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Muudatusettepanek 477
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – sissejuhatav lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisas esitatud ainete loetelud ei hõlma 
nanomaterjale, välja arvatud juhul, kui 
neid on eraldi mainitud.

Or. en

Selgitus

Nanomaterjale kasutatakse nende erinevate või täiustatud omaduste tõttu võrreldes lahtiste 
ainetega. Üliväikeste mõõtmete ja sellest tuleneva suhtelise pindala suurenemise tõttu võivad 
nanomaterjalid tekitada uusi ohte. Seetõttu vajavad nanomaterjalid omaette hinnangut. 
Toimeaine lisamisel I lisasse ei tohi nende hulka arvestada nanomaterjale, välja arvatud 
juhul, kui nii on eraldi märgitud, sest vastasel juhul antakse nanomaterjalidele n-ö roheline 
tee. Siin esitatud sõnastus on võetud kosmeetikatoodete määrusest, kus on esitatud ka 
konkreetsete ainete heakskiidetud nimekiri (II–VI lisa preambulis). 

Muudatusettepanek 478
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa -difenaakum – üheksas rida – kaheksas tulp

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades tõsiasja, et toimeaine võib oma 
omaduste tõttu olla püsiv, bioakumuleeruv 
ja mürgine või väga püsiv ja väga 
bioakumuleeruv, tuleb ette näha toimeaine 
võimalik asendamine vastavalt artiklile 9.

Arvestades tõsiasja, et toimeaine 
omadused vastavad 1A kategooria 
reproduktiivtoksiliseks klassifitseerimise 
kriteeriumidele ja toimeaine võib oma 
omaduste tõttu olla püsiv, bioakumuleeruv 
ja mürgine või väga püsiv ja väga 
bioakumuleeruv, tuleb ette näha toimeaine 
võimalik asendamine vastavalt artiklile 9.

Lubade andmisel kohaldatakse järgmisi 
tingimusi:

Arvestades veekeskkonna puhul 
tuvastatud riske, tõsiasja, et toimeaine on 
väga mürgine lindudele ja imetajatele, 
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väikelaste mürgituse riske, toote 
resistentsuse probleemi ning 
sihtloomadele põhjustatavat valu ja 
pikaajalisi kannatusi, kohaldatakse 
lubade andmisel järgmisi tingimusi:

Tõendatud on rahvatervist ähvardav 
tõsine oht, mida ei saa mis tahes muul 
viisil kontrollida.
Võetakse järgnevad 
riskivähendamismeetmed:

(1) toimeaine valmistuseeskirja kohane 
kontsentratsioon tootes ei ületa 75 mg/kg ja 
lubatakse kasutada ainult kasutusvalmis 
tooteid;

(1) toimeaine valmistuseeskirja kohane 
kontsentratsioon tootes ei ületa 75 mg/kg ja 
lubatakse kasutada ainult kasutusvalmis 
tooteid;

(2) tooted sisaldavad vastikust tekitavat 
lisandit ja võimaluse korral värvainet;

(2) tooted sisaldavad vastikust tekitavat 
lisandit ja võimaluse korral värvainet;

(3) tooteid ei kasutata jälituspulbrina; (3) tooteid ei kasutata jälituspulbrina;
(4) kaalutakse ja rakendatakse kõiki 
asjakohaseid ja olemasolevaid 
riskivähendamismeetmeid, et viia 
miinimumini inimeste, muusse kui sihtliiki 
kuuluvate loomade ning looduse esmane ja 
teisene kokkupuude toimeainega.
Kõnealused meetmed hõlmavad muu 
hulgas kasutusõiguse andmist ainult 
kutselisele kasutajale, ülempiiri määramist 
pakendi suurusele ning kohustust kasutada
raskesti avatavaid ja turvalisi 
peibutussöödakaste.

(4) rakendatakse kõiki asjakohaseid ja 
olemasolevaid riskivähendamismeetmeid, 
et viia miinimumini inimeste, muusse kui 
sihtliiki kuuluvate loomade ning looduse 
esmane ja teisene kokkupuude 
toimeainega. Kõnealused meetmed 
hõlmavad muu hulgas kasutusõiguse 
piiramist ainult ametialase kasutamisega, 
ülempiiri määramist pakendi suurusele 
ning tingimust, et kasutatakse ainult
raskesti avatavaid ja turvalisi 
peibutussöödakaste.

(Tõlkija märkus: KOM-teksti muudetava teksti tõlge ei vasta originaalile.)

Or. en

Selgitus

Difenaakum on väga probleemne toimeaine igas aspektis (toksilisus, püsivus, 
bioakumuleeruvus, teratogeensus, mõju muudele kui sihtorganismidele, mõju inimeste 
tervisele, sihtorganismide kannatused). Difenaakumit tuleks kasutada ainult juhul, kui on 
tõendatud rahvatervist ähvardav tõsine oht, mida ei saa mis tahes muul viisil kontrollida.
Riskivähendamismeetmed tuleb muuta õiguslikult siduvaks. Difenaakumi kasutamist tuleks 
lubada ainult professionaalidele rangete kriteeriumide alusel.
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Muudatusettepanek 479
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – esimene pealkiri – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimeainete kohta koostatavad toimikud 
sisaldavad teavet, mida on vaja selleks, et 
määrata vajaduse korral kindlaks lubatav 
päevadoos (Acceptable Daily Intake –
ADI), kasutajale lubatav ainega 
kokkupuute ulatus (Acceptable Operator 
Exposure Level – AOEL), 
arvutuskontsentratsioon keskkonnas 
(Predicted Environmental Concentration –
PEC) ja arvutuslik mittetoimiv 
kontsentratsioon (Predicted No-Effect 
Concentration – PNEC).

1. Toimeainete kohta koostatavad toimikud 
sisaldavad teavet, mida on vaja selleks, et
teha kindlaks, et toimeainega kokkupuute 
ulatus on alla toksikoloogilise 
ohutuskünnise (Threshold of 
Toxicological Concern – TTC), või
selleks, et määrata vajaduse korral kindlaks 
lubatav päevadoos (Acceptable Daily 
Intake – ADI), kasutajale lubatav ainega 
kokkupuute ulatus (Acceptable Operator 
Exposure Level – AOEL), 
arvutuskontsentratsioon keskkonnas 
(Predicted Environmental Concentration –
PEC) ja arvutuslik mittetoimiv 
kontsentratsioon (Predicted No-Effect 
Concentration – PNEC).

Or.en

Selgitus

Toksikoloogiline ohutuskünnis on kaalukas riski hindamise viis, mida kasutatakse 
toiduainetega kokkupuutuvate materjalide ja muude ainete ohutuse hindamisel, mille 
mürgisus ei ole teada, kuid teada on väike risk inimtervisele. Sellises riskianalüüsis 
rühmitatakse kemikaalid teadaoleva teabe ja ennustatava käitumise põhjal klassidesse koos 
inimesele lubatud kokkupuute piirnormidega. Kui kokkupuude on lühem kui need väga 
madalad piirnormid, siis võib toksilisuse katset vältida. Kui kokkupuude kemikaalidega jääb 
alla selliseid väga madalaid tasemeid, ei ole toksilisuse katset vaja läbi viia.

Muudatusettepanek 480
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – esimene pealkiri – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toimeainete kohta koostatavad toimikud 
sisaldavad teavet, mida on vaja selleks, et 

1. Toimeainete kohta koostatavad toimikud 
sisaldavad teavet, mida on vaja selleks, et
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määrata vajaduse korral kindlaks lubatav 
päevadoos (Acceptable Daily Intake –
ADI), kasutajale lubatav ainega 
kokkupuute ulatus (Acceptable Operator 
Exposure Level – AOEL), 
arvutuskontsentratsioon keskkonnas 
(Predicted Environmental Concentration –
PEC) ja arvutuslik mittetoimiv 
kontsentratsioon (Predicted No-Effect 
Concentration – PNEC).

teha kindlaks, et toimeainega kokkupuute 
ulatus on alla toksikoloogilise 
ohutuskünnise (Threshold of 
Toxicological Concern – TTC), või
selleks, et määrata vajaduse korral kindlaks 
lubatav päevadoos (Acceptable Daily 
Intake – ADI), kasutajale lubatav ainega 
kokkupuute ulatus (Acceptable Operator 
Exposure Level – AOEL), 
arvutuskontsentratsioon keskkonnas 
(Predicted Environmental Concentration –
PEC) ja arvutuslik mittetoimiv 
kontsentratsioon (Predicted No-Effect 
Concentration – PNEC).

Or.en

Selgitus

Toksikoloogiline ohutuskünnis on kaalukas riski hindamise viis, mida kasutatakse laialdaselt 
lisaainete, lõhna- ja maitseainete ning toiduainetega kokkupuutuvate materjalide ja muude 
ainete ohutuse hindamisel, mille mürgisus ei ole teada, kuid teada on väike risk inimtervisele. 
Sellises riskianalüüsis rühmitatakse kemikaalid teadaoleva struktuurse teabe ja ennustatava 
ainevahetuse või muu käitumise põhjal klassidesse, millest igal klassil on omaette inimesele 
lubatud kokkupuute piirnormid. Kui kokkupuude kemikaalidega jääb alla selliseid väga 
madalaid tasemeid, ei ole toksilisuse katset vaja läbi viia. 

Muudatusettepanek 481
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – esimene pealkiri – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Loa saamiseks tehtavad katsed tuleb läbi 
viia vastavalt nõukogu määruses (EÜ) nr 
440/2008 kirjeldatud meetoditele. Kui 
meetod ei sobi või meetodit ei ole 
määruses kirjeldatud, kasutatakse muid 
meetodeid, mis võimaluse korral on
rahvusvaheliselt tunnustatud ja mille 
kasutamine on taotluses õigustatud.

4. Loa saamiseks tehtavad katsed tuleb läbi 
viia vastavalt nõukogu määruses (EÜ) nr 
440/2008 kirjeldatud meetoditele. Kui 
meetod ei sobi või meetodit ei ole 
määruses kirjeldatud, kasutatakse muid 
meetodeid, mis on teaduslikult kohased ja 
mille kasutamine on taotluses õigustatud.

Or.en
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Selgitus

II lisa punkti 4 originaalsõnastus ei ole piisavalt selge ja takistab IV lisas nimetatud 
loomkatsete alternatiivide kasutamist.

Muudatusettepanek 482
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – esimene pealkiri – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Loa saamiseks tehtavad katsed tuleb läbi 
viia vastavalt nõukogu määruses (EÜ) nr 
440/2008 kirjeldatud meetoditele. Kui 
meetod ei sobi või meetodit ei ole 
määruses kirjeldatud, kasutatakse muid 
meetodeid, mis võimaluse korral on
rahvusvaheliselt tunnustatud ja mille 
kasutamine on taotluses õigustatud.

4. Loa saamiseks tehtavad katsed tuleb läbi 
viia vastavalt nõukogu määruses (EÜ) nr 
440/2008 kirjeldatud meetoditele. Kui 
meetod ei sobi või meetodit ei ole 
määruses kirjeldatud, kasutatakse muid 
meetodeid, mis on teaduslikult kohased ja 
mille kasutamine on taotluses õigustatud.

Or.en

Selgitus

II lisa punkti 4 originaalsõnastus ei ole piisavalt selge ja takistab IV lisas nimetatud 
loomkatsete alternatiivide kasutamist.

Muudatusettepanek 483
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – esimene pealkiri – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid 
käesolevas lisas loetletud omaduste 
määramiseks, hinnatakse kõigepealt kõiki 
kättesaadavaid in vitro andmeid, in vivo 
andmeid, varasemaid andmeid mõju kohta 
inimesele, kehtivate (kvalitatiivsete või 
kvantitatiivsete) struktuuri ja aktiivsuse 
vaheliste sõltuvuste ((Q)SARs) põhjal 

Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid 
käesolevas lisas loetletud omaduste 
määramiseks, hinnatakse kõigepealt kõiki 
kättesaadavaid in vitro andmeid, in vivo 
andmeid, varasemaid andmeid mõju kohta 
inimesele, kehtivate (kvalitatiivsete või 
kvantitatiivsete) struktuuri ja aktiivsuse 
vaheliste sõltuvuste ((Q)SARs) põhjal 
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saadud andmeid ning sarnase struktuuriga 
ainete andmeid (analoogmeetod).
Välditakse selliste in vivo katsete tegemist 
sööbivate ainetega, milles kasutatakse 
söövitust tekitavat kontsentratsiooni või 
doosi. Enne katsetamist tuleks lisaks 
käesolevale lisale arvestada
katsetamisstrateegiaid käsitlevaid 
täiendavaid juhiseid.

saadud andmeid ning sarnase struktuuriga 
ainete andmeid (analoogmeetod).
Välditakse selliste in vivo katsete tegemist 
sööbivate ainetega, milles kasutatakse 
söövitust tekitavat kontsentratsiooni või 
doosi. Enne katsetamist tuleks lisaks 
käesolevale lisale nõuda ekspertidelt 
loomkatsete alternatiivide vallas arukaid 
katsetamisstrateegiaid käsitlevaid 
täiendavaid juhiseid.

Or.en

Selgitus

Kolme R-i (asendada, vähendada ja täiustada loomade kasutamist teadusuuringutes) 
ekspertide nõuande vajalikkust tuleb selgelt väljendada. Taotlejaid tuleb toetada arukate 
katsetamisstrateegiate väljatöötamises, et vältida tarbetut või dubleeritavat katsetamist ja viia 
loomkatsete arv miinimumini. 

Muudatusettepanek 484
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – esimene pealkiri – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid 
käesolevas lisas loetletud omaduste 
määramiseks, hinnatakse kõigepealt kõiki 
kättesaadavaid in vitro andmeid, in vivo 
andmeid, varasemaid andmeid mõju kohta 
inimesele, kehtivate (kvalitatiivsete või 
kvantitatiivsete) struktuuri ja aktiivsuse 
vaheliste sõltuvuste ((Q)SARs) põhjal 
saadud andmeid ning sarnase struktuuriga 
ainete andmeid (analoogmeetod).
Välditakse selliste in vivo katsete tegemist 
sööbivate ainetega, milles kasutatakse 
söövitust tekitavat kontsentratsiooni või 
doosi. Enne katsetamist tuleks lisaks 
käesolevale lisale arvestada
katsetamisstrateegiaid käsitlevaid 
täiendavaid juhiseid.

Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid 
käesolevas lisas loetletud omaduste 
määramiseks, hinnatakse kõigepealt kõiki 
kättesaadavaid in vitro andmeid, in vivo 
andmeid, varasemaid andmeid mõju kohta 
inimesele, kehtivate (kvalitatiivsete või 
kvantitatiivsete) struktuuri ja aktiivsuse 
vaheliste sõltuvuste ((Q)SARs) põhjal 
saadud andmeid ning sarnase struktuuriga 
ainete andmeid (analoogmeetod).
Välditakse selliste in vivo katsete tegemist 
sööbivate ainetega, milles kasutatakse 
söövitust tekitavat kontsentratsiooni või 
doosi.
Enne katsetamist tuleks lisaks käesolevale 
lisale nõuda ekspertidelt loomkatsete 
alternatiivide vallas arukaid 
katsetamisstrateegiaid käsitlevaid 
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täiendavaid juhiseid.

Or.en

Selgitus

Ekspertide nõuande vajalikkust tuleb selgelt väljendada. Taotlejaid tuleb toetada arukate 
katsetamisstrateegiate väljatöötamises, et vältida tarbetut või dubleeritavat katsetamist ja viia 
loomkatsete arv miinimumini. 

Muudatusettepanek 485
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.1.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:
– aine on klassifitseeritud nahka 
söövitavaks või ärritavaks; või
– aine on tugev hape (pH < 2,0) või alus 
(pH > 11,5); või
– aine on toatemperatuuril õhus süttiv;
või
– aine on klassifitseeritud väga mürgiseks 
kokkupuutel nahaga; või
– kokkupuutel nahaga avalduva ägeda 
mürgisuse uuring ei näita nahaärritust 
kuni piirdoosi tasemeni (2 000 mg/kg 
kehakaal).

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa komisjon võttis 23. juulil 2009 vastu kaks in vitro katsemeetodit nahaärrituse 
testimiseks: analüüsid „EpiDerm SIT” ja „SkinEthic RHE”. Järelikult ei ole nahaärrituse in 
vivo katsed enam vajalikud ja need tuleb II lisas loetletud toimeaine kohta nõutavatest 
andmetest välja jätta. Komisjoni määruse (EÜ) nr 440/2008 esimene kohandamine tehnika 
arenguga lisas uued in vitro nahaärrituse katsejuhised, mis võivad käesoleva määruse 
tähenduses asendada in vivo meetodi. Järelikult ei ole in vivo meetod enam vajalik ja tuleb 
välja jätta.
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Muudatusettepanek 486
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.2.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:
– aine on klassifitseeritud silmi ärritavaks 
ja silmadele tõsist kahju põhjustada 
võivaks aineks; või
– aine on klassifitseeritud nahka 
söövitavaks ja taotleja on klassifitseerinud 
aine silmi ärritavaks aineks; või
– aine on tugev hape (pH < 2,0) või alus 
(pH > 11,5); või
– aine on toatemperatuuril õhus süttiv.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

OECD võttis 7. septembril 2009 tervisemõju katsejuhiste kujul ametlikult vastu kaks 
alternatiivmeetodit tõsise silmaärrituse hindamiseks. Uued juhised katsete läbiviimiseks on 
nimetatud katsejuhised TG 437: veise silma sarvkesta läbipaistmatuse ja läbilaskvuse (Bovine 
Corneal Opacity and Permeability – BCOP) analüüs ning TG 438: isoleeritud kanasilma 
(Isolated Chicken Eye ICE) analüüs. Järelikult tuleb nahaärrituse in vivo katse II lisas loetletud 
toimeaine kohta nõutavatest andmetest välja jätta.

Muudatusettepanek 487
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.3. Kõnealuse näitaja hindamine hõlmab 
järgmisi järjestikuseid etappe:

6.3. Kõnealuse näitaja hindamine hõlmab 
järgmisi järjestikuseid etappe:

1) inimeste ja loomade kohta saadud ning 
muude olemasolevate andmete hindamine;

1) inimeste ja loomade kohta saadud ning 
muude olemasolevate andmete hindamine;

2) in vivo katsed. 2) in vivo katsed.
2. etappi ei ole tarvis läbi viia, kui: 2. etappi ei ole tarvis läbi viia, kui:

– olemasoleva teabe kohaselt tuleks aine 
klassifitseerida nahka sensibiliseerivaks või 

– olemasoleva teabe kohaselt tuleks aine 
klassifitseerida nahka sensibiliseerivaks või 
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söövitavaks aineks; või söövitavaks aineks; või
– aine on tugev hape (pH < 2,0) või alus 
(pH > 11,5); või

– aine on tugev hape (pH < 2,0) või alus 
(pH > 11,5); või

– aine on toatemperatuuril õhus süttiv. – aine on toatemperatuuril õhus süttiv.
Lähedalasuvate lümfisõlmede uuring hiirtel 
(Local Lymph Node Assay – LLNA) on 
eelistatav in vivo katse meetod. Muud 
meetodit tuleks kasutada ainult erandjuhul.
Muu meetodi kasutamist tuleb põhjendada.

Lähedalasuvate lümfisõlmede 
redutseeritud uuring hiirtel (reduced Local 
Lymph Node Assay – rLLNA) on 
eelistatav in vivo katse meetod 
sensibilisaatorite ja mittesensibilisaatorite 
eristamiseks sõeltesti kujul. Täielik 
lähedalasuvate lümfisõlmede uuring 
viiakse läbi juhul, kui on teada 
sensibiliseerimisvõime määramise 
vajalikkus. Muud meetodit tuleks kasutada 
ainult erandjuhul. Muu meetodi kasutamist 
tuleb põhjendada.

Or. en

Selgitus

Katseloomade arvu vähendamise meetmena tuleks teostada naha sensibilisaatorite ja 
mittesensibilisaatorite eristamiseks lähedalasuvate lümfisõlmede redutseeritud uuring hiirtel 
(reduced Local Lymph Node Assay – rLLNA). Võrrelge ka sellega seotud ECVAMi teadusliku 
nõuandekomitee (ESAC) 27. septembri 2007. aasta aruannet.

Muudatusettepanek 488
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.4. Asjakohaseid in vivo mutageensuse 
uuringuid kaalutakse juhul, kui I tasandi 
genotoksilisuse uuringutega on saadud 
positiivseid tulemusi.

6.4. Asjakohaseid in vivo mutageensuse 
uuringuid kaalutakse juhul, kui I tasandi 
genotoksilisuse uuringutega on saadud 
positiivseid tulemusi.

Uute toimeainete korral on soovitatav 
hinnata in vivo mikronukleuse katse 
parameetreid 28- või 90päevase 
korduvdoosi mürgisuse uuringu osana.

Or. en
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Selgitus

I tasandi uuringud vaatlevad mutageense/genotoksilise mõju erinevate viiside paljusust, mida 
tuleks kaaluka asitõendi lähenemisviisi korral vaadelda koos, et üldpilt muutuks selgemaks.

Muudatusettepanek 489
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.4.1. Positiivse tulemuse korral kaalutakse 
täiendavaid mutageensuse uuringuid.

6.4.1. Positiivse tulemuse korral kaalutakse 
täiendavaid mutageensuse uuringuid.
Antimikroobsete ainete või toodete korral
ei ole selline uuring vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 490
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.4.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.4.3. Uuring ei ole tavaliselt vajalik, kui 
on olemas piisavad usaldusväärsed andmed 
imetajate in vivo geenimutatsiooni katse 
kohta.

6.4.3. Uuring ei ole vajalik, kui mujal on 
olemas piisavad usaldusväärsed andmed 
imetajate in vivo geenimutatsiooni katse 
kohta.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et taotleja ei pea in vivo uuringuid ise läbi viima või läbi viia laskma.
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Muudatusettepanek 491
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.4.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.4.4. Kui mõnes I tasandi in vitro 
genotoksilisuse uuringus on saadud 
positiivseid tulemusi ja in vivo uuringute 
tulemusi ei ole, teeb taotleja ettepaneku 
vajaliku genotoksilisuse uuringu 
läbiviimiseks somaatiliste rakkudega in 
vivo.

6.4.4. Kui mõnes I tasandi in vitro 
genotoksilisuse uuringus on saadud 
positiivseid tulemusi ja in vivo uuringute 
tulemusi ei ole, teeb taotleja ettepaneku 
vajaliku genotoksilisuse uuringu 
läbiviimiseks somaatiliste rakkudega in 
vivo. Uute toimeainete korral peab olema 
võimalik hinnata in vivo mikronukleuse 
katse parameetreid 28- või 90päevase 
korduvdoosi mürgisuse uuringu osana.

Or. en

Selgitus

Farmaatsiasektoris kasvab mikronukleuse analüüside ühendamine 28- või 90päevase 
korduvdoosi mürgisuse uuringutega rottidel kui tõhus mutageensusandmete kogumise viis 
ilma eraldiseisvat in vivo uuringut läbi viimata. Selle lähenemisviisi kohaselt määratakse 
mikronukleuse induktsioon perifeerse vere kogumisega mitmel korral uuringu vältel ja 
uuringu lõpus kogutud luuüdist.

Muudatusettepanek 492
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.5. Uuringut või uuringuid ei ole üldiselt 
tarvis läbi viia, kui:

6.5. Uuringut või uuringuid ei ole üldiselt 
tarvis läbi viia, kui:

– aine on klassifitseeritud nahka 
söövitavaks.

– aine on klassifitseeritud nahka 
söövitavaks.

Lisaks suu kaudu manustamisele (6.5.1) 
esitatakse muude kui gaasiliste ainete 
puhul punktides 6.5.2–6.5.3 nimetatud 
teave veel vähemalt ühe kokkupuuteviisi 



PE439.930v03-00 14/72 AM\811563ET.doc

ET

kohta. Teise viisi valik oleneb aine 
olemusest ja inimestega kokkupuute 
tõenäolisest viisist. Kui on vaid üks 
kokkupuuteviis, esitatakse teave üksnes 
selle kohta.

Or. en

Selgitus

Ei tohiks nõuda ega julgustada mitme manustamisviisiga ägeda mürgisuse uuringute 
läbiviimist. Kaks viimast retrospektiivsete andmete analüüsi, mis vaatlevad mitmesaja 
agrokemikaalides ja biotsiidides sisalduva toimeaine ja peaaegu 2000 tööstuskemikaali 
vastavust ägeda suukaudse, nahakaudse ja sissehingamisel tekkiva mürgisuse regulatiivse 
klassifikatsiooniga, on näidanud, et rohkem kui 99% juhtudel ei anna nahakaudsed 
uuringud lisaks suukaudsete uuringute andmetele ohu liigitamise puhul mingit 
lisandväärtust. Nende uute tulemuste kajastamiseks tuleb toimeainete kohta nõutavad 
andmed uuesti läbi vaadata.

Muudatusettepanek 493
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.5.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.5.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui on 
olemas andmed ägeda mürgisuse kohta 
sissehingamisel (6.5.2).

6.5.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui on 
olemas andmed ägeda mürgisuse kohta 
sissehingamisel (6.5.2).

Ägeda mürgisusastme meetod on 
eelistatav in vivo katse meetod. Muud 
meetodit tuleks kasutada ainult 
erandjuhul ja sel juhul tuleb seda 
põhjendada.

Or. en

Selgitus

Katseloomade arvu miinimumini viimiseks tuleb täpsustada ägeda mürgisuse 
hindamismeetod. Komisjoni määruses (EÜ) nr 440/2008 on esitatud nii ägeda mürgisusastme 
meetod kui kindla annuse meetod. Ägeda mürgisusastme meetodis kasutatakse vähem 
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katseloomi kui kindla annuse meetodis ja seetõttu peaks just see meetod valikmeetod olema.

Muudatusettepanek 494
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.5.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.5.2. Sissehingamise teel manustamisega 
katse on asjakohane, kui aine aururõhku 
ja/või aerosoolide, sissehingatava 
suurusega osakeste või piiskade olemasolu 
arvestades on tõenäoline, et inimesed 
puutuvad ainega kokku sissehingamise
teel.

6.5.2. Sissehingamise teel manustamisega 
katse on asjakohane ainult juhul, kui aine 
aururõhku ja/või aerosoolide, 
sissehingatava suurusega osakeste või 
piiskade olemasolu arvestades on see 
inimeste peamine kokkupuuteviis 
toimeainega. Ägeda mürgisusastme 
meetod on eelistatav in vivo katse meetod.
Tavalist surmava kontsentratsiooni 
meetodit (LC50) tuleks kasutada ainult 
erandjuhul. Muu meetodi kasutamist 
tuleb põhjendada.

Or. en

Selgitus

Kui peamine eesmärk on ohu liigitamine, ei ole katse läbiviimine erinevate 
manustamisviisidega vajalik. Toimeainete kohta nõutavate andmete läbivaatamine 
ülemäärastest katsetest loobumiseks vähendaks oluliselt kulusid ja katseloomade arvu. Juhul 
kui sissehingamine on inimeste peamine kokkupuuteviis toimeainega, tuleks tavalise surmava 
mürgituse meetodi asemel kasutada OECD ägeda mürgisusastme katsejuhist katseloomade 
vähendamise kohta.
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Muudatusettepanek 495
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.5.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.5.3. Nahakaudse manustamisega katse 
on asjakohane, kui:

välja jäetud

1) aine sissehingamine ei ole tõenäoline;
ning

2) kokkupuude nahaga aine valmistamise 
ja/või kasutamise käigus on tõenäoline;
ning

3) füüsikalis-keemiliste ja 
toksikoloogiliste omaduste põhjal võib 
aine olulisel määral imenduda naha 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Need toimeaine kohta nõutavad andmed tuleb välja jätta eespool osutatud analüüsi põhjal, 
mille kohaselt on rohkem kui 99% juhtudest nahakaudse manustamise klassifikatsioon 
suukaudse manustamise klassifikatsiooniga sarnane või vähem tõsisem. Seetõttu saab 
nahakaudse manustamise klassifikatsiooni aluseks võtta suukaudse manustamise 
klassifikatsiooni otsesed võrdlusandmed. 

Muudatusettepanek 496
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.6.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.6.1. Lühiajalist toksilisuse uuringut (28 
päeva) ei ole tarvis läbi viia, kui:

6.6.1. Lühiajalist toksilisuse uuringut (28 
päeva) ei ole tarvis läbi viia, kui:

– on olemas usaldusväärne subkroonilise 
(90 päeva) või kroonilise mürgisuse 

– on olemas või kavandatud usaldusväärne 
subkroonilise (90 päeva) või kroonilise 
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uuring, milles on kasutatud asjakohast liiki, 
doosi, lahustit ja manustamisviisi; või

mürgisuse uuring, milles on kasutatud või 
kavatsetakse kasutada asjakohast liiki, 
doosi, lahustit ja manustamisviisi; või

– aine laguneb kohe ja on piisavalt 
andmeid lagunemissaaduste kohta; või

– aine laguneb kohe ja on piisavalt 
andmeid lagunemissaaduste kohta; või

– asjakohase kokkupuute inimestega võib 
välistada vastavalt IV lisa punktile 3.

– asjakohase kokkupuute inimestega võib 
välistada vastavalt IV lisa punktile 3.

Asjakohase manustamisviisi valikul 
lähtutakse järgmisest:

Nahakaudse manustamisega katse on 
asjakohane, kui:

Katse viiakse läbi suukaudse 
manustamisega, välja arvatud juhul, kui:

1) aine sissehingamine ei ole tõenäoline;
ning

1) inimeste peamine kokkupuude ainega 
toimub naha kaudu ja täidetud on üks 
järgnevatest tingimustest:

- aine füüsikalised, keemilised ja 
toksikoloogilised omadused, muuhulgas 
in vitro nahast läbitungimise uuring (nt 
OECD TG 428), osutavad, et aine 
nahakaudne biosaadavus on 
märkimisväärne; või

- sarnase struktuuriga ainete puhul on 
teada märkimisväärset nahakaudset 
mürgisust või nahast läbitungimist.

2) kokkupuude nahaga aine valmistamise 
ja/või kasutamise käigus on tõenäoline;
ning

2) inimeste peamine kokkupuude ainega 
toimub sissehingamise kaudu, arvestades 
aine aururõhku ja aerosoolide, 
sissehingatava suurusega osakeste või 
piiskade kokkupuute tõenäolist sagedust, 
suurusjärku ja kestust.

3) füüsikaliste, keemiliste ja 
toksikoloogiliste omaduste põhjal võib 
aine olulisel määral imenduda naha 
kaudu.

Sissehingamise teel manustamisega katse 
on asjakohane, kui aine aururõhku ja/või 

Katse viiakse läbi ainult ühe 
manustamisviisiga. Teiste 
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aerosoolide, sissehingatava suurusega 
osakeste või piiskade olemasolu 
arvestades on tõenäoline, et inimesed 
puutuvad ainega kokku sissehingamise 
teel.

manustamisviiside mürgisuse hindamisel 
võetakse aluseks farmakokineetiline 
modelleerimine.

Taotleja teeb ettepaneku subkroonilise 
toksilisuse uuringu (90 päeva) (II tasandi 
punkt 6.6.2) läbiviimiseks, kui inimeste 
kokkupuute sagedus ja kestus näitab, et 
pikaajaline uuring on asjakohane, ja on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

Taotleja teeb ettepaneku subkroonilise 
toksilisuse uuringu (90 päeva) (II tasandi 
punkt 6.6.2) läbiviimiseks 28-päevase 
uuringu asemel, kui: inimeste kokkupuute 
sagedus ja kestus näitab, et uuring 
kestusega > 1 kuu ja < 12 kuud on 
asjakohane, ja olemasolevad andmed 
näitavad, et aine kineetilised või muud 
omadused või metaboliidid on sellised, et 
kõrvaltoimed võivad lühiajalise toksilisuse 
uuringuga avastamata jääda;

– muud olemasolevad andmed näitavad, 
et ainel võib olla ohtlikke omadusi, mida 
lühiajalise toksilisuse uuringuga ei ole 
võimalik avastada; või

– nõutaval viisil kavandatud 
toksikokineetilised uuringud näitavad 
aine või selle metaboliitide kogunemist 
teatud kudedes või organites, mis võib 
tõenäoliselt jääda avastamata lühiajalises 
toksilisuse uuringus, kuid mille kahjulik 
toime avaldub pikemaajalisel 
kokkupuutel.

Taotleja võib teha ettepaneku täiendavate 
uuringute korraldamiseks või nende 
korraldamist võidakse nõuda, kui:

Ainete puhul, mis on molekulaarsel 
tasandil seotud tuntud organspetsiifiliste 
mürgiste ainetega (näiteks 
neurotoksilisus), tuleb täiendavaid 
asjaomaseid parameetreid ideaaljuhul 
vaadelda 28- või 90päevases uuringus 
üksiku uuringu (näiteks neurotoksilisuse 
uuring) asemel. Täiendavaid üksikud 
uuringuid tuleks piirata erijuhtudega.

– 28- või 90päevase uuringuga ei ole 
suudetud kindlaks määrata täheldatava 
kahjuliku toimeta doosi (NOAEL), välja 
arvatud juhul, kui ebaõnnestumise 
põhjuseks on mürgise toime puudumine;
või
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– aine on eriliselt mürgine (nt 
tõsine/raske mõju); või

– leitakse toime, mille toksikoloogiliseks 
ja/või riskiiseloomustuseks ei ole 
vajalikku tõendusmaterjali. Sellisel juhul 
võib olla ka otstarbekam viia läbi 
toksikoloogilised eriuuringud, mis on 
kavandatud sellise toime uurimiseks (nt 
immunotoksilisus, neurotoksilisus); või

– esialgses korduvdoosi uuringus 
kasutatud kokkupuuteviis ei olnud 
eeldatava inimestega kokkupuute suhtes 
asjakohane ning ekstrapolatsiooni 
kasutusviisilt kasutusviisile ei ole võimalik 
teha; või

– aine on eriti ohtlik kokkupuute 
seisukohast (näiteks kasutamine 
tarbijatele ettenähtud toodetes, mille 
tulemusena kokkupuutest saadav dood on 
lähedane doosile, mille korral võib karta 
mürgisust inimesele); või

– 28- või 90päevases uuringus ei 
avastatud toimet, mida täheldati selliste 
ainete uurimisel, mille molekuli struktuur 
on kõnealuse aine omaga selgelt sarnane.

Or. en

Selgitus

See on vajalik ainult kas 28- või 90päevase uuringu korral. Uued märkimisväärsed tõendid 
mõlema uuringu kasutamiseks puuduvad. Näitajate ühendamine on üldtunnustatud tava 
katsetamise tõhususe suurendamiseks ja seda tuleb julgustada kui meetodit, millega üksikute 
neurotoksilisuse ja muude eriuuringute läbiviimine miinimumini viia.
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Muudatusettepanek 497
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa –1. jaotis – tabel – punkt 6.6.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.6.2. Subkroonilise mürgisuse uuringut 
(90 päeva) ei ole tarvis läbi viia, kui:

6.6.2. Subkroonilise mürgisuse uuringut 
(90 päeva) ei ole tarvis läbi viia, kui:

– on olemas usaldusväärne lühiajaline 
mürgisuse uuring (28 päeva), mille 
kohaselt ainet iseloomustab raske mürgisus 
vastavalt aine R48ks klassifitseerimise 
kriteeriumidele ning 28päevase uuringu 
NOAEList, arvestades asjakohast 
määramatustegurit, saab ekstrapoleerida 
90päevase uuringu NOAELi sama 
kokkupuuteviisi puhul; või

– on olemas usaldusväärne lühiajaline 
mürgisuse uuring (28 päeva), mille 
kohaselt ainet iseloomustab raske mürgisus 
vastavalt aine R48ks klassifitseerimise 
kriteeriumidele ning 28päevase uuringu 
NOAEList, arvestades asjakohast 
määramatustegurit, saab ekstrapoleerida 
90päevase uuringu NOAELi sama 
kokkupuuteviisi puhul; või

– on olemas usaldusväärne kroonilise 
toksilisuse uuring, tingimusel et selles on 
kasutatud asjakohast liiki ja 
manustamisviisi; või

– on olemas usaldusväärne kroonilise 
toksilisuse uuring, tingimusel et selles on 
kasutatud asjakohast liiki ja 
manustamisviisi; või

– aine laguneb kohe ja on piisavalt 
andmeid lagunemissaaduste kohta (nii
süsteemse toime kohta kui ka toime kohta 
aine organismi sisenemise kohas); või

– aine laguneb kohe ja on piisavalt 
andmeid lagunemissaaduste kohta (nii 
süsteemse toime kohta kui ka toime kohta 
aine organismi sisenemise kohas); või

– aine on reaktsioonivõimetu, lahustamatu 
ja mittesissehingatav, puuduvad tõendid 
imendumise ja mürgisuse kohta 
28päevases „piirkatses” ning eelkõige on 
inimeste kokkupuude ainega piiratud.

– aine on reaktsioonivõimetu, lahustamatu 
ja mittesissehingatav, puuduvad tõendid 
imendumise ja mürgisuse kohta 
28päevases „piirkatses” ning eelkõige on 
inimeste kokkupuude ainega piiratud.

Asjakohase manustamisviisi valikul 
lähtutakse järgmisest:

Nahakaudse manustamisega katse on 
asjakohane, kui:

Katse viiakse läbi suukaudse 
manustamisega, välja arvatud juhul, kui:

1) kokkupuude nahaga aine valmistamise 
ja/või kasutamise käigus on tõenäoline;
ning

1) inimeste peamine kokkupuude ainega 
toimub naha kaudu ja täidetud on üks 
järgnevatest tingimustest:

- aine füüsikalised, keemilised ja 
toksikoloogilised omadused, muuhulgas 
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in vitro nahast läbitungimise uuring (nt 
OECD TG 428), osutavad, et aine 
nahakaudne biosaadavus on 
märkimisväärne; või

- sarnase struktuuriga ainete puhul on 
teada märkimisväärset nahakaudset 
mürgisust või nahast läbitungimist.

2) füüsikalis-keemiliste omaduste põhjal 
võib aine olulisel määral imenduda naha 
kaudu; ning

2) inimeste peamine kokkupuude ainega 
toimub sissehingamise kaudu, arvestades 
aine aururõhku ja aerosoolide, 
sissehingatava suurusega osakeste või 
piiskade kokkupuute tõenäolist sagedust, 
suurusjärku ja kestust.

3) on täidetud üks järgmistest 
tingimustest:

– mürgisust on ägeda nahakaudse 
mürgisuse katses täheldatud väiksema 
doosi juures kui suukaudse mürgisuse 
katses; või

– silmade ja/või nahaärrituse uuringutes 
on täheldatud imendumise süsteemset 
toimet või leitud muid tõendeid selle 
kohta; või

– in vitro katsed näitavad olulist 
imendumist naha kaudu; või

– sarnase struktuuriga ainete puhul on 
täheldatud olulist nahakaudset mürgisust 
või nahast läbitungimist.

Sissehingamise teel manustamisega katse 
on asjakohane, kui:

– inimeste kokkupuude ainega 
sissehingamise teel on tõenäoline, kui 
võtta arvesse aine aururõhku ja/või 
aerosoolide, sissehingatava suurusega 
osakeste või piiskade olemasolu.
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Katse viiakse läbi ainult ühe 
manustamisviisiga. Teiste 
manustamisviiside mürgisuse hindamisel 
võetakse aluseks farmakokineetiline 
modelleerimine.

Taotleja teeb ettepaneku täiendavate 
uuringute korraldamiseks või nende 
korraldamist võidakse nõuda, kui:

Ainete puhul, mis on molekulaarsel 
tasandil seotud tuntud organspetsiifiliste 
mürgiste ainetega (näiteks 
neurotoksilisus), tuleb täiendavaid 
asjaomaseid parameetreid ideaaljuhul 
vaadelda 28päevases või 90päevase 
uuringus üksiku uuringu (näiteks 
neurotoksilisuse uuring) asemel.
Täiendavaid uuringuid tuleks piirata 
erijuhtudega.

– 90päevase uuringuga ei ole suudetud 
NOAELi identifitseerida, välja arvatud 
juhul, kui ebaõnnestumise põhjuseks on 
mürgise toime puudumine; või

– aine on eriliselt mürgine (nt 
tõsine/raske mõju); või

– leitakse toime, mille toksikoloogiliseks 
ja/või riskiiseloomustuseks ei ole 
vajalikku tõendusmaterjali. Sellisel juhul 
võib olla ka otstarbekam viia läbi 
toksikoloogilised eriuuringud, mis on 
kavandatud sellise toime uurimiseks (nt 
immunotoksilisus, neurotoksilisus); või

– aine on eriti ohtlik kokkupuute 
seisukohast (näiteks kasutamine 
tarbijatele ettenähtud toodetes, mille 
tulemusena kokkupuutest saadav doos on 
lähedane doosile, mille korral võib karta 
mürgisust inimesele).
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Or. en

Selgitus

See on vajalik ainult kas 28- või 90päevase uuringu korral. Uued märkimisväärsed tõendid 
mõlema uuringu kasutamiseks puuduvad. Näitajate ühendamine on üldtunnustatud tava 
katsetamise tõhususe arendamiseks ja seda tuleb julgustada kui meetodit, millega üksikute 
neurotoksilisuse ja muude eriuuringute läbiviimine miinimumini viia.

Muudatusettepanek 498
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa –1. jaotis – tabel – punkt 6.6.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.6.3. Taotleja võib teha ettepaneku 
pikaajalise korduvdoosi mürgisuse uuringu 
(≥ 12 kuud) läbiviimiseks või seda 
võidakse nõuda, kui inimestega 
kokkupuute sagedus ja kestus näitavad, et 
pikemaajaline uuring on asjakohane ja
on täidetud üks järgmistest tingimustest:

6.6.3. Taotleja võib teha ettepaneku 
pikaajalise korduvdoosi mürgisuse uuringu 
(≥ 12 kuud) läbiviimiseks või seda võidakse 
nõuda ainult juhul, kui:

- inimestega kokkupuute sagedus, 
suurusjärk ja kestus osutavad, et 
kroonilise riski analüüs on asjakohane; ja

– 28- või 90päevases uuringus on 
täheldatud teatavat tõsist või rasket 
mürgisust, mille toksikoloogilise 
hinnangu ja/või riskiiseloomustuse 
koostamiseks ei ole piisavaid tõendeid; või

- asjakohase määramatusteguri 
rakendamine ei taga riski hindamisel 
piisavat kaitset.

– 28- või 90päevases uuringus ei 
avastatud toimet, mida täheldati selliste 
ainete uurimisel, mille molekuli struktuur 
on uuritava aine omaga selgelt sarnane;
või
– ainel võib olla ohtlik omadus, mida ei 
ole võimalik avastada 90päevases 
uuringus.

Kui nõutakse ka kantserogeensuse 
andmeid ja neid veel olemas ei ole, tuleb 
teostada pikaajalise korduvdoosi ja 
kantserogeensuse uuringud OECD TG 
453 kombineeritud uuringu protokolli 
kasutades.
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Or. en

Selgitus

Pikaajalised mürgisuse uuringud on nii majanduslikust kui loomade heaolu seisukohast 
kulukad ning üldiselt saab neid vältida, kasutades asjaomaseid statistilisi meetodeid (näiteks 
lühiajaliste uuringute ekstrapoleerimine). Erijuhtudel, kui empiirilisi andmeid vajalikuks 
peetakse, tuleb katsetamine läbi viia ainult üksikute liikidega, ja kui kaalumisel on ka 
vähirisk, on nende kahe näitaja saavutamiseks vajalik kombineeritud kroonilise mürgisuse ja 
kantserogeensuse uuring eraldiseisvate üksikute uuringute asemel.

Muudatusettepanek 499
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa –1. jaotis – tabel – punkt 6.6.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.6.4. Taotleja teeb ettepaneku 
täiendavate uuringute korraldamiseks või 
nende korraldamist võidakse nõuda, kui:

välja jäetud

– aine on eriliselt mürgine (nt 
tõsine/raske mõju); või

– leitakse toime, mille toksikoloogiliseks 
hindamiseks ja/või riskiiseloomustuseks 
vajalik kättesaadav tõendusmaterjal on 
ebapiisav. Sellisel juhul võib olla ka 
otstarbekam viia läbi toksikoloogilised 
eriuuringud, mis on kavandatud sellise 
toime uurimiseks (nt immunotoksilisus, 
neurotoksilisus); või

– aine on eriti ohtlik kokkupuute 
seisukohast (näiteks kasutamine 
tarbijatele ettenähtud toodetes, mille 
tulemusena kokkupuutest saadav doos on 
lähedane doosile, mille korral võib 
täheldada mürgisust).

Kui aine avaldab teadaolevalt kahjulikku 
mõju viljakusele, vastates 1A või 
1B kategooria reproduktiivtoksiliseks 
(H360F: Võib kahjustada viljakust) 
aineks klassifitseerimise kriteeriumidele, 
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ning olemasolevad andmed on piisavad 
üldise riskihinnangu toetamiseks, siis ei 
ole vaja teha viljakust käsitlevaid 
lisakatseid. Siiski tuleb kaaluda 
arengutoksilisuse katsete läbiviimist.

Or. en

Selgitus

Punktides 6.6.2., 6.6.3. ja 6.7. selgelt väljendatud meetmete tarbetu kordamine.

Muudatusettepanek 500
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa –1. jaotis – tabel – punkt 6.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.7. Uuringuid ei ole tarvis läbi viia, kui: 6.7. Uuringuid ei ole tarvis läbi viia, kui:
– aine on teadaolevalt genotoksiline 
kantserogeen ja rakendatakse asjakohaseid 
riskijuhtimismeetmeid; või

– aine on teadaolevalt genotoksiline 
kantserogeen ja rakendatakse asjakohaseid 
riskijuhtimismeetmeid; või

– aine on teadaolevalt sugurakkude 
mutageen ja rakendatakse asjakohaseid 
riskijuhtimismeetmeid; või

– aine on teadaolevalt sugurakkude 
mutageen ja rakendatakse asjakohaseid 
riskijuhtimismeetmeid; või

– aine toksikoloogiline aktiivsus on madal 
(ühegi läbiviidud katsega ei ole leitud 
tõendeid mürgisuse kohta);
toksikokineetiliste andmetega on 
tõendatud, et asjakohaste manustamisteede 
puhul ei toimu süstemaatilist imendumist 
(näiteks kontsentratsioon plasmas/veres on 
tundliku meetodi avastamispiirist allpool 
ning ainet ega selle metaboliite ei ole 
uriinis, sapis ega väljahingatavas õhus) 
ning inimestega kokkupuude puudub või ei 
ole oluline.

– aine toksikoloogiline aktiivsus on madal 
(ühegi läbiviidud katsega ei ole leitud 
tõendeid mürgisuse kohta);
toksikokineetiliste andmetega on 
tõendatud, et asjakohaste manustamisteede 
puhul ei toimu süstemaatilist imendumist 
(näiteks kontsentratsioon plasmas/veres on 
tundliku meetodi avastamispiirist allpool 
ning ainet ega selle metaboliite ei ole 
uriinis, sapis ega väljahingatavas õhus) 
ning inimestega kokkupuude puudub või ei 
ole oluline.

Kui aine avaldab teadaolevalt kahjulikku 
mõju viljakusele, vastates 1A või 
1B kategooria reproduktiivtoksiliseks 
(H360F: Võib kahjustada viljakust) aineks 
klassifitseerimise kriteeriumidele, ning 
olemasolevad andmed on piisavad üldise 

Kui aine avaldab teadaolevalt kahjulikku 
mõju viljakusele (näiteks testise 
patoloogiliste andmete või 90päevase 
korduvdoosi uuringu spermanäitajate 
põhjal), vastates 1A või 1B kategooria 
reproduktiivtoksiliseks (H360F:
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riskihinnangu toetamiseks, siis ei ole vaja 
teha viljakust käsitlevaid lisakatseid. Siiski 
tuleb kaaluda arengutoksilisuse katsete 
läbiviimist.

Võib kahjustada viljakust) aineks 
klassifitseerimise kriteeriumidele, ning 
olemasolevad andmed on piisavad üldise 
riskihinnangu toetamiseks, siis ei ole vaja 
teha viljakust käsitlevaid lisakatseid. Siiski 
tuleb kaaluda sünnieelse arengutoksilisuse 
katsete läbiviimist.

Kui aine on teadaolevalt arengutoksiline, 
vastates 1A või 1B kategooria 
reproduktiivtoksiliseks (H360D: Võib 
kahjustada loodet) aineks klassifitseerimise 
kriteeriumidele, ning olemasolevad 
andmed on piisavad üldise riskihinnangu 
toetamiseks, siis ei ole vaja teha 
arengutoksilisust käsitlevaid lisakatseid.
Siiski tuleb kaaluda katsete läbiviimist 
viljakusele avaldatava mõju uurimiseks.

Kui aine on teadaolevalt arengutoksiline, 
vastates 1A või 1B kategooria 
reproduktiivtoksiliseks (H360D: Võib 
kahjustada loodet) aineks klassifitseerimise 
kriteeriumidele, ning olemasolevad 
andmed on piisavad üldise riskihinnangu 
toetamiseks, siis ei ole vaja teha 
arengutoksilisust käsitlevaid lisakatseid.
Siiski tuleb kaaluda katsete läbiviimist 
viljakusele avaldatava mõju uurimiseks.

Or. en

Selgitus

Vajalik oli selge näide muud liiki uuringu kui generatsiooni uuring kahjulikust mõjust 
viljakusele. Toodud näide kinnitab tõsiasja, et kõrvalmõju isasloomade viljakusele on tihti 
võimalik kindlaks teha 90päevases korduvdoosi uuringus, mis on odavam ja kus kasutatakse 
mitmeid kordi vähem katseloomi kui reproduktiivtoksilisuse eriuuringus.

Muudatusettepanek 501
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.7.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.7.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui: 6.7.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:

– aine on teadaolevalt genotoksiline 
kantserogeen ja rakendatakse asjakohaseid 
riskijuhtimismeetmeid; või

– aine on teadaolevalt genotoksiline 
kantserogeen ja rakendatakse asjakohaseid 
riskijuhtimismeetmeid; või

– aine on teadaolevalt sugurakkude 
mutageen ja rakendatakse asjakohaseid 
riskijuhtimismeetmeid; või

– aine on teadaolevalt sugurakkude 
mutageen ja rakendatakse asjakohaseid 
riskijuhtimismeetmeid; või
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– asjakohase kokkupuute inimestega võib 
välistada vastavalt IV lisa punktile 3; või

–IV lisa punkti 3 kohast märkimisväärset 
kokkupuudet inimesega ei ole; või

– on olemas sünnieelse toksilisuse uuringu 
(II tasandi punkt 6.7.2) või kahe 
generatsiooni reproduktiivtoksilisuse 
uuringu (II tasandi punkt 6.7.3) andmed.

– on olemas sünnieelse toksilisuse uuringu 
(II tasandi punkt 6.7.2) või ühe või kahe 
generatsiooni reproduktiivtoksilisuse 
uuringu (II tasandi punkt 6.7.3) andmed.

Kui aine avaldab teadaolevalt kahjulikku 
mõju viljakusele, vastates 1A või 
1B kategooria reproduktiivtoksiliseks 
(H360F: Võib kahjustada viljakust) aineks 
klassifitseerimise kriteeriumidele, ning 
olemasolevad andmed on piisavad üldise 
riskihinnangu toetamiseks, siis ei ole vaja 
teha viljakust käsitlevaid lisakatseid. Siiski 
tuleb kaaluda arengutoksilisuse katsete 
läbiviimist.

Kui aine avaldab teadaolevalt kahjulikku 
mõju viljakusele, vastates 1A või 
1B kategooria reproduktiivtoksiliseks 
(H360F: Võib kahjustada viljakust) aineks 
klassifitseerimise kriteeriumidele, ning 
olemasolevad andmed on piisavad üldise 
riskihinnangu toetamiseks, siis ei ole vaja 
teha viljakust käsitlevaid lisakatseid. Siiski 
tuleb kaaluda sünnieelse arengutoksilisuse 
katsete läbiviimist.

Kui aine on teadaolevalt arengutoksiline, 
vastates 1A või 1B kategooria 
reproduktiivtoksiliseks (H360D: Võib 
kahjustada loodet) aineks klassifitseerimise 
kriteeriumidele, ning olemasolevad 
andmed on piisavad üldise riskihinnangu 
toetamiseks, siis ei ole vaja teha 
arengutoksilisust käsitlevaid lisakatseid.
Siiski tuleb kaaluda viljakustoksilisuse 
katsete läbiviimist.

Kui aine on teadaolevalt arengutoksiline, 
vastates 1A või 1B kategooria 
reproduktiivtoksiliseks (H360D: Võib 
kahjustada loodet) aineks klassifitseerimise 
kriteeriumidele, ning olemasolevad 
andmed on piisavad üldise riskihinnangu 
toetamiseks, siis ei ole vaja teha 
arengutoksilisust käsitlevaid lisakatseid.
Siiski tuleb kaaluda viljakustoksilisuse 
katsete läbiviimist.

Juhul kui esineb tõsiseid kahtlusi seoses 
aine võimaliku kahjuliku mõjuga 
viljakusele või arengule, võib taotleja teha 
ettepaneku kas sünnieelseid arenguhäireid 
põhjustava mürgisuse uuringu (II tasandi 
punkt 6.7.2) või kahe generatsiooni 
reproduktiivtoksilisuse uuringu (II tasandi 
punkt 6.7.3) läbiviimiseks sõeluuringu 
asemel.

Juhul kui esineb tõsiseid kahtlusi seoses 
aine võimaliku kahjuliku mõjuga 
viljakusele või arengule, võib taotleja teha 
ettepaneku laiendatud ühe generatsiooni 
reproduktiivtoksilisuse uuringu (II tasandi 
punkt 6.7.3) läbiviimiseks sõeluuringu 
asemel kas koos sünnieelseid 
arenguhäireid põhjustava mürgisuse 
mooduliga või ilma selleta.

Or. en

Selgitus

Väiksed tehnilised parandused; vt punkti 6.7.3 selgitust lisaaruteluks.
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Muudatusettepanek 502
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.7.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.7.2. Esialgu tehakse katse ühe liigiga. 
Otsus, kas on vaja teha uuring teise 
liigiga kõnealuses koguste vahemikus või 
järgmises vahemikus, peaks põhinema 
esimese katse tulemusel ja kõikidel 
muudel asjakohastel kättesaadavatel 
andmetel.

6.7.2. Katse tehakse ainult ühe liigiga, 
ideaaljuhul koos laiendatud ühe 
generatsiooni reproduktiivtoksilisuse 
uuringuga (II tasandi punkt 6.7.3).

Or. en

Selgitus

ELi uute kemikaalide andmebaasi kantud toimeainete retrospektiivne läbivaatamine näitab, et 
arengutoksilisuse uuringus katsetatud toimeainetest on vähem kui 5% liigitatud arengule 
kahjulike toimeainetena. Sellise mõju suhteliselt väikest esinemissagedust teades võime 
järeldada, et valenegatiivse tulemuse tõenäosus üksikute liikidega katsetamise korral on sama 
madal. Teisest küljest võivad rutiinsed katsed teiste liikidega suurendada valepositiivsete 
tulemuste määra, mis kahandab oluliselt katsetamisstrateegia spetsiifilisust. Sellisel kujul ei 
tuleks teiste liikidega katsetamist nõuda ega julgustada.

Muudatusettepanek 503
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.7.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.7.3. Kahe generatsiooni 
reproduktiivtoksilisuse uuring, üks liik, 
isas- ja emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades, kui seda ei 
ole juba esitatud II tasandi nõuete 

6.7.3. Laiendatud ühe generatsiooni 
reproduktiivtoksilisuse uuring, üks liik, 
isas- ja emasloom, kõige asjakohasem 
manustamisviis inimeste tõenäolist 
kokkupuuteviisi silmas pidades.



AM\811563ET.doc 29/72 PE439.930v03-00

ET

kohaselt.

Or. en

Selgitus

Mitme generatsiooni uuringute rutiinsest läbiviimist ei tuleks nõuda ega julgustada.
Viimased retrospektiivsete andmete analüüsid, mis vaatlevad rohkem kui 350 kahe 
generatsiooni uuringut, on näidanud, et umbes 99% juhtudel ei andnud teise 
generatsiooni aretamine regulatiivsele klassifikatsioonile ega riskianalüüsile mingit uut 
teavet lisaks esimese generatsiooni uuringust saadud teabele. Selle tähtsa uuenduse 
kajastamiseks tuleb toimeainete kohta nõutavad andmed uuesti läbi vaadata.

Muudatusettepanek 504
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.7.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.7.3. Esialgu tehakse katse ühe liigiga.
Otsus, kas on vaja teha uuring teise 
liigiga kõnealuses koguste vahemikus või 
järgmises vahemikus, peaks põhinema 
esimese katse tulemusel ja kõikidel 
muudel asjakohastel kättesaadavatel 
andmetel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Osutamine kahe generatsiooni uuringute läbiviimisele teiste liikidega oli REACHi varases 
eelnõus esitatud viga. See on nüüd parandatud ja tuleb eemaldada ka bioloogiliste toodete 
määrusest.
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Muudatusettepanek 505
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.8.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.8.1. Nahakaudse imendumise uuring 6.8.1. In vitro nahakaudse imendumise 
uuring

Or. en

Selgitus

OECD in vitro nahaärrituse katsejuhis on kättesaadav alates 2004. aastast ja sellega on 
võimalik täielikult asendada in vivo meetod bioloogiliste toodete määruse tähenduses. 
Järelikult peavad toimeainete kohta nõutavad andmed viitama just in vitro meetodile kui 
ainsale või vastuvõetavale lähenemisviisile näitajate täitmiseks.

Muudatusettepanek 506
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 6.9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.9. Taotleja võib teha ettepaneku 
kantserogeensuse uuringu korraldamiseks 
või selle korraldamist võidakse nõuda, kui:

6.9. Taotleja võib teha ettepaneku 
kantserogeensuse uuringu korraldamiseks 
või selle korraldamist võidakse nõuda, kui:

– ainet kasutatakse laialdaselt ja mitmeks 
otstarbeks või kui on tõendeid inimeste 
sagedaste või pikaajalise kokkupuute kohta 
sellega; ning

– ainet kasutatakse laialdaselt ja mitmeks 
otstarbeks või kui on tõendeid inimeste 
sagedaste või pikaajalise kokkupuute kohta 
sellega; ning

– aine on klassifitseeritud 2. kategooria 
mutageenseks aineks või on korduvdoosi 
mürgisuse uuringu(te)ga saadud tõendeid 
selle kohta, et aine võib põhjustada 
hüperplaasiat ja/või neoplaasiaeelseid 
muutusi.

– aine on klassifitseeritud 2. kategooria 
mutageenseks aineks või on korduvdoosi 
mürgisuse uuringu(te)ga saadud tõendeid 
selle kohta, et aine võib põhjustada 
hüperplaasiat ja/või neoplaasiaeelseid 
muutusi.

Kui aine on klassifitseeritud 1A või 1B 
kategooria mutageenseks aineks, võib alati 
pidada tõenäoliseks kantserogeensuse 

Kui aine on klassifitseeritud 1A või 1B 
kategooria mutageenseks aineks, võib alati 
pidada tõenäoliseks kantserogeensuse 
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genotoksilist mehhanismi. Sellistel 
juhtudel kantserogeensuse katset tavaliselt 
ei nõuta.

genotoksilist mehhanismi. Sellistel 
juhtudel kantserogeensuse katset tavaliselt 
ei nõuta.

Kui nõutakse ka pikaajalise mürgisuse 
andmeid ja neid veel olemas ei ole, tuleb 
teostada kantserogeensuse ja pikaajalise 
korduvdoosi uuringud OECD TG 453 
kombineeritud uuringu protokolli 
kasutades.

Or. en

Selgitus

Kantserogeensuse uuringud on nii majanduslikus kui loomade heaolu seisukohalt kulukad 
ning üldiselt saab neid vältida, kasutades mutageensuse/genotoksilisuse andmete analüüsi 
(üldtunnustatud on, et toimeaineid, mis ei ole in vivo genotoksilised, ei loeta genotoksilisteks 
kantserogeenideks ). Kui empiirilisi andmeid vajalikuks peetakse, tuleb katsetamine läbi viia 
ainult üksikute liikidega, ja kui kaalumisel on ka krooniline mürgisus, on nende kahe näitaja 
saavutamiseks vajalik kombineeritud kantserogeensuse ja kroonilise mürgisuse uuring 
eraldiseisvate üksikute uuringute asemel.

Muudatusettepanek 507
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 7.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.1.Veekeskkonna jaoks mürgisust 
näitavate katsete läbiviimise nõudest 
selgroolistel loomadel võib loobuda, kui 
toimeaine kasutamisprofiil ei osuta 
märkimisväärsele 
kokkupuutepotentsiaalile 
veekeskkonnaga.

7.1. Taotleja teeb ettepaneku pikaajalise 
toksilisuse katse kohta, kui I tasandi 
kohasel hindamisel ilmneb vajadus 
täiendavalt uurida mõju veeorganismidele.
Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub I 
tasandi kohase hindamise tulemustest.

Taotleja teeb ettepaneku pikaajalise 
toksilisuse katse kohta, kui I tasandi 
kohasel hindamisel ilmneb vajadus 
täiendavalt uurida mõju veeorganismidele.
Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub I
tasandi kohase hindamise tulemustest.
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Or. en

Selgitus

Veekeskkonna jaoks mürgisust näitavate katsete läbiviimise nõue peab olema pigem 
kokkupuutealane kui üldine, eriti selgroolistel loomadel katsetamise suhtes.

Muudatusettepanek 508
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 7.1.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.1.3. Lühiajaline toksilisuse katse kaladel:
taotleja võib lühiajalise katse asemel 
kaaluda pikaajalist katset.

7.1.3. Lühiajaline toksilisuse katse kaladel:
lävepõhine lähenemine

Or. en

Selgitus

EVCAMi kinnitatud „lävepõhine lähenemine” käsitleb mürgisust kaladele, kasutades algul 
ühekordse kontsentratsiooniga katset (piirannusega katse), mille jaoks on võrreldes täieliku 
ägeda mürgisuse uuringuga kaladele vaja vähem kalu. Ühekordse kontsentratsiooni valiku 
alus on tuletus vetikatele ja vesikirpudele avaldatava mürgisuse andmete 
piirkontsentratsioonist (punkt 7.1.1.). Mürgisust kaladele katsetatakse seepärast 
piirkontsentratsiooniga. Kui piirannusega katses surmajuhtumeid ei esine, võib täiendavas 
ohu- või riskihinnangus kasutada piirkontsentratsiooni surmava kontsentratsiooni meetodi 
(LC50) asendajana.

Muudatusettepanek 509
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 7.1.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.1.6. Pikaajaline toksilisuse katse 
kaladega (kui ei ole juba esitatud I tasandi 
nõuete kohaselt)

7.1.6. Pikaajaline toksilisuse katse 
kaladega, kui toimeaine kasutamisprofiil 
ja/või füüsikalis-keemilised omadused 
sellele osutavad
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Andmed esitatakse punktidest 7.1.6.1, 
7.1.6.2 või 7.1.6.3 ühe kohta.

Andmed esitatakse punktidest 7.1.6.1, 
7.1.6.2 või 7.1.6.3 ühe kohta.

Or. en

Selgitus

Praegu ei ole II tasandi uuringute kohaldamiseks tingimusi sätestatud, kuid mõistlikud 
tingimused hõlmavad toimeaine kasutamise profiili / kokkupuudet toimeainega ning selle 
füüsikalis-keemilisi omadusi.

Muudatusettepanek 510
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 7.4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.4.1. Ägeda mürgisuse katse ühel muul 
organismil, mis ei ole vee- ega 
sihtorganism

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, millist uuringut selliste toimeaine kohta nõutavate andmetega silmas peetakse. 
Ainsad organismid, mis ei ole veeorganismid ja mille suhtes tavaliselt ägeda 
ökotoksikoloogilisuse uuringuid kohaldatakse, on linnud ja eraldi punkt lindude kohta 
nõutavatest andmetest on esitatud mujal. Kui ei ole antud täiendavat eriteavet, muuhulgas 
osutamine tunnustatud ELi või rahvusvahelistele katsejuhistele, tuleb see nõue välja jätta.

Muudatusettepanek 511
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 8.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.1. Direktiivi 80/68/EMÜ (põhjavee kaitse 
kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva 
reostuse eest) lisa I või II nimekirja 

8.1. Direktiivi 80/68/EMÜ (põhjavee kaitse 
kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva 
reostuse eest) lisa I või II nimekirja,



PE439.930v03-00 34/72 AM\811563ET.doc

ET

kohaldamisalasse kuuluvate ainete 
kindlakstegemine.

direktiivi 98/83/EÜ (olmevee kvaliteedi 
kohta) lisa I osa B või direktiivi 
2000/60/EÜ (millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik) lisa X kohaldamisalasse 
kuuluvate ainete kindlakstegemine.

Or. en

Selgitus

Inimeste, loomade ja keskkonna kaitseks vajalikud meetmed peavad hõlmama ka olmeveele ja 
veepoliitikale asjaomaste toimeainete kindlakstegemist üldiselt.

Muudatusettepanek 512
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 11.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11.1 a. Andmed mürgisuse kohta 
lindudele ei ole nõutavad, välja arvatud 
juhul, kui toimeaine kasutusprofiil osutab 
märkimisväärsele 
kokkupuutepotentsiaalile lindudega või 
kahjulikule mõjule nende suhtes.

Or. en

Selgitus

Lindudega katsetamise nõue peab olema pigem kokkupuutealane kui üldine, eelkõige 
arvestades huvi viia katsed selgrooliste loomadega miinimumini.
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Muudatusettepanek 513
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 11.1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11.1.1. Äge suukaudne mürgisus – seda ei 
ole vaja teha, kui punktis 7.4.1 nimetatud 
uuringu objektiks on valitud linnuliik

välja jäetud

Or. en

Selgitus

REACHi tehniliste juhiste kohaselt on tõenäoline, et ägeda mürgituse riskideni lindudel viivad 
vähesed stsenaariumid, kui üldse, ja pestitsiididest saadud tõendite põhjal ei saa kroonilisi
mõjusid ägeda mürgisuse andmetest usaldusväärselt ekstrapoleerida ega järeldada. Järelikult 
annavad sellised toimeaine kohta nõutavad andmed keskkonnariski hindamisele vähe või 
üldse mitte lisateavet ja seetõttu tuleb need välja jätta.

Muudatusettepanek 514
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 11.1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11.1.2. Lühiajaline toksilisus – 8päevane 
toitumisuuring vähemalt ühel liigil (mitte 
kanadel)

11.1.2. Lühiajaline toksilisus – 8päevane 
toitumisuuring ühel liigil

Or. en

Selgitus

Toidu kaudu mõjuva mürgisuse katsed lindudega, kui toimeaine kasutamisprofiil ja muud 
kaalutlused sellele osutavad, tuleb rangelt piirata üksikute liikidega.
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Muudatusettepanek 515
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 11.1.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11.1.3 a. See katse ei ole nõutav, kui toidu 
kaudu mõjuva mürgisuse uuring (punkt 
11.1.2) näitab, et LC50 väärtus on üle 
2000 mg/kg.

Or. en

Selgitus

Allikas:
REACHi tehnilised juhised: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08

Muudatusettepanek 516
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jaotis – tabel – punkt 11.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11.2. Mõju veeorganismidele välja jäetud
11.2.1. Pikaajaline toksilisus asjakohase 
kalaliigi puhul
11.2.2. Mõju paljunemisele ja 
kasvukiirusele asjakohase kalaliigi puhul
11.2.3. Bioakumulatsioon asjakohase 
kalaliigi puhul
11.2.4. Daphnia magna paljunemine ja 
kasvukiirus

Or. en

Selgitus

See punkt dubleerib punkti 7.1 ja tuleb välja jätta.



AM\811563ET.doc 37/72 PE439.930v03-00

ET

Muudatusettepanek 517
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa –1. jaotis – tabel – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Klassifitseerimine ja märgistamine välja jäetud

Or. en

Selgitus

See punkt tuleb välja jätta, välja arvatud juhul, kui on sätestatud spetsiifilised toimeaine 
kohta nõutavad andmed ja nende vastuvõtmise eeskirjad.

Muudatusettepanek 518
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jaotis – punkt 5.2.1 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse näitaja hindamine hõlmab 
järgmisi järjestikuseid etappe:
1) inimeste ja loomade kohta 
olemasolevate ja alternatiivsete andmete 
hindamine;
2) in vivo katsed.
Lähedalasuvate lümfisõlmede 
redutseeritud uuring hiirtel (reduced 
Local Lymph Node Assay – rLLNA) on 
sensibilisaatorite ja mittesensibilisaatorite 
eristamiseks eelistatav in vivo katse 
meetod sõeltesti kujul. Täielik 
lähedalasuvate lümfisõlmede uuring 
viiakse läbi juhul, kui on teada 
sensibiliseerimisvõime analüüsi 
vajalikkus. Ainult erakorralistel 
asjaoludel tuleks kasutada mingit muud 
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uuringut, sel juhul on vajalik esitada 
põhjendus.

Or.en

Selgitus

EVCAMi kinnitatud lähedalasuvate lümfisõlmede redutseeritud uuring hiirtel (reduced Local 
Lymph Node Assay – rLLNA) peaks olema vaikimisi valitav lähenemisviis naha 
sensibilisaatorite ja mittesensibilisaatorite eristamiseks. Allikas: • ECVAMi 
valideerimisteatis: http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ 
rLLNA_20070525_C.pdf. Probleemne on, et see punkt ei i) hõlma in vivo nõutavate andmete 
vastuvõtmise eeskirju ega ii) tee kindlaks tunnustatud ELi või rahvusvahelisi katsejuhiseid 
nõutavate andmete täitmiseks, mis on eriti kriitiline mikroobsete ainete puhul.

Muudatusettepanek 519
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jaotis – punkt 5.2.2 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Katse viiakse läbi suukaudse 
manustamisega, välja arvatud juhul, kui 
eeldatakse, et inimeste peamine 
kokkupuuteviis toimeainega toimub 
sissehingamise kaudu. Katse viiakse läbi 
ainult ühe manustamisviisiga.

Or.en

Selgitus

Nagu eespool punktis 6.5.1 tõdeti, ei ole katse läbiviimine mitmete manustamisviisidega 
vajalik, kui peamine eesmärk on ohu liigitamine. Toimeainete kohta nõutavate andmete 
läbivaatamine ülemäärastest katsetest loobumiseks vähendaks oluliselt kulusid ja 
katseloomade arvu. Probleemne on, et see punkt ei i) hõlma in vivo nõutavate andmete 
vastuvõtmise eeskirju ega ii) tee kindlaks tunnustatud ELi või rahvusvahelisi katsejuhiseid 
nõutavate andmete täitmiseks, mis on eriti kriitiline mikroobsete ainete puhul. 
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Muudatusettepanek 520
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jaotis – punkt 5.2.2.2 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sissehingamise teel manustamisega katse 
on asjakohane ainult juhul, kui see on 
inimeste peamine kokkupuuteviis 
toimeainega.

Or.en

Selgitus

Nagu eespool arutletud, ei ole katse läbiviimine mitmete manustamisviisidega vajalik, kui 
peamine eesmärk on ohu liigitamine. Toimeainete kohta nõutavate andmete läbivaatamine 
ülemäärastest katsetest loobumiseks vähendaks oluliselt kulusid ja katseloomade arvu. 
Probleemne on, et see punkt ei i) hõlma in vivo nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju ega 
ii) tee kindlaks tunnustatud ELi või rahvusvahelisi katsejuhiseid nõutavate andmete 
täitmiseks, mis on eriti kriitiline mikroobsete ainete puhul.

Muudatusettepanek 521
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jaotis – punkt 5.2.2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2.2.3. Ühekordne 
kõhukelmesisene/nahaalune doos

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Ühekordne kõhukelmesisene ja nahaalune doos ei ole asjakohased kokkupuuteviisid. 
Järelikult on selliste uuringute väärtus riski hindamisel inimeste puhul kaheldav ja need 
toimeaine kohta nõutavad andmed tuleb välja jätta. Probleemne on, et see punkt ei i) hõlma in 
vivo nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju ega ii) tee kindlaks tunnustatud ELi või 
rahvusvahelisi katsejuhiseid nõutavate andmete täitmiseks, mis on eriti kriitiline mikroobsete 
ainete puhul. 



PE439.930v03-00 40/72 AM\811563ET.doc

ET

Muudatusettepanek 522
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jaotis – punkt 5.2.5 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Katse viiakse läbi suukaudse 
manustamisega, välja arvatud juhul, kui 
eeldatakse, et inimeste peamine 
kokkupuuteviis toimeainega toimub 
sissehingamise kaudu. Katse viiakse läbi 
ainult ühe manustamisviisiga.

Or.en

Selgitus

Mitmete manustamisviisidega katse ei ole vajalik ja selle läbiviimist ei tuleks julgustada. 
Probleemne on, et see punkt ei i) hõlma in vivo nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju ega 
ii) tee kindlaks tunnustatud ELi või rahvusvahelisi katsejuhiseid nõutavate andmete 
täitmiseks, mis on eriti kriitiline mikroobsete ainete puhul. 

Muudatusettepanek 523
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jaotis – punkt 5.2.5.1 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sissehingamise teel manustamisega katse 
on asjakohane ainult juhul, kui see on 
inimeste peamine kokkupuuteviis 
toimeainega.

Or.en

Selgitus

Mitmete manustamisviisidega katse ei ole vajalik ja selle läbiviimist ei tuleks julgustada. 
Probleemne on, et see punkt ei i) hõlma in vivo nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju ega 
ii) tee kindlaks tunnustatud ELi või rahvusvahelisi katsejuhiseid nõutavate andmete 
täitmiseks, mis on eriti kriitiline mikroobsete ainete puhul. 
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Muudatusettepanek 524
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jaotis – punkt 5.3 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Katsest võib loobuda, kui varasemad 
uuringud ei ole andnud tõendeid 
spetsiifilise mürgisuse kohta.

Or.en

Selgitus

See peab olema II tasandi tingimuslik nõue. Probleemne on, et see punkt ei i) hõlma in vivo 
nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju ega ii) tee kindlaks tunnustatud ELi või 
rahvusvahelisi katsejuhiseid nõutavate andmete täitmiseks, mis on eriti kriitiline mikroobsete 
ainete puhul. 

Muudatusettepanek 525
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jaotis – punkt 5.4 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute toimeainete korral peab olema 
võimalik hinnata in vivo mikronukleuse 
katse parameetreid korduvdoosi 
mürgisuse uuringu osana.

Or.en

Selgitus

Farmaatsiasektoris kasvab mikronukleuse analüüside ühendamine 28- või 90päevase 
korduvdoosi mürgisuse uuringutega rottidel kui tõhus mutageensusandmete kogumise viis 
ilma in vivo uuringut läbi viimata. See punkt peab i) hõlmama in vivo nõutavate andmete 
vastuvõtmise eeskirju või ii) tegema kindlaks tunnustatud ELi või rahvusvahelised 
katsejuhised nõutavate andmete täitmiseks, mis on eriti kriitiline mikroobsete ainete puhul. 
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Muudatusettepanek 526
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jaotis – punkt 5.5 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Katsest võib loobuda, kui keharakkude 
uuringud ei ole andnud tõendeid 
genotoksilisuse kohta.

Or.en

Selgitus

See peab olema II tasandi tingimuslik nõue. Probleemne on, et see punkt ei i) hõlma in vivo 
nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju ega ii) tee kindlaks tunnustatud ELi või 
rahvusvahelisi katsejuhiseid nõutavate andmete täitmiseks, mis on eriti kriitiline mikroobsete 
ainete puhul. 

Muudatusettepanek 527
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jaotis – punkt 8.1 – esimene ja teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepaneku toidu kaudu mõjuva 
mürgisuse uuringuks lindude üksikute 
liikidega võib teha juhul, kui toimeaine 
kasutusprofiil osutab märkimisväärsele 
lindudega kokkupuute võimalusele.
Lindude paljunemisvõimet käsitlev uuring 
ei ole tavaliselt nõutav ja see ei ole 
asjakohane, kui toidu kaudu mõjuva 
mürgisuse uuring (punkt 8.1.1) näitab, et 
LC50 väärtus on üle 5000 mg/kg.

Or.en

Selgitus

Toidu kaudu mõjuva mürgisuse katsed lindudel, kui toimeaine kasutusprofiil ja muud 
kaalutlused sellele osutavad, tuleb rangelt piiritleda üksikute liikidega. Allikas: • REACHi 
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tehnilised juhised: technical guidance: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Probleemne on, et see punkt ei i) 
hõlma in vivo nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju ega ii) tee kindlaks tunnustatud ELi 
või rahvusvahelisi katsejuhiseid nõutavate andmete täitmiseks, mis on eriti kriitiline 
mikroobsete ainete puhul. 

Muudatusettepanek 528
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jaotis – punkt 8.2.1 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veekeskkonna jaoks mürgisust näitavate 
katsete läbiviimise nõudest selgroolistel 
loomadel võib loobuda, kui toimeaine 
kasutusprofiil ei osuta märkimisväärsele 
kokkupuutevõimalusele veekeskkonnaga.

Or.en

Selgitus

Veekeskkonna jaoks mürgisust näivate katsete läbiviimise nõue peab olema pigem 
kokkupuutealane kui üldine, eriti selgrooliste loomadega katsetamise suhtes. Probleemne on, 
et II lisa 2. jaotis ei i) hõlma in vivo nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju ega ii) tee 
kindlaks tunnustatud ELi või rahvusvahelisi katsejuhiseid nõutavate andmete täitmiseks, mis 
on eriti kriitiline mikroobsete ainete puhul. 

Muudatusettepanek 529
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. jaotis – punkt 8.7.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.7.2. Imetajad välja jäetud

Or.en
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Selgitus

Need toimeaine kohta nõutavad andmed tuleb välja jätta, välja arvatud juhul, kui osutatakse 
tunnustatud ELi või rahvusvahelistele katsejuhistele selliste nõutavate andmete käsitlemiseks.

Muudatusettepanek 530
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – esimene pealkiri – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toote kohta koostatavad toimikud 
sisaldavad teavet, mida on vaja selleks, et 
määrata vajaduse korral kindlaks lubatav 
päevadoos (Acceptable Daily Intake –
ADI), kasutajale lubatav ainega 
kokkupuute ulatus (Acceptable Operator 
Exposure Level – AOEL), 
arvutuskontsentratsioon keskkonnas 
(Predicted Environmental Concentration –
PEC) ja arvutuslik mittetoimiv 
kontsentratsioon (Predicted No-Effect 
Concentration – PNEC).

1. Biotsiidide kohta koostatavad toimikud 
sisaldavad teavet, mida on vaja selleks, et 
määrata, et toimeainega kokkupuute 
ulatuse on allpool toksikoloogilist 
ohutuskünnist, või selleks, et määrata 
vajaduse korral kindlaks lubatav päevadoos 
(Acceptable Daily Intake – ADI), 
kasutajale lubatav ainega kokkupuute 
ulatus (Acceptable Operator Exposure 
Level – AOEL), arvutuskontsentratsioon 
keskkonnas (Predicted Environmental 
Concentration – PEC) ja arvutuslik 
mittetoimiv kontsentratsioon (Predicted 
No-Effect Concentration – PNEC).

Or.en

Selgitus

Toksikoloogiline ohutuskünnis on kaalukas riski hindamise viis, mida kasutatakse laialdaselt 
lisaainete, lõhna- ja maitseainete ning toiduainetega kokkupuutuvate materjalide ja muude 
ainete riski hindamisel, mille mürgisus ei ole teada, kuid teada on nende väike risk 
inimtervisele. Sellises riskianalüüsis rühmitatakse kemikaalid teadaoleva struktuurse teabe ja 
ennustatava ainevahetuse või muu käitumise põhjal klassidesse, millest igal klassil on omaette 
inimesega kokkupuute lubatud piirnormid. Kui kokkupuude kemikaalidega jääb alla selliseid 
väga madalaid tasemeid, ei ole mürgisuse katsetamist vaja läbi viia. 
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Muudatusettepanek 531
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loa saamiseks tehtavad katsed tuleb läbi 
viia vastavalt määruses (EÜ) nr 440/2008 
kirjeldatud meetoditele. Kui meetod ei sobi 
või meetodit ei ole määruses kirjeldatud, 
kasutatakse muid meetodeid, mis 
võimaluse korral on rahvusvaheliselt 
tunnustatud ja mille kasutamine on
taotluses põhjendatud.

Loa saamiseks tehtavad katsed tuleb läbi 
viia vastavalt määruses (EÜ) nr 440/2008 
kirjeldatud meetoditele. I lisas loetletud 
toimeained ei hõlma nanomaterjale, välja 
arvatud juhul, kui nii on eraldi märgitud.
Kui meetod ei sobi või meetodit ei ole 
määruses kirjeldatud, kasutatakse muid 
meetodeid, mis võimaluse korral on 
rahvusvaheliselt tunnustatud ja mille 
kehtivust tuleb taotluses põhjendada.

Or. en

Selgitus

Nanomaterjale kasutatakse nende erinevate või täiustatud omaduste tõttu võrreldes lahtiste 
ainetega. Üliväikeste mõõtmete ja sellest tuleneva suhtelise pindala suurenemise tõttu võivad 
nanomaterjalid tekitada uusi ohte. Komisjoni asjaomane teaduskomitee jõudis järeldusele, et 
tuleb arendada, kehtestada ja standardiseerida teadmisi nanomaterjalidega kokkupuute 
hindamise ja ohu kindlakstegemise metodoloogia kohta. Ei saa eeldada, et olemasolevate 
meetoditega lahtiste kemikaalide kohta on võimalik asjaomaseid andmeid tagada, välja 
arvatud juhul, kui nii on selgelt täpsustatud. 

Muudatusettepanek 532
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – esimene pealkiri – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Loa saamiseks tehtavad katsed tuleb läbi 
viia vastavalt määruses (EÜ) nr 440/2008 
kirjeldatud meetoditele. Kui meetod ei sobi 
või meetodit ei ole määruses kirjeldatud, 
kasutatakse muid meetodeid, mis 
võimaluse korral on rahvusvaheliselt 
tunnustatud ja mille kasutamine on 
taotluses põhjendatud.

5. Loa saamiseks tehtavad katsed tuleb läbi 
viia vastavalt nõukogu määruses (EÜ) nr 
440/2008 kirjeldatud meetoditele. Kui 
meetod ei sobi või meetodit ei ole 
määruses kirjeldatud, kasutatakse muid 
meetodeid, mis on teaduslikult rahuldavad 
ja mille kasutamine on taotluses 
põhjendatud.
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Or.en

Selgitus

III lisa punkti 5 originaalsõnastus ei ole piisavalt selge ja takistab IV lisas nimetatud 
loomkatsete alternatiivide kasutamist.

Muudatusettepanek 533
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – esimene pealkiri – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Katsete tegemisel esitatakse kasutatud 
materjali ja selle lisandite üksikasjalik 
kirjeldus (spetsifikaat). Vajaduse korral 
nõutakse II lisas nimetatud andmeid 
biotsiidi kõikide toksikoloogiliselt ja/või 
ökotoksikoloogiliselt oluliste keemiliste 
koostisosade kohta, eriti kui osutatud 
koostisosad on artikli 3 määratluse 
kohaselt probleemsed ained.

7. Katsete tegemisel esitatakse kasutatud 
materjali ja selle lisandite üksikasjalik 
kirjeldus (spetsifikaat).

Or.en

Selgitus

On vastuvõetamatu, et nõutavad andmed toimeaine lisamiseks I lisasse ja biotsiidile loa 
andmiseks toovad tulemuseks dubleerivad katsed või katsete kordamise, eriti kui need 
sisaldavad loomkatseid. Muid aineid kui toimeaineid biotsiidi koostises reguleeritakse 
REACHiga. Seetõttu tuleb see säte välja jätta, et ennetada segadust või potentsiaalseid 
dubleerivaid selgroolistel loomadel tehtavaid katseid.

Muudatusettepanek 534
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – esimene pealkiri – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui leidub katseandmeid, mis on saadud 
enne … [ELT: lisada artikli 85 esimeses 

8. Kui leidub katseandmeid, mis on saadud 
enne … [ELT: lisada artikli 85 esimeses 
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lõigus osutatud kuupäev] meetoditega, mis 
ei ole sätestatud määruses (EÜ) nr 
440/2008, tuleb selliste andmete sobivus 
käesoleva määruse kohaldamiseks ja 
vajadus uute katsete tegemiseks kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 440/2008 otsustada iga 
juhtumi korral eraldi, võttes muu hulgas 
arvesse vajadust minimeerida selgroogsetel 
loomadel tehtavaid katseid.

lõigus osutatud kuupäev] meetoditega, mis 
ei ole sätestatud määruses (EÜ) nr 
440/2008, tuleb asjaomase liikmesriigi 
pädeval asutusel kokkuleppel Euroopa 
Kemikaalide Ametiga selliste andmete 
sobivus käesoleva määruse kohaldamiseks 
ja vajadus uute katsete tegemiseks 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 440/2008 
otsustada iga juhtumi korral eraldi, võttes 
muu hulgas arvesse vajadust minimeerida 
selgroogsetel loomadel tehtavaid katseid.

(Tõlkija märkus: KOM-tekstist puudub „liikmesriigi pädeval asutusel“.)

Or.en

Muudatusettepanek 535
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 3.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.7. Stabiilsus ladustamisel – stabiilsus ja 
säilimisaeg. Valguse, temperatuuri ja 
niiskuse mõju biotsiidi tehnilistele 
näitajatele; reaktsioonivõime 
pakendimaterjali suhtes

3.7. Stabiilsus ladustamisel – stabiilsus ja 
säilimisaeg. Valguse, temperatuuri ja 
niiskuse mõju biotsiidi tehnilistele 
näitajatele; reaktsioonivõime 
pakendimaterjali suhtes

Stabiilsus ladustamisel ja säilimisaeg 
määratakse tavaliselt toimeaine 
stabiilsuse põhjal. Kergesti lagundatavate 
toimeainete korral võib stabiilsuse 
ladustamisel ja säilivusaja määrata teiste 
kehtivate teaduslike meetoditega, nagu 
toimeaine analüütiliste andmete 
ekstrapoleerimine toote vananemise 
katsetest, kuni jõutakse toote kehtivuse 
läveni.

Or.en

Selgitus

Standardsed stabiilsuskatsed mõõtmiste ja toimeaine kvantifitseerimise põhjal ei ole 
asjakohased toodete korral, mis sisaldavad selliseid kergesti lagundatavaid toimeaineid nagu 
naatriumhüpokloriid. Teadaolevalt jääb selliste toimeainete lagunemine väljapoole 
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tunnustatud katsejuhiste (FAO, WHO piirnormid) reguleerimisala. Seetõttu on sellistel 
juhtudel asjakohasem määrata stabiilsus ja säilimisaeg muude vahenditega, nagu toimeaine 
analüütiliste andmete ekstrapoleerimine toote vananemise katsetest, kuni jõutakse toote 
kehtivuse läveni. 

Muudatusettepanek 536
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 6.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides 6.1.1–6.1.3 osutatud uuringute 
puhul manustatakse biotsiide, välja 
arvatud gaase, vähemalt kahel viisil, 
millest üks peaks olema suu kaudu 
manustamine. Teise manustamisviisi valik 
sõltub aine laadist ja sellest, kuidas 
inimene võib tegelikult selle ainega kokku 
puutuda. Gaase ja lenduvaid vedelikke 
tuleks manustada hingamisteede kaudu.

Punktides 6.1.1–6.1.3 osutatud uuringute 
puhul peaks olema vaikimisi valitav 
lähenemisviis arvutusmeetod.
Täiendavaid in vivo katseid tuleks 
kaaluda ainult erandjuhtudel ja sellistel 
juhtudel katsetatakse ainult ühe kõige 
asjakohasema manustamisviisiga. Gaase 
ja lenduvaid vedelikke tuleks manustada 
hingamisteede kaudu.

Or.en

Selgitus

Direktiivi 1999/45/EÜ II lisas sätestatakse arvutusmeetod kui alternatiivmeetod 
ülemäärastele in vivo katsetele formuleeritud preparaatidega, mis koosnevad hästi 
iseloomustatud toimeainetest ja muudest koostisosadest. Seda lähenemisviisi tuleks vastavalt 
biotsiidide määrusele edendada. Teadusuuringud näitavad, et rohkem kui 99% juhtudel ei 
anna nahakaudsed uuringud lisaks suukaudsete uuringute andmetele ohu liigitamise puhul 
mingit lisandväärtust. Järelikult tuleb toimeainete kohta nõutavad andmed nende uute 
tulemuste kajastamiseks uuesti läbi vaadata.

Muudatusettepanek 537
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 6.1.2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.1.2. Naha kaudu välja jäetud

Or.en

Selgitus

Need toimeaine kohta nõutavad andmed tuleb välja jätta eespool osutatud analüüsi põhjal, 
mille kohaselt on rohkem kui 99% juhtudest nahakaudse manustamise klassifikatsioon 
suukaudse manustamise klassifikatsiooniga sarnane või vähem tõsisem. Seetõttu saab 
nahakaudse manustamise klassifikatsiooni aluseks võtta suukaudse manustamise 
klassifikatsiooni otsesed võrdlusandmed. 

Muudatusettepanek 538
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 6.1.3 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sissehingamise teel manustamisega katse 
on asjakohane ainult juhul, kui i) 
arvutusmeetod ei ole teostatav ja ii) aine 
aururõhku ja/või aerosoolide, 
sissehingatava suurusega osakeste või 
piiskade olemasolu arvestades on see 
inimeste peamine kokkupuuteviis.
Ägeda mürgisusastme meetod on 
eelistatav in vivo katse meetod. Tavalist 
surmava kontsentratsiooni meetodit 
(LC50) tuleks kasutada ainult erandjuhul.
Muu meetodi kasutamist tuleb 
põhjendada.

Or.en

Selgitus

Direktiivi 1999/45/EÜ II lisas sätestatakse arvutusmeetod kui alternatiivmeetod 
ülemäärastele in vivo katsetele formuleeritud preparaatidega, mis koosnevad hästi 
iseloomustatud toimeainetest ja muudest koostisosadest. Seda lähenemisviisi tuleks vastavalt 
biotsiidide määrusele edendada. Teadusuuringud näitavad, et rohkem kui 99% juhtudel ei 
anna nahakaudsed uuringud lisaks suukaudsete uuringute andmetele ohu liigitamise puhul 
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mingit lisateavet. Järelikult tuleb toimeainete kohta nõutavad andmed nende uute tulemuste 
kajastamiseks uuesti läbi vaadata.

Muudatusettepanek 539
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 6.1.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.1.4. Biotsiidide puhul, millele 
kavatsetakse anda luba kasutamiseks koos 
muude biotsiididega, katsetatakse toodete 
segu võimaluse korral ägeda nahakaudse 
mürgisuse suhtes ning naha ja silmade 
ärrituse suhtes

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Need toimeainete kohta nõutavad andmed tuleb välja jätta, sest need viiksid selgrooliste 
loomad tarbetu kasutamiseni letaalsusuuringutes ja uuringutes kannatuste tekitamise kohta, 
mis annavad lisaks muude ägeda mürgisuse katsete andmetest saadud teabele rahvatervise 
kohta piiratud teabe või üldse mitte teavet.

Muudatusettepanek 540
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 6.2 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvutusmeetod peaks olema vaikimisi 
valitav lähenemisviis.

Or.en

Selgitus

Direktiivi 1999/45/EÜ II lisas sätestatakse just arvutusmeetod kui alternatiivmeetod 
ülemäärastele in vivo katsetele formuleeritud preparaatidega, mis koosnevad hästi 
iseloomustatud toimeainetest ja muudest koostisosadest. Seda lähenemisviisi tuleks vastavalt 
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biotsiidide määrusele rohkem edendada. Allikad: • direktiiv 1999/45/EÜ: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0045:20070601:ET:PDF

Muudatusettepanek 541
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 6.3 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvutamismeetod peaks olema vaikimisi 
valitav lähenemisviis.

Or.en

Selgitus

Direktiivi 1999/45/EÜ II lisas sätestatakse just arvutusmeetod kui alternatiivmeetod 
ülemäärastele in vivo katsetele formuleeritud preparaatidega, mis koosnevad hästi 
iseloomustatud toimeainetest ja muudest koostisosadest. Seda lähenemisviisi tuleks vastavalt 
biotsiidide määrusele rohkem edendada. Allikad: • direktiiv 1999/45/EÜ: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0045:20070601:ET:PDF. 
Probleemne on, et see jaotis ei hõlma in vivo nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju.

Muudatusettepanek 542
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 6.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.4 Teave naha kaudu imendumise kohta 6.4 Teave in vitro naha kaudu imendumise 
kohta

Or. en

Selgitus

OECD in vitro nahaärrituse katsejuhis on kättesaadav alates 2004. aastast ja sellega on 
võimalik täielikult asendada in vivo meetod bioloogiliste toodete määruse tähenduses. 
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Järelikult peavad toimeainete kohta nõutavad andmed viitama just in vitro meetodile kui 
ainsale või vastuvõetavale lähenemisele selle lõpuosa täitmiseks.

Muudatusettepanek 543
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 9.2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9.2.1. Vajaduse korral kogu II lisa punktis 
12 nõutav teave

välja jäetud

<Or.en

Selgitus

Osutatud nõudes puudub praegu kirjeldus nõutavate spetsiifiliste andmete ja vastuvõtmise 
eeskirjade kohta või põhjendus, miks arvestusmeetodipõhine lähenemine ei rahulda II lisa 
alusel nõutavaid andmeid toimeaine kohta. 

Muudatusettepanek 544
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 9.3.1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9.3.1.1. Äge suukaudne mürgisus, kui 
seda ei ole juba tehtud vastavalt II lisa 
punktile 7

välja jäetud

Or. en

Selgitus

REACHi tehniliste juhiste kohaselt on tõenäoline, et ägeda mürgituse riskideni lindudel viivad 
vähesed stsenaariumid, kui üldse, ja pestitsiididest saadud tõendite põhjal ei saa kroonilisi 
mõjusid ägeda mürgisuse andmetest usaldusväärselt ekstrapoleerida ega järeldada. Järelikult 
annavad sellised toimeaine kohta nõutavad andmed keskkonnariski hindamisele vähe või 
üldse mitte lisateavet ja seetõttu tuleb need välja jätta.
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Muudatusettepanek 545
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jaotis – punkt 9.3.3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9.3.3.1. Mürgisus muude 
maismaaselgroogsete jaoks peale lindude

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Need toimeaine kohta nõutavad andmed tuleb välja jätta, välja arvatud juhul, kui osutatakse 
tunnustatud ELi või rahvusvahelistele katsejuhistele selliste nõutavate andmete käsitlemiseks. 
Probleemne on, et see punkt ei hõlma in vivo nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju. 

Muudatusettepanek 546
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. jaotis – punkt 6.1.1 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvutusmeetod peaks olema vaikimisi 
valitav lähenemisviis. Täiendavaid in vivo 
katseid tuleks kaaluda ainult 
erandjuhtudel ja sellistel juhtudel 
katsetatakse ainult ühe kõige 
asjakohasema manustamisviisiga.

Or.en

Selgitus

Direktiivi 1999/45/EÜ II lisas sätestatakse just arvutusmeetod kui alternatiivmeetod 
ülemäärastele in vivo katsetele formuleeritud preparaatidega, mis koosnevad hästi 
iseloomustatud toimeainetest ja muudest koostisosadest. Seda lähenemisviisi tuleks vastavalt 
biotsiidide määrusele edendada. Teadusuuringud näitavad, et rohkem kui 99% juhtudel ei 
anna nahakaudsed uuringud lisaks suukaudsete uuringute andmetele ohu liigitamise puhul 
mingit lisandväärtust. Järelikult tuleb toimeaine kohta nõutavad andmed nende uute 
tulemuste kajastamiseks uuesti läbi vaadata.
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Muudatusettepanek 547
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. jaotis – punkt 6.1.2 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sissehingamise teel manustamisega katse 
on asjakohane ainult juhul, kui i) 
arvutusmeetod ei ole teostatav ja ii) see on 
inimeste peamine kokkupuuteviis.

Or.en

Selgitus

Direktiivi 1999/45/EÜ II lisas sätestatakse just arvutusmeetod kui alternatiivmeetod 
ülemäärastele in vivo katsetele formuleeritud preparaatidega, mis koosnevad hästi 
iseloomustatud toimeainetest ja muudest koostisosadest. Seda lähenemisviisi tuleks vastavalt 
biotsiidide määrusele edendada. Teadusuuringud näitavad, et rohkem kui 99% juhtudel ei 
anna nahakaudsed uuringud lisaks suukaudsete uuringute andmetele ohu liigitamise puhul 
mingit lisandväärtust. Järelikult tuleb toimeaine kohta nõutavad andmed nende uute 
tulemuste kajastamiseks uuesti läbi vaadata.

Muudatusettepanek 548
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. jaotis – punkt 6.2.1 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvutusmeetod peaks olema vaikimisi 
valitav lähenemisviis.

Or.en

Selgitus

Direktiivi 1999/45/EÜ II lisas sätestatakse just arvutusmeetod kui alternatiivmeetod 
ülemäärastele in vivo katsetele formuleeritud preparaatidega, mis koosnevad hästi 
iseloomustatud toimeainetest ja muudest koostisosadest. Seda lähenemisviisi tuleks vastavalt 
biotsiidide määrusele rohkem edendada. Allikad: • direktiiv 1999/45/EÜ: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0045:20070601:ET:PDF 
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Probleemne on, et see punkt ei hõlma in vivo nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju.

Muudatusettepanek 549
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. jaotis – punkt 6.2.2 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvutusmeetod peaks olema vaikimisi 
valitav lähenemisviis.

Or.en

Selgitus

Direktiivi 1999/45/EÜ II lisas sätestatakse just arvutusmeetod kui alternatiivmeetod 
ülemäärastele in vivo katsetele formuleeritud preparaatidega, mis koosnevad hästi 
iseloomustatud toimeainetest ja muudest koostisosadest. Seda lähenemisviisi tuleks vastavalt 
biotsiidide määrusele rohkem edendada. Allikad: • direktiiv 1999/45/EÜ: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0045:20070601:ET:PDF 
Probleemne on, et see punkt ei hõlma in vivo nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju. 

Muudatusettepanek 550
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. jaotis – punkt 6.2.3 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvutusmeetod peaks olema vaikimisi 
valitav lähenemisviis.

Or.en

Selgitus

Direktiivi 1999/45/EÜ II lisas sätestatakse just arvutusmeetod kui alternatiivmeetod 
ülemäärastele in vivo katsetele formuleeritud preparaatidega, mis koosnevad hästi 
iseloomustatud toimeainetest ja muudest koostisosadest. Seda lähenemisviisi tuleks vastavalt 
biotsiidide määrusele rohkem edendada. Allikad: • direktiiv 1999/45/EÜ: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0045:20070601:ET:PDF 
Probleemne on, et see punkt ei hõlma in vivo nõutavate andmete vastuvõtmise eeskirju.
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Muudatusettepanek 551
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. jaotis – punkt 9.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9.1. Mõju lindudele välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ebavajalik formuleeritud toote korral. Direktiivi 1999/45/EÜ II lisas sätestatakse just 
arvutusmeetod kui alternatiivmeetod ülemäärastele in vivo katsetele formuleeritud 
preparaatidega, mis koosnevad hästi iseloomustatud toimeainetest ja muudest 
koostisosadest. Seda lähenemisviisi tuleks vastavalt biotsiidide määrusele rohkem 
edendada.

Muudatusettepanek 552
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. jaotis – punkt 9.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9.2. Mõju veeorganismidele välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi 1999/45/EÜ II lisas sätestatakse just arvutusmeetod kui alternatiivmeetod 
ülemäärastele in vivo katsetele formuleeritud preparaatidega, mis koosnevad hästi 
iseloomustatud toimeainetest ja muudest koostisosadest. Seda lähenemisviisi tuleks vastavalt 
biotsiidide määrusele rohkem edendada.
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Muudatusettepanek 553
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. jaotis – punkt 9.7.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9.7.2. Imetajad välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need toimeaine kohta nõutavad andmed tuleb välja jätta, välja arvatud juhul, kui osutatakse 
tunnustatud ELi või rahvusvahelistele katsejuhistele selliste nõutavate andmete käsitlemiseks.

Muudatusettepanek 554
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ANDMENÕUETE KOHANDAMISE 
ÜLDEESKIRJAD

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Aktiivsete koostisosade hindamiseks ja lubamiseks sätestatud vajalike andmete esitamine on 
oluline, et kaitsta inimtervist ja keskkonda ning vältida biotsiidide direktiiviga 98/8/EÜ 
kehtestatud praeguste standardite kahjustamist. Ettepanek kehtestada võimalused andmetest 
loobumiseks on vastuolus inimtervise kaitse ja keskkonnakaitse alal tehtavate 
jõupingutustega. 

Muudatusettepanek 555
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – sissejuhatav lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja võib teha ettepaneku II ja III 
lisas sätestatud andmenõuete 
kohandamiseks vastavalt käesolevas lisas 
esitatud üldeeskirjadele. Sellise 
andmenõuete kohandamise põhjused 
peavad olema toimikus sellekohase 
pealkirja all selgelt esitatud koos viidetega 
käesoleva lisa konkreetsetele eeskirjadele.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Aktiivsete koostisosade hindamiseks ja lubamiseks sätestatud vajalike andmete esitamine on 
oluline, et kaitsta inimtervist ja keskkonda ning vältida biotsiidide direktiiviga 98/8/EÜ 
kehtestatud praeguste standardite kahjustamist. Ettepanek kehtestada võimalused andmetest 
loobumiseks on vastuolus inimtervise kaitse ja keskkonnakaitse alal tehtavate 
jõupingutustega. 

Muudatusettepanek 556
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1.1.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1.3 a. Arvutusmeetodid preparaatide 
terviseriskide hindamiseks
Preparaatide kohta nõutavatest andmetest 
võib tavaliselt loobuda direktiivi 
1999/457EÜ II lisas täpsustatud 
arvutusmeetodi kasuks, mida 
kohaldatakse kõigile preparaatidele ja mis 
arvestab kõigi preparaadis sisalduvate 
toimeainete terviseriske. Spetsiaalsed 
juhised antakse järgnevate tervist 
kahjustavate mõjude kategooriatele:
- äge surmav mõju
- mittesurmav pöördumatu mõju pärast 
ühekordset kokkupuudet
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- tõsine mõju pärast korduvat või 
pikemaajalist kokkupuudet
- söövitav või ärritav mõju
- sensibiliseeriv mõju
- kantserogeenne mõju
- mutageenne mõju
- reproduktiivtoksiline mõju

Or.en

Selgitus

Direktiivi 1999/45/EÜ II lisas sätestatakse just arvutusmeetod kui alternatiivmeetod 
ülemäärastele in vivo katsetele formuleeritud preparaatidega, mis koosnevad hästi 
iseloomustatud toimeainetest ja muudest koostisosadest. Seda lähenemisviisi tuleks vastavalt 
biotsiidide määrusele rohkem edendada. Allikad: • direktiiv 1999/45/EÜ: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0045:20070601:ET:PDF

Muudatusettepanek 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1.4 – teine lõik – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) tulemused on klassifitseerimiseks ja 
märgistamiseks ning riski hindamiseks 
piisavad; ning

(2) tulemused on klassifitseerimiseks ja 
märgistamiseks ning/või riski hindamiseks 
piisavad; ning

Or.en

Selgitus

Mõningaid mürgisuse uuringuid (näiteks lühiajalised uuringud) kasutatakse ainult ohu 
liigitamise ja sildistamise eesmärgil ja mitte riski hindamiseks. Seetõttu on tähtis varustada 
need erinevad regulatiivsed eesmärgid sõnastusega „ning/või”. 
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Muudatusettepanek 558
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1.4 – teine lõik – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) tulemused on klassifitseerimiseks ja 
märgistamiseks ning riski hindamiseks 
piisavad; ning

(2) tulemused on klassifitseerimiseks ja 
märgistamiseks ning/või riski hindamiseks 
piisavad; ning

Or.en

Selgitus

Mõningaid mürgisuse uuringuid (näiteks lühiajalised uuringud) kasutatakse ainult ohu 
liigitamise ja sildistamise eesmärgil ja mitte riski hindamiseks. Seetõttu on tähtis varustada 
need erinevad regulatiivsed eesmärgid sõnastusega „ning/või”. 

Muudatusettepanek 559
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1.5 – kolmas lõik – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olema piisavad klassifitseerimise ja 
märgistamise ning riski hindamise jaoks;

– olema piisavad klassifitseerimise ja 
märgistamise ning/või riski hindamise 
jaoks;

Or.en

Selgitus

Mõningaid mürgisuse uuringuid (näiteks lühiajalised uuringud) kasutatakse ainult ohu 
liigitamise ja sildistamise eesmärgil ja mitte riski hindamiseks. Seetõttu on tähtis varustada 
need erinevad regulatiivsed eesmärgid sõnastusega „ning/või”. 

Muudatusettepanek 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1.5 – kolmas lõik – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olema piisavad klassifitseerimise ja 
märgistamise ning riski hindamise jaoks;

– olema piisavad klassifitseerimise ja 
märgistamise ning/või riski hindamise 
jaoks;

Or.en

Selgitus

Mõningaid mürgisuse uuringuid (näiteks lühiajalised uuringud) kasutatakse ainult ohu 
liigitamise ja sildistamise eesmärgil ja mitte riski hindamiseks. Seetõttu on tähtis varustada 
need erinevad regulatiivsed eesmärgid sõnastusega „ning/või”. 

Muudatusettepanek 561
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. KATSETAMINE ON TEHNILISELT 
VÕIMATU

välja jäetud

Teatava näitaja võib jätta määramata, kui 
aine omaduste tõttu ei ole nimetatud 
parameetrit tehniliselt võimalik määrata:
nt väga lenduvaid, reaktsioonivõimelisi 
või ebastabiilseid aineid ei saa kasutada, 
aine segamine veega võib olla tule- või 
plahvatusohtlik või teatavate uuringute 
puhul nõutav radioaktiivse märgise 
kasutamine ei ole võimalik. Alati 
järgitakse asjaomase katsemeetodi kohta 
antud juhiseid, eelkõige arvestatakse 
konkreetse meetodi tehnilisi piiranguid.

Or.en

Selgitus

Aktiivsete koostisosade hindamiseks ja lubamiseks sätestatud vajalike andmete esitamine on 
oluline, et kaitsta inimtervist ja keskkonda ning vältida biotsiidide direktiiviga 98/8/EÜ 
kehtestatud praeguste standardite kahjustamist. Ettepanek kehtestada võimalused andmetest 
loobumiseks on vastuolus inimtervise kaitse ja keskkonnakaitse alal tehtavate 
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jõupingutustega. 

Muudatusettepanek 562
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. KONKREETSE TOOTEGA 
KOKKUPUUTE MÕJU KATSETAMINE

välja jäetud

3.1. Kokkupuutekriteeriumide alusel võib 
jätta tegemata II ja III lisa punktides 6 ja 
7 ettenähtud katsed.
3.2. Igal juhul esitatakse piisav põhjendus 
ja dokumentatsioon. Põhjendus peab 
tuginema tehnilise juhise kohasele 
kokkupuute hinnangule.

Or.en

Selgitus

Aktiivsete koostisosade hindamiseks ja lubamiseks sätestatud vajalike andmete esitamine on 
oluline, et kaitsta inimtervist ja keskkonda ning vältida biotsiidide direktiiviga 98/8/EÜ 
kehtestatud praeguste standardite kahjustamist. Ettepanek kehtestada võimalused andmetest 
loobumiseks on vastuolus inimtervise kaitse ja keskkonnakaitse alal tehtavate 
jõupingutustega. 

Muudatusettepanek 563
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tooteliik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooted, mida kasutatakse kiuliste või 
polümeermaterjalide, nagu naha, kummi 
või paberi või tekstiiltoodete säilitamiseks 
ja mis on ette nähtud mikrobioloogilise 
kahjustuse ärahoidmiseks

Tooted, mida kasutatakse kiuliste või 
polümeermaterjalide, nagu naha, kummi 
või paberi või tekstiiltoodete säilitamiseks 
ja mis on ette nähtud mikrobioloogilise
kahjustuse ärahoidmiseks
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Nende hulka kuuluvad ka vahendid, mis 
takistavad mikroorganismide (nt 
patogeensed või lõhnabakterid) 
kinnitumist pealispinnale ning seeläbi 
lõhnade moodustumist ja/või pakuvad 
teistsuguseid eeliseid nende kasutamisel.

Or.de

Selgitus

Tooteliigi kataloog peab hõlmama ka biotsiidide kasutamist tekstiili valdkonnas. 

Muudatusettepanek 564
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tooteliik 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteliik 20: - Tooteliik 20: -Toidu ja loomasööda 
desinfektsioonivahendid
Tooted, mida kasutatakse toiduainete või 
sööda desinfitseerimiseks kahjulike 
organismide tõrjel.

Or.en

Selgitus

Biotsiidide tooteliigi 20 (Toidu või sööda konservandid) allesjätmine on vajalik, kuid selle 
definitsiooni tuleb täiendada, sest need biotsiidid ei ole mitte konservandid, vaid 
desinfektsioonivahendid. Näiteks ei vasta sööda desinfitseerimiseks inimpatogeensetest 
haigustekitajatest (nagu salmonella) kasutatavad tooted söödalisandite eeskirjade nõuetele.
Samuti ei toimi need loomasööta kahjustumast takistavate konservantidena. Seetõttu tuleb 
selliseid tooteid käsitleda desinfektsioonivahenditena.

Muudatusettepanek 565
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tooteliik 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteliik 20: - Tooteliik 20: -Toidu ja loomasööda 
desinfektsioonivahendid
Tooted, mida kasutatakse toiduainete või 
sööda desinfitseerimiseks kahjulike 
organismide tõrjel.

Or.en

Selgitus

Biotsiidide tooteliigi 20 allesjätmine on vajalik, kuid need biotsiidid ei ole mitte konservandid, 
vaid desinfektsioonivahendid. Näiteks ei vasta sööda desinfitseerimiseks inimpatogeensetest 
haigustekitajatest (nagu salmonella) kasutatavad tooted söödalisandite eeskirjade nõuetele.
Tõsi, need tooted ei mõjuta loomasööta soodsalt, ei muuda seda tõhusamaks ning neil ei ole 
konserveerivat toimet. Nad aitavad vältida munade ja linnu- ning sealiha nakatumist 
salmonellaga ja seetõttu tuleb selliseid tooteid käsitleda desinfektsioonivahenditena, kuna 
nende ainus eesmärk on kaitsta inimtervist.

Muudatusettepanek 566
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – tooteliik 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooteliik 20: - Tooteliik 20: Toidu ja loomasööda 
desinfektsioonivahendid
Tooted, mida kasutatakse toiduainete või 
sööda desinfitseerimiseks kahjulike 
organismide tõrjel.

Or.en

Selgitus

Endise direktiivi 98/8 biotsiidide tooteliigi 20 (Toidu või sööda konservandid) allesjätmine on 
vajalik, kuid selle definitsiooni tuleb muuta, teades, et need biotsiidid ei ole mitte 
konservandid, vaid desinfektsioonivahendid (selle tulemusena tekitas vana definitsioon 
segadust). Näiteks ei vasta sööda desinfitseerimiseks inimpatogeensetest haigustekitajatest 
(nagu salmonella) kasutatavad tooted söödalisandite eeskirjade nõuetele. Need tooted ei 
mõjuta loomasööta soodsalt ega muuda seda tõhusamaks.
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Muudatusettepanek 567
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – sissejuhatus – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna harmoneeritud ja 
kõrgetasemelise kaitse tagamiseks tuleb 
kindlaks teha kõik biotsiidi kasutamisest 
tulenevad ohud. Selle saavutamiseks 
tehakse riskihinnang biotsiidi kavandatud 
tavakasutuse jooksul avalduva ohu 
vastuvõetavuse määramiseks. Seda tehakse 
biotsiidi asjakohaste komponentidega 
seotud ohte hinnates.

2. Inimeste ja loomade tervise ning 
keskkonna harmoneeritud ja 
kõrgetasemelise kaitse tagamiseks tuleb 
kindlaks teha kõik biotsiidi kasutamisest 
tulenevad ohud. Selle saavutamiseks 
tehakse riskihinnang biotsiidi kavandatud 
tavakasutuse jooksul avalduva ohu 
vastuvõetavuse määramiseks. Seda tehakse 
biotsiidi asjakohaste komponentidega 
seotud ohte hinnates, arvestades 
kumulatiivset, kombineeritud ja 
sünergilist mõju.

Or. en

Selgitus

Kumulatiivse, kombineeritud ja sünergilise mõju arvestamine tuleb lisada selgesõnaliselt 
toimeainete kohta koostatavate toimikute hindamise ühistesse põhimõtetesse. 

Muudatusettepanek 568
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – sissejuhatus – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Biotsiidis esineva(te) toimeaine(te) 
kohta nõutakse alati riskihinnangut. Kui 
toimeaine on kantud I lisasse, on selle 
riskihinnang juba tehtud. Riskihinnang 
tähendab ohu kindlakstegemist ja vajaduse 
korral doosi (kontsentratsiooni) ning sellele 
reageerimise (mõju) vahelise seose 
hindamist, kokkupuute hindamist ja ohu 

3. Biotsiidis esineva(te) toimeaine(te) 
kohta nõutakse alati riskihinnangut. Kui 
toimeaine on kantud I lisasse, on selle 
riskihinnang juba tehtud. Riskihinnang 
tähendab ohu kindlakstegemist ja vajaduse 
korral doosi (kontsentratsiooni) ning sellele 
reageerimise (mõju) vahelise seose 
hindamist, kokkupuute hindamist ja ohu 
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iseloomustust. Kui ei ole võimalik läbi viia 
kvantitatiivset riski hindamist, tehakse 
kvalitatiivne hindamine.

iseloomustust, arvestades kumulatiivset, 
kombineeritud ja sünergilist mõju. Kui ei 
ole võimalik läbi viia kvantitatiivset riski 
hindamist, tehakse kvalitatiivne hindamine.

Or. en

Selgitus

Kumulatiivse, kombineeritud ja sünergilise mõju arvestamine tuleb lisada selgesõnaliselt 
toimeainete kohta koostatavate toimikute hindamise ühistesse põhimõtetesse.

Muudatusettepanek 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – sissejuhatus – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eespool kirjeldatud viisil tehakse 
täiendav riski hindamine teiste biotsiidis 
leiduvate probleemsete ainete puhul, mis 
on biotsiidi kasutuse seisukohast olulised.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Vastuvõetamatu on nõuda muude ainete kui biotsiidi toimeained riskihinnanguid. See viib 
katsemenetluste, muuhulgas loomkatsete, dubleerimiseni, sest kõiki keemilisi koostisosi tuleb 
hinnata ka REACHi määruse reguleerimisala raames. Kõik olemasolevad andmed muude 
koostisosade kui toimeained kohta tuleb pigem lisada toimeainete kohta koostatavatesse 
toimikutesse.

Muudatusettepanek 570
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – sissejuhatus – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eespool kirjeldatud viisil tehakse 
täiendav riski hindamine teiste biotsiidis 

välja jäetud
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leiduvate probleemsete ainete puhul, mis 
on biotsiidi kasutuse seisukohast olulised.

Or.en

Selgitus

Vastuvõetamatu on nõuda muude ainete kui biotsiidi toimeained riskihinnanguid. See viib 
katsemenetluste, muuhulgas loomkatsete, dubleerimiseni, sest kõiki keemilisi koostisosi tuleb 
hinnata ka REACHi määruse reguleerimisala raames. Kõik olemasolevad andmed muude 
koostisosade kui toimeained kohta tuleb pigem lisada toimeainete kohta koostatavatesse 
toimikutesse. 

Muudatusettepanek 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – hindamine – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Biotsiidis leiduva toimeaine kohta tuleb 
alati teha riskihinnang. Kui biotsiidis 
leidub täiendavaid probleemseid aineid, 
tuleb ka iga sellise aine kohta teha
riskihinnang. Riskihinnang hõlmab
biotsiidi kavandatud tavakasutust koos 
tõepärase halvima juhuga, sealhulgas 
biotsiidi või sellega töödeldud materjali 
töötlemise ja kõrvaldamisega seotud 
asjakohaseid küsimusi.

14. Biotsiidis leiduva toimeaine kohta tuleb
alati teha riskihinnang. Kui biotsiidis 
leidub täiendavaid probleemseid aineid, 
lisatakse ka kõik olemasolevad andmed 
iga sellise aine kohta biotsiidi kohta 
koostatavasse toimikusse. Need andmed 
hõlmavad biotsiidi kavandatud 
tavakasutust koos tõepärase halvima 
juhuga, sealhulgas biotsiidi või sellega 
töödeldud materjali töötlemise ja 
kõrvaldamisega seotud asjakohaseid 
küsimusi.

Or.en

Selgitus

Vastuvõetamatu on nõuda muude ainete kui biotsiidi toimeained riskihinnanguid. See viib 
katsemenetluste, muuhulgas loomkatsete, dubleerimiseni, sest kõiki keemilisi koostisosi tuleb 
hinnata ka REACHi määruse reguleerimisala raames. Kõik olemasolevad andmed muude 
koostisosade kui toimeained kohta tuleb pigem lisada toimeainete kohta koostatavatesse 
toimikutesse. 
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Muudatusettepanek 572
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – hindamine – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Biotsiidis leiduva toimeaine kohta tuleb 
alati teha riskihinnang. Kui biotsiidis 
leidub täiendavaid probleemseid aineid, 
tuleb ka iga sellise aine kohta teha
riskihinnang. Riskihinnang hõlmab
biotsiidi kavandatud tavakasutust koos 
tõepärase halvima juhuga, sealhulgas 
biotsiidi või sellega töödeldud materjali 
töötlemise ja kõrvaldamisega seotud 
asjakohaseid küsimusi.

14. Biotsiidis leiduva toimeaine kohta tuleb 
alati teha riskihinnang. Kui biotsiidis 
leidub täiendavaid probleemseid aineid, 
lisatakse ka kõik olemasolevad andmed
iga sellise aine kohta biotsiidi kohta 
koostatavasse toimikusse. Andmed 
hõlmavad biotsiidi kavandatud 
tavakasutust koos tõepärase halvima 
juhuga, sealhulgas biotsiidi või sellega 
töödeldud materjali töötlemise ja 
kõrvaldamisega seotud asjakohaseid 
küsimusi.

Or.en

Selgitus

Vaadake ka VI lisa sissejuhatava osa 4 kommentaari.

Muudatusettepanek 573
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – hindamine – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Kõikide biotsiidis leiduvate toimeainete 
ja probleemsete ainete puhul hõlmab 
riskihinnang ohu ja võimaluse korral 
asjakohase täheldatava kahjuliku toimeta 
doosi (NOAEL) kindlakstegemist. Samuti 
hõlmab see vajaduse korral doosi 
(kontsentratsiooni) ja sellele reageerimise 
(mõju) vahelise seose hindamist koos 
kokkupuute hindamise ja riski 
iseloomustusega.

15. Kõikide biotsiidis leiduvate toimeainete 
ja probleemsete ainete puhul hõlmab 
riskihinnang ohu ja võimaluse korral 
asjakohase täheldatava kahjuliku toimeta 
doosi (NOAEL) kindlakstegemist. Samuti 
hõlmab see vajaduse korral doosi 
(kontsentratsiooni) ja sellele reageerimise 
(mõju) vahelise seose hindamist koos 
kokkupuute hindamise ja riski 
iseloomustusega, arvestades kumulatiivset, 
kombineeritud ja sünergilist mõju.
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Or. en

Selgitus

Kumulatiivse, kombineeritud ja sünergilise mõju arvestamine tuleb lisada selgesõnaliselt 
toimeainete kohta koostatavate toimikute hindamise ühistesse põhimõtetesse. 

Muudatusettepanek 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – hindamine – punkt 20 – taane 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– immunotoksilisus

Or.en

Muudatusettepanek 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – hindamine – punkt 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

47. Pädevale asutusele esitatakse andmed 
ja asutus hindab neid, lähtudes sellest, et 
biotsiid ei tohiks sihtselgroogsetele 
toimides põhjustada neile tarbetuid 
kannatusi. Hinnatakse muu hulgas mõju 
saavutamise mehhanismi ja täheldatud 
mõju sihtselgroogsete käitumisele ja 
tervisele; kui soovitud mõju on 
sihtselgroogsete surmamine, hinnatakse 
tulemuse saavutamiseks kuluvat aega ja 
surma saabumise tingimusi.

47. Pädevale asutusele esitatakse andmed 
ja asutus hindab neid, lähtudes sellest, et 
biotsiid ei tohiks sihtselgroogsetele 
toimides põhjustada neile tarbetuid 
kannatusi ja valu. Hinnatakse muu hulgas 
mõju saavutamise mehhanismi ja 
täheldatud mõju sihtselgroogsete 
käitumisele ja tervisele; kui soovitud mõju 
on sihtselgroogsete surmamine, hinnatakse 
tulemuse saavutamiseks kuluvat aega ja 
surma saabumise tingimusi. Need 
tulemused tuleb iga lubatud biotsiidi 
kohta kemikaaliameti veebileheküljel 
avalikult kättesaadavaks teha.

Or.en
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Muudatusettepanek 576
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – hindamine – punkt 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

47. Pädevale asutusele esitatakse andmed 
ja asutus hindab neid, lähtudes sellest, et 
biotsiid ei tohiks sihtselgroogsetele 
toimides põhjustada neile tarbetuid 
kannatusi. Hinnatakse muu hulgas mõju 
saavutamise mehhanismi ja täheldatud 
mõju sihtselgroogsete käitumisele ja 
tervisele; kui soovitud mõju on 
sihtselgroogsete surmamine, hinnatakse 
tulemuse saavutamiseks kuluvat aega ja 
surma saabumise tingimusi.

47. Pädevale asutusele esitatakse andmed 
ja asutus hindab neid, lähtudes sellest, et 
biotsiid ei tohiks sihtselgroogsetele 
toimides põhjustada neile tarbetuid 
kannatusi ja valu. Hinnatakse muu hulgas 
mõju saavutamise mehhanismi ja 
täheldatud mõju sihtselgroogsete 
käitumisele ja tervisele; kui soovitud mõju 
on sihtselgroogsete surmamine, hinnatakse 
tulemuse saavutamiseks kuluvat aega ja 
surma saabumise tingimusi. Need 
tulemused tuleb iga lubatud biotsiidi 
kohta kemikaaliameti veebileheküljel 
avalikult kättesaadavaks teha.

Or.en

Muudatusettepanek 577
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – otsuste tegemine – punkt 59 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mõju laad ja tugevus; – mõju laad ja tugevus, arvestades 
kumulatiivset, kombineeritud ja 
sünergilist mõju

Or. en

Selgitus

Kumulatiivse, kombineeritud ja sünergilise mõju arvestamine tuleb lisada selgesõnaliselt 
toimeainete kohta koostatavate toimikute hindamise ühistesse põhimõtetesse.
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Muudatusettepanek 578
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – otsuste tegemine – punkt 77 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

77. Pädev asutus või komisjon ei anna 
biotsiidile luba, kui toimeaine, muu 
probleemse aine, asjakohaste metaboliitide 
või lagunemis- või reaktsioonisaaduste 
prognoositav kontsentratsioon pinnavees 
või põhjasettes pärast biotsiidi kavandatud 
kasutustingimuste kohast kasutamist:

77. Pädev asutus või komisjon ei anna 
biotsiidile luba, kui toimeaine, muu 
probleemse aine, asjakohaste metaboliitide 
või lagunemis- või reaktsioonisaaduste 
prognoositav kontsentratsioon põhjavees 
või pinnavees või põhjasettes pärast 
biotsiidi kavandatud kasutustingimuste 
kohast kasutamist:

Or.en

Selgitus

Tagab ühenduse veekaitse sätete standardite ja rahvusvaheliste veekaitse lepingute järgimise. 

Muudatusettepanek 579
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – otsuste tegemine – punkt 77 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– oht mitte saavutada eesmärke või 
standardeid, mis on sätestatud:
– direktiiviga 98/83/EÜ või
– direktiiviga 2000/60/EÜ või
– direktiiviga 2006/118/EÜ või
– direktiiviga 2008/56/EÜ või
– direktiiviga 2008/105/EÜ või
– rahvusvaheliste lepingutega, mis 
sisaldavad tähtsaid kohustusi merevee 
kaitseks saastamise eest, või

Or.en
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Selgitus

Tagab ühenduse veekaitse sätete standardite ja rahvusvaheliste veekaitse lepingute järgimise. 

Muudatusettepanek 580
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – otsuste tegemine – punkt 77 – viimane osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kui ei ole teaduslikult tõendatud, et 
asjakohastes reaalsetes tingimustes 
kõnealust kontsentratsiooni ei ületata.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Tagab ühenduse veekaitse sätete standardite ja rahvusvaheliste veekaitse lepingute järgimise. 


