία του 
βιοκτόνου. Εάν, επιπλέον, το βιοκτόνο 
περιέχει ανησυχητικές ουσίες, όλα τα 
διαθέσιμα δεδομένα περιλαμβάνονται στο 
φάκελο για αδειοδότηση του βιοκτόνου 
για καθεμία από αυτές. Τα δεδομένα 
καλύπτουν την προτεινόμενη κανονική 
χρήση του βιοκτόνου, καθώς και ένα 
ρεαλιστικό σενάριο χειρότερης 
περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των σχετικών ζητημάτων παραγωγής και 
τελικής διάθεσης, είτε του ίδιου του 
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υποβάλλονται σε κατεργασία με αυτό. βιοκτόνου είτε των υλικών που 
υποβάλλονται σε κατεργασία με αυτό.

Or.en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης Σχόλια επί του Παραρτήματος VI, Εισαγωγή, 4 

Τροπολογία 573
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI - αξιολόγηση - σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. Για κάθε δραστική ουσία και κάθε 
ανησυχητική ουσία του βιοκτόνου, η 
εκτίμηση επικινδυνότητας συνεπάγεται 
προσδιορισμό των κινδύνων και 
καθορισμό κατάλληλων επιπέδων στα 
οποία δεν παρατηρούνται δυσμενείς 
επιδράσεις (NOAEL), εφόσον είναι 
δυνατόν. Περιλαμβάνει επίσης, κατά 
περίπτωση, εκτίμηση δόσης 
(συγκέντρωση) - απόκρισης (επίδραση), 
καθώς και εκτίμηση έκθεσης και 
χαρακτηρισμό κινδύνου.

15. Για κάθε δραστική ουσία και κάθε 
ανησυχητική ουσία του βιοκτόνου, η 
εκτίμηση επικινδυνότητας συνεπάγεται 
προσδιορισμό των κινδύνων και 
καθορισμό κατάλληλων επιπέδων στα 
οποία δεν παρατηρούνται δυσμενείς 
επιδράσεις (NOAEL), εφόσον είναι 
δυνατόν. Περιλαμβάνει επίσης, κατά 
περίπτωση, εκτίμηση δόσης 
(συγκέντρωση) - απόκρισης (επίδραση), 
καθώς και εκτίμηση έκθεσης και 
χαρακτηρισμό κινδύνου, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις σωρευτικές 
επιπτώσεις και τις επιπτώσεις από 
συνδυασμούς και συνέργειες..

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξέταση των σωρευτικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων από συνδυασμούς και συνέργειες 
πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά στις κοινές αρχές για την αξιολόγηση των φακέλων.

Τροπολογία 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – αξιολόγηση – σημείο 20 – περίπτωση 9 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανοσοτοξικότητα

Or.en

Τροπολογία 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – αξιολόγηση – σημείο 47 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

47. Υποβάλλονται δεδομένα στις αρμόδιες 
αρχές, οι οποίες τα αξιολογούν για να 
εκτιμήσουν κατά πόσον το αποτέλεσμα 
του βιοκτόνου δεν προκαλεί άσκοπη 
ταλαιπωρία στα στοχευόμενα σπονδυλωτά. 
Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει 
αξιολόγηση του μηχανισμού που επιφέρει 
το αποτέλεσμα, καθώς και των 
παρατηρούμενων επιδράσεων στη 
συμπεριφορά και την υγεία των 
στοχευόμενων σπονδυλωτών. Εφόσον το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η 
θανάτωση του στοχευόμενου 
σπονδυλωτού, αξιολογούνται ο χρόνος που 
χρειάζεται για να επέλθει ο θάνατός του 
και οι συνθήκες θανάτου.

47. Υποβάλλονται δεδομένα στις αρμόδιες 
αρχές, οι οποίες τα αξιολογούν για να 
εκτιμήσουν κατά πόσον το αποτέλεσμα 
του βιοκτόνου δεν προκαλεί άσκοπη 
ταλαιπωρία και πόνο στα στοχευόμενα 
σπονδυλωτά. Η εκτίμηση αυτή 
περιλαμβάνει αξιολόγηση του μηχανισμού 
που επιφέρει το αποτέλεσμα, καθώς και 
των παρατηρούμενων επιδράσεων στη 
συμπεριφορά και την υγεία των 
στοχευόμενων σπονδυλωτών. Εφόσον το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η 
θανάτωση του στοχευόμενου 
σπονδυλωτού, αξιολογούνται ο χρόνος που 
χρειάζεται για να επέλθει ο θάνατός του 
και οι συνθήκες θανάτου. Αυτά τα 
στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο βιοκτόνο 
δημοσιοποιούνται στον δικτυακό τόπο 
του Οργανισμού.

Or.en

Τροπολογία 576
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – αξιολόγηση – σημείο 47 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

47. Υποβάλλονται δεδομένα στις αρμόδιες 47. Υποβάλλονται δεδομένα στις αρμόδιες 
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αρχές, οι οποίες τα αξιολογούν για να 
εκτιμήσουν κατά πόσον το αποτέλεσμα 
του βιοκτόνου δεν προκαλεί άσκοπη 
ταλαιπωρία στα στοχευόμενα σπονδυλωτά. 
Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει 
αξιολόγηση του μηχανισμού που επιφέρει 
το αποτέλεσμα, καθώς και των 
παρατηρούμενων επιδράσεων στη 
συμπεριφορά και την υγεία των 
στοχευόμενων σπονδυλωτών. Εφόσον το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η 
θανάτωση του στοχευόμενου 
σπονδυλωτού, αξιολογούνται ο χρόνος που 
χρειάζεται για να επέλθει ο θάνατός του 
και οι συνθήκες θανάτου.

αρχές, οι οποίες τα αξιολογούν για να 
εκτιμήσουν κατά πόσον το αποτέλεσμα 
του βιοκτόνου δεν προκαλεί άσκοπη 
ταλαιπωρία και πόνο στα στοχευόμενα 
σπονδυλωτά. Η εκτίμηση αυτή 
περιλαμβάνει αξιολόγηση του μηχανισμού 
που επιφέρει το αποτέλεσμα, καθώς και 
των παρατηρούμενων επιδράσεων στη 
συμπεριφορά και την υγεία των 
στοχευόμενων σπονδυλωτών. Εφόσον το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η 
θανάτωση του στοχευόμενου 
σπονδυλωτού, αξιολογούνται ο χρόνος που 
χρειάζεται για να επέλθει ο θάνατός του 
και οι συνθήκες θανάτου. Αυτά τα 
στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο βιοκτόνο 
δημοσιοποιούνται στον δικτυακό τόπο 
του Οργανισμού.

Or.en

Τροπολογία 577
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI - λήψη αποφάσεων - σημείο 59 - περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- το είδος και τη σοβαρότητα των 
επιδράσεων,

- το είδος και τη σοβαρότητα των 
επιδράσεων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τις σωρευτικές επιδράσεις και τις 
επιδράσεις από συνδυασμούς και 
συνέργειες,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξέταση των σωρευτικών επιδράσεων και των επιδράσεων από συνδυασμούς και συνέργειες 
πρέπει να περιλαμβάνεται στη διεργασία λήψης αποφάσεων.
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Τροπολογία 578
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – λήψη αποφάσεων – σημείο 77 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

77. Οι αρμόδιες αρχές ή η Επιτροπή δεν 
χορηγούν άδεια βιοκτόνου, εάν η 
αναμενόμενη μετά τη χρήση του βιοκτόνου 
σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους 
συγκέντρωση της δραστικής ουσίας ή 
ανησυχητικών ουσιών ή μεταβολιτών ή 
προϊόντων διάσπασης ή αντίδρασης στα 
επιφανειακά ύδατα ή στα ιζήματά τους:

77. Οι αρμόδιες αρχές ή η Επιτροπή δεν 
χορηγούν άδεια βιοκτόνου, εάν η 
αναμενόμενη μετά τη χρήση του βιοκτόνου 
σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους 
συγκέντρωση της δραστικής ουσίας ή 
ανησυχητικών ουσιών ή μεταβολιτών ή 
προϊόντων διάσπασης ή αντίδρασης στα 
υπόγεια ύδατα ή στα επιφανειακά ύδατα ή 
στα ιζήματά τους:

Or.en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα που ορίζονται στις κοινοτικές διατάξεων και τις 
διεθνείς συμφωνίες για την προστασία των υδάτων.  

Τροπολογία 579
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – λήψη αποφάσεων – σημείο 77 – περίπτωση 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– – υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν 
οι στόχοι ή τα πρότυπα που ορίζονται:
– στην οδηγία 98/83/ΕΚ, ή 
– στην οδηγία 2000/60/ΕΚ, ή 
– στην οδηγία 2006/118/ΕΚ, ή
– στην οδηγία 2008/56/ΕΚ, ή 
– στην οδηγία 2008/105/ΕΚ, ή 
- σε διεθνείς συμφωνίες που περιέχουν 
σημαντικές υποχρεώσεις για την 
προστασία των θαλασσίων υδάτων από 
τη ρύπανση ή
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Or.en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα που ορίζονται στις κοινοτικές διατάξεων και τις 
διεθνείς συμφωνίες για την προστασία των υδάτων.  

Τροπολογία 580
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – λήψη αποφάσεων – σημείο 77 – τελευταίο μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εκτός εάν έχει καταδειχθεί επιστημονικά 
ότι, στις οικείες πραγματικές συνθήκες, 
δεν σημειώνεται υπέρβαση της 
συγκέντρωσης αυτής.

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα που ορίζονται στις κοινοτικές διατάξεων και τις 
διεθνείς συμφωνίες για την προστασία των υδάτων.  


