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Tarkistus 477
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä I luetellut aineet eivät kata 
nanomateriaaleja, ellei nimenomaisesti 
toisin todeta.

Or. en

Perustelu

Nanomateriaaleja käytetään, koska niillä on erilaiset tai paremmat ominaisuudet kuin 
irtotavarana olevilla aineilla.  Koska ne ovat minimaalisen pieniä ja kasvattavat suhteellista 
pinta-alaa, niihin voi liittyä uudenlaisia riskejä. Siksi ne on arvioitava erikseen. Liitteessä I 
lueteltuihin aineisiin ei saa sisällyttää nanomateriaaleja, ellei niitä nimenomaisesti mainita; 
muuten niiden käyttö olisi vapautettu sääntelystä. Tarkistuksen sanamuoto on otettu 
kosmetiikka-asetuksesta, jossa myös on tiettyjen sallittujen aineiden luettelo (liitteiden II–VI 
johdantokappale).

Tarkistus 478
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Difenakumi – rivi 9 – sarake 8

Komission teksti Tarkistus

Koska tehoaine on ominaisuuksiltaan 
mahdollisesti hitaasti hajoava, 
todennäköisesti biokertyvä ja myrkyllinen 
tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin 
todennäköisesti eliöihin kertyvä, se 
katsotaan korvattavaksi aineeksi 9 artiklan 
mukaisesti.

Koska tehoaine on ominaisuuksiltaan 
sellainen, että se täyttää kriteerit sen 
luokittelemiseksi lisääntymiselle 
vaarallisten aineiden kategoriaan 1A, ja 
mahdollisesti hitaasti hajoava, 
todennäköisesti biokertyvä ja myrkyllinen 
tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin 
todennäköisesti eliöihin kertyvä, se 
katsotaan korvattavaksi aineeksi 9 artiklan 
mukaisesti.



PE439.930v03-00 4/72 AM\811563FI.doc

FI

Lupien on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

Kun otetaan huomioon, että 
vesiympäristölle on todettu aiheutuvan 
riskejä, tehoaine on erittäin myrkyllinen 
linnuille ja nisäkkäille, pikkulapsiin 
kohdistuu myrkytysvaara, valmisteet 
voivat kehittää resistenssin ja aiheuttaa 
kohde-eläimille kipua ja pitkittynyttä 
kärsimystä, lupien on täytettävä seuraavat 
edellytykset:  
Kansanterveyteen kohdistuu todistetusti 
vakava vaara, jota ei voida torjua millään 
muulla keinolla.
On toteutettava seuraavat toimenpiteet 
riskien lieventämiseksi: 

(1) Valmisteiden nimellinen 
tehoainepitoisuus saa olla enintään 
75 mg/kg, ja ainoastaan käyttövalmiit 
valmisteet sallitaan.

(1) Valmisteiden nimellinen 
tehoainepitoisuus saa olla enintään 
75 mg/kg, ja ainoastaan käyttövalmiit 
valmisteet sallitaan.

(2) Valmisteissa on oltava aversiivista 
ainetta ja tarvittaessa väriainetta.

(2) Valmisteissa on oltava aversiivista 
ainetta ja tarvittaessa väriainetta.

(3) Valmisteita ei saa käyttää 
sirotejauheena.

(3) Valmisteita ei saa käyttää 
sirotejauheena.

(4) Ihmisten, muiden kuin kohde-eläinten 
ja ympäristön ensisijainen ja toissijainen 
altistuminen on minimoitava ottamalla 
huomioon ja toteuttamalla kaikki 
asianmukaiset ja käytettävissä olevat 
riskinhallintatoimenpiteet. Näitä 
toimenpiteitä ovat erityisesti valmisteen 
salliminen ainoastaan ammattikäyttöön, 
ylärajan asettaminen pakkauskoolle ja 
velvollisuus käyttää varmistettuja 
syöttilaatikoita, joihin sivulliset eivät pääse 
käsiksi.

(4) Ihmisten, muiden kuin kohde-eläinten 
ja ympäristön ensisijainen ja toissijainen 
altistuminen on minimoitava toteuttamalla 
kaikki asianmukaiset ja käytettävissä 
olevat riskinhallintatoimenpiteet. Näitä 
toimenpiteitä ovat erityisesti valmisteen 
salliminen ainoastaan ammattikäyttöön, 
ylärajan asettaminen pakkauskoolle ja 
velvollisuus käyttää ainoastaan
varmistettuja syöttilaatikoita, joihin 
sivulliset eivät pääse käsiksi.

Or. en

Perustelu

Difenakumi on erittäin ongelmallinen aine joka suhteessa (myrkyllisyys, pysyvyys, 
biokertyvyys, teratogeenisuus, vaikutukset muihin kuin kohde-eliöihin, vaikutukset ihmisten 
terveyteen, kohde-eliöiden kärsimykset).  Sitä saisi käyttää vain, jos on osoitettu, että sitä 
tarvitaan torjumaan vakavia kansanterveysriskejä, joita ei voida torjua muilla keinoilla. 
Toimenpiteistä riskien lieventämiseksi olisi tehtävä sitovia. Vain ammattimainen käyttö olisi 
sallittu, ja sekin tietyin tiukoin ehdoin.
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Tarkistus 479
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – Tehoaineita koskevat tietovaatimukset – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tehoaineita koskevissa asiakirjoissa on 
oltava tiedot, joiden perusteella voidaan 
tarvittaessa määrittää hyväksyttävä 
päivittäinen saanti (ADI), hyväksyttävä 
käyttäjän altistumistaso (AOEL), arvioitu 
ympäristöpitoisuus (PEC) ja arvioitu 
vaikutukseton pitoisuus (PNEC).

1. Tehoaineita koskevissa asiakirjoissa on 
oltava tiedot, joiden perusteella voidaan 
todeta altistumisen jäävän toksikologisen 
riskin kynnysarvon alapuolelle tai 
tarvittaessa määrittää hyväksyttävä 
päivittäinen saanti (ADI), hyväksyttävä 
käyttäjän altistumistaso (AOEL), arvioitu 
ympäristöpitoisuus (PEC) ja arvioitu 
vaikutukseton pitoisuus (PNEC).

Or.en

Perustelu

Toksikologisen riskin kynnysarvo on todistusnäyttöön perustuva riskinarviointitapa, jota 
käytetään elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien turvallisuuden 
arvioinnissa sekä muiden sellaisten aineiden turvallisuuden arvioinnissa, joiden 
myrkyllisyyttä ei tiedetä, mutta joiden riskit ihmisille ovat ilmeisen pieniä. Tämä yhdistettynä 
tunnettuun tietoon ja ennustettavissa olevaan käyttäytymiseen heittää kemikaalit luokkiin, 
joilla on omat hyväksyttävissä olevat rajat ihmisten altistumiselle. Jos altistus on näiden 
erittäin matalien tasojen alapuolella, myrkyllisyystestejä ei tarvita. International Life 
Sciences Institute on paraikaa kehittämässä toksikologisen riskin kynnysarvoon perustuvaa 
tapaa arvioida tiettyjä biosidivalmisteita. 

Tarkistus 480
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – Tehoaineita koskevat tietovaatimukset – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tehoaineita koskevissa asiakirjoissa on 
oltava tiedot, joiden perusteella voidaan 
tarvittaessa määrittää hyväksyttävä 
päivittäinen saanti (ADI), hyväksyttävä 
käyttäjän altistumistaso (AOEL), arvioitu 

1. Tehoaineita koskevissa asiakirjoissa on 
oltava tiedot, joiden perusteella voidaan 
todeta altistumisen jäävän toksikologisen 
riskin kynnysarvon alapuolelle tai 
tarvittaessa määrittää hyväksyttävä 
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ympäristöpitoisuus (PEC) ja arvioitu 
vaikutukseton pitoisuus (PNEC).

päivittäinen saanti (ADI), hyväksyttävä 
käyttäjän altistumistaso (AOEL), arvioitu 
ympäristöpitoisuus (PEC) ja arvioitu 
vaikutukseton pitoisuus (PNEC).

Or.en

Perustelu

Toksikologisen riskin kynnysarvo on todistusnäyttöön perustuva riskinarviointitapa, jota 
käytetään elintarvikelisäaineiden, aromiaiheiden ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
tulevien materiaalien turvallisuuden arvioinnissa sekä muiden sellaisten aineiden 
turvallisuuden arvioinnissa, joiden myrkyllisyyttä ei tiedetä, mutta joiden riskit ihmisille ovat 
ilmeisen pieniä. Tämä yhdistettynä tunnettuun tietoon ja ennustettavissa olevaan 
käyttäytymiseen aineenvaihdunnassa tai muuhun käyttäytymiseen heittää kemikaalit luokkiin, 
joilla on omat hyväksyttävissä olevat rajat ihmisten altistumiselle.  Jos altistus on näiden 
erittäin matalien tasojen alapuolella, myrkyllisyystestejä ei tarvita. 

Tarkistus 481
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – Tehoaineita koskevat tietovaatimukset – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lupaa varten toimitettavat testit on 
suoritettava neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 440/2008 kuvatuilla menetelmillä. Jos 
menetelmä ei kuitenkaan ole sopiva tai sitä 
ei ole kuvattu, käytetään muita menetelmiä. 
Mikäli mahdollista, menetelmien on oltava 
kansainvälisesti tunnustettuja, ja niiden 
käyttö on perusteltava hakemuksessa.

4. Lupaa varten toimitettavat testit on 
suoritettava neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 440/2008 kuvatuilla menetelmillä. Jos 
menetelmä ei kuitenkaan ole sopiva tai sitä 
ei ole kuvattu, käytetään muita menetelmiä. 
Menetelmien on oltava tieteellisesti 
asianmukaisia, ja niiden käyttö on 
perusteltava hakemuksessa.

Or.en

Perustelu

Liitteessä II olevan 4 kohdan alkuperäinen sanamuoto ei ole riittävän selkeä, ja se vaikeuttaa 
liitteessä IV mainittujen eläinkokeiden vaihtoehtojen käyttämistä. 
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Tarkistus 482
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – Tehoaineita koskevat tietovaatimukset – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lupaa varten toimitettavat testit on 
suoritettava neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 440/2008 kuvatuilla menetelmillä. Jos 
menetelmä ei kuitenkaan ole sopiva tai sitä 
ei ole kuvattu, käytetään muita menetelmiä. 
Mikäli mahdollista, menetelmien on oltava 
kansainvälisesti tunnustettuja, ja niiden 
käyttö on perusteltava hakemuksessa.

4. Lupaa varten toimitettavat testit on 
suoritettava neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 440/2008 kuvatuilla menetelmillä. Jos 
menetelmä ei kuitenkaan ole sopiva tai sitä 
ei ole kuvattu, käytetään muita menetelmiä. 
Menetelmien on oltava tieteellisesti 
asianmukaisia, ja niiden käyttö on 
perusteltava hakemuksessa.

Or.en

Perustelu

Liitteessä II olevan 4 kohdan alkuperäinen sanamuoto ei ole riittävän selkeä, ja se vaikeuttaa 
liitteessä IV mainittujen eläinkokeiden vaihtoehtojen käyttämistä. 

Tarkistus 483
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä 
liitteessä lueteltujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi, on ensin arvioitava kaikki 
saatavilla olevat in vitro- ja in vivo -tiedot, 
ihmisiä koskevat aiemmat tiedot, tiedot 
valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot 
rakenteellisesti samankaltaisista aineista 
(”read-across”). In vivo -testausta 
syövyttävillä aineilla on vältettävä 
syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus- tai 
annostasoilla. Ennen testausta olisi 
tutustuttava muihin testausstrategioita 
koskeviin ohjeisiin tämän liitteen lisäksi.

 Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä 
liitteessä lueteltujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi, on ensin arvioitava kaikki 
saatavilla olevat in vitro- ja in vivo -tiedot, 
ihmisiä koskevat aiemmat tiedot, tiedot 
valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot 
rakenteellisesti samankaltaisista aineista 
(”read-across”). In vivo -testausta 
syövyttävillä aineilla on vältettävä 
syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus- tai 
annostasoilla. Ennen testausta olisi 
pyydettävä eläinkokeiden vaihtoehtoihin 
perehtyneiltä asiantuntijoilta älykkäitä
testausstrategioita koskevia ohjeita tämän 
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liitteen lisäksi.

Or.en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että tarvitaan neuvoja eläinkokeiden vaihtoehtoihin perehtyneiltä 
asiantuntijoilta. Hakijoita on kannustettava kehittämään älykkäitä testausstrategioita, jotta 
vältetään tarpeeton tai päällekkäinen testaus ja minimoidaan eläinkokeiden tarve. 

Tarkistus 484
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä 
liitteessä lueteltujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi, on ensin arvioitava kaikki 
saatavilla olevat in vitro- ja in vivo -tiedot, 
ihmisiä koskevat aiemmat tiedot, tiedot 
valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot 
rakenteellisesti samankaltaisista aineista 
(”read-across”). In vivo -testausta 
syövyttävillä aineilla on vältettävä 
syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus- tai 
annostasoilla. Ennen testausta olisi 
tutustuttava muihin testausstrategioita 
koskeviin ohjeisiin tämän liitteen lisäksi.

 Ennen kuin tehdään uusia testejä tässä 
liitteessä lueteltujen ominaisuuksien 
määrittämiseksi, on ensin arvioitava kaikki 
saatavilla olevat in vitro- ja in vivo -tiedot, 
ihmisiä koskevat aiemmat tiedot, tiedot 
valideista (Q)SAR-arvoista ja tiedot 
rakenteellisesti samankaltaisista aineista 
(”read-across”). In vivo -testausta 
syövyttävillä aineilla on vältettävä 
syöpymistä aiheuttavilla pitoisuus- tai 
annostasoilla. Ennen testausta olisi 
pyydettävä eläinkokeiden vaihtoehtoihin 
perehtyneiltä asiantuntijoilta älykkäitä
testausstrategioita koskevia ohjeita tämän 
liitteen lisäksi.

Or.en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että tarvitaan asiantuntijoiden neuvoja. Hakijoita on kannustettava 
kehittämään älykkäitä testausstrategioita, jotta vältetään tarpeeton tai päällekkäinen testaus 
ja minimoidaan eläinkokeiden tarve. 
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Tarkistus 485
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.1.1. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi tai 
ihoa ärsyttäväksi; tai
– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai 
emäs (pH > 11,5); tai
– aine syttyy ilmassa 
huoneenlämpötilassa; tai
– aine on luokiteltu erittäin myrkylliseksi 
ihokosketuksessa; tai
– ihon kautta välittyvän välittömän 
myrkyllisyyden tutkimus ei osoita 
ihoärsytystä testattaessa raja-annostasoon 
asti (2 000 mg/kg ruumiinpainoa).

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissio hyväksyi 23. heinäkuuta 2009 kaksi in vitro -menetelmää ihoärsytyksen 
testaamiseksi: EpiDerm SIT ja SkinEthic RHE. Näin ollen ihoärsytyksen testauksessa ei enää 
tarvita in vivo -menetelmiä, ja ne olisi poistettava liitteessä II esitetyistä tietovaatimuksista. 
Asetuksella (EY) N:o 440/2008 toteutettuun ensimmäiseen mukautukseen tekniseen 
edistykseen sisällytettiin uusi testiohjeistus ihoärsytyksen in vitro -testauksesta, jolla voidaan 
korvata tässä asetuksessa tarkoitettu in vivo -menetelmä. Näin ollen in vivo -menetelmää ei 
enää tarvita, ja se olisi poistettava.

Tarkistus 486
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.2.1. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine on luokiteltu silmiä ärsyttäväksi ja 
siihen liittyy vakavan silmävaurion vaara;
tai

Poistetaan.
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– aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi ja 
edellyttäen, että hakija on luokitellut 
aineen silmiä ärsyttäväksi; tai
– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai 
emäs (pH > 11,5); tai
– aine syttyy ilmassa 
huoneenlämpötilassa.

Or. en

Perustelu

OECD hyväksyi 7. syyskuuta 2009 kaksi vaihtoehtoista menetelmää vakavan silmä-ärsytyksen 
arvioimiseksi. Uudet testiohjeet ovat TG 437: Bovine corneal opacity and permeability (BCOP) 
ja TG 438: Isolated chicken-eye assay (ICE). Näin ollen silmien ärsytystä testaavat in vivo 
-menetelmät olisi poistettava liitteessä II esitetyistä tietovaatimuksista.

Tarkistus 487
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.3. Tämän tutkittavan ominaisuuden 
arvioinnissa on oltava seuraavat 
peräkkäiset vaiheet:

6.3. Tämän tutkittavan ominaisuuden 
arvioinnissa on oltava seuraavat 
peräkkäiset vaiheet:

1) arvioidaan saatavilla olevat ihmisillä ja 
eläimillä sekä vaihtoehtoisilla menetelmillä 
saadut tiedot,

1) arvioidaan saatavilla olevat ihmisillä ja 
eläimillä sekä vaihtoehtoisilla menetelmillä 
saadut tiedot,

2) In vivo -testaus. 2) In vivo -testaus.
Vaihetta 2 ei tarvitse tehdä, jos: Vaihetta 2 ei tarvitse tehdä, jos:
– saatavilla olevat tiedot osoittavat, että 
aine olisi luokiteltava ihoa herkistäväksi tai 
syövyttäväksi; tai

– saatavilla olevat tiedot osoittavat, että 
aine olisi luokiteltava ihoa herkistäväksi tai 
syövyttäväksi; tai

– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs 
(pH > 11,5); tai

– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs 
(pH > 11,5); tai

– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs 
(pH > 11,5); tai

– aine on vahva happo (pH < 2,0) tai emäs 
(pH > 11,5); tai

– aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa. – aine syttyy ilmassa huoneenlämpötilassa.
Hiirellä tehtävä paikallinen 
imusolmukemääritysmenetelmä (LLNA) 
on ensisijainen menetelmä in vivo 
-testaukseen. Muita tutkimuksia olisi 

Hiirellä tehtävä redusoitu paikallinen 
imusolmukemääritysmenetelmä (rLLNA) 
on ensisijainen menetelmä in vivo 
-testaukseen seulontatestinä herkistävien 
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käytettävä vain poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Muun tutkimuksen käyttö on 
perusteltava.

ja herkistämättömien aineiden 
erottamiseksi. Täysimittainen LLNA olisi 
tehtävä, kun tiedetään, että on arvioitava 
herkistymisen voimakkuus. Muita 
tutkimuksia olisi käytettävä vain 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Muun 
tutkimuksen käyttö on perusteltava.

Or. en

Perustelu

Koe-eläinten määrän vähentämiseksi olisi toteutettava redusoitu versio paikallisesta 
imusolmukemääritysmenetelmästä (rLLNA) ihoa herkistävien ja herkistämättömien aineiden 
erottamiseksi. Vrt. myös ECVAMin neuvoa-antavan tiedekomitean (ESAC) 27. syyskuuta 2007 
antama lausunto. 

Tarkistus 488
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.4. Sopivia perimää vaurioittavien 
vaikutusten in vivo -tutkimuksia on 
harkittava, jos jossakin I tason yhteydessä 
mainituista genotoksisuustutkimuksista 
saadaan positiivinen tulos.

6.4. Sopivia perimää vaurioittavien 
vaikutusten in vivo -tutkimuksia on 
harkittava, jos jossakin I tason yhteydessä 
mainituista genotoksisuustutkimuksista 
saadaan positiivinen tulos.

Uusien aineiden osalta on suositeltavaa 
arvioida in vivo -mikrotumatestin 
parametreja osana 28 tai 90 vuorokautta 
kestävää toistuvalla annostuksella 
tehtävää myrkyllisyystutkimusta. 

Or. en

Perustelu

Tason I tutkimuksissa tarkastellaan mutageenisuuden/genotoksisuuden eri malleja, joita on 
tarkasteltava yhdessä osana todistusnäyttöön perustuvaa menettelytapaa, jotta saadaan 
selkeä kokonaiskuva.
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Tarkistus 489
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.4.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.4.1 Muita perimää vaurioittavien 
vaikutusten tutkimuksia on harkittava, jos 
saadaan positiivinen tulos.

Muita perimää vaurioittavien vaikutusten 
tutkimuksia on harkittava, jos saadaan 
positiivinen tulos. Tutkimusta ei tarvitse 
tehdä antimikrobisille aineille tai 
valmisteille.

Or. en

Tarkistus 490
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.4.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.4.3. Tutkimusta ei yleensä tarvitse tehdä, 
jos on riittävästi tietoa luotettavasta 
nisäkkäillä tehdystä in vivo 
-geenimutaatiotutkimuksesta.

6.4.3. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on 
riittävästi muualta saatua tietoa 
luotettavasta nisäkkäillä tehdystä in vivo 
-geenimutaatiotutkimuksesta.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että hakijan ei tarvitse tehdä tai teettää in vivo -tutkimuksia itse.

Tarkistus 491
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.4.4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

6.4.4. Jos jossakin tason I yhteydessä 
mainituista in vitro 
-genotoksisuustutkimuksista saadaan 
positiivinen tulos eikä ole vielä saatavilla 
tuloksia in vivo -tutkimuksista, hakijan on 
ehdotettava sopivaa somaattisilla soluilla 
tehtävää in vivo -genotoksisuustutkimusta.

6.4.4. Jos jossakin tason I yhteydessä 
mainituista in vitro 
-genotoksisuustutkimuksista saadaan 
positiivinen tulos eikä ole vielä saatavilla 
tuloksia in vivo -tutkimuksista, hakijan on 
ehdotettava sopivaa somaattisilla soluilla 
tehtävää in vivo -genotoksisuustutkimusta.
Uusien aineiden osalta olisi oltava 
mahdollista arvioida in vivo 
-mikrotumatestin parametreja osana 28 
tai 90 vuorokautta kestävää toistuvalla 
annostuksella tehtävää 
myrkyllisyystutkimusta. 

Or. en

Perustelu

Lääkealalla on yhä yleisempää sisällyttää mikrotumatestejä rotilla tehtäviin 28 tai 90 päivää 
kestäviin yleisiin myrkyllisyystesteihin, koska näin voidaan kerätä tehokkaasti 
mutageenisuustietoja ilman erillistä in vivo -tutkimusta. Mikrotumainduktio määritellään 
ottamalla ääreisverta useaan otteeseen koko tutkimuksen ajan sekä luuydintä tutkimuksen 
päätteeksi.  

Tarkistus 492
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.5 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.5. Tutkimusta (kokeita) ei tarvitse 
yleensä tehdä, jos:

6.5. Tutkimusta (kokeita) ei tarvitse 
yleensä tehdä, jos:

– aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi. – aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi.

Suun kautta altistumisen (6.5.1) lisäksi 
muille aineille kuin kaasuille on kohdissa 
6.5.2-6.5.3 mainitut tiedot hankittava 
vähintään yhden muun altistumisreitin 
osalta. Toinen reitti valitaan aineen 
luonteen ja ihmisen todennäköisen 
altistumisreitin mukaan. Jos altistus 
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tapahtuu vain yhden reitin kautta, 
toimitetaan vain sitä reittiä koskeva tieto.

Or. en

Perustelu

Välittömän myrkyllisyyden tutkimiseksi ei pitäisi vaatia monireittitutkimuksia. Kahdessa 
viimeaikaisessa tutkimuksessa, joissa tarkasteltiin satojen maatalouskemikaalien ja 
biosidien tehoaineiden sekä lähes 2 000 teollisuuskemikaalin luokittelua välittömästi 
myrkyllisiksi suun, ihon tai hengitysteiden kautta saatuina, on osoitettu, että 99 
prosentissa tapauksia iho- tai suututkimukset eivät tuo lisäarvoa haitallisuusluokitukseen.   
Tietovaatimuksia olisi muutettava näiden uusien havaintojen perusteella.

Tarkistus 493
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.5.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.5.1. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on 
käytettävissä tutkimus, joka koskee 
välitöntä myrkyllisyyttä hengitysteitse 
(6.5.2).

6.5.1. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on 
käytettävissä tutkimus, joka koskee 
välitöntä myrkyllisyyttä hengitysteitse 
(6.5.2).

Välittömän myrkyllisyyden 
luokittelumenetelmä on ensisijainen 
in vivo -testausmenetelmä. Muita 
tutkimuksia olisi käytettävä vain 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka on 
perusteltava.

Or. en

Perustelu

Menetelmä välittömän myrkyllisyyden arvioimiseksi on eriteltävä koe-eläinten käytön 
minimoimiseksi. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 440/2008 esitetään sekä akuutti 
toksisuusluokka että vakioannosmenetelmä. Akuutin toksisuusluokan menetelmässä käytetään 
vähemmän koe-eläimiä kuin vakioannosmenetelmässä, minkä vuoksi edellä mainitun olisi 
oltava ensisijainen menetelmä.
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Tarkistus 494
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.5.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.5.2. Testaus hengitysteitse on 
asianmukaista, jos ihmisten altistuminen 
hengitysteitse on todennäköistä ottaen 
huomioon aineen höyrynpaine ja/tai 
mahdollisuus altistua aerosoleille, 
hiukkasille tai pisaroille, jotka ovat 
kooltaan sellaisia, että niitä voi joutua 
hengitysteihin.

6.5.2. Testaus hengitysteitse on 
asianmukaista vain siinä tapauksessa, että 
kyseessä on ihmisen todennäköisin 
altistumisreitti ottaen huomioon aineen 
höyrynpaine ja/tai mahdollisuus altistua 
aerosoleille, hiukkasille tai pisaroille, jotka 
ovat kooltaan sellaisia, että niitä voi joutua 
hengitysteihin. Välittömän myrkyllisyyden 
luokittelumenetelmä on ensisijainen 
menetelmä in vivo -testaukseen. 
Perinteistä tappavan pitoisuuden 
menetelmää (LC50) olisi käytettävä vain 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Muun 
tutkimuksen käyttö on perusteltava.

Or. en

Perustelu

Jos päätavoitteena on haitallisuusluokitus, ei pitäisi vaatia useiden eri altistumisreittien 
testausta.   Tietovaatimusten muuttamisella tarpeettoman testauksen välttämiseksi voitaisiin 
vähentää kustannuksia ja koe-eläinten käyttöä merkittävästi. Jos altistuminen hengitysteitse 
on ihmisen pääasiallinen altistumisskenaario,  olisi käytettävä OECD:n ohjeiden mukaista 
välittömän myrkyllisyyden luokittelumenetelmää perinteisen tappavan pitoisuuden 
menetelmän sijasta.

Tarkistus 495
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.5.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.5.3. Testaus ihon kautta on 
asianmukaista, jos:

Poistetaan.
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(1) aineen joutuminen hengitysteihin on 
epätodennäköistä; ja

(2) ihokosketus valmistuksessa ja/tai 
käytössä on todennäköistä; ja

(3) fysikaalis-kemiallisten ja 
toksikologisten ominaisuuksien 
perusteella on mahdollista, että 
imeytymistä ihon kautta tapahtuu 
merkittävästi.

Or. en

Perustelu

Tämä tietovaatimus olisi poistettava, koska edellä mainitun analyysin perusteella on selvää, 
että 99 prosentissa tapauksista ihon kautta läpi tehtävät kokeet eivät tuo lisäarvoa 
vaaraluokitukseen hengitysteitse tehtäviin kokeisiin verrattuina. Näin ollen ihon läpi 
tapahtuva imeytyminen voidaan määrittää suoraan tiedoista, jotka koskevat imeytymistä 
hengitysteitse. 

Tarkistus 496
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.6.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.6.1. Lyhytaikaista 
myrkyllisyystutkimusta (28 vuorokautta) ei 
tarvitse tehdä, jos:

6.6.1. Lyhytaikaista 
myrkyllisyystutkimusta (28 vuorokautta) ei 
tarvitse tehdä, jos:

– on saatavilla luotettava subkroonisen (90 
vuorokautta) tai kroonisen myrkyllisyyden 
tutkimus edellyttäen, että on käytetty 
sopivaa lajia, annosta, liuotinta ja antotietä; 
tai

– on saatavilla tai tekeillä luotettava 
subkroonisen (90 vuorokautta) tai 
kroonisen myrkyllisyyden tutkimus 
edellyttäen, että on käytetty tai käytetään
sopivaa lajia, annosta, liuotinta ja antotietä; 
tai

– aine hajoaa välittömästi ja sen 
pilkkoutumistuotteista on riittävästi tietoa; 
tai

– aine hajoaa välittömästi ja sen 
pilkkoutumistuotteista on riittävästi tietoa; 
tai

– ihmisen altistuminen voidaan jättää – ihmisen altistuminen voidaan jättää 
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huomiotta liitteessä IV olevan 3 jakson 
mukaisesti.

huomiotta liitteessä IV olevan 3 jakson 
mukaisesti.

Asianmukainen antotie valitaan 
seuraavin perustein:

Testaus ihon kautta on asianmukaista, 
jos:

Testaus olisi tehtävä suun kautta, ellei:

(1) aineen joutuminen hengitysteihin on 
epätodennäköistä; ja

(1) ihmisen todennäköisin altistumisreitti 
ole ihon kautta tapahtuva altistuminen ja 
yksi seuraavista ehdoista täyttyy: 

– fysikaalis-kemialliset ja toksikologiset 
ominaisuudet, mukaan lukien in vitro 
-tutkimus ihon läpäisevyydestä (so. 
OECD:n TG 428), osoittavat, että ihon 
kautta tapahtuva biologinen 
hyväksikäytettävyys on olennaista;    tai

– rakenteellisesti samankaltaisten 
aineiden tiedetään olevan merkittävästi 
iholle myrkyllisiä tai läpäisevän ihon.

(2) ihokosketus valmistuksessa ja/tai 
käytössä on todennäköistä; ja

(2) ihmisen todennäköisin altistumisreitti 
ole hengitysteitse tapahtuva altistuminen 
ottaen huomioon aineen höyrynpaine ja 
aerosoleille, hiukkasille tai pisaroille, 
jotka ovat kooltaan sellaisia, että niitä voi 
joutua hengitysteihin, altistuvuuden 
toistuvuus, suuruusluokka ja kesto.

(3) fysikaalis-kemiallisten ja 
toksikologisten ominaisuuksien 
perusteella on mahdollista, että 
imeytymistä ihon kautta tapahtuu 
merkittävästi.

Testaus hengitysteitse on asianmukaista, 
jos ihmisten altistuminen hengitysteitse 
on todennäköistä ottaen huomioon aineen 
höyrynpaine ja/tai mahdollisuus altistua 
aerosoleille, hiukkasille tai pisaroille, 
jotka ovat kooltaan sellaisia, että niitä voi 
joutua hengitysteihin.

Testaus suoritetaan ainoastaan yhden 
altistumisreitin kautta. Arviot muiden 
reittien kautta tulevasta altistuksesta 
tehdään farmakokineettisen mallinnuksen 
perusteella.

Hakijan on ehdotettava subkroonisen 
myrkyllisyyden tutkimusta (90 vrk) (taso 
II, 6.6.2 kohta), jos: ihmisen altistuksen 

Hakijan on 28 vuorokauden tutkimuksen 
sijasta ehdotettava subkroonisen 
myrkyllisyyden tutkimusta (90 vrk) (taso 
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taajuuden ja keston perusteella voidaan 
olettaa, että pitempiaikainen tutkimus on 
aiheellinen, ja yksi seuraavista ehdoista 
täyttyy:

II, 6.6.2 kohta), jos: ihmisen altistuksen 
taajuuden ja keston perusteella voidaan 
olettaa, että yli kuukauden ja alle 
12 kuukauden pituinen tutkimus on 
aiheellinen, ja saatavilla olevat tiedot 
viittaavat siihen, että aineen kineettiset tai 
muut omaisuudet tai sen käyttäytyminen 
aineenvaihdunnassa ovat sellaisia, että 
haitalliset vaikutukset voivat jäädä 
havaitsematta lyhytaikaisessa 
myrkyllisyystutkimuksessa.

– muut saatavilla olevat tiedot viittaavat 
siihen, että aineella voi olla sellainen 
vaarallinen ominaisuus, jota ei voida 
havaita lyhytaikaisessa 
myrkyllisyystutkimuksessa; tai

– asianmukaisesti suunnitelluissa 
toksikokineettisissä tutkimuksissa on 
käynyt ilmi, että aine tai sen 
aineenvaihduntatuotteet kertyvät tiettyihin 
kudoksiin tai elimiin, mitä ei 
mahdollisesti havaittaisi lyhytaikaisissa 
tutkimuksissa, mutta aineista voi 
todennäköisesti aiheutua 
haittavaikutuksia pitkän altistumisen 
jälkeen.

Hakijan on ehdotettava lisätutkimuksia 
tai niitä voidaan vaatia, jos:

Kun on kyse aineista, jotka muistuttavat 
molekyylitasolla tunnettuja, tietylle 
elimelle myrkyllisiä aineita (esimerkiksi 
neurotoksisuus), olisi suotavaa tarkastella 
relevantteja lisäparametreja 28 tai 90 
vuorokauden tutkimuksessa erillisen, 
esimerkiksi neurotoksisuustutkimuksen 
sijasta.   Muita erillisiä tutkimuksia olisi 
tehtävä ainoastaan poikkeustapauksissa.

– 28 tai 90 vuorokauden tutkimuksessa ei 
saada NOAEL-arvoa, paitsi jos syy tähän 
on myrkyllisten haittavaikutusten 
puuttuminen; tai

– todetaan erityisen huolestuttavaa 
myrkyllisyyttä (esim. huolestuttavia tai 
vakavia vaikutuksia); tai
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– on viitteitä vaikutuksesta, josta 
saatavilla oleva näyttö ei riitä 
toksikologiseen ja/tai riskin 
luonnehdintaan. Tällöin voi myös olla 
asianmukaisempaa tehdä erityisiä 
myrkyllisyystutkimuksia, jotka on 
suunniteltu näiden vaikutusten 
tutkimiseen (esim. immunotoksisuus, 
neurotoksisuus); tai

– ensin tehdyssä toistuvan annostelun 
kokeessa käytetty altistustie oli huonosti 
valittu ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistustie, eikä 
ekstrapolaatiota eri altistusteiden välillä 
voida tehdä; tai

– altistukseen liittyy erityistä huolta (esim. 
käyttö kulutustuotteissa, joka johtaa 
altistustasoihin, jotka ovat lähellä sellaisia 
annostasoja, joilla myrkyllisyys ihmisille 
on todennäköistä); tai

– vaikutuksia, joita on osoitettu aineilla, 
joiden molekyylirakenne on selvästi 
samankaltainen kuin tutkittavalla 
aineella, ei ole havaittu 28 tai 90 
vuorokauden tutkimuksessa.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan ainoastaan joko 28 tai 90 vuorokautta kestävä tutkimus. Molempien käytöllä ei 
saada merkittävää uutta tietoa. Ominaisuuksien yhdistäminen on yleisesti hyväksytty käytäntö 
testaustehokkuuden parantamiseksi, ja siihen olisi kannustettava, koska näin voidaan 
minimoida erilliset neurotoksisuustutkimukset ja muut erityistutkimukset.

Tarkistus 497
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.6.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.6.2. Subkroonista myrkyllisyystutkimusta 6.6.2. Subkroonista myrkyllisyystutkimusta 
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(90 vuorokautta) ei tarvitse tehdä, jos: (90 vuorokautta) ei tarvitse tehdä, jos:

– on saatavilla luotettava lyhytaikainen 
myrkyllisyystutkimus (28 vrk), joka 
osoittaa vakavaa myrkyllisyyttä niiden 
kriteerien mukaan, joiden perusteella aineet 
luokitellaan vaaralausekkeella R48, ja jolle 
voidaan havaitusta NOAEL-28-arvosta 
ekstrapoloida soveltuvan 
epävarmuuskertoimen avulla NOAEL-90-
arvo samalle altistustielle; tai

– on saatavilla luotettava lyhytaikainen 
myrkyllisyystutkimus (28 vrk), joka 
osoittaa vakavaa myrkyllisyyttä niiden 
kriteerien mukaan, joiden perusteella aineet 
luokitellaan vaaralausekkeella R48, ja jolle 
voidaan havaitusta NOAEL-28-arvosta 
ekstrapoloida soveltuvan 
epävarmuuskertoimen avulla NOAEL-90-
arvo samalle altistustielle; tai

– on saatavilla luotettava kroonisen 
myrkyllisyyden tutkimus edellyttäen, että 
on käytetty sopivaa lajia ja antotietä; tai

– on saatavilla luotettava kroonisen 
myrkyllisyyden tutkimus edellyttäen, että 
on käytetty sopivaa lajia ja antotietä; tai

– aine hajoaa välittömästi ja 
pilkkoutumistuotteista on saatavilla 
riittävät tiedot (sekä systeemisten 
vaikutusten että imeytymispaikalla 
tapahtuvien vaikutusten osalta); tai

– aine hajoaa välittömästi ja 
pilkkoutumistuotteista on saatavilla 
riittävät tiedot (sekä systeemisten 
vaikutusten että imeytymispaikalla 
tapahtuvien vaikutusten osalta); tai

– aine ei reagoi, ei liukene eikä sitä voi 
hengittää eikä ole mitään näyttöä 
imeytymisestä tai myrkyllisyydestä 
28 vuorokauden "raja-annostestissä", 
erityisesti jos nämä ominaisuudet liittyvät 
rajoitettuun ihmisten altistukseen. 

– aine ei reagoi, ei liukene eikä sitä voi 
hengittää eikä ole mitään näyttöä 
imeytymisestä tai myrkyllisyydestä 
28 vuorokauden "raja-annostestissä", 
erityisesti jos nämä ominaisuudet liittyvät 
rajoitettuun ihmisten altistukseen. 

Asianmukainen antotie valitaan 
seuraavin perustein:

Testaus ihon kautta on asianmukaista, 
jos:

Testaus tehdään suun kautta, ellei:

(1) ihokosketus valmistuksessa ja/tai 
käytössä on todennäköistä; ja

(1) ihmisen todennäköisin altistumisreitti 
ole ihon kautta tapahtuva altistuminen ja 
yksi seuraavista ehdoista täyttyy: 

– fysikaalis-kemialliset ja toksikologiset 
ominaisuudet, mukaan lukien in vitro 
-tutkimus ihon läpäisevyydestä (so. 
OECD:n TG 428), osoittavat, että ihon 
kautta tapahtuva biologinen 
hyväksikäytettävyys on olennaista;    tai

– rakenteellisesti samankaltaisten 
aineiden tiedetään olevan merkittävästi 
iholle myrkyllisiä tai läpäisevän ihon.



AM\811563FI.doc 21/72 PE439.930v03-00

FI

(2) fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien 
perusteella voidaan olettaa, että 
imeytymistä ihon kautta tapahtuu 
merkittävästi; ja

(2) ihmisen todennäköisin altistumisreitti 
ole hengitysteitse tapahtuva altistuminen 
ottaen huomioon aineen höyrynpaine ja 
aerosoleille, hiukkasille tai pisaroille, 
jotka ovat kooltaan sellaisia, että niitä voi 
joutua hengitysteihin, altistuvuuden 
toistuvuus, suuruusluokka ja kesto.

(3) yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

– välittömän ihomyrkyllisyyden 
tutkimuksessa havaitaan myrkyllisyyttä 
alemmilla annoksilla kuin suun kautta 
välittömän myrkyllisyyden testissä, tai

– ihon ja/tai silmien ärsytystutkimuksissa 
havaitaan systeemisiä vaikutuksia tai 
muuta näyttöä imeytymisestä; tai

– in vitro -tutkimukset viittaavat 
merkittävään imeytymiseen ihon kautta; 
tai

– rakenteellisesti samankaltaisten 
aineiden tiedetään olevan merkittävästi 
iholle myrkyllisiä tai läpäisevän ihon.

Testaus hengitysteitse on asianmukaista, 
jos:

– ihmisten altistuminen hengitysteitse on 
todennäköistä ottaen huomioon aineen 
höyrynpaineen ja/tai mahdollisuuden 
altistua aerosoleille, hiukkasille tai 
pisaroille, jotka ovat kooltaan sellaisia, 
että niitä voi joutua hengitysteihin.

Testaus suoritetaan yhden altistumisreitin 
kautta. Arviot muiden reittien kautta 
tulevasta altistuksesta tehdään 
farmakokineettisen mallinnuksen 
perusteella.

Hakijan on ehdotettava lisätutkimuksia tai 
niitä voidaan vaatia, jos:

Kun on kyse aineista, jotka muistuttavat 
molekyylitasolla tunnettuja, tietylle 
elimelle myrkyllisiä aineita (esimerkiksi 
neurotoksisuus), olisi suotavaa tarkastella 
relevantteja lisäparametreja 28 tai 90 
vuorokauden tutkimuksessa erillisen, 
esimerkiksi neurotoksisuustutkimuksen 
sijasta.   Muita erillisiä tutkimuksia olisi 
tehtävä ainoastaan poikkeustapauksissa.

– NOAEL-arvoa ei saada 90 vuorokauden 
kokeessa, mikäli syy tähän ei johdu 
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myrkyllisten haittavaikutusten 
puuttumisesta; tai

– todetaan erityisen huolestuttavaa 
myrkyllisyyttä (esim. huolestuttavia tai 
vakavia vaikutuksia); tai

– on viitteitä vaikutuksesta, josta 
saatavilla oleva näyttö ei riitä 
toksikologiseen ja/tai riskin 
luonnehdintaan. Tällöin voi myös olla 
asianmukaisempaa tehdä erityisiä 
myrkyllisyystutkimuksia, jotka on 
suunniteltu näiden vaikutusten 
tutkimiseen (esim. immunotoksisuus, 
neurotoksisuus); tai
– altistukseen liittyy erityistä huolta (esim. 
käyttö kulutustuotteissa ja siitä aiheutuvat 
altistustasot, jotka ovat lähellä sellaisia 
annostasoja, joilla myrkyllisyys ihmisille 
on todennäköistä).

Or. en

Perustelu

Tarvitaan ainoastaan joko 28 tai 90 vuorokautta kestävä tutkimus. Molempien käytöllä ei 
saada merkittävää uutta tietoa. Ominaisuuksien yhdistäminen on yleisesti hyväksytty käytäntö 
testaustehokkuuden parantamiseksi, ja siihen olisi kannustettava, koska näin voidaan 
minimoida erilliset neurotoksisuustutkimukset ja muut erityistutkimukset.

Tarkistus 498
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.6.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.6.3. Hakija voi ehdottaa tai voidaan 
vaatia pitkäaikaista toistuvalla 
annostuksella tehtävää myrkyllisyyden 
tutkimusta (vähintään 12 kuukautta) tai sitä 
voidaan vaatia, jos ihmisen altistumisen 
toistuvuuden ja keston perusteella 
voidaan olettaa, että pitempiaikainen 
tutkimus on aiheellinen ja yksi 

6.6.3. Hakija voi ehdottaa pitkäaikaista 
toistuvalla annostuksella tehtävää 
myrkyllisyyden tutkimusta (vähintään 
12 kuukautta) tai sitä voidaan vaatia 
ainoastaan, jos:



AM\811563FI.doc 23/72 PE439.930v03-00

FI

seuraavista ehdoista täyttyy:

– ihmisen altistumisen toistuvuuden, 
suuruusluokan ja keston perusteella 
voidaan olettaa, että kroonisen riskin 
arviointi on aiheellinen; ja

– 28 tai 90 vuorokauden tutkimuksessa on 
havaittu erityisen huolestuttavaa ja 
vakavaa myrkyllisyyttä, ja saatavilla oleva 
näyttö ei riitä toksikologiseen arviointiin 
tai riskinluonnehdintaan; tai

– asianmukaisen epävarmuustekijän 
soveltaminen ei anna riittävää suojaa 
riskinarviointitarkoituksissa. 

– vaikutuksia, joita on osoitettu aineilla, 
joiden molekyylirakenne on selvästi 
samanlainen kuin tutkittavalla aineella, ei 
ole havaittu 28 tai 90 vuorokauden 
tutkimuksessa; tai
– aineella voi olla vaarallinen 
ominaisuus, jota ei voida havaita 
90 vuorokauden tutkimuksessa.

Jos tarvitaan myös tietoja syöpää 
aiheuttavista vaikutuksista eikä sellaisia 
ole vielä saatavilla, olisi tehtävä 
pitkäaikaisia toistuvalla annostuksella 
tapahtuvia tutkimuksia ja 
karsinogeenisyystutkimuksia käyttäen 
OECD:n TG 453 
yhdistelmätutkimusprotokollaa. 

Or. en

Perustelu

Pitkäaikaiset myrkyllisyystutkimukset ovat kalliita ja vaikuttavat eläinten hyvinvointiin; ne 
ovat vältettävissä käyttämällä asianmukaisia tilastotekniikoita (esimerkiksi ekstrapolointi 
lyhytaikaisista tutkimuksista). Poikkeustapauksissa, joissa tarvitaan empiiristä tietoa, testaus 
olisi tehtävä vain yhdellä lajilla, ja kun selvitetään myös syöpäriskiä, olisi vaadittava 
yhdistettyä myrkyllisyys- ja karsinogeenisyystutkimusta erillisten tutkimusten sijasta.

Tarkistus 499
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.6.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.6.4. Hakijan on ehdotettava Poistetaan.
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lisätutkimuksia tai niitä voidaan vaatia, 
jos:

– todetaan erityisen huolestuttavaa 
myrkyllisyyttä (esim. huolestuttavia tai 
vakavia vaikutuksia); tai

– on viitteitä vaikutuksesta, josta 
saatavilla oleva näyttö ei riitä 
toksikologiseen arviointiin ja/tai 
riskinluonnehdintaan. Tällöin voi myös 
olla asianmukaisempaa tehdä erityisiä 
myrkyllisyystutkimuksia, jotka on 
suunniteltu näiden vaikutusten 
tutkimiseen (esim. immunotoksisuus, 
neurotoksisuus); tai

– altistumiseen liittyy erityistä huolta 
(esim. käyttö kulutustuotteissa ja siitä 
johtuvat altistumistasot, jotka ovat lähellä 
niitä annostasoja, joilla myrkyllisyyttä 
havaitaan).

Jos aineella tiedetään olevan haitallisia 
vaikutuksia hedelmällisyyteen ja sen 
tiedetään täyttävän lisääntymiselle 
vaarallisen aineen kategorian 1A tai 1B 
kriteerit (saattaa heikentää 
hedelmällisyyttä (H360F)), ja saatavilla 
olevat tiedot ovat riittävän luetettavia 
riskinarvioinnin tukemiseksi, ei tarvita 
hedelmällisyyttä koskevaa muuta 
testausta. On kuitenkin harkittava, onko 
tarpeen suorittaa kehityshäiriöitä koskeva 
tutkimus.

Or. en

Perustelu

6.6.2., 6.6.3. ja 6.7. kohdissa esitettyjen toimenpiteiden tarpeetonta toistoa.
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Tarkistus 500
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.7 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.7. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos: 6.7. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:
– aineen tiedetään olevan genotoksinen 
karsinogeeni ja asianmukaiset 
riskinhallintamenetelmät ovat käytössä; tai

– aineen tiedetään olevan genotoksinen 
karsinogeeni ja asianmukaiset 
riskinhallintamenetelmät ovat käytössä; tai

– aineen tiedetään aiheuttavan 
geenimutaatioita sukusoluissa ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät 
ovat käytössä, tai

– aineen tiedetään aiheuttavan 
geenimutaatioita sukusoluissa ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät 
ovat käytössä, tai

– aineen myrkyllisyys on vähäistä 
(saatavilla olevissa testeissä ei ole näyttöä 
myrkyllisyydestä), jos voidaan osoittaa 
toksikokineettisten tietojen avulla, ettei 
systeemistä imeytymistä tapahdu 
merkityksellisten altistusreittien kautta 
(esim. plasman ja/tai veren pitoisuuksia ei 
voida osoittaa herkällä menetelmällä eikä 
ainetta tai sen aineenvaihduntatuotteita 
esiinny virtsassa, sapessa tai 
uloshengitysilmassa) eivätkä ihmiset altistu 
aineelle tai altistus ei ole merkittävää.

– aineen myrkyllisyys on vähäistä 
(saatavilla olevissa testeissä ei ole näyttöä 
myrkyllisyydestä), jos voidaan osoittaa 
toksikokineettisten tietojen avulla, ettei 
systeemistä imeytymistä tapahdu 
merkityksellisten altistusreittien kautta 
(esim. plasman ja/tai veren pitoisuuksia ei 
voida osoittaa herkällä menetelmällä eikä 
ainetta tai sen aineenvaihduntatuotteita 
esiinny virtsassa, sapessa tai 
uloshengitysilmassa) eivätkä ihmiset altistu 
aineelle tai altistus ei ole merkittävää. 

Jos aineella tiedetään olevan haitallisia 
vaikutuksia hedelmällisyyteen ja sen 
tiedetään täyttävän lisääntymiselle 
vaarallisen aineen kategorian 1A tai 1B 
kriteerit (saattaa heikentää hedelmällisyyttä 
(H360F)), ja saatavilla olevat tiedot ovat 
riittävän luetettavia riskinarvioinnin 
tukemiseksi, ei tarvita hedelmällisyyttä 
koskevaa muuta testausta. On kuitenkin 
harkittava, onko tarpeen suorittaa 
kehityshäiriöitä koskeva tutkimus.

Jos aineella tiedetään olevan haitallisia 
vaikutuksia hedelmällisyyteen (todettu 
esimerkiksi 90 vuorokautta kestävien 
toistuvalla annostuksella tehtävien 
tutkimusten patologisten tietojen tai 
spermaparametrien perusteella)  ja sen 
tiedetään täyttävän lisääntymiselle 
vaarallisen aineen kategorian 1A tai 1B 
kriteerit (saattaa heikentää hedelmällisyyttä 
(H360F)), ja saatavilla olevat tiedot ovat 
riittävän luetettavia riskinarvioinnin 
tukemiseksi, ei tarvita hedelmällisyyttä
koskevaa muuta testausta. On kuitenkin 
harkittava, onko tarpeen suorittaa 
prenataali kehitysmyrkyllisyystutkimus.

Jos aineen tiedetään aiheuttavan 
kehityshäiriöitä ja sen tiedetään täyttävän 
lisääntymiselle vaarallisen aineen 
kategorian 1A tai 1B kriteerit (saattaa 
vaurioittaa sikiötä (H360D)), ja saatavilla 

Jos aineen tiedetään aiheuttavan 
kehityshäiriöitä ja sen tiedetään täyttävän 
lisääntymiselle vaarallisen aineen 
kategorian 1A tai 1B kriteerit (saattaa 
vaurioittaa sikiötä (H360D)), ja saatavilla 
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olevat tiedot ovat riittävän luotettavat 
kattavan riskinarvioinnin tukemiseksi, ei 
tarvita muuta kehityshäiriöiden tutkimusta.
On kuitenkin harkittava, onko tarpeen 
suorittaa hedelmällisyyteen kohdistuvia 
vaikutuksia koskeva tutkimus.

olevat tiedot ovat riittävän luotettavat 
kattavan riskinarvioinnin tukemiseksi, ei 
tarvita muuta kehityshäiriöiden tutkimusta. 
On kuitenkin harkittava, onko tarpeen 
suorittaa hedelmällisyyteen kohdistuvia 
vaikutuksia koskeva tutkimus.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan konkreettinen esimerkki lisääntymishaittavaikutuksia selvittävästä 
tutkimustyypistä. Esimerkki osoittaa, että naisen hedelmällisyyteen haitallisesti vaikuttavat 
tekijät voidaan usein havaita 90 vuorokautta kestävässä toistuvalla annostuksella 
tehtävässä tutkimuksessa, joka on erityistä lisääntymismyrkyllisyystutkimusta edullisempi ja 
jossa tarvitaan huomattavasti vähemmän eläimiä.  

Tarkistus 501
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.7.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.7.1. Tätä tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos: 6.7.1. Tätä tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:

– aineen tiedetään olevan genotoksinen 
karsinogeeni ja asianmukaiset 
riskinhallintamenetelmät ovat käytössä; tai

– aineen tiedetään olevan genotoksinen 
karsinogeeni ja asianmukaiset 
riskinhallintamenetelmät ovat käytössä; tai

– aineen tiedetään aiheuttavan 
geenimutaatioita sukusoluissa ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät 
ovat käytössä, tai

– aineen tiedetään aiheuttavan 
geenimutaatioita sukusoluissa ja 
asianmukaiset riskinhallintamenetelmät 
ovat käytössä, tai

– ihmisen altistuminen voidaan jättää 
huomiotta liitteessä IV olevan 3 jakson 
mukaisesti. tai

– aine ei aiheuta ihmiselle merkittävää 
altistumista liitteessä IV olevan 3 jakson 
mukaisesti, tai

– on käytössä ennen syntymää kehittyvien 
kehityshäiriöiden tutkimus (taso II, kohta 
6.7.2) tai kahden sukupolven 
lisääntymiselle vaarallisen vaikutusten 
tutkimus (taso II, kohta 6.7.3). 

– on käytössä ennen syntymää kehittyvien 
kehityshäiriöiden tutkimus (taso II, kohta 
6.7.2) tai yhden tai kahden sukupolven 
lisääntymiselle vaarallisen vaikutusten 
tutkimus (taso II, kohta 6.7.3). 
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Jos aineella tiedetään olevan haitallisia 
vaikutuksia hedelmällisyyteen ja sen 
tiedetään täyttävän lisääntymiselle 
vaarallisen aineen kategorian 1A tai 1B 
kriteerit (saattaa heikentää hedelmällisyyttä 
(H360F)), ja saatavilla olevat tiedot ovat 
riittävän luetettavia riskinarvioinnin 
tukemiseksi, ei tarvita hedelmällisyyttä 
koskevaa muuta testausta. On kuitenkin 
harkittava, onko tarpeen suorittaa 
kehityshäiriöitä koskeva tutkimus.

Jos aineella tiedetään olevan haitallisia 
vaikutuksia hedelmällisyyteen ja sen 
tiedetään täyttävän lisääntymiselle 
vaarallisen aineen kategorian 1A tai 1B 
kriteerit (saattaa heikentää hedelmällisyyttä 
(H360F)), ja saatavilla olevat tiedot ovat 
riittävän luetettavia riskinarvioinnin 
tukemiseksi, ei tarvita hedelmällisyyttä 
koskevaa muuta testausta. On kuitenkin 
harkittava, onko tarpeen suorittaa 
prenataali kehitysmyrkyllisyystutkimus.

Jos aineen tiedetään aiheuttavan 
kehityshäiriöitä ja sen tiedetään täyttävän 
lisääntymiselle vaarallisen aineen 
kategorian 1A tai 1B kriteerit (saattaa 
vaurioittaa sikiötä (H360D)), ja saatavilla 
olevat tiedot ovat riittävän luotettavat 
kattavan riskinarvioinnin tukemiseksi, ei 
tarvita muuta kehityshäiriöiden tutkimusta. 
On kuitenkin harkittava, onko tarpeen 
suorittaa hedelmällisyyteen kohdistuvia 
vaikutuksia koskeva tutkimus. 

Jos aineen tiedetään aiheuttavan 
kehityshäiriöitä ja sen tiedetään täyttävän 
lisääntymiselle vaarallisen aineen 
kategorian 1A tai 1B kriteerit (saattaa 
vaurioittaa sikiötä (H360D)), ja saatavilla 
olevat tiedot ovat riittävän luotettavat 
kattavan riskinarvioinnin tukemiseksi, ei 
tarvita muuta kehityshäiriöiden tutkimusta. 
On kuitenkin harkittava, onko tarpeen 
suorittaa hedelmällisyyteen kohdistuvia 
vaikutuksia koskeva tutkimus. 

Jos on vakavia huolenaiheita 
hedelmällisyyteen tai kehitykseen 
kohdistuvien haitallisten vaikutusten 
mahdollisuuden vuoksi, hakija voi ehdottaa 
joko sikiökehityksen aikana tehtävää 
kehityshäiriötutkimusta (taso II, kohta 
6.7.2) tai kahden sukupolven 
lisääntymiselle vaarallisten vaikutusten 
tutkimusta (taso II, kohta 6.7.3) alustavan 
arviointitutkimuksen sijasta.

Jos on vakavia huolenaiheita 
hedelmällisyyteen tai kehitykseen 
kohdistuvien haitallisten vaikutusten 
mahdollisuuden vuoksi, hakija voi ehdottaa 
tehostettua yhden sukupolven 
lisääntymiselle vaarallisten vaikutusten 
tutkimusta sikiökehityksen aikana 
tehtävän myrkyllisyysmoduulin kanssa tai 
ilman sitä (taso II, kohta 6.7.3) alustavan 
arviointitutkimuksen sijasta.

Or. en

Perustelu

Pieniä teknisiä muutoksia; ks. 6.7.3. kohdan perustelu.
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Tarkistus 502
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.7.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.7.2. Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä 
lajilla. Siitä saadun tuloksen ja kaikkien 
muiden asiaankuuluvien saatavilla 
olevien tietojen perusteella päätetään, 
tarvitseeko tehdä tutkimus toisella lajilla 
kyseessä olevalla tai seuraavalla 
tonnitasolla.

6.7.2. Tutkimus on tehtävä ainoastaan
yhdellä lajilla, ja se on suositeltavaa 
yhdistää tehostettuun yhden sukupolven 
lisääntymiselle vaarallisten vaikutusten 
tutkimukseen (taso II, kohta 6.7.3.). 

Or. en

Perustelu

EU:n uusien kemikaalien tietokantaan sisältyvien aineiden tarkastelu osoittaa, että alle viisi 
prosenttia kehityshäiriötutkimuksissa testatuista aineista on luokiteltu kehitykselle 
vaarallisiksi.  Tällä perusteella on todennäköistä, että yhdellä lajilla testauksessa saadaan 
myös vain vähän vääriä negatiivisia tuloksia. Toisaalta toisella lajilla tehtävä rutiinitestaus 
voi lisätä väärien positiivisten tulosten määrää. Toisella lajilla tehtävää testausta ei saisi 
vaatia eikä siihen saisi kannustaa.

Tarkistus 503
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.7.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.7.3. Kahden sukupolven lisääntymiselle 
vaarallisten vaikutusten tutkimus yhdellä 
lajilla, koirailla ja naarailla, asianmukaisin 
antotie ottaen huomioon ihmisen 
todennäköinen altistusreitti, mikäli tätä ei 
ole jo toimitettu osana tason II 
vaatimuksia.

6.7.3. Tehostettu yhden sukupolven 
lisääntymiselle vaarallisten vaikutusten 
tutkimus yhdellä lajilla, koirailla ja 
naarailla, asianmukaisin antotie ottaen 
huomioon ihmisen todennäköinen 
altistusreitti.

Or. en
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Perustelu

Ei pitäisi vaatia rutiininomaisesti monen sukupolven tutkimuksia eikä kannustaa niihin. 
Hiljattain tehdyissä arvioissa, joissa tarkasteltiin yli 350:tä kahden sukupolven tutkimusta, 
on havaittu, että noin 99 prosentissa tapauksia toisella sukupolvella ei saatu lisää tietoa 
luokittelusta tai riskinarvioinnista. Tietovaatimuksia olisi muutettava näiden uusien 
havaintojen perusteella.

Tarkistus 504
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.7.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.7.3. Tutkimus on tehtävä ensin yhdellä 
lajilla. Siitä saadun tuloksen ja kaikkien 
muiden asiaankuuluvien saatavilla 
olevien tietojen perusteella päätetään, 
tarvitseeko tehdä tutkimus toisella lajilla 
kyseessä olevalla tai seuraavalla 
tonnitasolla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kahden sukupolven tutkimuksen vaatiminen toisella lajilla perustuu REACH-
asetusluonnoksessa olleeseen virheeseen. Virhe on sittemmin korjattu, eikä vaatimusta 
pitäisi sisällyttää myöskään biosidivalmisteasetukseen.

Tarkistus 505
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.8.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.8.1. Tutkimus imeytymisestä ihon kautta 6.8.1. In vitro -tutkimus imeytymisestä 
ihon kautta

Or. en
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Perustelu

Ihoärsytyksen in vitro -testausta koskevat OECD:n suuntaviivat ovat olleet voimassa vuodesta 
2004 saakka, ja niillä voidaan täydellisesti korvata in vivo -menetelmä biosidivalmisteita 
koskevan asetuksen yhteydessä. Näin ollen in vitro -menetelmä voidaan määritellä ainoaksi 
tarvittavaksi tai sallituksi lähestymistavaksi. 

Tarkistus 506
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 6.9 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.9. Hakija voi ehdottaa syöpää 
aiheuttavien vaikutusten tutkimusta tai sitä 
voidaan vaatia, jos:

6.9. Hakija voi ehdottaa syöpää 
aiheuttavien vaikutusten tutkimusta tai sitä 
voidaan vaatia, jos:

– ainetta käytetään laajalti tai on näyttöä 
ihmisen usein toistuvasta tai pitkäaikaisesta 
altistuksesta; ja

– ainetta käytetään laajalti tai on näyttöä 
ihmisen usein toistuvasta tai pitkäaikaisesta 
altistuksesta; ja

– aine on luokiteltu perimää vaurioittavien 
aineiden kategoriaan 2 tai toistuvilla 
annoksilla tehdy(i)stä tutkimuksesta 
(tutkimuksista) on näyttöä, että aine pystyy
aiheuttamaan kudosten liikakasvua ja/tai 
pre-neoplastisia vaurioita.

– aine on luokiteltu perimää vaurioittavien 
aineiden kategoriaan 2 tai toistuvilla 
annoksilla tehdy(i)stä tutkimuksesta 
(tutkimuksista) on näyttöä, että aine pystyy 
aiheuttamaan kudosten liikakasvua ja/tai 
pre-neoplastisia vaurioita.

Jos aineet on luokiteltu perimää 
vaurioittavien aineiden kategoriaan 1 tai 2, 
oletuksena on, että aine todennäköisesti 
aiheuttaa syöpää sukuelimissä. Näissä 
tapauksissa ei yleensä vaadita syöpää 
aiheuttavien vaikutusten tutkimusta.

Jos aineet on luokiteltu perimää 
vaurioittavien aineiden kategoriaan 1 tai 2, 
oletuksena on, että aine todennäköisesti 
aiheuttaa syöpää sukuelimissä. Näissä 
tapauksissa ei yleensä vaadita syöpää 
aiheuttavien vaikutusten tutkimusta.

Jos tarvitaan myös tietoja pitkäaikaisesta 
myrkyllisyydestä eikä sellaisia ole vielä 
saatavilla, olisi tehtävä 
karsinogeenisyystutkimuksia ja 
pitkäaikaisia toistuvalla annostuksella 
tapahtuvia tutkimuksia käyttäen OECD:n 
TG 453 yhdistelmätutkimusprotokollaa. 

Or. en
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Perustelu

Karsinogeenisyystutkimukset ovat kalliita ja vaikuttavat eläinten hyvinvointiin; ne ovat 
vältettävissä analysoimalla mutageenisuus-/genotoksisuustietoja (on yleisesti hyväksyttyä, 
että aineet, jotka eivät ole in vivo -genotoksisia, eivät ole genotoksisia karsinogeeneja). Jos 
katsotaan tarvittavan empiiristä tietoa, testaus olisi tehtävä vain yhdellä lajilla, ja kun 
selvitetään myös pitkäaikaista myrkyllisyyttä, olisi vaadittava yhdistettyä karsinogeeni- ja 
pitkäaikaisen myrkyllisyyden tutkimusta erillisten tutkimusten sijasta.

Tarkistus 507
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 7.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

7.1. Vaatimuksista vesieliöille toksisuuden 
testauksesta selkärankaisilla voidaan 
luopua, jos aineen käyttöprofiili ei viittaa 
vesiympäristön merkittävään 
altistumisvaaraan. 

7.1. Hakijan on ehdotettava pitkäaikaista 
myrkyllisyystutkimusta, jos tason I 
mukaisesti tehty arviointi viittaa siihen, 
että vesieliöihin kohdistuvia vaikutuksia on 
tutkittava tarkemmin. Testi(e)n valinta 
riippuu tason I mukaisen 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.

Hakijan on ehdotettava pitkäaikaista 
myrkyllisyystutkimusta, jos tason I 
mukaisesti tehty arviointi viittaa siihen, 
että vesieliöihin kohdistuvia vaikutuksia on 
tutkittava tarkemmin. Testi(e)n valinta 
riippuu tason I mukaisen 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.

Or. en

Perustelu

Vesieliöille toksisuuden testauksen olisi perustuttava altistumiseen, eikä sitä pitäisi tehdä 
rutiininomaisesti; tämä varsinkin, jotta voidaan minimoida testaus selkärankaisilla.

Tarkistus 508
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 7.1.3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7.1.3. Lyhytaikainen myrkyllisyystesti 
kaloilla: Hakija voi harkita pitkäaikaista 
myrkyllisyyden tutkimusta lyhytaikaisen 
myrkyllisyystutkimuksen sijaan.

7.1.3. Lyhytaikainen myrkyllisyystesti 
kaloilla: Kynnysarvoon perustuva 
menettelytapa.

Or. en

Perustelu

ECVAM-validoitua kynnysarvoon perustuvaa menettelytapaa sovelletaan myrkyllisyyteen 
kaloille käyttäen raja-arvotestiä, jossa tarvitaan vähemmän kaloja kuin täysimittaisessa 
välittömän myrkyllisyyden testauksessa.  Yhden pitoisuuden valinta perustuu levillä ja 
Daphnialla saaduista myrkyllisyystiedoista johdettuun kynnysarvopitoisuuteen (kohta 7.1.1.). 
Myrkyllisyys kaloille testataan sitten kynnysarvopitoisuudella. Ellei raja-arvotestissä havaita 
kuolleita kaloja, kynnysarvopitoisuutta voidaan käyttää tappavan pitoisuuden (LC50) sijasta 
jatkossa vaaran- tai riskinarvioinnissa.  

Tarkistus 509
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 7.1.6 kohta

Komission teksti Tarkistus

7.1.6. Kaloilla tehtävä pitkäaikainen 
myrkyllisyyden tutkimus, jollei sellaista 
ole jo toimitettu osana tason I 
vaatimuksia.

7.1.6. Kaloilla tehtävä pitkäaikainen 
myrkyllisyyden tutkimus, jos aineen 
käyttöprofiili ja/tai fysikaalis-kemialliset 
ominaisuudet osoittavat sen tarpeelliseksi. 

On toimitettava joko kohdassa 7.1.6.1, 
7.1.6.2 tai kohdassa 7.1.6.3 vaaditut tiedot.

On toimitettava joko kohdassa 7.1.6.1, 
7.1.6.2 tai kohdassa 7.1.6.3 vaaditut tiedot.

Or. en

Perustelu

Tason II tutkimusten käynnistämiselle ei ole asetettu ehtoja. Järkeviä ehtoja ovat kuitenkin 
käyttöprofiili/altistuminen ja fysikaalis-kemialliset ominaisuudet.
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Tarkistus 510
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 7.4.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

7.4.1. Välitön myrkyllisyys yhdelle muulle 
eliölle, joka ei ole vedessä elävä eikä 
kohde-eliö.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän tietovaatimuksen tarkoitus ei ole selvä. Välittömän myrkyllisyydet testauksessa 
nykyään käytettävät muut kuin vedessä elävät lajit ovat lintuja, ja lintuja koskevat 
tietovaatimukset on esitetty toisaalla. Vaatimus olisi poistettava, ellei sitä tarkenneta 
viittaamalla esimerkiksi hyväksyttyihin EU:n tai kansainvälisiin testiohjeisiin. 

Tarkistus 511
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 8.1 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8.1. Pohjaveden suojelemisesta tiettyjen 
vaarallisten aineiden aiheuttamalta 
pilaantumiselta annetun direktiivin 
80/68/ETY liitteessä olevan luetteloon I tai 
II kuuluvien aineiden tunnistaminen

8.1. Pohjaveden suojelemisesta tiettyjen 
vaarallisten aineiden aiheuttamalta 
pilaantumiselta annetun direktiivin 
80/68/ETY liitteessä olevan luetteloon I tai 
II, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
laadusta annetun direktiivin 98/83/EY 
liitteessä I olevaan B osaan tai yhteisön 
vesipolitiikan puitteista annetun 
direktiivin 2000/60/EY liitteeseen X
kuuluvien aineiden tunnistaminen

Or. en

Perustelu

Ihmisten, eläinten ja ympäristön suojelemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin olisi sisällytettävä 
myös juomaveteen ja yleensä vesipolitiikkaan liittyvien aineiden tunnistaminen.
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Tarkistus 512
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 11.1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11.1 a. Tietoja myrkyllisyydestä linnuille 
ei vaadita, ellei aineen käyttöprofiili 
viittaa lintujen merkittävään 
altistumisvaaraan tai linnuille koituviin 
haittavaikutuksiin. 

Or. en

Perustelu

Linnuille toksisuuden testauksen olisi perustuttava altistumiseen, eikä sitä pitäisi tehdä 
rutiininomaisesti; tämä varsinkin, jotta voidaan minimoida testaus selkärankaisilla.

Tarkistus 513
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 11.1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

11.1.1. Välitön myrkyllisyys suun kautta –
tätä ei tarvitse tehdä, jos 7.4.1 kohdassa 
on valittu lintulaji tutkittavaksi lajiksi

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

REACH-asetuksen teknisten ohjeiden mukaan "vain muutamat (jos yksikään) skenaariot 
voivat todennäköisesti aiheuttaa lintujen myrkyttymisriskejä", ja "torjunta-aineita koskevia 
tietoja osoittavia pitkäaikaisia vaikutuksia ei voida johtaa luotettavasti välitöntä 
myrkyllisyyttä koskevista tiedoista.  Näin ollen tämä vaatimus ei edistä tai edistää vain 
vähäisessä määrin ympäristöriskin arviointia, minkä vuoksi se olisi poistettava. 
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Tarkistus 514
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 11.1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

11.1.2. Lyhytaikainen myrkyllisyys –
8 vuorokauden ravintotutkimus vähintään
yhdellä lajilla (muu kuin kana)

11.1.2. Lyhytaikainen myrkyllisyys –
8 päivän ravintotutkimus yhdellä lajilla

Or. en

Perustelu

Käyttöprofiilin ja muiden seikkojen perusteella tehtävässä ravintotutkimuksessa linnuilla olisi 
rajoitettava yhteen lajiin.

Tarkistus 515
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 11.1.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä testiä ei tarvitse tehdä, jos ravinnon 
myrkyllisyyden tutkimus (kohta 11.1.2.) 
osoittaa, että LC50 on alle 2 000 mg/kg. 

Or. en

Perustelu

Viite:
REACH-asetuksen tekniset ohjeet: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08
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Tarkistus 516
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 11.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

11.2. Vaikutukset vesieliöihin Poistetaan.
11.2.1. Pitkäaikainen myrkyllisyys 
sopivalla kalalajilla
11.2.2. Vaikutukset sopivan kalalajin 
lisääntymiseen ja kasvunopeuteen
11.2.3. Biokertyvyys sopivaan kalalajiin
11.2.4. Daphnia magnan lisääntymis- ja 
kasvunopeus.

Or. en

Perustelu

Kohdan 7.1. toistoa, minkä vuoksi poistettava.

Tarkistus 517
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 1 – taulukko – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Luokitus ja pakkausmerkinnät Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ellei esitetä erityisiä tietovaatimuksia ja mukautussääntöjä, kohta olisi poistettava.
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Tarkistus 518
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 2 – 5.2.1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän tutkittavan ominaisuuden 
arvioinnissa on oltava seuraavat 
peräkkäiset vaiheet:
(1) arvioidaan saatavilla olevat ihmisillä 
ja eläimillä sekä vaihtoehtoisilla 
menetelmillä saadut tiedot,
(2) in vivo -testaus.
Hiirellä tehtävä redusoitu paikallinen 
imusolmukemääritysmenetelmä (rLLNA) 
on ensisijainen menetelmä in vivo 
-testaukseen seulontatestinä herkistävien 
ja herkistämättömien aineiden 
erottamiseksi. Täysimittainen LLNA olisi 
tehtävä, kun tiedetään, että on arvioitava 
herkistymisen voimakkuus. Muita 
tutkimuksia olisi käytettävä vain 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka on 
perusteltava.

Or.en

Perustelu

ECVAM-validoidun hiirellä tehtävän redusoidun paikallisen imusolmukemääritysmenetelmän 
(rLLNA) olisi oltava ensisijainen tapa erottaa ihoa herkistävät ja herkistämättömät aineet.  
Reference: • ECVAM validation statement:
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf  Ongelmallista 
on, että tässä kohdassa ei esitetä sääntöjä in vivo -tietovaatimusten mukauttamisesta eikä 
hyväksyttyjä EU:n tai kansainvälisiä testiohjeita tietovaatimusten täyttämiseksi; vaatimukset 
ovat erityisen tärkeitä mikrobisten aineiden tapauksessa.

Tarkistus 519
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 2 – 5.2.2 kohta – 1 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Testaus tehdään suun kautta, ellei 
ihmisen todennäköisin altistumisreitti ole 
hengitysteitse tapahtuva altistuminen.  
Testaus suoritetaan ainoastaan yhden 
altistumisreitin kautta.

Or.en

Perustelu

Kuten todettiin edellä kohdassa 6.5.1., ei pitäisi vaatia useiden eri altistumisreittien testausta, 
jos päätavoitteena on haitallisuusluokitus. Tietovaatimusten muuttamisella tarpeettoman 
testauksen välttämiseksi voitaisiin vähentää kustannuksia ja koe-eläinten käyttöä 
merkittävästi. Ongelmallista on, että tässä kohdassa ei esitetä sääntöjä in vivo 
-tietovaatimusten mukauttamisesta eikä hyväksyttyjä EU:n tai kansainvälisiä testiohjeita 
tietovaatimusten täyttämiseksi; vaatimukset ovat erityisen tärkeitä mikrobisten aineiden 
tapauksessa. 

Tarkistus 520
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 2 – 5.2.2.2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Testaus hengitysteitse on asianmukaista 
vain, jos ihmisen todennäköisin 
altistumisreitti on hengitysteitse tapahtuva 
altistuminen.

Or.en

Perustelu

Kuten edellä todettiin, ei pitäisi vaatia useiden eri altistumisreittien testausta, jos 
päätavoitteena on haitallisuusluokitus. Tietovaatimusten muuttamisella tarpeettoman 
testauksen välttämiseksi voitaisiin vähentää kustannuksia ja koe-eläinten käyttöä 
merkittävästi. Ongelmallista on, että tässä kohdassa ei esitetä sääntöjä in vivo 
-tietovaatimusten mukauttamisesta eikä hyväksyttyjä EU:n tai kansainvälisiä testiohjeita 
tietovaatimusten täyttämiseksi; vaatimukset ovat erityisen tärkeitä mikrobisten aineiden 
tapauksessa. 
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Tarkistus 521
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 2 – 5.2.2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

5.2.2.3. Kerta-annos vatsaonteloon tai 
ihon alle annettuna

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Kumpikaan mainituista ei ole relevantti altistumisreitti. Siksi tällaisten tutkimusten arvo 
riskinarvioinnissa on kyseenalainen, ja tämä tietovaatimus olisi poistettava. Ongelmallista 
on, että tässä kohdassa ei esitetä sääntöjä in vivo -tietovaatimusten mukauttamisesta eikä 
hyväksyttyjä EU:n tai kansainvälisiä testiohjeita tietovaatimusten täyttämiseksi; vaatimukset 
ovat erityisen tärkeitä mikrobisten aineiden tapauksessa. 

Tarkistus 522
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 2 – 5.2.5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Testaus tehdään suun kautta, ellei 
todennäköisin altistumisreitti ole 
hengitysteitse tapahtuva altistuminen.  
Testaus suoritetaan ainoastaan yhden 
altistumisreitin kautta.

Or.en

Perustelu

Ei pitäisi vaatia useiden eri altistumisreittien testausta eikä kannustaa niihin. Ongelmallista 
on, että tässä kohdassa ei esitetä sääntöjä in vivo -tietovaatimusten mukauttamisesta eikä 
hyväksyttyjä EU:n tai kansainvälisiä testiohjeita tietovaatimusten täyttämiseksi; vaatimukset 
ovat erityisen tärkeitä mikrobisten aineiden tapauksessa. 
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Tarkistus 523
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 2 – 5.2.5.1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Testaus hengitysteitse on asianmukaista 
vain, jos ihmisen todennäköisin 
altistumisreitti on hengitysteitse tapahtuva 
altistuminen.

Or.en

Perustelu

Ei pitäisi vaatia useiden eri altistumisreittien testausta eikä kannustaa niihin. Ongelmallista 
on, että tässä kohdassa ei esitetä sääntöjä in vivo -tietovaatimusten mukauttamisesta eikä 
hyväksyttyjä EU:n tai kansainvälisiä testiohjeita tietovaatimusten täyttämiseksi; vaatimukset 
ovat erityisen tärkeitä mikrobisten aineiden tapauksessa. 

Tarkistus 524
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 2 – 5.3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Testauksesta voidaan luopua, jos 
aiemmista tutkimuksista ei ole saatu 
näyttöä erityisestä toksisuudesta. 

Or.en

Perustelu

Tämän olisi oltava ehdollinen tason II vaatimus. Ongelmallista on, että tässä kohdassa ei 
esitetä sääntöjä in vivo -tietovaatimusten mukauttamisesta eikä hyväksyttyjä EU:n tai 
kansainvälisiä testiohjeita tietovaatimusten täyttämiseksi; vaatimukset ovat erityisen tärkeitä 
mikrobisten aineiden tapauksessa. 
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Tarkistus 525
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 2 – 5.4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Uusien aineiden osalta olisi oltava 
mahdollista arvioida in vivo 
-mikrotumatestin parametreja osana 
toistuvan annostelun koetta. 

Or.en

Perustelu

Lääkealalla on yhä yleisempää sisällyttää mikrotumatestejä rotilla tehtäviin 28 tai 90 päivää 
kestäviin yleisiin myrkyllisyystesteihin, koska näin voidaan kerätä tehokkaasti 
mutageenisuustietoja ilman erillistä in vivo -tutkimusta. Tässä kohdassa olisi esittävä säännöt 
in vivo -tietovaatimusten mukauttamisesta tai yksilöitävä hyväksytyt EU:n tai kansainväliset 
testiohjeet tietovaatimusten täyttämiseksi; vaatimukset ovat erityisen tärkeitä mikrobisten 
aineiden tapauksessa. 

Tarkistus 526
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 2 – 5.5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Testauksesta voidaan luopua, jos 
somaattisilla soluilla tehdyissä 
tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä 
genotoksisuudesta. 

Or.en

Perustelu

Tämän olisi oltava ehdollinen tason II vaatimus. Ongelmallista on, että tässä kohdassa ei 
esitetä sääntöjä in vivo -tietovaatimusten mukauttamisesta eikä hyväksyttyjä EU:n tai 
kansainvälisiä testiohjeita tietovaatimusten täyttämiseksi; vaatimukset ovat erityisen tärkeitä 
mikrobisten aineiden tapauksessa. 
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Tarkistus 527
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 2 – 8.1 kohta – 1–2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hakija voi ehdottaa ravinnon 
myrkyllisyyden tutkimusta yhdellä 
lintulajilla, jos aineen käyttöprofiili viittaa 
lintujen merkittävän altistumisvaaran.
Linnuilla tehtävää lisääntymistutkimusta 
ei yleensä tarvita, eikä se ole 
asianmukainen, jos ravinnon 
myrkyllisyyden tutkimus (kohta 8.1.1) 
osoittaa, että LC50 on yli 5 000 mg/kg. 

Or.en

Perustelu

Käyttöprofiilin ja muiden seikkojen perusteella tehtävässä ravintotutkimuksessa linnuilla olisi 
rajoitettava yhteen lajiin. Reference: • REACH technical guidance:
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08  Ongelmallista on, että tässä 
kohdassa ei esitetä sääntöjä in vivo -tietovaatimusten mukauttamisesta eikä hyväksyttyjä 
EU:n tai kansainvälisiä testiohjeita tietovaatimusten täyttämiseksi; vaatimukset ovat erityisen 
tärkeitä mikrobisten aineiden tapauksessa.

Tarkistus 528
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 2 – 8.2.1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaatimuksista vesieliöille toksisuuden 
testauksesta selkärankaisilla voidaan 
luopua, jos aineen käyttöprofiili ei viittaa 
vesiympäristön merkittävään 
altistumisvaaraan. 

Or.en
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Perustelu

Vesieliöille toksisuuden testauksen olisi perustuttava altistumiseen, eikä sitä pitäisi tehdä 
rutiininomaisesti; tämä varsinkin, jotta voidaan minimoida testaus selkärankaisilla. 
Ongelmallista on, että liitteessä II olevassa 2 osastossa ei esitetä sääntöjä in vivo  
-tietovaatimusten mukauttamisesta eikä hyväksyttyjä EU:n tai kansainvälisiä testiohjeita 
tietovaatimusten täyttämiseksi; vaatimukset ovat erityisen tärkeitä mikrobisten aineiden 
tapauksessa. 

Tarkistus 529
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite II – osasto 2 – 8.7.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

8.7.2. Nisäkkäät Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Jos määritelmä ei perustu testiohjeita koskeviin EU:n suuntaviivoihin eikä kansainvälisiin 
suuntaviivoihin, se olisi poistettava. 

Tarkistus 530
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Biosidivalmisteita koskevat tietovaatimukset – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tuotteita koskevissa asiakirja-
aineistoissa on oltava tiedot, joiden 
perusteella voidaan tarvittaessa määrittää 
hyväksyttävä päivittäinen saanti (ADI), 
hyväksyttävä käyttäjän altistumistaso 
(AOEL), arvioitu ympäristöpitoisuus 
(PEC) ja arvioitu vaikutukseton pitoisuus 
(PNEC).

1. Biosidivalmisteita koskevissa asiakirja-
aineistoissa on oltava tiedot, joiden 
perusteella voidaan todeta altistumisen 
jäävän toksikologisen riskin kynnysarvon 
alapuolelle tai  tarvittaessa määrittää 
hyväksyttävä päivittäinen saanti (ADI), 
hyväksyttävä käyttäjän altistumistaso 
(AOEL), arvioitu ympäristöpitoisuus 
(PEC) ja arvioitu vaikutukseton pitoisuus 
(PNEC).
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Or.en

Perustelu

Toksikologisen riskin kynnysarvo on todistusnäyttöön perustuva riskinarviointitapa, jota 
käytetään elintarvikelisäaineiden, aromiaiheiden ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
tulevien materiaalien turvallisuuden arvioinnissa sekä muiden sellaisten aineiden 
turvallisuuden arvioinnissa, joiden myrkyllisyyttä ei tiedetä, mutta joiden riskit ihmisille ovat 
ilmeisen pieniä. Tämä yhdistettynä tunnettuun tietoon ja ennustettavissa olevaan 
käyttäytymiseen aineenvaihdunnassa tai muuhun käyttäytymiseen heittää kemikaalit luokkiin, 
joilla on omat hyväksyttävissä olevat rajat ihmisten altistumiselle.  Jos altistus on näiden 
erittäin matalien tasojen alapuolella, myrkyllisyystestejä ei tarvita. 

Tarkistus 531
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Biosidivalmisteita koskevat tietovaatimukset – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lupaa varten toimitettavat testit on 
suoritettava neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 440/2008 kuvatuilla menetelmillä. Jos 
menetelmä ei kuitenkaan ole sopiva tai sitä 
ei ole kuvattu, käytetään muita menetelmiä. 
Mikäli mahdollista, menetelmien on oltava 
kansainvälisesti tunnustettuja, ja niiden 
käyttö on perusteltava hakemuksessa.

Lupaa varten toimitettavat testit on 
suoritettava neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 440/2008 kuvatuilla menetelmillä. 
Liitteessä I luetellut menetelmät eivät kata 
nanomateriaaleja, ellei nimenomaisesti 
toisin todeta. Jos menetelmä ei kuitenkaan 
ole sopiva tai sitä ei ole kuvattu, käytetään 
muita menetelmiä. Mikäli mahdollista, 
menetelmien on oltava kansainvälisesti 
tunnustettuja, ja niiden käyttö ja 
kelpoisuus on perusteltava hakemuksessa. 

Or. en

Perustelu

Nanomateriaaleja käytetään, koska niillä on erilaiset tai paremmat ominaisuudet kuin 
irtotavarana olevilla aineilla. Koska ne ovat minimaalisen pieniä ja kasvattavat suhteellista 
pinta-alaa, niihin voi liittyä uudenlaisia riskejä. Lisäksi toimivaltainen komission tieteellinen 
komitea on todennut nanomateriaaleista, että on kehitettävä edelleen sekä altistumisen 
arviointia että riskien tunnistamista ja vahvistettava ja standardoitava niissä käytettävät 
menetelmät. Ei voida olettaa, että bulkkikemikaaleja koskevilla menetelmillä voidaan saada 
asianmukaisia tietoja, ellei sitä ole selkeästi määritelty. 
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Tarkistus 532
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Biosidivalmisteita koskevat tietovaatimukset – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lupaa varten toimitettavat testit on 
suoritettava neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 440/2008 kuvatuilla menetelmillä. Jos 
menetelmä ei kuitenkaan ole sopiva tai sitä 
ei ole kuvattu, käytetään muita menetelmiä. 
Mikäli mahdollista, menetelmien on 
oltava kansainvälisesti tunnustettuja, ja 
niiden käyttö on perusteltava 
hakemuksessa.

5. Lupaa varten toimitettavat testit on 
suoritettava neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 440/2008 kuvatuilla menetelmillä. Jos 
menetelmä ei kuitenkaan ole sopiva tai sitä 
ei ole kuvattu, käytetään muita menetelmiä. 
Menetelmien on oltava tieteellisesti 
luotettavia, ja niiden käyttö on perusteltava 
hakemuksessa.

Or.en

Perustelu

Liitteessä III olevan 5 kohdan määritelmä ei ole riittävän selkeä ja se estää liitteessä IV 
mainittujen eläinkokeiden vaihtoehtojen käyttämistä. 

Tarkistus 533
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Biosidivalmisteita koskevat tietovaatimukset – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Testeissä käytetystä materiaalista ja sen 
epäpuhtauksista on toimitettava 
yksityiskohtainen kuvaus (eritelmä).
Tarvittaessa on annettava liitteessä II 
esitetyt tiedot biosidivalmisteen kaikista 
toksikologian tai ekotoksikologian 
kannalta merkitsevistä ainesosista, 
erityisesti jos ainesosat ovat 3 artiklassa 
määriteltyjä huolta aiheuttavia aineita.

7. Testeissä käytetystä materiaalista ja sen 
epäpuhtauksista on toimitettava 
yksityiskohtainen kuvaus (eritelmä).

Or.en
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Perustelu

On mahdotonta hyväksyä sitä, että liitteessä I mainittuja tehoaineita koskevien tietojen 
antamista koskeva vaatimus sekä biosidituotteen lupamenettely johtaa kaksinkertaiseen 
testaamiseen tai testien toistamiseen erityisesti tapauksissa, joihin liittyy eläinkokeita. Mitään 
biosidituotteen muiden muin tehoaineiden koostumusta ei säännellä REACH-asetuksella. 
Näin ollen tämä määritelmä olisi poistettava sekaannuksen välttämiseksi ja jotta 
selkärankaisilla eläimillä tehtyjä kokeita ei toisteta.  

Tarkistus 534
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – Biosidivalmisteita koskevat tietovaatimukset – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos on olemassa muilla kuin direktiivin 
440/2008/ETY liitteessä V määrätyillä 
menetelmillä ennen [EUVL: lisätään 85 
artiklan ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettu päivämäärä] tuotettuja 
koetuloksia, näiden sopivuus tämän 
asetuksen tarkoituksiin ja tarve tehdä uusia 
kokeita asetuksen (EY) N:o 440/2008 
mukaisesti on ratkaistava tapauskohtaisesti 
ottaen huomioon muun muassa tarve
rajoittaa mahdollisimman vähiin 
selkärankaisilla eläimillä tehtävät kokeet.

8. Jos on olemassa muilla kuin direktiivin 
440/2008/ETY liitteessä V määrätyillä 
menetelmillä ennen [EUVL: lisätään 
85 artiklan ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettu päivämäärä] tuotettuja 
koetuloksia, näiden sopivuus tämän 
asetuksen tarkoituksiin ja tarve tehdä uusia 
kokeita asetuksen (EY) N:o 440/2008 
mukaisesti on ratkaistava tapauskohtaisesti 
ja kemikaaliviraston suostumuksella 
siten, että asianomainen jäsenvaltio ottaa
huomioon muun muassa tarpeen rajoittaa 
mahdollisimman vähiin selkärankaisilla 
eläimillä tehtävät kokeet.

Or.en

Tarkistus 535
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 1 – 3.7 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.7. Varastointistabiilius – stabiilius ja 
säilyvyys. Valon, lämpötilan ja kosteuden 
vaikutukset biosidivalmisteen teknisiin 
ominaisuuksiin; reaktiivisuus säilytysastian 

3.7. Varastointistabiilius – stabiilius ja 
säilyvyys. Valon, lämpötilan ja kosteuden 
vaikutukset biosidivalmisteen teknisiin 
ominaisuuksiin; reaktiivisuus säilytysastian 
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materiaalin kanssa. materiaalin kanssa.

Varastointistabiilius ja säilyvyys 
perustuvat pääsääntöisesti tehoaineen 
stabiilisuuteen. Helposti hajoavien 
tehoaineiden varastointistabiilius ja 
säilyvyys voidaan määrittä muilla 
pätevillä tieteellisillä keinoilla, kuten 
tehoaineen analyysitietojen johtamisella 
suoraan tuotteen elinikäkokeista 
tehokkuuskynnyksen saavuttamiseen 
saakka.

Or.en

Perustelu

Tavanomaiset stabiiliuskokeet perustuvat tehoaineen mittauksiin ja kvantitatiivisiin 
arviointeihin, minkä vuoksi niitä ei voida soveltaa tuotteisiin, jotka sisältävät 
natriumhypokloriitin kaltaisia helposti hajoavia aineita. Mainitut tuotteet ovat tunnettuja 
siitä, että ne hajoavat sallittua (FAO:n ja WHO:n normeja) nopeammin. Näin ollen näissä 
tapauksissa on asianmukaisempaa, että varastointistabiilius ja säilyvyys voidaan määrittää 
muilla keinoilla, kuten tehoaineen analyysitietojen johtamisella suoraan tuotteen 
elinikäkokeista tehokkuuskynnyksen saavuttamiseen saakka. 

Tarkistus 536
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 1 – 6.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaasuja lukuun ottamatta 6.1.1–
6.1.3 kohdassa tarkoitetuissa tutkimuksissa 
biosidivalmisteet annostellaan vähintään 
kahta antotapaa käyttäen, joista toisena 
olisi käytettävä annostelua suun kautta. 
Toinen antotapa valitaan tuotteen 
ominaisuuksien ja ihmisten 
todennäköisen altistumistavan 
perusteella. Kaasut ja haihtuvat nesteet on 
annettava hengitysteitse.

 6.1.1–6.1.3 kohdassa tarkoitetuissa 
tutkimuksissa oletusarvona olisi käytettävä 
luokittelua laskentamenetelmällä. In-vivo 
-testausta olisi käytettävä vain 
poikkeustapauksissa ja mainituissa 
tapauksissa olisi testattava vain 
pääasiallista altistumisreittiä. Kaasut ja 
haihtuvat nesteet tulisi annostella 
hengitysteitse.

Or.en
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Perustelu

Direktiivissä 1999/45/EY olevan liitteen II mukaan luokittelua laskentamenetelmällä on 
käytettävä in vivo-testauksen vaihtoehtona sellaisille valmisteille, jotka koostuvat hyvin 
tunnetuista tehoaineista ja muista ainesosista. Tätä lähestymistapaa olisi edistettävä 
biosidituotteita koskevan asetuksen yhteydessä. Tutkimus osoittaa, että 99 prosentissa 
tapauksista ihon kautta läpi tehtävät kokeet eivät tuo lisäarvoa vaaraluokitukseen 
hengitysteitse tehtäviin kokeisiin verrattuina. Näin ollen tietovaatimuksia olisi muutettava 
mainittujen uusien tulosten mukaisesti.

Tarkistus 537
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 1 – 6.1.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.1.2. Ihon kautta Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Tämä tietovaatimus olisi poistettava, koska edellä mainitun analyysin perusteella on selvää, 
että 99 prosentissa tapauksista ihon kautta läpi tehtävät kokeet eivät tuo lisäarvoa 
vaaraluokitukseen hengitysteitse tehtäviin kokeisiin verrattuina. Näin ollen ihon läpi 
tapahtuva imeytyminen voidaan määrittää suoraan tiedoista, jotka koskevat imeytymistä 
hengitysteitse.  

Tarkistus 538
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 1 – 6.1.3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Testaus hengitysteitse on asianmukaista 
vain, jos (i) luokittelua 
laskentamenetelmällä ei voida soveltaa, ja 
(ii), jos ihminen altistuu pääasiallisesti 
hengitysteitse, ottaen huomioon aineen 
höyrynpaine ja mahdollisuus altistua 
aerosoleille, hiukkasille tai pisaroille, 
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jotka ovat kooltaan sellaisia, että niitä voi 
joutua hengitysteihin.
Akuutin toksisuusluokan menetelmä on 
ensisijainen menetelmä in vivo 
-testaukseen. Klassista "tappavaa 
pitoisuutta" (LC50) olisi käytettävä vain 
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Muun 
tutkimuksen käyttö on perusteltava.

Or.en

Perustelu

Direktiivissä 1999/45/EY olevan liitteen II mukaan luokittelua laskentamenetelmällä on 
käytettävä in vivo -testauksen vaihtoehtona sellaisille valmisteille, jotka koostuvat hyvin 
tunnetuista tehoaineista ja muista ainesosista. Tätä lähestymistapaa olisi edistettävä 
biosidituotteita koskevan asetuksen yhteydessä. Tutkimus osoittaa, että 99 prosentissa 
tapauksista ihon kautta läpi tehtävät kokeet eivät tuo lisäarvoa vaaraluokitukseen 
hengitysteitse tehtäviin kokeisiin verrattuina. Näin ollen tietovaatimuksia olisi muutettava 
mainittujen uusien tulosten mukaisesti.

Tarkistus 539
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 1 – 6.1.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.1.4. Jos biosidivalmisteille haetaan 
lupaa muiden biosidivalmisteiden kanssa 
käyttämiseen, tuoteseokselle on 
mahdollisuuksien mukaan tehtävä 
välittömän myrkyllisyyden testi ihon 
kautta ja ihon ja silmien ärsytystesti

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Tämä vaatimus olisi poistettava, koska se johtaisi selkärankaisten eläinten tarpeettomaan 
käyttöön tappavissa/stressaavissa tutkimuksista, joista ei ole mitään tai on vain vähäistä 
hyötyä sen lisäksi, mitä voidaan saada muista koetiedoista. 
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Tarkistus 540
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 1 – 6.2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oletusarvona olisi käytettävä luokittelua 
laskentamenetelmällä.

Or.en

Perustelu

Direktiivissä 1999/45/EY olevan liitteen II määritelmän mukaan luokittelua 
laskentamenetelmällä on käytettävä in vivo -testauksen vaihtoehtona sellaisille valmisteille, 
jotka koostuvat hyvin tunnetuista tehoaineista ja muista ainesosista. Tätä lähestymistapaa 
olisi edistettävä tehokkaammin biosidituotteita koskevan asetuksen yhteydessä. Viitteet: • 
Direktiivi 1999/45/EY: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Tarkistus 541
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 1 – 6.3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oletusarvona olisi käytettävä luokittelua 
laskentamenetelmällä.

Or.en

Perustelu

Direktiivissä 1999/45/EY olevan liitteen II määritelmän mukaan luokittelua 
laskentamenetelmällä on käytettävä in vivo -testauksen vaihtoehtona sellaisille valmisteille, 
jotka koostuvat hyvin tunnetuista tehoaineista ja muista ainesosista. Tätä lähestymistapaa 
olisi edistettävä tehokkaammin biosidituotteita koskevan asetuksen yhteydessä. Viitteet: • 
Direktiivi 1999/45/EY: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. On ongelmallista, että tämä otsikko ei sisällä mukautumista 
in vivo -tietovaatimuksiin. 
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Tarkistus 542
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 1 – 6.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

6.4. Tiedot ihon kautta tapahtuvasta 
imeytymisestä

6.4. Tiedot ihon kautta tapahtuvasta in 
vitro -imeytymisestä

Or. en

Perustelu

Ihoärsytyksen in vitro -testausta koskevat OECD:n suuntaviivat ovat olleet voimassa vuodesta 
2004 saakka ja niillä voidaan täydellisesti korvata in vivo -menetelmä biosidivalmisteita 
koskevan asetuksen yhteydessä. Näin ollen in vitro -menetelmä voidaan määritellä ainoaksi 
tarvittavaksi tai sallituksi lähestymistavaksi tässä loppuosassa. 

Tarkistus 543
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 1 – 9.2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

9.2.1. Tarvittaessa kaikki liitteessä II 
olevassa 12 jaksossa vaaditut tiedot.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Mainittu vaatimus ei sisällä mitään kuvausta tarkoitetuista tiedoista, soveltamissäännöistä 
eikä perusteista, joiden vuoksi luokittelu laskentamenetelmällä ei ole riittävä liitteessä II 
mainittua tehoainetta koskevien tietojen osalta.  

Tarkistus 544
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 1 – 9.3.1.1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9.3.1.1. Välitön myrkyllisyys suun kautta, 
jollei jo tehty liitteessä II olevan 7 kohdan 
mukaisesti

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

REACH-asetuksen teknisten ohjeiden mukaan "vain muutamat (jos yksikään) skenaariot 
voivat todennäköisesti aiheuttaa lintujen myrkyttymisriskejä", ja "torjunta-aineita koskevia 
tietoja osoittavia kroonisia vaikutuksia ei voida johtaa luotettavasti välitöntä myrkyllisyyttä 
koskevista tiedoista". Näin ollen tämä vaatimus ei edistä tai edistää vain vähäisessä määrin 
ympäristöriskin arviointia, minkä vuoksi se olisi poistettava. 

Tarkistus 545
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 1 – 9.3.3.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

9.3.3.1. Myrkyllisyys muille 
maaselkärankaisille kuin linnuille

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Jos määritelmä ei perustu testiohjeita koskeviin EU:n suuntaviivoihin eikä kansainvälisiin 
suuntaviivoihin, se olisi poistettava. On ongelmallista, että tämä osasto ei sisällä in vivo 
-tietovaatimusten noudattamista koskevia sääntöjä. 

Tarkistus 546
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 2 – 6.1.1 kohta – 1 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Oletusarvona olisi käytettävä luokittelua 
laskentamenetelmällä. In-vivo -testausta 
olisi käytettävä vain poikkeustapauksissa 
ja mainituissa tapauksissa olisi testattava 
vain pääasiallista altistumisreittiä.

Or.en

Perustelu

Direktiivissä 1999/45/EY olevan liitteen II mukaan luokittelua laskentamenetelmällä on 
käytettävä in vivo -testauksen vaihtoehtona sellaisille valmisteille, jotka koostuvat hyvin 
tunnetuista tehoaineista ja muista ainesosista. Tätä lähestymistapaa olisi edistettävä 
biosidituotteita koskevan asetuksen yhteydessä. Tutkimus osoittaa, että 99 prosentissa 
tapauksista ihon kautta läpi tehtävät kokeet eivät tuo lisäarvoa vaaraluokitukseen 
hengitysteitse tehtäviin kokeisiin verrattuina. Näin ollen tietovaatimuksia olisi muutettava 
mainittujen uusien tulosten mukaisesti.

Tarkistus 547
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 2 – 6.1.2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Testaus hengitysteitse on asianmukaista 
vain, jos (i) luokittelua 
laskentamenetelmällä ei voida soveltaa, ja 
(ii), jos ihminen altistuu pääasiallisesti 
hengitysteitse.

Or.en

Perustelu

Direktiivissä 1999/45/EY olevan liitteen II mukaan luokittelua laskentamenetelmällä on 
käytettävä in vivo -testauksen vaihtoehtona sellaisille valmisteille, jotka koostuvat hyvin 
tunnetuista tehoaineista ja muista ainesosista. Tätä lähestymistapaa olisi edistettävä 
biosidituotteita koskevan asetuksen yhteydessä. Tutkimus osoittaa, että 99 prosentissa 
tapauksista ihon kautta läpi tehtävät kokeet eivät tuo lisäarvoa vaaraluokitukseen 
hengitysteitse tehtäviin kokeisiin verrattuina. Näin ollen tietovaatimuksia olisi muutettava 
mainittujen uusien tulosten mukaisesti.
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Tarkistus 548
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 2 – 6.2.1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oletusarvona olisi käytettävä luokittelua 
laskentamenetelmällä.

Or.en

Perustelu

Direktiivissä 1999/45/EY olevan liitteen II määritelmän mukaan luokittelua 
laskentamenetelmällä on käytettävä in vivo -testauksen vaihtoehtona sellaisille valmisteille, 
jotka koostuvat hyvin tunnetuista tehoaineista ja muista ainesosista. Tätä lähestymistapaa 
olisi edistettävä tehokkaammin biosidituotteita koskevan asetuksen yhteydessä. Viitteet: • 
Direktiivi 1999/45/EY: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:31999L0045:EN:HTML. On ongelmallista, että tämä otsikko ei sisällä mukautumista 
in vivo -tietovaatimuksiin. 

Tarkistus 549
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 2 – 6.2.2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oletusarvona olisi käytettävä luokittelua 
laskentamenetelmällä.

Or.en

Perustelu

Direktiivissä 1999/45/EY olevan liitteen II määritelmän mukaan luokittelua 
laskentamenetelmällä on käytettävä in vivo -testauksen vaihtoehtona sellaisille valmisteille, 
jotka koostuvat hyvin tunnetuista tehoaineista ja muista ainesosista. Tätä lähestymistapaa 
olisi edistettävä tehokkaammin biosidituotteita koskevan asetuksen yhteydessä. Viitteet: • 
Direktiivi 1999/45/EY: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. On ongelmallista, että tämä otsikko ei sisällä mukautumista 
in vivo -tietovaatimuksiin. 
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Tarkistus 550
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 2 – 6.2.3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oletusarvona olisi käytettävä luokittelua 
laskentamenetelmällä.

Or.en

Perustelu

Direktiivissä 1999/45/EY olevan liitteen II määritelmän mukaan luokittelua 
laskentamenetelmällä on käytettävä in vivo -testauksen vaihtoehtona sellaisille valmisteille, 
jotka koostuvat hyvin tunnetuista tehoaineista ja muista ainesosista. Tätä lähestymistapaa 
olisi edistettävä tehokkaammin biosidituotteita koskevan asetuksen yhteydessä. Viitteet: • 
Direktiivi 1999/45/EY: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. On ongelmallista, että tämä otsikko ei sisällä mukautumista 
in vivo -tietovaatimuksiin. 

Tarkistus 551
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 2 – 9.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

9.1. Vaikutukset lintuihin Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton tämän formuloidun valmisteen yhteydessä.. Direktiivissä 1999/45/EY olevan 
liitteen II määritelmän mukaan luokittelua laskentamenetelmällä on käytettävä in vivo 
-testauksen vaihtoehtona sellaisille valmisteille, jotka koostuvat hyvin tunnetuista 
tehoaineista ja muista ainesosista. Tätä lähestymistapaa olisi edistettävä tehokkaammin 
biosidituotteita koskevan asetuksen yhteydessä.
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Tarkistus 552
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 2 – 9.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

9.2. Vaikutukset vesieliöihin Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 1999/45/EY olevan liitteen II määritelmän mukaan luokittelua 
laskentamenetelmällä on käytettävä in vivo -testauksen vaihtoehtona sellaisille valmisteille, 
jotka koostuvat hyvin tunnetuista tehoaineista ja muista ainesosista. Tätä lähestymistapaa 
olisi edistettävä tehokkaammin biosidituotteita koskevan asetuksen yhteydessä.

Tarkistus 553
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
Liite III – osasto 2 – 9.7.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

9.7.2. Nisäkkäät Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos määritelmä ei perustu testiohjeita koskeviin EU:n suuntaviivoihin eikä kansainvälisiin 
suuntaviivoihin, se olisi poistettava.

Tarkistus 554
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – otsikko

Komission teksti Tarkistus

YLEISET SÄÄNNÖT 
TIETOVAATIMUSTEN 

Poistetaan.
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MUKAUTTAMISELLE

Or.en

Perustelu

Aktiiviaineiden arviointia ja lupamenettelyä koskevien tietojen antaminen on ehdottoman 
välttämätöntä, jotta voidaan suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä ja välttää 
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annettuun direktiiviin 98/8/EU sisältyvien 
voimassa olevien normien heikentäminen. Ehdotetut yleiset säännöt tietovaatimusten 
mukauttamiselle ovat ristiriidassa ihmisten terveyden suojelua ja ympäristönsuojelua 
koskevien tavoitteiden kanssa. 

Tarkistus 555
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hakija voi ehdottaa, että liitteessä II ja III 
vahvistettuja tietovaatimuksia 
mukautetaan tässä liitteessä esitettyjen 
yleisten sääntöjen mukaisesti. 
Tietovaatimusten mukautusten perusteet 
on esitettävä selkeästi asiakirja-aineiston 
asiaa koskevassa kohdassa, ja tällöin on 
viitattava tässä liitteessä esitettyihin 
erityisiin sääntöihin.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Aktiiviaineiden arviointia ja lupamenettelyä koskevien tietojen antaminen on ehdottoman 
välttämätöntä, jotta voidaan suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä ja välttää 
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annettuun direktiiviin 98/8/EU sisältyvien 
voimassa olevien normien heikentäminen. Ehdotetut yleiset säännöt tietovaatimusten 
mukauttamiselle ovat ristiriidassa ihmisten terveyden suojelua ja ympäristönsuojelua 
koskevien tavoitteiden kanssa. 



PE439.930v03-00 58/72 AM\811563FI.doc

FI

Tarkistus 556
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1.1.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.1.3 a. Valmisteista terveydelle 
aiheutuvien vaarojen laskentamenetelmät
Valmisteita koskevien tietovaatimusten 
sijasta voidaan soveltaa direktiivissä 
1999/45/EY olevan liitteen II mukaista 
laskentamenetelmää, jota voidaan 
soveltaa kaikkiin valmisteisiin ja jonka 
yhteydessä otetaan huomioon kaikki 
valmisteeseen sisältyvien aineiden 
terveysriskit. Ohjeet koskevat erityisesti 
seuraavia terveydelle vaarallisia 
vaikutuksia:
– välittömät kuoleman aiheuttavat 
vaikutukset,
– kerta-altistuksen aiheuttamat muut kuin 
kuolemaan johtavat pysyvät vaikutukset,
– toistuvan tai pitkäaikaisen altistuksen 
aiheuttamat vakavat vaikutukset,
– syövyttävät vaikutukset, ärsyttävät 
vaikutukset,
– herkistävät vaikutukset,
– syöpää aiheuttavat vaikutukset,
– perimän muutoksia aiheuttavat 
vaikutukset,
– syöpää aiheuttavat vaikutukset,

Or.en

Perustelu

Direktiivissä 1999/45/EY olevan liitteen II määritelmän mukaan luokittelua 
laskentamenetelmällä on käytettävä in vivo -testauksen vaihtoehtona sellaisille valmisteille, 
jotka koostuvat hyvin tunnetuista tehoaineista ja muista ainesosista. Tätä lähestymistapaa 
olisi edistettävä tehokkaammin biosidituotteita koskevan asetuksen yhteydessä. Viitteet: • 
Direktiivi 1999/45/EY: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML 
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Tarkistus 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1.4 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) tulokset riittävät luokitukseen sekä 
merkintöjen ja riskinarvioinnin 
laatimiseen; ja

(2) tulokset riittävät luokitukseen sekä 
merkintöjen ja/tai riskinarvioinnin 
laatimiseen; ja

Or.en

Perustelu

Joitakin myrkyllisyyden testejä (kuten akuutteja tutkimuksia) käytetään yksinomaan 
luokittelun ja merkinnän tarkoituksissa, eikä lainkaan riskien arvioimiseksi; näin ollen on 
tärkeää sisällyttää nämä erilaiset sääntelytarkoitukset termillä "ja/tai". 

Tarkistus 558
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1.4 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) tulokset riittävät luokitukseen sekä 
merkintöjen ja riskinarvioinnin 
laatimiseen; ja

(2) tulokset riittävät luokitukseen sekä 
merkintöjen ja/tai riskinarvioinnin 
laatimiseen; sekä

Or.en

Perustelu

Joitakin myrkyllisyyden testejä (kuten akuutteja tutkimuksia) käytetään yksinomaan 
luokittelun ja merkinnän tarkoituksissa, eikä lainkaan riskien arvioimiseksi; näin ollen on 
tärkeää sisällyttää nämä erilaiset sääntelytarkoitukset termillä "ja/tai". 
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Tarkistus 559
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1.5 kohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tiedot ovat riittävät luokitukseen, 
pakkausmerkintöihin ja riskinarviointiin;

tulosten olisi oltava riittävät luokituksen, 
pakkausmerkintöjen ja/tai riskinarvioinnin 
laatimiseen,

Or.en

Perustelu

Joitakin myrkyllisyyden testejä (kuten akuutteja tutkimuksia) käytetään yksinomaan 
luokittelun ja merkinnän tarkoituksissa, eikä lainkaan riskien arvioimiseksi; näin ollen on 
tärkeää sisällyttää nämä erilaiset sääntelytarkoitukset termillä "ja/tai". 

Tarkistus 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1.5 kohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tiedot ovat riittävät luokitukseen, 
pakkausmerkintöihin ja riskinarviointiin;

tulosten olisi oltava riittävät luokituksen, 
pakkausmerkintöjen ja/tai riskinarvioinnin 
laatimiseen,

Or.en

Perustelu

Joitakin myrkyllisyyden testejä (kuten akuutteja tutkimuksia) käytetään yksinomaan 
luokittelun ja merkinnän tarkoituksissa, eikä lainkaan riskien arvioimiseksi; näin ollen on 
tärkeää sisällyttää nämä erilaiset sääntelytarkoitukset termillä "ja/tai". 

Tarkistus 561
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. TESTAUS EI OLE TEKNISESTI 
MAHDOLLISTA

Poistetaan.

Tiettyä tutkittavaa ominaisuutta ei tarvitse 
testata, jos tutkimusta ei voida tehdä 
aineen ominaisuuksiin liittyvistä 
teknisistä syistä: esimerkiksi jos aine 
haihtuu tai reagoi erittäin helposti tai on 
epästabiili, jos aineen sekoittuminen 
veteen voi aiheuttaa tulipalon tai 
räjähdysvaaran tai jos aineen 
leimaaminen radioaktiivisesti tietyissä 
tutkimuksissa ei ole mahdollista. On aina 
noudatettava asiaan liittyvissä 
testimenetelmissä annettuja ja erityisesti 
tietyn menetelmän teknisiin rajoituksiin 
liittyviä ohjeita.

Or.en

Perustelu

Aktiiviaineiden arviointia ja lupamenettelyä koskevien tietojen antaminen on ehdottoman 
välttämätöntä, jotta voidaan suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä ja välttää 
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annettuun direktiiviin 98/8/EU sisältyvien 
voimassa olevien normien heikentäminen. Ehdotetut yleiset säännöt tietovaatimusten 
mukauttamiselle ovat ristiriidassa ihmisten terveyden suojelua ja ympäristönsuojelua 
koskevien tavoitteiden kanssa. 

Tarkistus 562
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. TUOTEKOHTAINEN, 
ALTISTUMISEEN PERUSTUVA 
TESTAUS

Poistetaan.

3.1. Liitteen II ja III 6 ja 7 osien 
mukaisesta testauksesta voidaan luopua 
altistumiseen perustuvien näkökohtien 
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perusteella.
3.2. Kaikissa tapauksissa on toimitettava 
riittävät perustelut ja dokumentaatio. 
Perusteena käytetään teknisten ohjeiden 
mukaisen altistumisen arviointia.

Or.en

Perustelu

Aktiiviaineiden arviointia ja lupamenettelyä koskevien tietojen antaminen on ehdottoman 
välttämätöntä, jotta voidaan suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä ja välttää 
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annettuun direktiiviin 98/8/EU sisältyvien 
voimassa olevien normien heikentäminen. Ehdotetut yleiset säännöt tietovaatimusten 
mukauttamiselle ovat ristiriidassa ihmisten terveyden suojelua ja ympäristönsuojelua 
koskevien tavoitteiden kanssa. 

Tarkistus 563
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Valmisteryhmä 9

Komission teksti Tarkistus

Valmisteet, joita käytetään kuitumaisten tai 
polymeerimateriaalien, kuten nahan, kumin 
tai paperi- tai tekstiilituotteiden 
säilyvyyden takaamiseen torjumalla 
mikrobien aiheuttamaa pilaantumista.

Valmisteet, joita käytetään kuitumaisten tai 
polymeerimateriaalien, kuten nahan, kumin 
tai paperi- tai tekstiilituotteiden 
säilyvyyden takaamiseen torjumalla 
mikrobien aiheuttamaa pilaantumista.

Näitä valmisteita ovat muun muassa 
tuotteet, jotka estävät mikro-organismien 
(kuten patogeenisten tai hajua 
aiheuttavien bakteerien) 
pintamuodostumista ja estävät hajujen 
muodostumista ja/tai joilla on muita 
käyttötarkoituksia.

Or.de

Perustelu

Tuoteryhmien luetteloon on sisällytettävä myös tekstiilialalla käytettävät biosidivalmisteet. 
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Tarkistus 564
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Valmisteryhmä 20

Komission teksti Tarkistus

Valmisteryhmä 20: -  Valmisteryhmä 20: Desinfiointiaineet 
elintarvikkeille ja rehuille
Tuotteet, joita käytetään elintarvikkeiden 
tai rehujen desinfiointiin torjumalla 
haitallisia eliöitä varastotiloissa.

Or.en

Perustelu

On säilytettävä biosidivalmisteiden ryhmä 20 (Elintarvikkeiden ja rehujen säilytysaineet) 
mutta sen määritelmää on muutettava, sillä nämä biosidivalmisteet eivät ole säilytysaineita 
vaan desinfiointiaineita. Esimerkiksi valmisteet, joita käytetään rehun desinfioimiseksi 
ihmisen patogeeneista, kuten salmonellasta, eivät täytä rehujen lisäaineita koskevien 
asetusten vaatimuksia. Ne eivät myöskään toimi säilytysaineina ja estä rehuja pilaantumasta. 
Näin ollen näitä tuotteita on pidettävä desinfioivina aineina.

Tarkistus 565
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Valmisteryhmä 20

Komission teksti Tarkistus

Valmisteryhmä 20: -  Valmisteryhmä 20: Desinfiointiaineet 
elintarvikkeille ja rehuille
Tuotteet, joita käytetään elintarvikkeiden 
tai rehujen desinfiointiin torjumalla 
haitallisia eliöitä varastotiloissa.

Or.en

Perustelu

On säilytettävä biosidivalmisteiden ryhmä 20, sillä nämä biosidivalmisteet eivät ole 
säilytysaineita vaan desinfiointiaineita. Esimerkiksi valmisteet, joita käytetään rehun 
desinfioimiseksi ihmisen patogeeneista, kuten salmonellasta, eivät täytä rehujen lisäaineita 
koskevien asetusten vaatimuksia. Näillä valmisteilla ei ole suotuisaa vaikutusta rehuihin, ne 
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eivät tehosta sen ominaisuuksia eikä niillä ole säilöntäominaisuutta. Niillä pyritään estämään 
munien, siipikarjanlihan sekä sianlihan salmonella-tartunnat, ja sen vuoksi niitä on pidettävä 
desinfioivina aineina, joiden ainut tarkoitus on suojella ihmisten terveyttä.

Tarkistus 566
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite V – Valmisteryhmä 20

Komission teksti Tarkistus

Valmisteryhmä 20: -  Valmisteryhmä 20: Desinfiointiaineet 
elintarvikkeille ja rehuille
Tuotteet, joita käytetään elintarvikkeiden 
tai rehujen desinfiointiin torjumalla 
haitallisia eliöitä varastotiloissa.

Or.en

Perustelu

On säilytettävä aiemman direktiivin 98/8/EY biosidivalmisteiden ryhmä 20 (Elintarvikkeiden
ja rehujen säilytysaineet) mutta sen määritelmää on muutettava, sillä nämä biosidivalmisteet 
eivät ole säilytysaineita vaan desinfiointiaineita (entinen määritelmä aiheutti sekaannusta). 
Esimerkiksi valmisteet, joita käytetään rehun desinfioimiseksi ihmisen patogeeneista, kuten 
salmonellasta, eivät täytä rehujen lisäaineita koskevien asetusten vaatimuksia. Näillä 
valmisteilla ei ole suotuisaa vaikutusta rehuihin eivätkä ne tehosta sen ominaisuuksia.

Tarkistus 567
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – johdanto – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ihmisten, eläinten ja ympäristön 
suojelun yhdenmukaisen ja korkean tason 
varmistamiseksi kaikki biosidivalmisteen 
käytöstä johtuvat riskit on tunnistettava. 
Tätä varten on tehtävä riskinarviointi 
biosidivalmisteen ehdotetun tavanomaisen 
käytön aikana esiintyvien riskien 
hyväksyttävyyden selvittämiseksi. Tämä 

2. Ihmisten, eläinten ja ympäristön 
suojelun yhdenmukaisen ja korkean tason 
varmistamiseksi kaikki biosidivalmisteen 
käytöstä johtuvat riskit on tunnistettava. 
Tätä varten on tehtävä riskinarviointi 
biosidivalmisteen ehdotetun tavanomaisen 
käytön aikana esiintyvien riskien 
hyväksyttävyyden selvittämiseksi. Tämä 
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tehdään arvioimalla biosidivalmisteen 
kuhunkin merkittävään yksittäiseen 
aineosaan liittyvät riskit.

tehdään arvioimalla biosidituotteen 
kuhunkin merkittävään yksittäiseen 
aineosaan liittyvät riskit siten, että 
kumulatiiviset, yhteis- ja 
synergiavaikutukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Perustelu

Kumulatiiviset, yhteis- ja synergiavaikutukset on otettava asianmukaisesti huomioon 
asiakirjojen arviointia koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 568
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – johdanto – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Biosidivalmisteen sisältämälle 
tehoaineelle tai -aineille on aina tehtävä 
riskinarviointi. Tämä on jo tehty 
tehoaineen sisällyttämiseksi liitteeseen I. 
Riskinarviointiin tulee sisältyä vaaran 
tunnustaminen ja tarvittaessa annos 
(pitoisuus) - vaste (vaikutus) -suhteen 
arviointi, altistumisen arviointi ja riskien 
luonnehdinta. Jos kvantitatiivista 
riskinarviointia ei voida suorittaa, tehdään 
kvalitatiivinen arviointi.

3. Biosidivalmisteen sisältämälle 
tehoaineelle tai -aineille on aina tehtävä 
riskinarviointi. Tämä on jo tehty 
tehoaineen sisällyttämiseksi liitteeseen I. 
Riskinarviointiin tulee sisältyä vaaran 
tunnustaminen ja tarvittaessa annos 
(pitoisuus) - vaste (vaikutus) -suhteen 
arviointi, altistumisen arviointi ja riskien 
luonnehdinta siten, että kumulatiiviset, 
yhteis- ja synergiavaikutukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon. Jos 
kvantitatiivista riskinarviointia ei voida 
suorittaa, tehdään kvalitatiivinen arviointi.

Or. en

Perustelu

Kumulatiiviset, yhteis- ja synergiavaikutukset on otettava asianmukaisesti huomioon 
asiakirjojen arviointia koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.  
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Tarkistus 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – johdanto – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Samalla tavalla arvioidaan lisäksi 
riskinarviointi kaikkien muiden 
biosidivalmisteessa olevien huolta 
aiheuttavien aineiden osalta, jos se on 
olennaista biosidivalmisteen käytön 
kannalta.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Riskien arviointi voidaan hyväksyä vain biosidituotteiden tehoaineiden osalta. Muiden 
aineiden arviointi johtaisi testimenettelyjen päällekkäisyyteen, eläinkokeet mukaan lukien, 
koska kaikki kemialliset ainesosat on arvioitava myös REACH-asetuksen soveltamisalan 
puitteissa. Sen sijaan asiakirja-aineistoihin on sisällytettävä kaikki saatavissa olevat tiedot 
muista kuin tehoaineista. 

Tarkistus 570
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – johdanto – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Samalla tavalla arvioidaan lisäksi 
riskinarviointi kaikkien muiden 
biosidivalmisteessa olevien huolta 
aiheuttavien aineiden osalta, jos se on 
olennaista biosidivalmisteen käytön 
kannalta.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Riskien arviointi voidaan hyväksyä vain biosidituotteiden tehoaineiden osalta. Muiden 
aineiden arviointi johtaisi testimenettelyjen päällekkäisyyteen, eläinkokeet mukaan lukien, 
koska kaikki kemialliset ainesosat on arvioitava myös REACH-asetuksen soveltamisalan 
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puitteissa. Sen sijaan asiakirja-aineistoihin on sisällytettävä kaikki saatavissa olevat tiedot 
muista kuin tehoaineista. 

Tarkistus 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – arviointi – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Biosidivalmisteen tehoaineelle on aina 
suoritettava riskinarviointi. Jos 
biosidivalmisteessa lisäksi on huolta 
aiheuttavia aineita, myös niiden riskit on 
arvioitava. Riskinarvioinnin on katettava 
biosidivalmisteen ehdotettu tavanomainen 
käyttö sekä pahin realistisesti mahdollinen 
tilanne mukaan lukien biosidivalmisteen tai 
sillä käsiteltyjen materiaalien tuotantoon ja 
hävittämiseen liittyvät asiat.

14. Biosidivalmisteen tehoaineelle on aina 
suoritettava riskinarviointi. Jos 
biosidituotteessa lisäksi on tarkkailtavia 
aineita, kaikki saatavissa olevat tiedot on 
sisällytettävä biosidivalmisteen 
hyväksymistä koskevaan asiakirja-
aineistoon. Tietojen on katettava 
biosidivalmisteen ehdotettu tavanomainen 
käyttö sekä pahin realistisesti mahdollinen 
tilanne mukaan lukien biosidivalmisteen tai 
sillä käsiteltyjen materiaalien tuotantoon ja 
hävittämiseen liittyvät asiat.

Or.en

Perustelu

Riskien arviointi voidaan hyväksyä vain biosidituotteiden tehoaineiden osalta. Muiden 
aineiden arviointi johtaisi testimenettelyjen päällekkäisyyteen, eläinkokeet mukaan lukien, 
koska kaikki kemialliset ainesosat on arvioitava myös REACH-asetuksen soveltamisalan 
puitteissa. Sen sijaan asiakirja-aineistoihin on sisällytettävä kaikki saatavissa olevat tiedot 
muista kuin tehoaineista. 

Tarkistus 572
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – arviointi – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Biosidivalmisteen tehoaineelle on aina 
suoritettava riskinarviointi. Jos 
biosidivalmisteessa lisäksi on huolta 

14. Biosidivalmisteen tehoaineelle on aina 
suoritettava riskinarviointi. Jos 
biosidituotteessa lisäksi on tarkkailtavia 
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aiheuttavia aineita, myös niiden riskit on 
arvioitava. Riskinarvioinnin on katettava 
biosidivalmisteen ehdotettu tavanomainen 
käyttö sekä pahin realistisesti mahdollinen 
tilanne mukaan lukien biosidivalmisteen tai 
sillä käsiteltyjen materiaalien tuotantoon ja 
hävittämiseen liittyvät asiat.

aineita, kaikki saatavissa olevat tiedot on 
sisällytettävä biosidivalmisteen 
hyväksymistä koskevaan asiakirja-
aineistoon. Tietojen on katettava 
biosidivalmisteen ehdotettu tavanomainen 
käyttö sekä pahin realistisesti mahdollinen 
tilanne mukaan lukien biosidivalmisteen tai 
sillä käsiteltyjen materiaalien tuotantoon ja 
hävittämiseen liittyvät asiat.

Or.en

Perustelu

Ks. myös liitteen VI johdannon 4 kohta. 

Tarkistus 573
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – arviointi – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. Biosidivalmisteen jokaisen tehoaineen 
ja jokaisen huolta aiheuttavan aineen 
riskien arviointiin tulee sisältyä vaaran 
tunnistaminen ja, mikäli mahdollista, 
asianmukaisten haitattomien annostasojen 
(NOAEL) määritys. Siihen tulee myös 
sisältyä soveltuvin osin annos (pitoisuus) -
vaste (vaikutus) -suhteen arviointi sekä 
altistumisen arviointi ja riskien 
luonnehdinta.

15. Biosidivalmisteen jokaisen tehoaineen 
ja jokaisen huolta aiheuttavan aineen 
riskien arviointiin tulee sisältyä vaaran 
tunnistaminen ja, mikäli mahdollista, 
asianmukaisten haitattomien annostasojen 
(NOAEL) määritys. Siihen tulee myös 
sisältyä soveltuvin osin annos (pitoisuus) -
vaste (vaikutus) -suhteen arviointi sekä 
altistumisen arviointi ja riskien 
luonnehdinta siten, että kumulatiiviset, 
yhteis- ja synergiavaikutukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Perustelu

Kumulatiiviset, yhteis- ja synergiavaikutukset on otettava asianmukaisesti huomioon 
asiakirjojen arviointia koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.
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Tarkistus 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – arviointi – 20 kohta – 9 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– immunotoksisuus

Or.en

Tarkistus 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – arviointi – 47 kohta

Komission teksti Tarkistus

47. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava sille toimitetut tiedot sen 
selvittämiseksi, aiheuttaako biosidivalmiste 
tarpeetonta kärsimystä kohteena oleville 
selkärankaisille. Tässä on arvioitava 
vaikutusmekanismi ja havaitut vaikutukset 
kyseisten selkärankaisten käyttäytymiseen 
ja terveyteen; jos on tarkoitus lopettaa 
kohteena oleva selkärankainen, on 
arvioitava, kuinka kauan kestää ennen kuin 
se kuolee ja miten kuolema tapahtuu.

47. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava sille toimitetut tiedot sen 
selvittämiseksi, aiheuttaako biosidivalmiste 
tarpeetonta kärsimystä ja kipua kohteena 
oleville selkärankaisille. Tässä on 
arvioitava vaikutusmekanismi ja havaitut 
vaikutukset kyseisten selkärankaisten 
käyttäytymiseen ja terveyteen; jos on 
tarkoitus lopettaa kohteena oleva 
selkärankainen, on arvioitava, kuinka 
kauan kestää ennen kuin se kuolee ja miten 
kuolema tapahtuu. Kutakin hyväksyttyä 
biosidituotetta koskevat mainitut 
arviointitulokset on julkaistava viraston 
verkkosivulla.

Or.en

Tarkistus 576
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – arviointi – 47 kohta
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Komission teksti Tarkistus

47. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava sille toimitetut tiedot sen 
selvittämiseksi, aiheuttaako biosidivalmiste 
tarpeetonta kärsimystä kohteena oleville 
selkärankaisille. Tässä on arvioitava 
vaikutusmekanismi ja havaitut vaikutukset 
kyseisten selkärankaisten käyttäytymiseen 
ja terveyteen; jos on tarkoitus lopettaa 
kohteena oleva selkärankainen, on 
arvioitava, kuinka kauan kestää ennen kuin 
se kuolee ja miten kuolema tapahtuu.

47. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava sille toimitetut tiedot sen 
selvittämiseksi, aiheuttaako biosidivalmiste 
tarpeetonta kärsimystä ja kipua kohteena 
oleville selkärankaisille. Tässä on 
arvioitava vaikutusmekanismi ja havaitut 
vaikutukset kyseisten selkärankaisten 
käyttäytymiseen ja terveyteen; jos on 
tarkoitus lopettaa kohteena oleva 
selkärankainen, on arvioitava, kuinka 
kauan kestää ennen kuin se kuolee ja miten 
kuolema tapahtuu. Kutakin hyväksyttyä 
biosidituotetta koskevat arviointitulokset 
on julkaistava viraston verkkosivulla.

Or.en

Tarkistus 577
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – päätöksenteko – 59 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vaikutuksen luonne ja sen vakavuus, – vaikutuksen luonne ja sen vakavuus 
siten, että kumulatiiviset, yhteis- ja 
synergiavaikutukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon,

Or. en

Perustelu

Kumulatiiviset, yhteis- ja synergiavaikutukset on otettava huomioon 
päätöksentekoprosessissa.

Tarkistus 578
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – päätöksenteko – 77 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

77. Toimivaltaiset viranomaiset tai 
komissio eivät saa hyväksyä 
biosidivalmistetta, jos tehoaineen tai huolta 
aiheuttavan aineen taikka niiden 
aineenvaihdunta-, hajoamis- tai 
reaktiotuotteiden ennakoitava pitoisuus 
pintavesissä tai niiden sedimenteissä sen 
jälkeen, kun biosidivalmistetta on käytetty 
ehdotetuissa käyttöolosuhteissa:

77. Toimivaltaiset viranomaiset tai 
komissio eivät saa hyväksyä 
biosidivalmistetta, jos tehoaineen tai huolta 
aiheuttavan aineen taikka niiden 
aineenvaihdunta-, hajoamis- tai 
reaktiotuotteiden ennakoitava pitoisuus 
pohjavesissä tai pintavesissä tai niiden 
sedimenteissä sen jälkeen, kun 
biosidivalmistetta on käytetty ehdotetuissa 
käyttöolosuhteissa:

Or.en

Perustelu

Tarkistus varmistaa vesiensuojelua koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten 
sopimusten noudattamisen.  

Tarkistus 579
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – päätöksenteko – 77 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– riski jättää noudattamatta tavoitteita tai 
normeja, joista on säädetty seuraavilla:
– direktiivi 98/83/EY, tai
– direktiivi 2000/60/EY tai
– direktiivi 2006/118/EY tai
– direktiivi 2008/56/EY, tai
– direktiivi 2008/105/EY, tai
– kansainväliset sopimukset, jotka 
sisältävät meriympäristön suojelemista 
pilaantumiselta koskevia tärkeitä 
velvoitteita, tai

Or.en
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Perustelu

Tarkistus varmistaa vesiensuojelua koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten 
sopimusten noudattamisen.  

Tarkistus 580
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – päätöksenteko – 77 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ellei tieteellisesti ole osoitettu, että 
asianmukaisissa kenttäolosuhteissa 
kyseistä pitoisuutta ei ole ylitetty.

Poistetaan.

Or.en

Perustelu

Tarkistus varmistaa vesiensuojelua koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten 
sopimusten noudattamisen.  


