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Módosítás 477
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bevezető bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben felsorolt anyagok nem 
terjednek ki a nanoanyagokra, kivéve, ha 
ezt kifejezetten megemlítik.

Or. en

Indokolás

A nanoanyagokat azért használják, mert tulajdonságaik eltérőek vagy jobbak az ömlesztett 
anyagokénál. Igen apró méretük és ebből adódóan a relatív felületük növekedése miatt új 
kockázatokat jelenthetnek. Ezért külön értékelést igényelnek. Egy anyag I. mellékletbe való 
felvétele nem érvényes a nanoanyagokra, kivéve, ha azt kifejezetten megemlítik, ellenkező 
esetben „szabad utat” adnának a nanoanyagoknak. Az itt javasolt szöveg a kozmetikai 
termékekről szóló rendeletből származik, amely szintén egy pozitív listán alapuló 
megközelítést követ bizonyos anyagok tekintetében (a II–VI. melléklet preambuluma).

Módosítás 478
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – difenakum – 9 sor – 8 oszlop 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve, hogy jellemzői alapján 
potenciálisan perzisztens, bioakkumulatív 
és mérgező vagy nagyon perzisztens és 
nagyon bioakkumulatív, a hatóanyagot a 9. 
cikknek megfelelően potenciálisan 
helyettesíthető anyagnak kell tekinteni.

Figyelembe véve, hogy jellemzői alapján 
megfelel az 1A. kategóriájú reprodukciót 
károsító anyagként való besorolás 
kritériumainak, és potenciálisan 
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
vagy nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív, a hatóanyagot a 9. cikknek 
megfelelően potenciálisan helyettesíthető 
anyagnak kell tekinteni.

Az engedélyezés feltételei: Figyelembe véve a víz vonatkozásában 
megállapított kockázatokat, annak tényét, 
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hogy a hatóanyag a madarakra és 
emlősökre nézve rendkívül mérgező, 
továbbá a csecsemők megmérgezésének 
kockázatát, a rezisztencia kialakulásának 
problémáját, valamint a célszervezetek
közé tartozó állatoknak okozott fájdalmat 
és elhúzódó szenvedést, az engedélyezésre 
a következő feltételeket kell alkalmazni:

Bizonyított a közegészségügyet fenyegető 
súlyos veszély, amelyet más eszközökkel 
nem lehet megfékezni.
A következő kockázatcsökkentő 
intézkedéseket kell meghozni:

(1) A hatóanyag névleges koncentrációja a 
termékben nem haladhatja meg a 75 mg/kg 
arányt, és csak használatra kész termékek 
engedélyezhetők.

(1) A hatóanyag névleges koncentrációja a 
termékben nem haladhatja meg a 75 mg/kg 
arányt, és csak használatra kész termékek 
engedélyezhetők.

(2) A termékeknek riasztó anyagot és adott 
esetben festékanyagot kell tartalmazniuk.

(2) A termékeknek riasztó anyagot és adott 
esetben festékanyagot kell tartalmazniuk.

(3) A termékek nem használhatók 
nyomjelző porként.

(3) A termékek nem használhatók 
nyomjelző porként.

(4) Minden elérhető és megfelelően 
alkalmazható kockázatcsökkentő 
intézkedés figyelembevételével és
meghozatalával az emberek, a 
célszervezetek közé nem tartozó állatok és 
a környezet elsődleges és másodlagos 
expozícióját a lehető legkisebbre 
csökkentették. Többek között ide tartozik a 
termék kizárólag munkavégzéssel 
összefüggő felhasználásra való korlátozása, 
a kiszerelés legnagyobb megengedett 
méretének meghatározása, valamint az 
illetéktelen beavatkozás ellen védett, 
biztonsági szerelvények használatára 
vonatkozó kötelezettség megállapítása.

(4) Minden elérhető és megfelelően 
alkalmazható kockázatcsökkentő 
intézkedés meghozatalával az emberek, a 
célszervezetek közé nem tartozó állatok és 
a környezet elsődleges és másodlagos 
expozícióját a lehető legkisebbre kell 
csökkenteni. Többek között ide tartozik a 
termék kizárólag munkavégzéssel
összefüggő felhasználásra való korlátozása, 
a kiszerelés legnagyobb megengedett 
méretének meghatározása, valamint az, 
hogy csak az illetéktelen beavatkozás ellen 
védett, biztonsági szerelvényeket szabad 
használni.

Or. en

Indokolás

A difenakum minden szempontból nagyon problémás anyag (toxicitás, perzisztencia, 
bioakkumuláció, teratogén jellemzők, a nem célszervezeteket érő hatások, az emberi 
egészségre gyakorolt hatások, a célszervezetek szenvedése). Csak akkor szabad használni, ha 
az a közegészségügyet fenyegető súlyos veszély megfékezése miatt bizonyítottan szükséges,
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mivel azt másként nem lehet megállítani. A kockázatcsökkentő intézkedéseknek jogilag 
kötelező erővel kell bírniuk. Az anyagot csak szakemberek használhatják szigorú feltételek 
mellett.

Módosítás 479
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 címsor – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A hatóanyagokról szóló 
dokumentációnak tartalmaznia kell azokat 
az adatokat, amelyekből adott esetben 
megállapítható az elfogadható napi felvétel 
(ADI), a szerrel dolgozó személy 
elfogadható expozíciós szintje (AOEL), az 
előre jelezhető környezeti koncentráció 
(PEC) és a becsült hatásmentes 
koncentráció (PNEC) értéke.

1. A hatóanyagokról szóló 
dokumentációnak tartalmaznia kell azokat 
az adatokat, amelyekből megállapítható, 
hogy az expozíció nem haladja meg a 
toxikológiai határértéket (TTC), illetve
amelyekből adott esetben megállapítható 
az elfogadható napi felvétel (ADI), a 
szerrel dolgozó személy elfogadható 
expozíciós szintje (AOEL), az előre 
jelezhető környezeti koncentráció (PEC) és 
a becsült hatásmentes koncentráció 
(PNEC) értéke.

Or.en

Indokolás

A toxikológiai határérték a „bizonyítékok súlyozásán” alapuló kockázatértékelő megközelítés, 
amelyet az élelmiszerekkel érintkező anyagok, valamint más ismeretlen toxicitású, de 
bizonyíthatóan alacsony humán-egészségügyi kockázatot jelentő anyagok biztonsági 
értékelésekor alkalmaznak. Az ismert információkkal és becsült viselkedéssel összekapcsolva 
a megközelítés a vegyi anyagokat osztályokba sorolja, amelyek saját elfogadható humán 
expozíciós határértékekkel rendelkeznek. Ha az expozíció ezen igen alacsony szintek alatt van, 
a toxikológiai vizsgálat elkerülhető. Egy projekt jelenleg is folyamatban van az International 
Life Science Institute irányítása alatt, amelynek keretében néhány biocid termék tekintetében
TTC-megközelítést dolgoznak ki. 

Módosítás 480
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 címsor – 1 pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hatóanyagokról szóló 
dokumentációnak tartalmaznia kell azokat 
az adatokat, amelyekből adott esetben 
megállapítható az elfogadható napi felvétel 
(ADI), a szerrel dolgozó személy 
elfogadható expozíciós szintje (AOEL), az 
előre jelezhető környezeti koncentráció 
(PEC) és a becsült hatásmentes 
koncentráció (PNEC) értéke.

(1) A hatóanyagokról szóló 
dokumentációnak tartalmaznia kell azokat 
az adatokat, amelyekből megállapítható, 
hogy az expozíció nem haladja meg a 
toxikológiai határértéket (TTC), illetve
amelyekből adott esetben megállapítható
az elfogadható napi felvétel (ADI), a 
szerrel dolgozó személy elfogadható 
expozíciós szintje (AOEL), az előre 
jelezhető környezeti koncentráció (PEC) és 
a becsült hatásmentes koncentráció 
(PNEC) értéke.

Or.en

Indokolás

A toxikológiai határérték a „bizonyítékok súlyozásán” alapuló kockázatértékelő megközelítés, 
amelyet széles körben alkalmaznak az élelmiszer-adalékanyagok, színezékanyagok, 
élelmiszerekkel érintkező anyagok, valamint más ismeretlen toxicitású, de bizonyíthatóan 
alacsony humán expozíciót jelentő anyagok biztonsági értékelésekor. Az ismert szerkezeti 
információkkal és becsült metabolizmussal vagy más viselkedéssel összekapcsolva ez a 
megközelítés a vegyi anyagokat osztályokba sorolja, amelyek mind saját elfogadható humán 
expozíciós határértékekkel rendelkeznek. Ha az expozíció ezen igen alacsony szintek alatt van, 
a toxikológiai vizsgálat elkerülhető. 

Módosítás 481
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 címsor – 4 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az engedélyeztetéshez szükséges 
vizsgálatokat a 440/2008/EK tanácsi 
rendeletben leírt módszerek szerint kell 
végezni. Ha azonban egy adott módszer 
vagy leírása nem megfelelő, egyéb –
lehetőség szerint nemzetközileg elismert –
módszereket kell alkalmazni, indokolva 
alkalmazásukat.

4. Az engedélyeztetéshez szükséges 
vizsgálatokat a 440/2008/EK tanácsi 
rendeletben leírt módszerek szerint kell 
végezni. Ha azonban egy adott módszer 
vagy leírása nem megfelelő, egyéb, 
tudományosan alátámasztott módszereket 
kell alkalmazni, indokolva alkalmazásukat.
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Or.en

Indokolás

A II. melléklet 4. pontjának eredeti megfogalmazása nem elég pontos, és akadályozza a IV. 
mellékletben említett, az állatkísérleteket helyettesítő vizsgálatok alkalmazását. 

Módosítás 482
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 címsor – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az engedélyeztetéshez szükséges 
vizsgálatokat a 440/2008/EK tanácsi 
rendeletben leírt módszerek szerint kell 
végezni. Ha azonban egy adott módszer 
vagy leírása nem megfelelő, egyéb –
lehetőség szerint nemzetközileg elismert –
módszereket kell alkalmazni, indokolva 
alkalmazásukat.

(4) Az engedélyeztetéshez szükséges 
vizsgálatokat a 440/2008/EK tanácsi 
rendeletben leírt módszerek szerint kell 
végezni. Ha azonban egy adott módszer 
vagy leírása nem megfelelő, egyéb, 
tudományosan alátámasztott módszereket 
kell alkalmazni, indokolva alkalmazásukat.

Or.en

Indokolás

A II. melléklet 4. pontjának eredeti megfogalmazása nem elég pontos, és akadályozza a IV. 
mellékletben említett, az állatkísérleteket helyettesítő vizsgálatok alkalmazását. 

Módosítás 483
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Mielőtt az e mellékletben felsorolt 
tulajdonságok meghatározása céljából 
újabb vizsgálatokra kerülne sor, 
valamennyi rendelkezésre álló in vitro
adatot, in vivo adatot, humán szakirodalmi 
adatot, valid (Q)SAR-ból származó adatot, 

 Mielőtt az e mellékletben felsorolt 
tulajdonságok meghatározása céljából 
újabb vizsgálatokra kerülne sor, 
valamennyi rendelkezésre álló in vitro
adatot, in vivo adatot, humán szakirodalmi 
adatot, valid (Q)SAR-ból származó adatot, 



PE439.930v03-00 8/75 AM\811563HU.doc

HU

valamint rokon szerkezetű anyagokra 
vonatkozó adatot (kereszthivatkozási 
megközelítés) először ki kell értékelni. 
Kerülni kell a maró hatású anyagokkal 
korróziót okozó koncentrációban/dózisban 
végzett in vivo vizsgálatokat. A vizsgálatok 
végrehajtása előtt az ebben a mellékletben 
foglaltakon túlmenően tanulmányozni kell
a vizsgálati stratégiákra vonatkozó egyéb 
iránymutatásokat.

valamint rokon szerkezetű anyagokra 
vonatkozó adatot (kereszthivatkozási 
megközelítés) először ki kell értékelni. 
Kerülni kell a maró hatású anyagokkal 
korróziót okozó koncentrációban/dózisban 
végzett in vivo vizsgálatokat. A vizsgálatok 
végrehajtása előtt az ebben a mellékletben 
foglaltakon túlmenően intelligens
vizsgálati stratégiákra vonatkozó egyéb 
iránymutatásokat kell kérni az 
állatkísérleteket helyettesítő 
vizsgálatokban jártas szakértőktől.

Or.en

Indokolás

Hangsúlyozni kell a 3R-szakértők által nyújtott tanácsadás szükségességét. Támogatni kell a 
kérelmezőket az intelligens vizsgálati stratégiák megtervezésében, hogy elkerülhetők legyenek 
a szükségtelen vagy párhuzamos kísérletek, és minimálisra csökkenjen az állatkísérletek 
száma. 

Módosítás 484
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Mielőtt az e mellékletben felsorolt 
tulajdonságok meghatározása céljából 
újabb vizsgálatokra kerülne sor, 
valamennyi rendelkezésre álló in vitro
adatot, in vivo adatot, humán szakirodalmi 
adatot, valid (Q)SAR-ból származó adatot, 
valamint rokon szerkezetű anyagokra 
vonatkozó adatot (kereszthivatkozási 
megközelítés) először ki kell értékelni. 
Kerülni kell a maró hatású anyagokkal 
korróziót okozó koncentrációban/dózisban 
végzett in vivo vizsgálatokat. A vizsgálatok 
végrehajtása előtt az ebben a mellékletben 
foglaltakon túlmenően tanulmányozni kell
a vizsgálati stratégiákra vonatkozó egyéb 
iránymutatásokat.

 Mielőtt az e mellékletben felsorolt 
tulajdonságok meghatározása céljából 
újabb vizsgálatokra kerülne sor, 
valamennyi rendelkezésre álló in vitro
adatot, in vivo adatot, humán szakirodalmi 
adatot, valid (Q)SAR-ból származó adatot, 
valamint rokon szerkezetű anyagokra 
vonatkozó adatot (kereszthivatkozási 
megközelítés) először ki kell értékelni. 
Kerülni kell a maró hatású anyagokkal 
korróziót okozó koncentrációban/dózisban 
végzett in vivo vizsgálatokat. A vizsgálatok 
végrehajtása előtt az ebben a mellékletben 
foglaltakon túlmenően intelligens
vizsgálati stratégiákra vonatkozó egyéb 
iránymutatásokat kell kérni az 
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állatkísérleteket helyettesítő 
vizsgálatokban jártas szakértőktől.

Or.en

Indokolás

Hangsúlyozni kell a szakértők által nyújtott tanácsadás szükségességét. Támogatni kell a 
kérelmezőket az intelligens vizsgálati stratégiák megtervezésében, hogy elkerülhetők legyenek 
a szükségtelen vagy párhuzamos kísérletek, és minimálisra csökkenjen az állatkísérletek 
száma. 

Módosítás 485
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 1 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.1.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
– az anyag besorolása szerint bőrre maró 
hatású vagy bőrirritáló; vagy
– az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy lúg 
(pH > 11,5); vagy
– az anyag szobahőmérsékleten levegőben 
gyúlékony; vagy
– besorolása alapján az anyag bőrrel való 
érintkezéskor nagyon mérgező; vagy
– a bőrön keresztüli expozíciós útra 
vonatkozó akut toxicitási vizsgálat a 
dózishatárértékig (2000 
mg/testsúlykilogramm) nem jelez 
bőrirritációt.

törölve

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság 2009. július 23-án két in vitro módszert fogadott el a bőrirritációs 
vizsgálatokra: az „EpiDerm SIT” és a „SkinEthic RHE” próbákat. Következésképpen a 
bőrirritációs in vivo vizsgálatok már nem szükségesek, és azokat törölni kell a II. melléklet 
adatszolgáltatási követelményei közül. A 440/2008/EK rendelet műszaki fejlődéshez való első 
hozzáigazítása új vizsgálati iránymutatást tartalmazott az in vitro bőrirritációs vizsgálatokra
vonatkozóan, amely e rendelet alkalmazásában felválthatja az in vivo módszert. 
Következésképpen az in vivo módszer már nem szükséges, ezért azt törölni kell.
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Módosítás 486
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 2 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha:
– az anyag besorolása szerint komoly 
szemkárosodás veszélyét magában 
hordozó, szemirritáló hatású; vagy
– az anyag besorolása szerint bőrre maró 
hatású, és amennyiben a kérelmező az 
anyagot szemre irritáló hatásúként sorolta 
be; vagy
– az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy lúg 
(pH > 11,5); vagy
– az anyag szobahőmérsékleten levegőben 
gyúlékony.

törölve

Or. en

Indokolás

2009. szeptember 7-én az OECD hivatalosan elfogadott két alternatív módszert az egészségügyi 
hatások vizsgálati iránymutatásaiként a súlyos szemirritáció értékelésére. A kidolgozott új 
vizsgálati iránymutatások a TG 437. sz. vizsgálati iránymutatásként – Szarvasmarha szaruhártya 
opacitás és permeabilitás teszt (BCOP) – és a TG 438. sz. vizsgálati iránymutatásként – Izolált 
csirkeszem teszt (ICE) – szerepelnek. Következésképpen a szemirritációs in vivo vizsgálatot 
törölni kell a II. melléklet adatszolgáltatási követelményei közül.

Módosítás 487
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.3. E végpont értékelése az alábbi, 
egymást követő lépéseket tartalmazza:

6.3. E végpont értékelése az alábbi, 
egymást követő lépéseket tartalmazza:

(1) a rendelkezésre álló emberi, állati és 
alternatív adatok értékelése,

(1) a rendelkezésre álló emberi, állati és 
alternatív adatok értékelése,
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(2) in vivo vizsgálat. (2) in vivo vizsgálat.
A 2. lépést nem kell elvégezni, ha: A 2. lépést nem kell elvégezni, ha:

– a rendelkezésre álló információk alapján 
az anyag bőrszenzibilizáló vagy maró 
hatásúként sorolandó be; vagy

– a rendelkezésre álló információk alapján 
az anyag bőrszenzibilizáló vagy maró 
hatásúként sorolandó be; vagy

– az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy lúg 
(pH > 11,5); vagy

– az anyag erős sav (pH < 2,0) vagy lúg 
(pH > 11,5); vagy

– az anyag szobahőmérsékleten levegőben 
gyúlékony.

– az anyag szobahőmérsékleten levegőben 
gyúlékony.

Az in vivo vizsgálatra az elsődleges 
módszer az egereken végzett helyi 
nyirokcsomó-vizsgálat (LLNA). Ettől 
eltérő vizsgálat kizárólag rendkívüli 
körülmények esetén alkalmazható. Más 
vizsgálat alkalmazását meg kell indokolni.

Az in vivo vizsgálatra az elsődleges 
módszer az egereken végzett csökkentett 
hatókörű helyi nyirokcsomó-vizsgálat 
(rLLNA) mint olyan szűrővizsgálat, amely 
különbséget tesz a szenzibilizáló és nem 
szenzibilizáló anyagok között. A teljes 
körű LLNA-t akkor kell végrehajtani, ha 
ismert, hogy el kell végezni a 
szenzibilizáló hatás értékelését. Ettől eltérő 
vizsgálat kizárólag rendkívüli körülmények 
esetén alkalmazható. Más vizsgálat 
alkalmazását meg kell indokolni.

Or. en

Indokolás

A kísérletekre használt állatok számának csökkentésére irányuló intézkedésként az egereken 
végzett csökkentett hatókörű helyi nyirokcsomó-vizsgálatot (rLLNA) kell végrehajtani a 
szenzibilizáló és nem szenzibilizáló anyagok megkülönböztetése érdekében. Vö. ehhez 
kapcsolódóan az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központ (ECVAM) 
tudományos tanácsadó bizottságának (ESAC) 2007. szeptember 27-i nyilatkozatával.

Módosítás 488
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.4. Amennyiben az I. szinten említett 
bármelyik genotoxicitási vizsgálat 
eredménye pozitív, mérlegelni kell 
mutagén hatásra történő, megfelelő in vivo
vizsgálat elvégzését.

6.4. Amennyiben az I. szinten említett 
bármelyik genotoxicitási vizsgálat 
eredménye pozitív, mérlegelni kell 
mutagén hatásra történő, megfelelő in vivo
vizsgálat elvégzését.
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Új anyagok esetében a 28 vagy 90 napos, 
többszöri dózissal összefüggésben végzett 
toxikológiai vizsgálat részeként tanácsos 
értékelni az in vivo mikrosejtmag-
vizsgálat paramétereit.

Or. en

Indokolás

Az I. szint vizsgálatai a mutagén/genotoxikus hatás különböző módozatait vizsgálják, 
amelyeket az összkép pontos kirajzolása érdekében a „bizonyítékok súlyozásán” alapuló 
megközelítés részeként együttesen kell vizsgálni.

Módosítás 489
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 4 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.4.1. Pozitív eredmény esetén mérlegelni 
kell mutagén hatásra történő további 
vizsgálatok elvégzését.

6.4.1. Pozitív eredmény esetén mérlegelni 
kell mutagén hatásra történő további 
vizsgálatok elvégzését. Ezt a vizsgálatot 
nem kell elvégezni antimikrobiális 
anyagok vagy készítmények esetében.

Or. en

Módosítás 490
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 4 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.4.3. A vizsgálatot általában nem 
szükséges elvégezni, ha megfelelő adatok 
állnak rendelkezésre emlőssejten végzett 
megbízható in vivo génmutációs vizsgálat 
alapján.

6.4.3. A vizsgálatot nem szükséges 
elvégezni, ha máshol megfelelő adatok 
állnak rendelkezésre emlőssejten végzett 
megbízható in vivo génmutációs vizsgálat 
alapján.
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Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a kérelmezőnek magának nem kellett elvégeznie az in vivo vizsgálatot, 
illetve hogy a vizsgálatot az ő utasítására végezték el.

Módosítás 491
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 4 4 szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.4.4. Ha az I. szinten szereplő bármelyik 
in vitro genotoxicitási vizsgálat eredménye 
pozitív és még nem áll rendelkezésre in 
vivo vizsgálatból származó eredmény, a 
kérelmezőnek megfelelő szomatikus sejten 
végzett in vivo genotoxicitási vizsgálatra 
kell javaslatot tennie.

6.4.4. Ha az I. szinten szereplő bármelyik 
in vitro genotoxicitási vizsgálat eredménye 
pozitív és még nem áll rendelkezésre in 
vivo vizsgálatból származó eredmény, a 
kérelmezőnek megfelelő szomatikus sejten 
végzett in vivo genotoxicitási vizsgálatra 
kell javaslatot tennie. Új anyagok esetében 
a 28 vagy 90 napos, többszöri dózissal 
összefüggésben végzett toxikológiai 
vizsgálat részeként értékelni lehet az in 
vivo mikrosejtmag-vizsgálat paramétereit.

Or. en

Indokolás

A gyógyszeriparban egyre elterjedtebbé válik, hogy a mikrosejtmag-vizsgálatokat beépítik a 
patkányokon végzett 28 vagy 90 napos általános toxikológiai vizsgálatokba, olyan 
módszerként, amellyel önálló in vivo vizsgálat nélkül eredményesen lehet adatokat gyűjteni a 
mutagén hatásról. E megközelítés szerint a mikrosejtmag-indukciót úgy határozzák meg, hogy 
a vizsgálat során több időszakaszban perifériás vért, a vizsgálat végén pedig csontvelőmintát 
vesznek.
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Módosítás 492
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 5 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.5. A vizsgálat(oka)t általában nem 
szükséges elvégezni, ha:

6.5. A vizsgálat(oka)t általában nem 
szükséges elvégezni, ha:

- az anyag besorolása szerint bőrre maró 
hatású.

- az anyag besorolása szerint bőrre maró 
hatású.

A szájon keresztüli expozíciós úton kívül 
(6.5.1. pont) a gázoktól eltérő anyagok 
esetében a 6.5.2–6.5.3. pont alatt említett 
információkat legalább egy másik útra is 
meg kell adni. A második expozíciós út 
kiválasztása az anyag jellegétől és a 
humán expozíció valószínűsíthető útjától 
függ. Ha csak egyetlen expozíciós út van, 
csak azzal kapcsolatban kell információt 
adni.

Or. en

Indokolás

Nem szabad megkövetelni vagy ösztönözni az akut toxicitásra vonatkozó, több expozíciós 
útra kiterjedő vizsgálatokat. A nemrégiben elvégzett két retrospektív adatelemzés – amely 
az akut orális, dermális és inhalációs toxicitás szabályozási besorolásai közötti egybeesést 
vizsgálta több száz agrokémiai és biocid hatóanyag, valamint közel 2000 ipari vegyi 
anyag tekintetében – megállapította, hogy a dermális vizsgálatok a veszélyek osztályozása 
terén az esetek több mint 99%-ában nem jelentettek hozzáadott értéket az orális 
vizsgálatok adataihoz képest. Az adatszolgáltatási kötelezettségeket felül kell vizsgálni, 
hogy azok tükrözzék ezen új megállapításokat.
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Módosítás 493
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 5 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.5.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha 
a belélegzésen keresztüli expozíciós úttal 
kapcsolatban rendelkezésre áll akut 
toxicitási vizsgálat (6.5.2. pont).

6.5.1. A vizsgálatot nem kell elvégezni, ha 
a belélegzésen keresztüli expozíciós úttal 
kapcsolatban rendelkezésre áll akut 
toxicitási vizsgálat (6.5.2. pont).

Az akut toxikus osztály módszer az 
elsődlegesen választandó módszer az in 
vivo vizsgálatoknál. Csak kivételes 
körülmények között alkalmazható más 
módszer, amely esetben ezt meg kell 
indokolni.

Or. en

Indokolás

A kísérletekhez használt állatok számának minimalizálása érdekében meg kell határozni az 
akut toxicitás értékelési módszerét. A 440/2008/EK tanácsi rendelet az akut toxikus osztály 
módszert és a rögzített dózisú eljárást is javasolja. Az akut toxikus osztály módszer kevesebb 
állatot használ fel, mint a rögzített dózisú eljárás, ezért ezt a módszert kell választani.

Módosítás 494
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 5 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.5.2. Akkor indokolt a belélegzésen 
keresztüli expozíciós utat vizsgálni, ha az 
anyag gőznyomását és/vagy 
aeroszoloknak, belélegezhető méretű 
részecskéknek vagy cseppeknek való
expozíció lehetőségét figyelembe véve a 
belélegzéssel történő humán expozíció 

6.5.2. Csak akkor indokolt a belélegzésen 
keresztüli expozíciós utat vizsgálni, ha az 
anyag gőznyomását és/vagy 
aeroszoloknak, belélegezhető méretű 
részecskéknek vagy cseppeknek való 
expozíció lehetőségét figyelembe véve ez a 
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valószínűsíthető. humán expozíció elsődleges útja. Az akut 
toxikus osztály módszer az elsődlegesen 
választandó módszer az in vivo 
vizsgálatoknál. Csak kivételes 
körülmények között szabad használni a 
klasszikus „halálos koncentráció” (LC50) 
vizsgálatot. Más vizsgálat alkalmazását 
meg kell indokolni.

Or. en

Indokolás

A több expozíciós útra kiterjedő vizsgálat nem szükséges, ha az elsődleges cél a veszély 
osztályozása. A felesleges vizsgálatok megelőzése céljából felülvizsgált adatszolgáltatási 
követelmények jelentősen csökkenthetnék a költségeket és az állatok alkalmazását. 
Amennyiben a belélegzés képezi az elsődleges humán expozíciós forgatókönyvet, az OECD 
állatkísérletek csökkentésével kapcsolatos akut toxikus osztály vizsgálati iránymutatásokat 
kell alkalmazni a halálos koncentrációt alkalmazó klasszikus módszer helyett.

Módosítás 495
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 5 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.5.3. A bőrön keresztüli expozíció 
vizsgálata akkor indokolt, ha:

törölve

(1) nem áll fenn az anyag belélegzésének 
valószínűsége ; valamint

(2) fennáll az anyag bőrrel való 
érintkezésének valószínűsége a gyártás 
és/vagy használat során; valamint

(3) a fizikai-kémiai és toxikológiai 
tulajdonságok arra utalnak, hogy a bőrön 
át történő felszívódás jelentős mértékű 
lehet.

Or. en
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Indokolás

Ezt az adatszolgáltatási követelményt a fenti elemzés alapján törölni kell, amely 
megállapította, hogy az esetek több mint 99%-ában a dermális osztályozás egybeesik az orális 
osztályozással, illetve annál kevésbé súlyos. A dermális osztályozás így az orális vizsgálatok 
adataira való közvetlen kereszthivatkozásokon alapulhat.

Módosítás 496
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 6 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.6.1. A rövid távú (28 napos) toxikológiai 
vizsgálatot nem szükséges elvégezni, ha:

6.6.1. A rövid távú (28 napos) toxikológiai 
vizsgálatot nem szükséges elvégezni, ha:

– megbízható szubkrónikus (90 napos) 
vagy krónikus toxikológiai vizsgálat áll 
rendelkezésre, feltéve hogy megfelelő fajt, 
dózist, oldószert és beadási módot 
alkalmaztak a vizsgálathoz; vagy

– megbízható szubkrónikus (90 napos) 
vagy krónikus toxikológiai vizsgálat áll 
rendelkezésre, illetve az tervbe van véve, 
feltéve hogy megfelelő fajt, dózist, 
oldószert és beadási módot alkalmaztak 
vagy fognak alkalmazni a vizsgálathoz; 
vagy

– ha az anyag azonnal lebomlik és a 
bomlástermékekről elegendő adat áll 
rendelkezésre; vagy

– ha az anyag azonnal lebomlik és a 
bomlástermékekről elegendő adat áll 
rendelkezésre; vagy

– a releváns humán expozíció kizárható a 
IV. melléklet 3. szakaszával összhangban.

– a releváns humán expozíció kizárható a 
IV. melléklet 3. szakaszával összhangban.

A megfelelő expozíciós utat az alábbiak 
alapján kell kiválasztani:

A bőrön keresztüli expozíció vizsgálata 
akkor indokolt, ha:

A vizsgálatot szájon keresztüli expozíciós 
úton kell elvégezni, kivéve, ha:

(1) nem áll fenn az anyag belélegzésének 
valószínűsége ; és

(1) a humán expozíció elsődleges útja
dermális, és a következő kritériumok 
egyike teljesül:

- a fizikai-kémiai és toxikológiai 
tulajdonságok, beleértve a bőrbehatoló 
képesség in vitro vizsgálatát is (azaz 
OECD TG 428.), azt jelzik, hogy a bőrön 
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keresztüli biológiai hasznosulás jelentős, 
vagy

- rokon szerkezetű anyagoknál jelentős 
dermális toxicitás vagy bőrbehatoló 
képesség ismeretes.

(2) fennáll az anyag bőrrel való 
érintkezésének valószínűsége a gyártás 
és/vagy használat során; valamint

(2) a humán expozíció elsődlegesen 
belégzés útján valósul meg, figyelembe 
véve az anyag gőznyomását és az 
aeroszoloknak, belélegezhető méretű 
részecskéknek vagy cseppeknek való 
expozíció gyakoriságát, mértékét és 
időtartamát.

(3) a fizikai-kémiai és toxikológiai 
tulajdonságok arra utalnak, hogy a bőrön 
át történő felszívódás jelentős mértékű 
lehet.

Akkor indokolt a belélegzésen keresztüli 
expozíciós utat vizsgálni, ha az anyag 
gőznyomását és/vagy aeroszoloknak, 
belélegezhető méretű részecskéknek vagy 
cseppeknek való expozíció lehetőségét 
figyelembe véve a belélegzéssel történő 
humán expozíció valószínűsíthető.

A vizsgálatot csak egy expozíciós úton kell 
elvégezni. Más expozíciós utak toxicitási 
becsléseit farmakokinetikai modellezésre 
kell alapozni.

A szubkrónikus (90 napos) toxikológiai 
vizsgálatot (II. szint 6.6.2. pontja) kell 
javasolnia a kérelmezőnek, ha: a humán 
expozíció gyakorisága és időtartama azt 
jelzi, hogy a hosszabb távú vizsgálat 
indokolt; valamint az alábbi feltételek 
egyike teljesül:

A szubkrónikus (90 napos) toxikológiai 
vizsgálatot (II. szint 6.6.2. pontja) kell 
javasolnia a 28 napos vizsgálat helyett a 
kérelmezőnek, ha: a humán expozíció 
gyakorisága és időtartama azt jelzi, hogy 1 
hónapnál hosszabb, de 12 hónapnál 
rövidebb vizsgálat indokolt; valamint a 
rendelkezésre álló adatok arra utalnak, 
hogy az anyag kinetikai vagy egyéb 
tulajdonságai vagy anyagcseretermékei 
olyanok, hogy a negatív hatások rövid 
távú toxikológiai vizsgálattal nem 
mutathatók ki.

– egyéb rendelkezésre álló adatok arra 
utalnak, hogy az anyagnak lehetnek olyan 
veszélyes tulajdonságai, melyek rövid távú 
toxikológiai vizsgálattal nem mutathatók 
ki; vagy

– megfelelően megtervezett 
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toxikokinetikai vizsgálatokkal 
kimutatható, hogy az anyag vagy annak 
anyagcseretermékei bizonyos szövetekben 
vagy szervekben felhalmozódnak, amit egy 
rövid távú toxikológiai vizsgálat 
valószínűleg nem mutatna ki, de ami 
tartósabb expozíció esetén káros 
hatásokat okozhat.

További vizsgálatokra lehet szükség, 
illetve további vizsgálatokra kell javaslatot 
tennie a kérelmezőnek az alábbi 
esetekben:

Az ismert, egyes szervekre toxikus (pl. 
neurotoxikus) hatású anyagokkal 
molekuláris szinten rokon anyagok 
tekintetében a további lényeges 
paramétereket ideális esetben egy 28 vagy 
90 napos vizsgálat keretében értékelik az 
önálló, pl. neurotoxicitásra irányuló 
vizsgálat helyett. További önálló 
vizsgálatok csak kivételes körülmények 
között végezhetők.

– a megfigyelhető káros hatást nem okozó 
szint (NOAEL) a 28 napos vagy a 90 
napos vizsgálat során nem határozható 
meg, kivéve ha a NOAEL-érték 
meghatározásának sikertelenségét a 
toxikus ártalom hiánya okozza; vagy

– különösen aggályos toxicitás esetén (pl. 
komoly/súlyos hatások); vagy

– olyan hatás észlelése esetén, melyre 
vonatkozóan a rendelkezésre álló 
vizsgálati adatok a toxikológiai és/vagy 
kockázatjellemzéshez nem megfelelőek. 
Ezekben az esetekben az említett hatások 
kivizsgálására szolgáló speciális 
toxikológiai (pl. immuntoxikológiai, 
neurotoxikológiai) vizsgálatok elvégzése is 
indokolt lehet; vagy

– az eredeti többszöri dózisos vizsgálatban 
alkalmazott expozíciós út a várt humán 
expozíció tekintetében nem volt megfelelő, 
és nem lehet az egyik úttal kapcsolatos 
megállapításokat más expozíciós útra 
extrapolálni; vagy

– az expozíció különösen aggályos (pl. a 
humán toxicitást várhatóan kiváltó 
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dózisszintet megközelítő expozíciót 
eredményező felhasználás fogyasztási 
cikkekben); vagy

– a vizsgált anyaggal egyértelműen rokon 
molekulaszerkezetű anyagoknál 
kimutatott hatások a 28 napos vagy a 90 
napos vizsgálat során nem voltak 
kimutathatók.

Or. en

Indokolás

28 napos vagy 90 napos vizsgálatra van csak szükség. Nem kapunk lényeges új ismereteket, 
ha mindkettő elvégzésére sor kerül. A végpontok együttes értékelése általánosan elfogadott 
gyakorlat a vizsgálat hatékonyságának javítására, és azt ösztönözni kell mint olyan eszközt, 
amely minimalizálja az önálló neurotoxikológiai vagy más „speciális” vizsgálatok elvégzését.

Módosítás 497
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 6 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.6.2. A szubkrónikus (90 napos) 
toxikológiai vizsgálatot nem szükséges 
elvégezni, ha:

6.6.2. A szubkrónikus (90 napos) 
toxikológiai vizsgálatot nem szükséges 
elvégezni, ha:

– megbízható rövid távú (28 napos) 
toxikológiai vizsgálat áll rendelkezésre, 
amely súlyos mérgező hatásokat mutatott 
ki azon kritériumok szerint, melyek alapján 
az anyag az R48 mondattal jellemezhető, 
és amely vizsgálat 28 napra vonatkoztatott 
NOAEL-megfigyelései – a megfelelő 
bizonytalansági tényező alkalmazását 
követően és azonos expozíciós utat 
tekintve – extrapolálhatóak a NOAEL 90 
napos vizsgálatára; vagy

– megbízható rövid távú (28 napos) 
toxikológiai vizsgálat áll rendelkezésre, 
amely súlyos mérgező hatásokat mutatott 
ki azon kritériumok szerint, melyek alapján 
az anyag az R48 mondattal jellemezhető, 
és amely vizsgálat 28 napra vonatkoztatott 
NOAEL-megfigyelései – a megfelelő 
bizonytalansági tényező alkalmazását 
követően és azonos expozíciós utat 
tekintve – extrapolálhatóak a NOAEL 90 
napos vizsgálatára; vagy

– megbízható krónikus toxikológiai 
vizsgálat áll rendelkezésre, feltéve hogy 
megfelelő fajt és expozíciós utat 
alkalmaztak a vizsgálathoz; vagy

– megbízható krónikus toxikológiai 
vizsgálat áll rendelkezésre, feltéve hogy 
megfelelő fajt és expozíciós utat 
alkalmaztak a vizsgálathoz; vagy
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– az anyag azonnal lebomlik és a 
bomlástermékekről elegendő adat áll 
rendelkezésre (a szisztémás és a bevitel 
helyén kialakuló hatásokról egyaránt); 
vagy

– az anyag azonnal lebomlik és a 
bomlástermékekről elegendő adat áll 
rendelkezésre (a szisztémás és a bevitel 
helyén kialakuló hatásokról egyaránt); 
vagy

– az anyag nem reaktív, oldhatatlan és nem 
lélegezhető be, valamint a 28 napos 
„határérték-vizsgálat” nem utal sem 
felszívódásra, sem toxicitásra, különösen, 
ha az ilyen minta korlátozott humán 
expozícióval párosul. 

– az anyag nem reaktív, oldhatatlan és nem 
lélegezhető be, valamint a 28 napos 
„határérték-vizsgálat” nem utal sem 
felszívódásra, sem toxicitásra, különösen, 
ha az ilyen minta korlátozott humán 
expozícióval párosul. 

A megfelelő expozíciós utat az alábbiak 
alapján kell kiválasztani:

A bőrön keresztüli expozíció vizsgálata 
akkor indokolt, ha:

A vizsgálatot szájon keresztüli expozíciós 
úton kell elvégezni, kivéve, ha:

(1) fennáll az anyag bőrrel való 
érintkezésének valószínűsége a gyártás 
és/vagy használat során; valamint

(1) a humán expozíció elsődleges útja
dermális, és a következő kritériumok 
egyike teljesül:

- a fizikai-kémiai és toxikológiai 
tulajdonságok, beleértve a bőrbehatoló 
képesség in vitro vizsgálatát is (azaz 
OECD TG 428.), azt jelzik, hogy a bőrön 
keresztüli biológiai hasznosulás jelentős, 
vagy

- rokon szerkezetű anyagoknál jelentős 
dermális toxicitás vagy bőrbehatoló 
képesség ismeretes.

(2) a fizikai-kémiai tulajdonságok arra 
utalnak, hogy a bőrön át történő 
felszívódás jelentős mértékű lehet; 
valamint

(2) a humán expozíció elsődlegesen 
belégzés útján valósul meg, figyelembe 
véve az anyag gőznyomását és az 
aeroszoloknak, belélegezhető méretű 
részecskéknek vagy cseppeknek való 
expozíció gyakoriságát, mértékét és 
időtartamát.

(3) az alábbi feltételek egyike teljesül:

– az akut dermális toxikológiai vizsgálatok 
az orális toxikológiai vizsgálatnál 
alacsonyabb dózis mellett toxicitást 
állapítottak meg; vagy
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– a bőr- és/vagy szemirritációs vizsgálatok 
során szisztémás hatások vagy a 
felszívódásra utaló más bizonyítékok 
figyelhetők meg; vagy

– in vitro vizsgálatok jelentős mértékű 
bőrön keresztüli felszívódást jeleznek; 
vagy

– rokon szerkezetű anyagoknál jelentős 
dermális toxicitás vagy bőrbehatoló 
képesség ismeretes.

A belélegzésen keresztüli expozíció 
vizsgálata az alábbi esetekben indokolt:

– ha az anyag gőznyomását és/vagy 
aeroszoloknak, belélegezhető méretű 
részecskéknek vagy cseppeknek való 
expozíció lehetőségét figyelembe véve a 
belélegzéssel történő humán expozíció 
valószínűsíthető.

A vizsgálatot csak egy expozíciós úton kell 
elvégezni. Más expozíciós utak toxicitási 
becsléseit farmakokinetikai modellezésre 
kell alapozni.

További vizsgálatokra lehet szükség, 
illetve további vizsgálatokra kell javaslatot 
tennie a kérelmezőnek az alábbi 
esetekben:

Az ismert, egyes szervekre toxikus (pl. 
neurotoxikus) hatású anyagokkal 
molekuláris szinten rokon anyagok 
tekintetében a további lényeges 
paramétereket ideális esetben egy 28 vagy 
90 napos vizsgálat keretében értékelik az 
önálló, pl. neurotoxicitásra irányuló 
vizsgálat helyett. További önálló 
vizsgálatok csak kivételes körülmények 
között végezhetők.

– megfigyelhető káros hatást nem okozó 
szint (NOAEL) a 90 napos vizsgálat során 
nem határozható meg, kivéve ha a 
NOAEL-érték meghatározásának 
sikertelenségét a toxikus ártalom hiánya 
okozza; vagy

– különösen aggályos toxicitás esetén (pl. 
komoly/súlyos hatások); vagy
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– olyan hatás észlelése esetén, melyre 
vonatkozóan a rendelkezésre álló 
vizsgálati adatok a toxikológiai és/vagy 
kockázatjellemzéshez nem megfelelőek. 
Ezekben az esetekben az említett hatások 
kivizsgálására szolgáló speciális 
toxikológiai (pl. immuntoxikológiai, 
neurotoxikológiai) vizsgálatok elvégzése is 
indokolt lehet; vagy

– az expozíció különösen aggályos (pl. a 
humán toxicitást várhatóan kiváltó 
dózisszintet megközelítő expozíciót 
eredményező felhasználás fogyasztási 
cikkekben).

Or. en

Indokolás

28 napos, vagy 90 napos vizsgálatra van csak szükség. Nem kapunk lényeges új ismereteket, 
ha mindkettő elvégzésére sor kerül. A végpontok együttes értékelése általánosan elfogadott 
gyakorlat a vizsgálat hatékonyságának javítására, és azt ösztönözni kell mint olyan eszközt, 
amely minimalizálja az önálló neurotoxikológiai vagy más „speciális” vizsgálatok elvégzését.

Módosítás 498
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 6 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.6.3. A kérelmező hosszú távú (≥ 12 
hónap), többszöri dózisnál fellépő toxicitás 
vizsgálatára tehet javaslatot, illetve ez a 
vizsgálat követelményként jelentkezhet, ha 
a humán expozíció gyakorisága és 
időtartama hosszú távú vizsgálat 
végrehajtását indokolja, és teljesül az 
alábbi feltételek egyike:

6.6.3. A kérelmező hosszú távú (≥ 12 
hónap), többszöri dózisnál fellépő toxicitás 
vizsgálatára csak akkor tehet javaslatot, 
illetve ez a vizsgálat követelményként csak 
akkor jelentkezhet, ha:

- a humán expozíció gyakorisága, mértéke 
és időtartama indokolja a krónikus 
kockázatok értékelését; és 

- a 28 vagy 90 napos vizsgálat eredményei 
alapján különösen komoly vagy súlyos 

- a kockázatértékelés szempontjából nem 
nyújt kellő védelmet egy megfelelő 
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mérgező hatások figyelhetők meg, ám a 
hatásokra vonatkozóan rendelkezésre álló 
vizsgálati adatok a toxikológiai 
értékeléshez vagy kockázatjellemzéshez 
nem megfelelőek; vagy 

bizonytalansági tényező alkalmazása. 

- a vizsgált anyaggal egyértelműen rokon 
molekulaszerkezetű anyagoknál 
kimutatott hatások a 28 napos vagy a 90 
napos vizsgálat során nem voltak 
kimutathatók; vagy
- az anyagnak lehet olyan veszélyes 
tulajdonsága, amely 90 napos vizsgálattal 
nem mutatható ki.

Ha a rákkeltő hatásra vonatkozó adatokra 
is szükség van, és azok még nem állnak 
rendelkezésre, végre kell hajtani a hosszú 
távú, többszöri dózissal összefüggésben 
végzett, valamint a karcinogenitással 
kapcsolatos vizsgálatokat az OECD TG 
453. sz. együttes vizsgálati protokolljának 
felhasználásával.

Or. en

Indokolás

A hosszú távú toxikológiai vizsgálatok gazdasági és állatjóléti szempontból is költségesek, és 
megfelelő statisztikai módszerek alkalmazásával általában elkerülhetők (pl. a rövid távú 
vizsgálatok extrapolálásával). Kivételes esetekben, amikor empirikus adatokat tartanak 
szükségesnek, a vizsgálatot csak egyetlen fajon szabad elvégezni, és ha a rák kockázata is 
számításba jön, összevont krónikus toxicitás-karcinogenitás vizsgálatot kell végezni a két 
végpont külön, önálló vizsgálata helyett.

Módosítás 499
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 6 4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.6.4. További vizsgálatokra lehet szükség, 
illetve további vizsgálatokra kell javaslatot 
tennie a kérelmezőnek az alábbi 
esetekben:

törölve

– különösen aggályos toxicitás esetén (pl. 
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komoly/súlyos hatások); vagy

– olyan hatás észlelése esetén, melyre 
vonatkozóan a rendelkezésre álló 
vizsgálati adatok a toxikológiai 
értékeléshez és/vagy kockázatjellemzéshez 
nem megfelelőek. Ezekben az esetekben 
az említett hatások kivizsgálására szolgáló 
speciális toxikológiai (pl. 
immuntoxikológiai, neurotoxikológiai) 
vizsgálatok elvégzése is indokolt lehet; 
vagy

– az expozíció különösen aggályos (pl. a 
toxicitást kiváltó dózisszintet megközelítő 
expozíciót eredményező felhasználás 
fogyasztási cikkekben).

Ha egy adott anyag közismerten káros 
hatással van a termékenységre, kimerítve 
azt a feltételt, amely alapján a 
reprodukciót károsító 1A. vagy 1B. 
osztályba sorolható (károsíthatja a 
termékenységet (H360F)), és a 
rendelkezésre álló adatok megfelelően 
megalapozott kockázatelemzést tesznek 
lehetővé, nincs szükség további 
vizsgálatokra. Ennek ellenére mérlegelni 
kell fejlődéstoxikológiai vizsgálat 
végrehajtásának lehetőségét.

Or. en

Indokolás

A 6.6.2., 6.6.3. és 6.7. szakaszban megfogalmazott intézkedések szükségtelen megismétlése.

Módosítás 500
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 7 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.7. A vizsgálatot nem szükséges 6.7. A vizsgálatot nem szükséges 
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elvégezni, ha: elvégezni, ha:
– az anyag ismert genotoxikus rákkeltő 
anyag és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedésekre kerül sor; vagy

– az anyag ismert genotoxikus rákkeltő 
anyag és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedésekre kerül sor; vagy

– az anyag ismert csírasejt-mutagén és 
megfelelő kockázatkezelési intézkedésekre 
kerül sor; vagy

– az anyag ismert csírasejt-mutagén és 
megfelelő kockázatkezelési intézkedésekre 
kerül sor; vagy

– az anyag toxikológiai aktivitása alacsony 
(egyik rendelkezésre álló vizsgálat sem 
szolgáltat bizonyítékot a toxicitásra), 
toxikokinetikai adatokkal bizonyítható, 
hogy az expozíció releváns útjain keresztül 
nem fordul elő szisztémás felszívódás (pl. 
érzékeny módszer alkalmazásával a 
plazmában/vérben észlelt koncentráció a 
kimutathatósági határérték alatt marad, 
valamint az anyag és anyagcseretermékei a 
vizeletből, az epéből vagy a kilélegzett 
levegőből hiányoznak), végül nincs humán 
expozíció, vagy az nem jelentős.

– az anyag toxikológiai aktivitása alacsony 
(egyik rendelkezésre álló vizsgálat sem 
szolgáltat bizonyítékot a toxicitásra), 
toxikokinetikai adatokkal bizonyítható, 
hogy az expozíció releváns útjain keresztül 
nem fordul elő szisztémás felszívódás (pl. 
érzékeny módszer alkalmazásával a 
plazmában/vérben észlelt koncentráció a 
kimutathatósági határérték alatt marad, 
valamint az anyag és anyagcseretermékei a 
vizeletből, az epéből vagy a kilélegzett 
levegőből hiányoznak), végül nincs humán 
expozíció, vagy az nem jelentős.

Ha egy adott anyag közismerten káros 
hatással van a termékenységre, kimerítve 
azt a feltételt, amely alapján a reprodukciót 
károsító 1A. vagy 1B. osztályba sorolható 
(károsíthatja a termékenységet (H360F)), 
és a rendelkezésre álló adatok megfelelően 
megalapozott kockázatelemzést tesznek 
lehetővé, nincs szükség további 
vizsgálatokra. Ennek ellenére mérlegelni 
kell fejlődéstoxikológiai vizsgálat 
végrehajtásának lehetőségét.

Ha egy adott anyag közismerten káros 
hatással van a termékenységre (pl. a 90 
napos, többszöri dózissal összefüggésben 
végzett vizsgálatok eredményeként a here 
patologikus elváltozására utaló adatok 
vagy spermaparaméterek alapján), 
kimerítve azt a feltételt, amely alapján a 
reprodukciót károsító 1A. vagy 1B. 
osztályba sorolható (károsíthatja a 
termékenységet (H360F)), és a 
rendelkezésre álló adatok megfelelően 
megalapozott kockázatelemzést tesznek 
lehetővé, nincs szükség további 
vizsgálatokra. Ennek ellenére mérlegelni 
kell a születés előtti fejlődéstoxikológiai 
vizsgálat végrehajtásának lehetőségét.

Ha egy adott anyag közismerten toxikus a 
fejlődésre, kimerítve azt a feltételt, amely 
alapján a reprodukciót károsító 1A. vagy 
1B. osztályba sorolható (károsíthatja a 
születendő gyermeket (H360D)), és a 
rendelkezésre álló adatok megfelelően 
megalapozott kockázatelemzést tesznek 
lehetővé, nincs szükség további 
fejlődéstoxikológiai vizsgálatokra. Ennek 
ellenére mérlegelni kell a termékenységre 
gyakorolt hatás vizsgálatának lehetőségét.

Ha egy adott anyag közismerten toxikus a 
fejlődésre, kimerítve azt a feltételt, amely 
alapján a reprodukciót károsító 1A. vagy 
1B. osztályba sorolható (károsíthatja a 
születendő gyermeket (H360D)), és a 
rendelkezésre álló adatok megfelelően 
megalapozott kockázatelemzést tesznek 
lehetővé, nincs szükség további 
fejlődéstoxikológiai vizsgálatokra. Ennek 
ellenére mérlegelni kell a termékenységre 
gyakorolt hatás vizsgálatának lehetőségét.
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Or. en

Indokolás

A reprodukciót károsító hatásokra kézzelfogható példát kellett bemutatni nem generációs 
típusú vizsgálatok alapján. A bemutatott példa azt szemlélteti, hogy a férfiak 
termékenységére gyakorolt káros hatások gyakran 90 napos, többszöri dózissal 
összefüggésben végzett vizsgálattal is kimutathatók, amely kevésbé költséges, és sokkal 
kevesebb állatot igényel, mint a reprodukciót károsító tulajdonságra irányuló konkrét 
vizsgálat. 

Módosítás 501
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 7 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.7.1. E vizsgálatot nem szükséges 
elvégezni, ha

6.7.1. E vizsgálatot nem szükséges 
elvégezni, ha

– az anyag ismert genotoxikus rákkeltő 
anyag és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedésekre kerül sor; vagy

– az anyag ismert genotoxikus rákkeltő 
anyag és megfelelő kockázatkezelési 
intézkedésekre kerül sor; vagy

– az anyag ismert csírasejt-mutagén és 
megfelelő kockázatkezelési intézkedésekre 
kerül sor; vagy

– az anyag ismert csírasejt-mutagén és 
megfelelő kockázatkezelési intézkedésekre 
kerül sor; vagy

– a releváns humán expozíció kizárható a 
IV. melléklet 3. szakaszával összhangban; 
vagy

– nincs jelentős humán expozíció a IV. 
melléklet 3. szakaszával összhangban; 
vagy

– rendelkezésre áll születés előtti 
fejlődéstoxikológiai vizsgálat (II. szint, 
6.7.2. pont) vagy kétgenerációs vizsgálat 
reprodukciót károsító tulajdonságra (II. 
szint, 6.7.3. pont). 

– rendelkezésre áll születés előtti 
fejlődéstoxikológiai vizsgálat (II. szint, 
6.7.2. pont) vagy egy- vagy kétgenerációs 
vizsgálat reprodukciót károsító 
tulajdonságra (II. szint, 6.7.3. pont). 
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Ha egy adott anyag közismerten káros 
hatással van a termékenységre, kimerítve 
azt a feltételt, amely alapján a reprodukciót 
károsító 1A. vagy 1B. osztályba sorolható 
(károsíthatja a termékenységet (H360F)), 
és a rendelkezésre álló adatok megfelelően 
megalapozott kockázatelemzést tesznek 
lehetővé, nincs szükség további 
vizsgálatokra. Ennek ellenére mérlegelni 
kell fejlődéstoxikológiai vizsgálat 
végrehajtásának lehetőségét.

Ha egy adott anyag közismerten káros 
hatással van a termékenységre, kimerítve 
azt a feltételt, amely alapján a reprodukciót 
károsító 1A. vagy 1B. osztályba sorolható 
(károsíthatja a termékenységet (H360F)), 
és a rendelkezésre álló adatok megfelelően 
megalapozott kockázatelemzést tesznek 
lehetővé, nincs szükség további 
vizsgálatokra. Ennek ellenére mérlegelni 
kell a születés előtti fejlődéstoxikológiai 
vizsgálat végrehajtásának lehetőségét.

Ha egy adott anyag közismerten toxikus a 
fejlődésre, kimerítve azt a feltételt, amely 
alapján a reprodukciót károsító 1A. vagy 
1B. osztályba sorolható (károsíthatja a 
születendő gyermeket (H360D)), és a 
rendelkezésre álló adatok megfelelően 
megalapozott kockázatelemzést tesznek 
lehetővé, nincs szükség további 
fejlődéstoxikológiai vizsgálatokra. Ennek 
ellenére mérlegelni kell a termékenységre 
gyakorolt hatás vizsgálatának lehetőségét. 

Ha egy adott anyag közismerten toxikus a 
fejlődésre, kimerítve azt a feltételt, amely 
alapján a reprodukciót károsító 1A. vagy 
1B. osztályba sorolható (károsíthatja a 
születendő gyermeket (H360D)), és a 
rendelkezésre álló adatok megfelelően 
megalapozott kockázatelemzést tesznek 
lehetővé, nincs szükség további 
fejlődéstoxikológiai vizsgálatokra. Ennek 
ellenére mérlegelni kell a termékenységre 
gyakorolt hatás vizsgálatának lehetőségét. 

Olyan esetekben, ahol különösen aggályos 
a termékenységre vagy fejlődésre 
gyakorolt esetleges káros hatás, a 
kérelmező születés előtti 
fejlődéstoxikológiai vizsgálatot (II. szint, 
6.7.2. pont), vagy reprodukciót károsító 
tulajdonságra végzett kétgenerációs
vizsgálatot javasolhat (II. szint, 6.7.3. pont) 
szűrővizsgálat helyett.

Olyan esetekben, ahol különösen aggályos 
a termékenységre vagy fejlődésre 
gyakorolt esetleges káros hatás, a 
kérelmező szűrővizsgálat helyett 
reprodukciót károsító tulajdonságra végzett
továbbfejlesztett egygenerációs vizsgálatot 
javasolhat (II. szint, 6.7.3. pont) születés 
előtti fejlődéstoxikológiai vizsgálattal 
kiegészítve, vagy anélkül.

Or. en

Indokolás

Kisebb technikai kiigazítások; további megvitatás céljából lásd a 6.7.3. szakaszra vonatkozó 
indokolást.
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Módosítás 502
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 7 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.7.2. A vizsgálatot először egy fajon kell 
elvégezni. Az első vizsgálat eredménye, 
valamint az összes egyéb rendelkezésre 
álló releváns adat alapján kell határozni 
arról, hogy az adott mennyiségi szinten 
szükséges-e a vizsgálat elvégzése, vagy egy 
második fajon szükséges-e második 
vizsgálatot végezni.

6.7.2. A vizsgálatot kizárólag egy fajon 
kell elvégezni, ideális esetben 
továbbfejlesztett egygenerációs 
reproduktív toxicitás vizsgálattal 
összekapcsolva (II. szint, 6.7.3. szakasz).

Or. en

Indokolás

Az EU új vegyianyag-adatbázisában szereplő anyagok retrospektív felülvizsgálata során 
megállapították, hogy a fejlődéstoxikológiai vizsgálatokban vizsgált anyagok kevesebb mint 
5%-át sorolták a fejlődésre káros kategóriába. E hatás alacsony prevalenciájából az 
következik, hogy ugyanilyen alacsony a valószínűsége annak is, hogy egyetlen faj 
vizsgálatakor „hamis negatív” eredményt kapunk. Másrészről a második fajon végzett 
rutinvizsgálat növelheti a hamis pozitív megállapítások arányát, súlyosan rontva a vizsgálati 
stratégia specificitását. Így a második fajon végzett vizsgálatot nem szabad sem megkövetelni, 
sem szorgalmazni.

Módosítás 503
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 7 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.7.3. Kétgenerációs vizsgálat 
reprodukciót károsító tulajdonságra egy faj 
hím és nőstény egyedén, a humán 
expozíció valószínű útjának 
figyelembevételével a beadás 
legmegfelelőbb módjával, kivéve ha az 

6.7.3. Továbbfejlesztett egygenerációs
vizsgálat reprodukciót károsító 
tulajdonságra egy faj hím és nőstény 
egyedén, a humán expozíció valószínű 
útjának figyelembevételével a beadás 
legmegfelelőbb módjával.
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I. szint előírásainak részeként az 
információ már rendelkezésre áll.

Or. en

Indokolás

Nem szabad sem megkövetelni, sem szorgalmazni a többgenerációs vizsgálatok rutinszerű 
elvégzését. A több mint 350 kétgenerációs vizsgálatot értékelő legutóbbi retrospektív 
adatelemzések azt állapították meg, hogy az esetek mintegy 99%-ában a második 
generáció kitenyésztése semmi olyasmivel nem járult hozzá a szabályozási osztályozáshoz 
vagy a kockázatértékeléshez, amit az első generáció adataiból nem lehetett volna 
összegyűjteni. Az adatszolgáltatási kötelezettségeket felül kell vizsgálni, hogy azokban 
tükröződjön ez a fontos újítás.

Módosítás 504
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 7 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.7.3. A vizsgálatot először egy fajon kell 
elvégezni. Az első vizsgálat eredménye, 
valamint az összes egyéb rendelkezésre 
álló releváns adat alapján kell határozni 
arról, hogy az adott mennyiségi szinten 
szükséges-e a vizsgálat elvégzése, vagy egy 
második fajon szükséges-e második 
vizsgálatot végezni.

törölve

Or. en

Indokolás

A második fajon elvégzendő kétgenerációs vizsgálat elvégzésére tett utalás egy hiba, 
amelyet a REACH egyik korai tervezete vezetett be. Ezt azóta kijavították, így az a 
továbbiakban nem szerepelhet a biocid termékekről szóló rendeletben.
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Módosítás 505
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 8 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.8.1. Bőrön át történő felszívódás 
vizsgálata

6.8.1. Bőrön át történő felszívódás in vitro 
vizsgálata

Or. en

Indokolás

A bőrirritáció in vitro vizsgálatára vonatkozó OECD-iránymutatás 2004 óta elérhető, és 
alkalmas arra, hogy a biocid termékekről szóló rendelet alkalmazásában teljes mértékben 
felváltsa az in vivo módszert. Következésképpen ezeknek az adatszolgáltatási 
követelményeknek külön meg kell említeniük az in vitro módszert mint a szóban forgó végpont 
értékelésének egyetlen szükséges vagy elfogadható megközelítését.

Módosítás 506
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 6 9 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.9. A karcinogén hatás vizsgálatára lehet 
szükség, illetve ilyen vizsgálatra kell 
javaslatot tennie a kérelmezőnek az alábbi 
esetekben:

6.9. A karcinogén hatás vizsgálatára lehet 
szükség, illetve ilyen vizsgálatra kell 
javaslatot tennie a kérelmezőnek az alábbi 
esetekben:

- a anyag széles körben szórt állapotban 
használatos, vagy bizonyított a gyakori 
vagy tartós humán expozíció; valamint

- a anyag széles körben szórt állapotban 
használatos, vagy bizonyított a gyakori 
vagy tartós humán expozíció; valamint

- az anyag a 2. mutagén kategóriába 
tartozik, vagy a többszöri dózisnál fellépő 
toxicitás vizsgálata(i) azt bizonyítja 
(bizonyítják), hogy az anyag hiperpláziát 
és/vagy rákmegelőző állapotban 
bekövetkező károsodásokat okozhat.

- az anyag a 2. mutagén kategóriába 
tartozik, vagy a többszöri dózisnál fellépő 
toxicitás vizsgálata(i) azt bizonyítja 
(bizonyítják), hogy az anyag hiperpláziát 
és/vagy rákmegelőző állapotban 
bekövetkező károsodásokat okozhat.

Ha az anyag az 1A. vagy 1B. mutagentiás-
kategóriába tartozik, az alapfeltételezés az, 

Ha az anyag az 1A. vagy 1B. mutagentiás-
kategóriába tartozik, az alapfeltételezés az, 
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hogy genotoxikus rákkeltő mechanizmus 
jelenléte valószínűsíthető. Ezekben az 
esetekben karcinogenitás-vizsgálat végzése 
általában nem követelmény.

hogy genotoxikus rákkeltő mechanizmus 
jelenléte valószínűsíthető. Ezekben az 
esetekben karcinogenitás-vizsgálat végzése 
általában nem követelmény.

Ha hosszú távú toxicitásra vonatkozó 
adatokra is szükség van, és azok még nem 
állnak rendelkezésre, el kell végezni a 
karcinogenitásra vonatkozó és a hosszú 
távú, többszöri dózissal összefüggésben 
végzett vizsgálatokat az OECD TG 453. sz. 
együttes vizsgálati protokolljának 
felhasználásával.

Or. en

Indokolás

A karcinogenitás vizsgálatai gazdasági és állatjóléti szempontból is költségesek, és a 
mutagenitásra/genotoxicitásra vonatkozó adatok elemzésével általában elkerülhetők 
(általánosan elfogadott, hogy azok az anyagok, amelyeknek in vivo nincs genotoxikus hatása, 
nem genotoxikus rákkeltő anyagok). Amennyiben empirikus adatokat tartanak szükségesnek, a 
vizsgálatot csak egyetlen fajon szabad elvégezni, és ha a krónikus toxicitás is számításba jön, 
összevont krónikus toxicitás-karcinogenitás vizsgálatot kell végezni a két végpont külön, 
önálló vizsgálata helyett.

Módosítás 507
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 7 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.1. A gerinces állatokon végzett vízi 
toxikológiai vizsgálatokra vonatkozó 
követelményektől el lehet tekinteni, ha az 
anyag felhasználási profilja nem utal 
arra, hogy a vízi környezet jelentős 
expozíciónak lehet kitéve.

7.1. Amennyiben az I. szint alapján végzett 
értékelés azt jelzi, hogy a vízi élőlényekre 
gyakorolt hatások további vizsgálatára van 
szükség, a kérelmezőnek hosszú távú vízi 
toxikológiai vizsgálatra kell javaslatot 
tennie. A megfelelő vizsgálat(ok) 

Amennyiben az I. szint alapján végzett 
értékelés azt jelzi, hogy a vízi élőlényekre 
gyakorolt hatások további vizsgálatára van 
szükség, a kérelmezőnek hosszú távú vízi 
toxikológiai vizsgálatra kell javaslatot 
tennie. A megfelelő vizsgálat(ok) 
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kiválasztása az I. szint alapján végzett 
értékelés következtetéseinek függvénye.

kiválasztása az I. szint alapján végzett 
értékelés következtetéseinek függvénye.

Or. en

Indokolás

A vízi toxikológiai vizsgálatra vonatkozó követelménynek az expozíciótól kell függenie 
abszolút követelmény helyett, különösen, ha a vizsgálatot gerinces állatokon végzik.

Módosítás 508
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 7 1 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.1.3. Rövid távú toxikológiai vizsgálat 
halakon: A kérelmező a rövid távú helyett 
mérlegelheti hosszú távú toxikológiai 
vizsgálat végrehajtását.

7.1.3. Rövid távú toxikológiai vizsgálat 
halakon: határérték-megközelítés.

Or. en

Indokolás

Az ECVAM által validált „határérték-megközelítés” a halakra gyakorolt toxikus hatást úgy 
vizsgálja, hogy előbb egyszeri koncentrációs vizsgálatot (határérték-vizsgálat) alkalmaz, 
amely kevesebb halat igényel, mint a halakon végzett teljes körű akut toxicitási vizsgálat. Az 
egyszeri koncentrációt az algákra és Daphnia magnára vonatkozó toxicitási adatok alapján 
megállapított határérték-koncentrációból vezetik le (7.1.1. szakasz). A haltoxicitást ezt 
követően a határérték-koncentráción vizsgálják. Ha a határérték-vizsgálat során nem 
következik be pusztulás, a határérték-koncentráció használható a „halálos koncentráció” 
(LC50) helyettesítőjeként a későbbi veszély- vagy kockázatértékelésekben.
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Módosítás 509
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 7 1 6 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.1.6. Hosszú távú toxikológiai vizsgálat 
halakon (kivéve ha az I. szinten előírtak 
részeként az információ már 
rendelkezésre áll).

7.1.6. Hosszú távú toxikológiai vizsgálat 
halakon, ha az anyag felhasználási 
profilja és/vagy fizikai-kémiai 
tulajdonságai erre utalnak.

Az információt a 7.1.6.1., 7.1.6.2. vagy 
7.1.6.3. pontra kell megadni.

Az információt a 7.1.6.1., 7.1.6.2. vagy 
7.1.6.3. pontra kell megadni.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nincsenek megállapítva a II. szintű vizsgálatok elindításának feltételei; azonban az 
ésszerű feltételek magukban foglalják a felhasználási profilt/expozíciót és a fizikai-kémiai 
tulajdonságokat is.

Módosítás 510
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 7 4 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.4.1. Akut toxicitási vizsgálat valamely 
más nem vízi és nem célszervezetre

törölve

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy milyen vizsgálatot vetít előre ez az adatszolgáltatási követelmény. A 
madarak az egyedüli nem vízben élő faj, amelyen rendszerint akut ökotoxicitási vizsgálatot 
végeznek, a madárfélékkel kapcsolatos külön adatszolgáltatási követelményeket tartalmazó 
szakasz pedig máshol kapott helyett. További pontosítás hiányában – ideértve valamely 
elfogadott uniós vagy nemzetközi vizsgálati iránymutatásra történő hivatkozást is – a szóban 
forgó követelményt törölni kell. 
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Módosítás 511
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 8 1 szakasz – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.1. Bármely olyan anyag azonosító adatai, 
amely a felszín alatti vizek egyes veszélyes 
anyagok okozta szennyezés elleni 
védelméről szóló 80/68/EGK irányelv 
mellékletében foglalt I. vagy II. lista 
hatálya alá tartozik.

8.1. Bármely olyan anyag azonosító adatai, 
amely a felszín alatti vizek egyes veszélyes 
anyagok okozta szennyezés elleni 
védelméről szóló 80/68/EGK irányelv 
mellékletében foglalt I. vagy II. lista, az
emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről 
szóló 98/83/EK irányelv I. mellékletének 
B. része vagy a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló 2000/60/EK 
irányelv X. mellékletének hatálya alá 
tartozik.

Or. en

Indokolás

Az emberek, állatok és a környezet védelméhez szükséges intézkedések között helyet kell 
kapnia az ivóvíz és általában a vízpolitika szempontjából fontos anyagok azonosításának is.

Módosítás 512
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 11 1 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11.1a. A madártoxicitási adatok nem 
kötelezőek, kivéve, ha az anyag 
felhasználási profilja arra utal, hogy a 
madarak jelentős expozíciónak vagy káros 
hatásoknak lehetnek kitéve.

Or. en

Indokolás

A madártoxicitás vizsgálatára vonatkozó követelménynek az expozíciótól kell függenie
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abszolút követelmény helyett, figyelembe véve, hogy a lehető legkisebbre kell csökkenteni a
gerinces állatokon végzett vizsgálatok számát.

Módosítás 513
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 11 1 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11.1.1. Akut orális toxicitás vizsgálata –
ezt nem szükséges elvégezni, ha a 7.4.1. 
pontban madárfajt választottak a 
vizsgálathoz

törölve

Or. en

Indokolás

A REACH technikai iránymutatás szerint „valószínűleg kevés olyan forgatókönyv létezik (ha 
egyáltalán van ilyen), amely a madarak akut mérgezésének kockázatához vezethet”, és „a 
peszticidekkel kapcsolatban szerzett bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy az akut 
toxicitási adatokból megbízhatóan nem extrapolálhatók vagy vezethetők le krónikus hatások”. 
Ennek megfelelően ez az adatszolgáltatási követelmény alig vagy egyáltalán nem járul hozzá 
a környezeti kockázatértékeléshez, ezért azt törölni kell.

Módosítás 514
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 11 1 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11.1.2. Rövid időtartamú toxicitás –
nyolcnapos etetéses vizsgálat legalább egy 
fajon (nem csirkén)

11.1.2. Rövid időtartamú toxicitás –
nyolcnapos etetéses vizsgálat egy fajon

Or. en

Indokolás

A madarakon végzett etetéses toxikológiai vizsgálat, amennyiben a felhasználási profil vagy 
más megfontolások erre utalnak, szigorúan csak egy fajon végezhető el.
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Módosítás 515
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 11 1 3 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11.1.3. Ez a vizsgálat nem kötelező, ha az 
etetéses toxikológiai vizsgálat (11.1.2. 
szakasz) azt mutatja, hogy az LC50 
meghaladja a 2000 mg/kg értéket.

Or. en

Indokolás

Hivatkozás:
REACH technikai iránymutatás: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08

Módosítás 516
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 11 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11.2. Vízi szervezetekre gyakorolt hatás törölve

11.2.1. Hosszabb időtartamú toxicitás 
vizsgálata megfelelő halfajon
11.2.2. Hatás a reprodukcióra és a 
növekedési ütemre megfelelő halfajon
11.2.3. Bioakkumuláció megfelelő 
halfajon
11.2.4. Hatás a Daphnia magna 
reprodukciójára és a növekedés mértékére

Or. en
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Indokolás

E szakasz a 7.1. szakaszt ismétli meg, ezért törölni kell.

Módosítás 517
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 cím – táblázat – 12 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Besorolás és címkézés törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben nem írnak elő konkrét adatszolgáltatási követelményeket és kiigazító 
szabályokat, ezt a szakaszt törölni kell.

Módosítás 518
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cím – 5 2 1 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E végpont értékelése az alábbi, egymást 
követő lépéseket tartalmazza:
(1) a rendelkezésre álló emberi, állati és 
alternatív adatok értékelése,
(2) in vivo vizsgálat.
Az in vivo vizsgálatra az elsődleges 
módszer az egereken végzett csökkentett 
hatókörű helyi nyirokcsomó-vizsgálat 
(rLLNA) mint olyan szűrővizsgálat, amely 
különbséget tesz a szenzibilizáló és nem 
szenzibilizáló anyagok között. A teljes 
körű LLNA-t akkor kell végrehajtani, ha 
ismert, hogy el kell végezni a 
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szenzibilizáló hatás értékelését. Csak 
kivételes körülmények között 
alkalmazható más módszer, amely esetben 
ezt meg kell indokolni.

Or.en

Indokolás

Az ECVAM által validált „csökkentett hatókörű” helyi nyirokcsomó-vizsgálatnak (rLLNA) 
kell lennie az alapértelmezett megközelítésnek a bőrszenzibilizáló és nem szenzibilizáló 
anyagok közötti különbségtétel szempontjából. Hivatkozás: • Az ECVAM validációs 
nyilatkozata: http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. 
Problémákat vet fel, hogy ez a szakasz: i) nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási 
követelmények kiigazítási szabályait; vagy ii) nem azonosít elfogadott uniós vagy nemzetközi 
vizsgálati iránymutatásokat az adatszolgáltatási követelmények teljesítésére, amelyek 
különösen kritikusak a mikrobiális hatóanyagok esetében. 

Módosítás 519
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cím – 5 2 2 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizsgálatot a szájon keresztüli 
expozíciós úton kell elvégezni, kivéve, ha 
az elsődleges humán expozíciós út 
várhatóan a belélegzés. A vizsgálatot csak 
egy expozíciós úton kell elvégezni.

Or.en

Indokolás

Ahogy a fenti 6.5.1. szakasz keretében már megvitattuk, a több expozíciós útra kiterjedő 
vizsgálat nem szükséges, ha az elsődleges cél a veszély osztályozása. A felesleges vizsgálatok 
megelőzése céljából felülvizsgált adatszolgáltatási követelmények jelentősen csökkenthetnék a 
költségeket és az állatok alkalmazását. Problémákat vet fel, hogy ez a szakasz: i) nem 
tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási követelmények kiigazítási szabályait; vagy ii) nem 
azonosít elfogadott uniós vagy nemzetközi vizsgálati iránymutatásokat az adatszolgáltatási 
követelmények teljesítésére, amelyek különösen kritikusak a mikrobiális hatóanyagok 
esetében. 
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Módosítás 520
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cím – 5 2 2 2 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belélegzésen keresztüli expozíciós úton 
végzett vizsgálat csak akkor helyénvaló, 
ha ez a humán expozíció elsődleges útja.

Or.en

Indokolás

Ahogy a fentiekben megvitattuk, nem szükséges több expozíciós útra kiterjedő vizsgálat, ha az 
elsődleges cél a veszély osztályozása. A felesleges vizsgálatok megelőzése céljából 
felülvizsgált adatszolgáltatási követelmények jelentősen csökkenthetnék a költségeket és az 
állatok alkalmazását. Problémákat vet fel, hogy ez a szakasz: i) nem tartalmazza az in vivo 
adatszolgáltatási követelmények kiigazítási szabályait; vagy ii) nem azonosít elfogadott uniós 
vagy nemzetközi vizsgálati iránymutatásokat az adatszolgáltatási követelmények teljesítésére, 
amelyek különösen kritikusak a mikrobiális hatóanyagok esetében. 

Módosítás 521
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cím – 5 2 2 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.2.2.3. Intraperitoneális/szubkután 
egyszeri dózis

törölve

Or.en

Indokolás

Sem az intraperitoneális, sem a szubkután egyszeri dózis nem releváns expozíciós út. 
Következésképpen az ilyen vizsgálatok értéke kétséges az emberre jelenlett kockázatok 
értékelése szempontjából, ezért ezt az adatszolgáltatási követelményt törölni kell. 
Problémákat vet fel, hogy ez a szakasz: i) nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási 
követelmények kiigazítási szabályait; vagy ii) nem azonosít elfogadott uniós vagy nemzetközi 
vizsgálati iránymutatásokat az adatszolgáltatási követelmények teljesítésére, amelyek 
különösen kritikusak a mikrobiális hatóanyagok esetében. 
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Módosítás 522
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cím – 5 2 5 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizsgálatot a szájon keresztüli 
expozíciós úton kell elvégezni, kivéve, ha 
az elsődleges expozíciós út várhatóan a 
belélegzés. A vizsgálatot csak egy 
expozíciós úton kell elvégezni.

Or.en

Indokolás

A több expozíciós útra kiterjedő vizsgálat nem szükséges, és ösztönözni sem szabad. 
Problémákat vet fel, hogy ez a szakasz: i) nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási 
követelmények kiigazítási szabályait; vagy ii) nem azonosít elfogadott uniós vagy nemzetközi 
vizsgálati iránymutatásokat az adatszolgáltatási követelmények teljesítésére, amelyek 
különösen kritikusak a mikrobiális hatóanyagok esetében. 

Módosítás 523
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cím – 5 2 5 1 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belélegzésen keresztüli expozíciós úton 
végzett vizsgálat csak akkor helyénvaló, 
ha ez a humán expozíció elsődleges útja.

Or.en

Indokolás

A több expozíciós útra kiterjedő vizsgálat nem szükséges, és ösztönözni sem szabad. 
Problémákat vet fel, hogy ez a szakasz: i) nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási 
követelmények kiigazítási szabályait; vagy ii) nem azonosít elfogadott uniós vagy nemzetközi 
vizsgálati iránymutatásokat az adatszolgáltatási követelmények teljesítésére, amelyek 
különösen kritikusak a mikrobiális hatóanyagok esetében. 
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Módosítás 524
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cím – 5 3 pont – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizsgálattól el lehet tekinteni, ha a 
korábbi vizsgálatokban nincs bizonyíték 
egy adott toxicitásra.

Or.en

Indokolás

Ez legyen feltételhez kötött II. szintbeli követelmény. Problémákat vet fel, hogy ez a szakasz: i) 
nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási követelmények kiigazítási szabályait; vagy ii) 
nem azonosít elfogadott uniós vagy nemzetközi vizsgálati iránymutatásokat az 
adatszolgáltatási követelmények teljesítésére, amelyek különösen kritikusak a mikrobiális 
hatóanyagok esetében. 

Módosítás 525
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cím – 5 4 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Új anyagok esetében az ismételt 
expozícióval összefüggésben végzett 
vizsgálat részeként értékelni lehet az in 
vivo mikrosejtmag-vizsgálat paramétereit.

Or.en

Indokolás

A gyógyszeriparban egyre elterjedtebbé válik, hogy a mikrosejtmag-vizsgálatokat beépítik a 
patkányokon végzett 28 vagy 90 napos általános toxikológiai vizsgálatokba, olyan 
módszerként, amellyel önálló in vivo vizsgálat nélkül eredményesen lehet adatokat gyűjteni a 
mutagén hatásról. E szakaszban helyet kell kapnia a következőknek: i) az in vivo 
adatszolgáltatási követelmények kiigazítási szabályai; vagy ii) elfogadott uniós vagy 
nemzetközi vizsgálati iránymutatások azonosítása az adatszolgáltatási követelmények 
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teljesítésére, amelyek különösen kritikusak a mikrobiális hatóanyagok esetében.

Módosítás 526
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cím – 5 5 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizsgálattól el lehet tekinteni, ha a 
szomatikus sejtvizsgálatokban nincs 
bizonyíték genotoxicitásra.

Or.en

Indokolás

Ez legyen feltételhez kötött II. szintbeli követelmény. Problémákat vet fel, hogy ez a szakasz: i) 
nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási követelmények kiigazítási szabályait; vagy ii) 
nem azonosít elfogadott uniós vagy nemzetközi vizsgálati iránymutatásokat az 
adatszolgáltatási követelmények teljesítésére, amelyek különösen kritikusak a mikrobiális 
hatóanyagok esetében. 

Módosítás 527
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cím – 8 1 pont – 1 és 2 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javasolni lehet madarakon végzett, 
egyetlen fajra korlátozódó etetéses 
toxikológiai vizsgálatot, ha az anyag 
felhasználási profilja arra utal, hogy a 
madarak jelentős expozíciónak lehetnek 
kitéve.
A madarakon végzett reprodukciós 
vizsgálat általában nem követelmény, és 
nem is helyénvaló, ha az etetéses 
toxikológiai vizsgálat (8.1.1. szakasz) azt 
mutatja, hogy az LC50 meghaladja az 
5000 mg/kg értéket.
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Or.en

Indokolás

A madarakon végzett etetéses toxikológiai vizsgálat, amennyiben a felhasználási profil vagy 
más megfontolások erre utalnak, szigorúan csak egy fajon végezhető el. Hivatkozás: •

REACH technikai iránymutatás: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Problémákat vet fel, hogy ez a 
szakasz: i) nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási követelmények kiigazítási szabályait; 
vagy ii) nem azonosít elfogadott uniós vagy nemzetközi vizsgálati iránymutatásokat az
adatszolgáltatási követelmények teljesítésére, amelyek különösen kritikusak a mikrobiális 
hatóanyagok esetében. 

Módosítás 528
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cím – 8 2 1 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gerinces állatokon végzett vízi 
toxikológiai vizsgálatokra vonatkozó 
követelményektől el lehet tekinteni, ha az 
anyag felhasználási profilja nem utal 
arra, hogy a vízi környezet jelentős 
expozíciónak lehet kitéve.

Or.en

Indokolás

A vízi toxicitás vizsgálatára vonatkozó követelménynek az expozíciótól kell függenie abszolút 
követelmény helyett, különösen, ha a vizsgálatot gerinces állatokon végzik. Problémákat vet 
fel, hogy a II. melléklet 2. címe: i) nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási követelmények 
kiigazítási szabályait; vagy ii) nem azonosít elfogadott uniós vagy nemzetközi vizsgálati 
iránymutatásokat az adatszolgáltatási követelmények teljesítésére, amelyek különösen 
kritikusak a mikrobiális hatóanyagok esetében. 

Módosítás 529
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 cím – 8 7 2 pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.7.2. Emlősök törölve

Or.en

Indokolás

Amennyiben nem hivatkoznak olyan elfogadott uniós vagy nemzetközi vizsgálati 
iránymutatásokra, amelyek ezzel az adatszolgáltatási követelménnyel foglalkoznak, azt törölni 
kell. 

Módosítás 530
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 címsor – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A termékről szóló dokumentációnak 
tartalmaznia kell azokat az adatokat, 
amelyekből adott esetben megállapítható 
az elfogadható napi felvétel (ADI), a 
szerrel dolgozó személy elfogadható 
expozíciós szintje (AOEL), az előre 
jelezhető környezeti koncentráció (PEC) és 
a becsült hatásmentes koncentráció 
(PNEC) értéke.

1. A biocid termékekről szóló 
dokumentációnak tartalmaznia kell azokat 
az adatokat, amelyekből megállapítható, 
hogy az expozíció nem haladja meg a 
toxikológiai határértéket (TTC), illetve
amelyekből adott esetben megállapítható 
az elfogadható napi felvétel (ADI), a 
szerrel dolgozó személy elfogadható 
expozíciós szintje (AOEL), az előre 
jelezhető környezeti koncentráció (PEC) és 
a becsült hatásmentes koncentráció 
(PNEC) értéke.

Or.en

Indokolás

A toxikológiai határérték a „bizonyítékok súlyozásán” alapuló megközelítés, amelyet széles 
körben alkalmaznak az élelmiszer-adalékanyagok, színezékanyagok, élelmiszerekkel érintkező 
anyagok, valamint más ismeretlen toxicitású, de bizonyíthatóan alacsony humán expozíciót 
jelentő anyagok biztonsági értékelésekor. Az ismert szerkezeti információkkal és becsült 
metabolizmussal vagy más viselkedéssel összekapcsolva ez a megközelítés a vegyi anyagokat 
osztályokba sorolja, amelyek mind saját elfogadható humán expozíciós határértékekkel 
rendelkeznek. Ha az expozíció ezen igen alacsony szintek alatt van, a toxikológiai vizsgálat 
elkerülhető. 
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Módosítás 531
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélyeztetéshez szükséges 
vizsgálatokat a 440/2008/EK tanácsi 
rendeletben leírt módszerek szerint kell 
végezni. Ha azonban egy adott módszer 
vagy leírása nem megfelelő, egyéb –
lehetőség szerint nemzetközileg elismert –
módszereket kell alkalmazni, indokolva 
alkalmazásukat.

Az engedélyeztetéshez szükséges 
vizsgálatokat a 440/2008/EK tanácsi 
rendeletben leírt módszerek szerint kell 
végezni. Az I. mellékletben felsorolt 
módszerek nem terjednek ki a 
nanoanyagokra, kivéve, ha ezt kifejezetten 
megemlítik. Ha azonban egy adott módszer 
vagy leírása nem megfelelő, egyéb –
lehetőség szerint nemzetközileg elismert –
módszereket kell alkalmazni, indokolva 
érvényességüket. 

Or. en

Indokolás

A nanoanyagokat azért használják, mert tulajdonságaik eltérőek vagy jobbak az ömlesztett 
anyagokénál. Igen apró méretük és ebből adódóan a relatív felületük növekedése miatt új 
kockázatokat jelenthetnek. A Bizottság illetékes tudományos bizottsága azt a következtetést 
vonta le, hogy mind az expozíciós becslések, mind pedig a veszélyazonosítás módszertanával 
kapcsolatos ismereteket fejleszteni, validálni és szabványosítani kell a nanoanyagok 
tekintetében. Mint olyan, az ömlesztett vegyi anyagokra vonatkozó jelenlegi módszerekről nem 
feltételezhető, hogy releváns adatokat szolgáltatnak, kivéve, ha azokat egyértelműen 
meghatározzák.

Módosítás 532
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 címsor – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az engedélyeztetéshez szükséges 
vizsgálatokat a 440/2008/EK rendeletben 
leírt módszerek szerint kell végezni. Ha 
azonban egy adott módszer vagy leírása 

5. Az engedélyeztetéshez szükséges 
vizsgálatokat a 440/2008/EK tanácsi
rendeletben leírt módszerek szerint kell 
végezni. Ha azonban egy adott módszer 
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nem megfelelő, egyéb – lehetőség szerint 
nemzetközileg elismert – módszereket kell 
alkalmazni, indokolva alkalmazásukat.

vagy leírása nem megfelelő, egyéb, 
tudományosan kellően alátámasztott
módszereket kell alkalmazni, indokolva 
alkalmazásukat.

Or.en

Indokolás

A III. melléklet 5. pontjának eredeti megfogalmazása nem elég pontos, és akadályozza a IV. 
mellékletben említett, az állatkísérleteket helyettesítő vizsgálatok alkalmazását. 

Módosítás 533
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 címsor – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Vizsgálatok végzése esetén részletes 
leírást (jellemzést) kell adni a felhasznált 
anyagokról és azok szennyeződéseiről. A 
biocid termék összes toxikológiai, illetve 
ökotoxikológiai szempontból lényeges 
kémiai összetevője tekintetében szükség 
szerint megkövetelhető a II. mellékletben 
előírt adatok megadása is, különösen 
akkor, ha az összetevők a 3. cikk 
értelmében potenciálisan veszélyes 
anyagnak minősülnek.

7. Vizsgálatok végzése esetén részletes 
leírást (jellemzést) kell adni a felhasznált 
anyagokról és azok szennyeződéseiről.

Or.en

Indokolás

Elfogadhatatlan, hogy a hatóanyagok I. mellékletbe való felvételére és a biocid termékek 
engedélyezésére szolgáló adatszolgáltatási követelmények párhuzamos vizsgálatokhoz vagy a 
vizsgálatok megismétléséhez vezetnek, különösen, ha a vizsgálatok állatkísérleteket is 
magukban foglalnak. A biocid készítményekben fellelhető nem hatóanyagokat a REACH 
keretében szabályozzák. Ezért a szóban forgó rendelkezést törölni kell a zavar elkerülése, 
illetve a gerinces állatokon végzett esetleges párhuzamos vizsgálatok megakadályozása 
érdekében. 
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Módosítás 534
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 címsor – 8 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Ha van olyan vizsgálati adat, amelyet 
(HL: a 85. cikk első albekezdésében 
említett dátum) előtt, a 440/2008/EK 
rendeletben megadott módszerektől eltérő 
módszerrel nyertek, akkor az érintett 
tagállam illetékes hatóságának eseti alapon 
kell eldöntenie, hogy az ilyen adat 
megfelelő-e ezen rendelet alkalmazásában, 
és szükséges-e új vizsgálatokat lefolytatni a 
440/2008/EK rendelet szerint, figyelembe 
véve a döntésnél – egyéb tényezők mellett 
– a gerinces állatokon végzett kísérletek 
minimalizálásának szükségességét is.

8. Ha van olyan vizsgálati adat, amelyet 
(HL: a 85. cikk első albekezdésében 
említett dátum) előtt, a 440/2008/EK 
rendeletben megadott módszerektől eltérő 
módszerrel nyertek, akkor az érintett 
tagállam illetékes hatóságának az ECHA-
val egyetértésben eseti alapon kell 
eldöntenie, hogy az ilyen adat megfelelő-e 
ezen rendelet alkalmazásában, és 
szükséges-e új vizsgálatokat lefolytatni a 
440/2008/EK rendelet szerint, figyelembe 
véve a döntésnél – egyéb tényezők mellett 
– a gerinces állatokon végzett kísérletek 
minimalizálásának szükségességét is.

Or.en

Módosítás 535
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 3 7 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.7. Tárolási stabilitás – stabilitás és 
eltarthatósági idő. A fény, hőmérséklet és 
páratartalom hatása a biocid termék 
műszaki jellemzőire; a tartály anyagával 
szembeni reakcióképesség

3.7. Tárolási stabilitás – stabilitás és 
eltarthatósági idő. A fény, hőmérséklet és 
páratartalom hatása a biocid termék 
műszaki jellemzőire; a tartály anyagával 
szembeni reakcióképesség

A tárolási stabilitást és az eltarthatósági 
időt általában a hatóanyag stabilitása 
alapján határozzák meg. A könnyen 
lebomló hatóanyagok esetében a tárolási 
stabilitást és az eltarthatósági időt más 
validált tudományos eszközökkel is meg 
lehet határozni, például úgy, hogy a 
hatóanyagra vonatkozóan a termék 
elöregedését vizsgáló kísérletekből nyert 
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elemzési adatokat a hatékonysági 
határérték eléréséig extrapolálják.

Or.en

Indokolás

A hatóanyag mérésén és számszerűsítésén alapuló szabványos stabilitási vizsgálatok nem 
megfelelőek olyan termékek esetében, amelyek könnyen lebomló hatóanyagokat tartalmaznak, 
például nátrium-hipokloritot. Közismert, hogy ezek az anyagok az elfogadott iránymutatások 
értékein túl is lebomlanak (FAO- és WHO-határértékek). Ezért ezekben az esetekben 
helyénvalóbb más eszközökkel meghatározni a tárolási stabilitást és az eltarthatósági időt, 
például úgy, hogy a hatóanyagra vonatkozóan a termék elöregedését vizsgáló kísérletekből 
nyert elemzési adatokat a hatékonysági határérték eléréséig extrapolálják. 

Módosítás 536
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 6 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A 6.1.1.–6.1.3. pont szerinti vizsgálatoknál 
a nem gáz halmazállapotú biocid 
anyagokat legalább két módon kell a 
szervezetbe juttatni, amelyek közül az 
egyik az orális beadás legyen. A másik 
beviteli mód megválasztása a termék 
jellegétől és a humán expozíció 
valószínűsíthető útjától függ. A gázokat és 
illékony folyadékokat belélegzéssel kell a 
szervezetbe juttatni.

 A 6.1.1.–6.1.3. pont szerinti vizsgálatoknál 
az alapértelmezett megközelítésnek a 
számításon alapuló osztályozásnak kell 
lennie. Csak kivételes esetekben szabad 
további in vivo vizsgálatokat számításba 
venni, és ezekben az esetekben egyetlen, a 
legrelevánsabb expozíciós útvonalat kell 
vizsgálni. A gázokat és illékony 
folyadékokat belélegzéssel kell a 
szervezetbe juttatni.

Or.en

Indokolás

Az 1999/45/EC irányelv II. melléklete a számításon alapuló osztályozást a felesleges in vivo 
vizsgálatok alternatívájaként írja elő olyan készítmények formulációja esetében, amelyek jól 
meghatározott hatóanyagokból és más összetevőkből állnak. Ezt a megközelítést a biocid 
termékekről szóló rendeletben is ösztönözni kell. A kutatások azt mutatják, hogy a dermális 
vizsgálatok a veszélyek osztályozása terén az esetek több mint 99%-ában nem jelentettek 
hozzáadott értéket az orális vizsgálatok adataihoz képest. Ezért az adatszolgáltatási 
kötelezettségeket felül kell vizsgálni, hogy azok tükrözzék ezen új megállapításokat.
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Módosítás 537
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 6 1 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.1.2. Bőrön át törölve

Or.en

Indokolás

Ezt az adatszolgáltatási követelményt a fenti elemzés alapján törölni kell, amely 
megállapította, hogy az esetek több mint 99%-ában a dermális osztályozás egybeesik az orális 
osztályozással, illetve annál kevésbé súlyos. A dermális osztályozás így az orális vizsgálatok 
adataira való közvetlen kereszthivatkozásokon alapulhat. 

Módosítás 538
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 6 1 3 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak akkor indokolt a belélegzésen 
keresztüli expozíciós utat vizsgálni, ha az 
anyag gőznyomását és az aeroszoloknak, 
belélegezhető méretű részecskéknek vagy 
cseppeknek való expozíció lehetőségét 
figyelembe véve i) a számításon alapuló 
osztályozás nem kivitelezhető; és ii) ez a 
humán expozíció elsődleges útja.
Az akut toxikus osztály módszer az 
elsődlegesen választandó módszer az in 
vivo vizsgálatoknál. Csak kivételes 
körülmények között szabad használni a 
klasszikus „halálos koncentráció” (LC50) 
vizsgálatot. Más vizsgálat alkalmazását 
meg kell indokolni.

Or.en
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Indokolás

Az 1999/45/EC irányelv II. melléklete a számításon alapuló osztályozást a felesleges in vivo 
vizsgálatok alternatívájaként írja elő olyan készítmények formulációja esetében, amelyek jól 
meghatározott hatóanyagokból és más összetevőkből állnak. Ezt a megközelítést a biocid 
termékekről szóló rendeletben is ösztönözni kell. A kutatások azt mutatják, hogy a dermális 
vizsgálatok a veszélyek osztályozása terén az esetek több mint 99%-ában nem jelentettek 
hozzáadott értéket az orális vizsgálatok adataihoz képest. Ezért az adatszolgáltatási 
kötelezettségeket felül kell vizsgálni, hogy azok tükrözzék ezen új megállapításokat.

Módosítás 539
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 6 1 4 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.1.4. Olyan biocid termékek esetén, 
amelyeket más biocid termékekkel 
együttes használatra kívánnak 
engedélyeztetni, ha lehetséges, a 
termékkeverék akut dermális toxicitását és 
bőr- és szemirritatív hatását vizsgálni kell

törölve

Or.en

Indokolás

E követelményt törölni kell, mivel szükségtelenül vetne alá gerinces állatokat 
halálos/fájdalmas vizsgálatoknak, amelyek korlátozott vagy semmilyen közegészségügyi 
értékkel nem szolgálnak azon felül, amit más akut vizsgálati adatokból is össze lehet gyűjteni. 

Módosítás 540
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 6 2 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A számításon alapuló osztályozásnak kell 
az alapértelmezett megközelítésnek lennie.

Or.en
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Indokolás

Az 1999/45/EC irányelv II. melléklete a felesleges in vivo vizsgálatok alternatívájaként 
kifejezetten előírja a számításon alapuló osztályozást olyan készítmények formulációja 
esetében, amelyek jól meghatározott hatóanyagokból és más összetevőkből állnak. Ezt a 
megközelítést erőteljesebben kell ösztönözni a biocid termékekről szóló rendeletben. 
Hivatkozások: • 1999/45/EK irányelv: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Módosítás 541
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 6 3 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A számításon alapuló osztályozásnak kell 
az alapértelmezett megközelítésnek lennie.

Or.en

Indokolás

Az 1999/45/EC irányelv II. melléklete a felesleges in vivo vizsgálatok alternatívájaként 
kifejezetten előírja a számításon alapuló osztályozást olyan készítmények formulációja 
esetében, amelyek jól meghatározott hatóanyagokból és más összetevőkből állnak. Ezt a 
megközelítést erőteljesebben kell ösztönözni a biocid termékekről szóló rendeletben. 
Hivatkozások: • 1999/45/EK irányelv: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML Problémákat 
vet fel, hogy ez a cím nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási követelmények kiigazítási 
szabályait. 

Módosítás 542
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 6 4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6.4) Bőrön át történő felszívódásra 
vonatkozó adatok

(6.4) Bőrön át történő felszívódásra 
vonatkozó in vitro adatok

Or. en
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Indokolás

A bőrirritáció in vitro vizsgálatára vonatkozó OECD-iránymutatás 2004 óta elérhető, és 
alkalmas arra, hogy a biocid termékekről szóló rendelet alkalmazásában teljes mértékben 
felváltsa az in vivo módszert. Következésképpen ezeknek az adatszolgáltatási 
követelményeknek külön meg kell említeniük az in vitro módszert mint az említett végpont 
értékelésének egyetlen szükséges és elfogadható megközelítését.

Módosítás 543
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 9 2 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.2.1. Ahol indokolt, a II. melléklet 12.
szakaszában előírt összes adat

törölve

Or.en

Indokolás

Az említett követelmény jelenleg nem tartalmaz leírást a kért konkrét adatokról, a 
hozzáigazítás szabályairól, illetve nem indokolja, hogy a „számításon alapuló osztályozás” 
megközelítése miért nem elégséges a II. melléklet hatóanyagokra vonatkozó adatai alapján. 

Módosítás 544
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 9 3 1 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.3.1.1. Akut orális toxicitás, ha 
vizsgálatára a II. melléklet 7. szakasza 
alapján még nem került sor

törölve

Or. en

Indokolás

A REACH technikai iránymutatás szerint „valószínűleg kevés olyan forgatókönyv létezik (ha 
egyáltalán van ilyen), amely a madarak akut mérgezésének kockázatához vezethet”, és „a 
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peszticidekkel kapcsolatban szerzett bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy az akut 
toxicitási adatokból megbízhatóan nem extrapolálhatók vagy vezethetők le krónikus hatások”. 
Ennek megfelelően ez az adatszolgáltatási követelmény alig vagy egyáltalán nem járul hozzá 
a környezeti kockázatértékeléshez, ezért azt törölni kell.

Módosítás 545
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 cím – 9 3 3 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.3.3.1. Toxicitás szárazföldi gerincesekre, 
a madarak kivételével

törölve

Or.en

Indokolás

Amennyiben nem hivatkoznak olyan elfogadott uniós vagy nemzetközi vizsgálati 
iránymutatásokra, amelyek ezzel az adatszolgáltatási követelménnyel foglalkoznak, azt törölni 
kell. Problémákat vet fel, hogy e szakasz nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási 
követelmények kiigazítási szabályait. 

Módosítás 546
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 cím – 6 1 1 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A számításon alapuló osztályozásnak kell 
az alapértelmezett megközelítésnek lennie. 
Csak kivételes esetekben szabad további in 
vivo vizsgálatokat számításba venni, és 
ezekben az esetekben egyetlen, a 
legrelevánsabb expozíciós útvonalat kell
vizsgálni.

Or.en
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Indokolás

Az 1999/45/EC irányelv II. melléklete a számításon alapuló osztályozást a felesleges in vivo 
vizsgálatok alternatívájaként írja elő olyan készítmények formulációja esetében, amelyek jól 
meghatározott hatóanyagokból és más összetevőkből állnak. Ezt a megközelítést a biocid 
termékekről szóló rendeletben is ösztönözni kell. A kutatások azt mutatják, hogy a dermális 
vizsgálatok a veszélyek osztályozása terén az esetek több mint 99%-ában nem jelentettek 
hozzáadott értéket az orális vizsgálatok adataihoz képest. Ezért az adatszolgáltatási 
kötelezettségeket felül kell vizsgálni, hogy azok tükrözzék ezen új megállapításokat.

Módosítás 547
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 cím – 6 1 2 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Akkor indokolt a belélegzésen keresztüli 
expozíciós utat vizsgálni, ha i) a 
számításon alapuló osztályozás nem 
kivitelezhető; és ii) ez a humán expozíció 
elsődleges útja.

Or.en

Indokolás

Az 1999/45/EC irányelv II. melléklete a számításon alapuló osztályozást a felesleges in vivo 
vizsgálatok alternatívájaként írja elő olyan készítmények formulációja esetében, amelyek jól 
meghatározott hatóanyagokból és más összetevőkből állnak. Ezt a megközelítést a biocid 
termékekről szóló rendeletben is ösztönözni kell. A kutatások azt mutatják, hogy a dermális 
vizsgálatok a veszélyek osztályozása terén az esetek több mint 99%-ában nem jelentettek 
hozzáadott értéket az orális vizsgálatok adataihoz képest. Ezért az adatszolgáltatási 
kötelezettségeket felül kell vizsgálni, hogy azok tükrözzék ezen új megállapításokat.

Módosítás 548
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 cím – 6 2 1 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A számításon alapuló osztályozásnak kell 



PE439.930v03-00 56/75 AM\811563HU.doc

HU

az alapértelmezett megközelítésnek lennie.

Or.en

Indokolás

Az 1999/45/EC irányelv II. melléklete a felesleges in vivo vizsgálatok alternatívájaként 
kifejezetten előírja a számításon alapuló osztályozást olyan készítmények formulációja 
esetében, amelyek jól meghatározott hatóanyagokból és más összetevőkből állnak. Ezt a 
megközelítést erőteljesebben kell ösztönözni a biocid termékekről szóló rendeletben. 
Hivatkozások: • 1999/45/EK irányelv: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML Problémákat 
vet fel, hogy e szakasz nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási követelmények kiigazítási 
szabályait. 

Módosítás 549
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 cím – 6 2 2 pont – 1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A számításon alapuló osztályozásnak kell 
az alapértelmezett megközelítésnek lennie.

Or.en

Indokolás

Az 1999/45/EC irányelv II. melléklete a felesleges in vivo vizsgálatok alternatívájaként 
kifejezetten előírja a számításon alapuló osztályozást olyan készítmények formulációja 
esetében, amelyek jól meghatározott hatóanyagokból és más összetevőkből állnak. Ezt a 
megközelítést erőteljesebben kell ösztönözni a biocid termékekről szóló rendeletben. 
Hivatkozások: • 1999/45/EK irányelv: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML Problémákat 
vet fel, hogy e szakasz nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási követelmények kiigazítási 
szabályait. 

Módosítás 550
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 cím – 6 2 3 pont – 1 bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A számításon alapuló osztályozásnak kell 
az alapértelmezett megközelítésnek lennie.

Or.en

Indokolás

Az 1999/45/EC irányelv II. melléklete a felesleges in vivo vizsgálatok alternatívájaként 
kifejezetten előírja a számításon alapuló osztályozást olyan készítmények formulációja 
esetében, amelyek jól meghatározott hatóanyagokból és más összetevőkből állnak. Ezt a 
megközelítést erőteljesebben kell ösztönözni a biocid termékekről szóló rendeletben. 
Hivatkozások: • 1999/45/EK irányelv: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML Problémákat 
vet fel, hogy e szakasz nem tartalmazza az in vivo adatszolgáltatási követelmények kiigazítási 
szabályait. 

Módosítás 551
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 cím – 9 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.1. Madarakra gyakorolt hatás törölve

Or. en

Indokolás

Termékek formulációja esetén szükségtelen. Az 1999/45/EC irányelv II. melléklete a 
felesleges in vivo vizsgálatok alternatívájaként kifejezetten előírja a számításon alapuló 
osztályozást olyan készítmények formulációja esetében, amelyek jól meghatározott 
hatóanyagokból és más összetevőkből állnak. Ezt a megközelítést erőteljesebben kell 
ösztönözni a biocid termékekről szóló rendeletben.
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Módosítás 552
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 cím – 9 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.2. Vízi szervezetekre gyakorolt hatás törölve

Or. en

Indokolás

Az 1999/45/EC irányelv II. melléklete a felesleges in vivo vizsgálatok alternatívájaként 
kifejezetten előírja a számításon alapuló osztályozást olyan készítmények formulációja 
esetében, amelyek jól meghatározott hatóanyagokból és más összetevőkből állnak. Ezt a 
megközelítést erőteljesebben kell ösztönözni a biocid termékekről szóló rendeletben.

Módosítás 553
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 cím – 9 7 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.7.2. Emlősök törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben nem hivatkoznak olyan elfogadott uniós vagy nemzetközi vizsgálati 
iránymutatásokra, amelyek ezzel az adatszolgáltatási követelménnyel foglalkoznak, azt törölni 
kell.

Módosítás 554
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – cím 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI 
KÖVETELMÉNYEK 
MÓDOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYAI

törölve

Or.en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy az emberi egészség és a környezet védelme, valamint a biocid 
termékekről szóló 98/8/EK irányelvben megállapított jelenlegi normák romlásának elkerülése 
érdekében biztosítsák a hatóanyagok értékeléséhez és engedélyezéséhez szükséges adatokat. A 
javaslat, hogy lehetőséget biztosítanak az adatszolgáltatási követelményektől való 
eltekintésre, ellentétes az emberi egészség és a környezet védelmére irányuló erőfeszítésekkel. 

Módosítás 555
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – bevezető bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelmező az ebben a mellékletben 
ismertetett általános szabályok alapján 
javasolhat eltérést a II. és a III. 
mellékletben meghatározott 
adatszolgáltatási követelményektől. A 
kérelmezőnek a dokumentáció megfelelő 
rovatában egyértelműen jeleznie kell, ha 
az előírtaktól eltérően szolgáltat adatokat, 
kifejezetten hivatkozva e melléklet 
vonatkozó szabályára vagy szabályaira.

törölve

Or.en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy az emberi egészség és a környezet védelme, valamint a biocid 
termékekről szóló 98/8/EK irányelvben megállapított jelenlegi normák romlásának elkerülése 
érdekében biztosítsák a hatóanyagok értékeléséhez és engedélyezéséhez szükséges adatokat. A 
javaslat, hogy lehetőséget biztosítanak az adatszolgáltatási követelményektől való 
eltekintésre, ellentétes az emberi egészség és környezet védelmére irányuló erőfeszítésekkel. 
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Módosítás 556
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 1 3 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.3a. A készítmények egészséget 
veszélyeztető hatásának számítási 
módszerei
A készítményekre vonatkozó 
adatszolgáltatási követelményektől 
általában el lehet tekinteni az 1999/45/EK 
irányelv II. mellékletében meghatározott 
számítási módszer javára, amely minden 
készítményre alkalmazandó, és amely 
figyelembe veszi a készítményben 
fellelhető anyagok valamennyi egészséget 
veszélyeztető hatását. Külön iránymutatás 
vonatkozik az egészségre káros hatások 
következő kategóriáira:
- heveny halált okozó hatások;
- egyetlen expozíció utáni 
visszafordíthatatlan, nem halálos hatások;
- ismételt vagy hosszabb expozíció utáni 
súlyos hatások;
- maró vagy irritatív hatások;
- túlérzékenységet kiváltó hatások;
- rákkeltő hatások;
- mutagén hatások;
- reprodukciót károsító hatások.

Or.en

Indokolás

Az 1999/45/EC irányelv II. melléklete a felesleges in vivo vizsgálatok alternatívájaként 
kifejezetten előírja a számításon alapuló osztályozást olyan készítmények formulációja 
esetében, amelyek jól meghatározott hatóanyagokból és más összetevőkből állnak. Ezt a 
megközelítést erőteljesebben kell ösztönözni a biocid termékekről szóló rendeletben. 
Hivatkozások: • 1999/45/EK irányelv: http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Módosítás 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 4 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) az eredmények az osztályba sorolási, 
címkézési és kockázatértékelési célok 
szempontjából megfelelőek; valamint

(2) az eredmények az osztályba sorolási, 
címkézési és/vagy kockázatértékelési célok 
szempontjából megfelelőek; valamint

Or.en

Indokolás

Néhány toxikológiai vizsgálatot (pl. akut vizsgálatok) kizárólag osztályozási és címkézési 
célra használnak, kockázatértékelésre nem; ezért fontos, hogy az „és/vagy” kifejezést fűzzük 
ezekhez az eltérő szabályozási célokhoz. 

Módosítás 558
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 4 pont – 2 bekezdés – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) az eredmények az osztályba sorolási, 
címkézési és kockázatértékelési célok 
szempontjából megfelelőek; valamint

(2) az eredmények az osztályba sorolási, 
címkézési és/vagy kockázatértékelési célok 
szempontjából megfelelőek; valamint

Or.en

Indokolás

Néhány toxikológiai vizsgálatot (pl. akut vizsgálatok) kizárólag osztályozási és címkézési 
célra használnak, kockázatértékelésre nem; ezért fontos, hogy az „és/vagy” kifejezést fűzzük 
ezekhez az eltérő szabályozási célokhoz.
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Módosítás 559
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 5 pont – 3 bekezdés – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az osztályba sorolás, címkézés és 
kockázatértékelés céljára alkalmasnak kell 
lenniük,

– az osztályba sorolás, címkézés és/vagy
kockázatértékelés céljára alkalmasnak kell 
lenniük,

Or.en

Indokolás

Néhány toxikológiai vizsgálatot (pl. akut vizsgálatok) kizárólag osztályozási és címkézési 
célra használnak, kockázatértékelésre nem; ezért fontos, hogy az „és/vagy” kifejezést fűzzük 
ezekhez az eltérő szabályozási célokhoz.

Módosítás 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 5 pont – 3 bekezdés – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az osztályba sorolás, címkézés és 
kockázatértékelés céljára alkalmasnak kell 
lenniük,

– az osztályba sorolás, címkézés és/vagy
kockázatértékelés céljára alkalmasnak kell 
lenniük,

Or.en

Indokolás

Néhány toxikológiai vizsgálatot (pl. akut vizsgálatok) kizárólag osztályozási és címkézési 
célra használnak, kockázatértékelésre nem; ezért fontos, hogy az „és/vagy” kifejezést fűzzük 
ezekhez az eltérő szabályozási célokhoz.

Módosítás 561
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont 
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2. A VIZSGÁLAT TECHNIKAILAG 
NEM LEHETSÉGES

törölve

Adott végpontra vonatkozó vizsgálat 
elhagyható, ha az anyag tulajdonságai 
miatt a vizsgálat elvégzése technikailag 
nem lehetséges: pl. a nagyon illékony, 
nagyon reaktív vagy instabil anyagokat 
nem lehet használni, illetve ha az anyag 
vízzel történő elegyítése tűz- vagy 
robbanásveszélyes lehet, vagy ha az anyag 
bizonyos vizsgálatokhoz előírt izotópos 
nyomjelzése nem lehetséges. A releváns 
vizsgálati módszerekhez megadott –
konkrétan valamely adott módszer 
technikai korlátaira vonatkozó –
iránymutatást mindig be kell tartani.

Or.en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy az emberi egészség és a környezet védelme és a biocid termékekről 
szóló 98/8/EK irányelvben megállapított jelenlegi normák romlásának elkerülése érdekében 
biztosítsák a hatóanyagok értékeléséhez és engedélyezéséhez szükséges adatokat. A javaslat, 
hogy lehetőséget biztosítanak az adatszolgáltatási követelményektől való eltekintésre, 
ellentétes az emberi egészség és környezet védelmére irányuló erőfeszítésekkel. 

Módosítás 562
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. EXPOZÍCIÓ-KÖZPONTÚ 
VIZSGÁLAT A TERMÉK EGYEDI 
JELLEMZŐI ALAPJÁN

törölve

3.1. Az expozícióval kapcsolatos 
megfontolások alapján esetenként 
elhagyhatók a II. és III. melléklet 6. és 7. 
szakasza szerinti vizsgálatok.
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3.2. Minden esetben megfelelő indokolást 
és dokumentációt kell szolgáltatni. Az 
indokolásnak a Technikai útmutató 
feljegyzések szerint elkészített 
expozícióértékelésen kell alapulnia.

Or.en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy az emberi egészség és a környezet védelme és a biocid termékekről 
szóló 98/8/EK irányelvben megállapított jelenlegi normák romlásának elkerülése érdekében 
biztosítsák a hatóanyagok értékeléséhez és engedélyezéséhez szükséges adatokat. A javaslat, 
hogy lehetőséget biztosítanak az adatszolgáltatási követelményektől való eltekintésre, 
ellentétes az emberi egészség és környezet védelmére irányuló erőfeszítésekkel. 

Módosítás 563
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 9 terméktípus 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rostos és polimerizált anyagok, mint pl. 
bőr, gumi vagy papír, vagy textiltermékek 
és gumi tartósítására mikrobiológiai 
károsodást gátló hatásuk miatt használt 
termékek.

 Rostos és polimerizált anyagok, mint pl. 
bőr, gumi vagy papír, vagy textiltermékek 
és gumi tartósítására mikrobiológiai 
károsodást gátló hatásuk miatt használt 
termékek.

Ide taroznak azok a szerek is, amelyek a 
mikroorganizmusok (például patogén 
vagy szagkeltő csírák) megtelepedését 
akadályozzák meg a felületen, és ezzel 
megelőzik vagy megakadályozzák a 
szagképződést és/vagy más felhasználási 
előnyöket biztosítanak.

Or.de

Indokolás

A terméktípusok katalógusának ki kell terjednie a textiliparban használt biocid termékekre is. 
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Módosítás 564
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 20 terméktípus 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 20. terméktípus: -  20. terméktípus: - élelmiszer és takarmány 
fertőtlenítőszerek
Az élelmiszerek vagy takarmányok 
fertőtlenítésére használt termékek, 
amelyek megfékezik a káros 
organizmusokat.

Or.en

Indokolás

Meg kell tartani a biocid termékek 20. terméktípusát (Élelmiszer- és takarmány-
tartósítószerek), azonban fogalommeghatározását módosítani kell, mivel ezek a biocid 
termékek nem tartósítószerek, hanem fertőtlenítőszerek. Például a takarmány humán 
patogénekkel, például a szalmonellával szembeni fertőtlenítésére használt termékek nem 
teljesítik a takarmány-adalékanyagokra vonatkozó szabályozások követelményeit. Ahogy arra 
sem alkalmasak, hogy tartósítószerként megakadályozzák a takarmány megromlását. E 
termékeket ezért fertőtlenítő hatóanyagoknak kell tekinteni.

Módosítás 565
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 20 terméktípus 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 20. terméktípus: -  20. terméktípus: - élelmiszer és takarmány 
fertőtlenítőszerek
Az élelmiszerek vagy takarmányok 
fertőtlenítésére használt termékek, 
amelyek megfékezik a káros 
organizmusokat.

Or.en
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Indokolás

Meg kell tartani a 20. termékcsoportot, mivel ezek a biocid termékek nem tartósítószerek, 
hanem fertőtlenítőszerek. Például a takarmány humán patogénekkel, például a szalmonellával 
szembeni fertőtlenítésére használt termékek nem teljesítik a takarmány-adalékanyagokra 
vonatkozó szabályozások követelményeit. Valójában a termékek „nem befolyásolják előnyösen 
a takarmány tulajdonságait”, teljesítményét sem javítják, és nincs tartósító hatásuk sem. 
Rendeltetésük a tojás, valamint a csirke- és disznóhús szalmonellafertőzésének 
megakadályozása, ezért azokat fertőtlenítő hatóanyagoknak kell tekinteni, amelyek egyetlen 
rendeltetése az emberi egészség védelme.

Módosítás 566
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 20 terméktípus

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 20. terméktípus: -  20. terméktípus: élelmiszer és takarmány 
fertőtlenítőszerek
Az élelmiszerek vagy takarmányok 
fertőtlenítésére használt termékek, 
amelyek megfékezik a káros 
organizmusokat.

Or.en

Indokolás

Meg kell tartani a korábbi 98/8/EK irányelv 20. terméktípusát (Élelmiszer- és takarmány-
tartósítószerek), azonban fogalommeghatározását módosítani kell, mivel ezek a biocid 
termékek nem tartósítószerek, hanem fertőtlenítőszerek (következésképpen a régi 
fogalommeghatározás zavart okoz). Például a takarmány humán patogénekkel, például a 
szalmonellával szembeni fertőtlenítésére használt termékek nem teljesítik a takarmány-
adalékanyagokra vonatkozó szabályozások követelményeit. Valójában a termékek „nem 
befolyásolják előnyösen a takarmány tulajdonságait”, és teljesítményét sem javítják.



AM\811563HU.doc 67/75 PE439.930v03-00

HU

Módosítás 567
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – bevezetés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az emberi és állati egészség és a 
környezet magas szintű és összehangolt 
védelme érdekében azonosítani kell a 
biocid termék felhasználásából eredő 
minden kockázatot. Ehhez 
kockázatértékelés szükséges, mely alapján 
meghatározható minden olyan kockázat 
elfogadhatósága vagy egyéb jellemzői, 
amely a biocid termék javasolt 
rendeltetésszerű felhasználása során 
felléphet. A kockázatértékelés az adott 
biocid termék releváns összetevőivel járó 
kockázatokat méri fel.

2. Az emberi és állati egészség és a 
környezet magas szintű és összehangolt 
védelme érdekében azonosítani kell a 
biocid termék felhasználásából eredő 
minden kockázatot. Ehhez 
kockázatértékelés szükséges, mely alapján 
meghatározható minden olyan kockázat 
elfogadhatósága vagy egyéb jellemzői, 
amely a biocid termék javasolt 
rendeltetésszerű felhasználása során 
felléphet. A kockázatértékelés az adott 
biocid termék releváns összetevőivel járó 
kockázatokat méri fel, kellően figyelembe 
véve az összesített, kombinált és 
szinergikus hatásokat.

Or. en

Indokolás

Az összesített, kombinált és szinergikus hatásokat kifejezetten fel kell venni a dokumentáció 
értékelésének közös elvei közé.

Módosítás 568
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – bevezetés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A biocid termékben jelen lévő hatóanyag 
vagy hatóanyagok kockázatértékelésének 
végrehajtása mindig követelmény. Erre 
már a hatóanyag I. mellékletbe való 
felvételével kapcsolatban is szükség volt. 
A kockázatértékelés magában foglalja a 
veszély beazonosítását és ha szükséges, a 
dózis (koncentráció) – válasz (hatás) 

3. A biocid termékben jelen lévő hatóanyag 
vagy hatóanyagok kockázatértékelésének 
végrehajtása mindig követelmény. Erre 
már a hatóanyag I. mellékletbe való 
felvételével kapcsolatban is szükség volt. 
A kockázatértékelés magában foglalja a 
veszély beazonosítását és ha szükséges, a 
dózis (koncentráció) – válasz (hatás) 
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összefüggéseinek értékelését, az expozíció 
értékelését és a kockázat jellemzését. Ahol 
nincs mód mennyiségi kockázatértékelésre, 
ott minőségi értékelést kell végezni.

összefüggéseinek értékelését, az expozíció 
értékelését és a kockázat jellemzését, 
kellően figyelembe véve az összesített, 
kombinált és szinergikus hatásokat. Ahol 
nincs mód mennyiségi kockázatértékelésre, 
ott minőségi értékelést kell végezni.

Or. en

Indokolás

Az összesített, kombinált és szinergikus hatásokat kifejezetten fel kell venni a dokumentáció 
értékelésének közös elvei közé.  

Módosítás 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – bevezetés – 4 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kiegészítő kockázatértékelést kell 
végezni a fent leírtakkal megegyező 
módon minden más, a biocid termékben
jelen lévő potenciálisan veszélyes anyagra 
nézve, ha ez a biocid termék alkalmazása 
szempontjából indokolt.

törölve

Or.en

Indokolás

Nem elfogadható az, hogy egy biocid termékben a hatóanyagokon kívül más anyagokra 
vonatkozóan is kockázatértékelést írnak elő. Ez párhuzamos vizsgálati eljárásokhoz vezet –
ideértve az állatkísérleteket is –, mivel valamennyi kémiai összetevőt a REACH-rendelet 
alkalmazási körében is értékelni kell. Ehelyett inkább arra van szükség, hogy a nem 
hatóanyag összetevőkről elérhető összes adatot felvegyék a dokumentációba. 
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Módosítás 570
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – bevezetés – 4 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Kiegészítő kockázatértékelést kell 
végezni a fent leírtakkal megegyező 
módon minden más, a biocid termékben 
jelen lévő potenciálisan veszélyes anyagra 
nézve, ha ez a biocid termék alkalmazása 
szempontjából indokolt.

törölve

Or.en

Indokolás

Nem elfogadható az, hogy egy biocid termékben a hatóanyagokon kívül más anyagokra 
vonatkozóan is kockázatértékelést követelnek meg. Ez párhuzamos vizsgálati eljárásokhoz 
vezet – ideértve az állatkísérleteket –, mivel valamennyi kémiai összetevőt a REACH-rendelet 
alkalmazási körében is értékelni kell. Ehelyett inkább arra van szükség, hogy a nem 
hatóanyag összetevőkről elérhető összes adatot felvegyék a dokumentációba. 

Módosítás 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – értékelés – 14 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A biocid termékben lévő hatóanyag 
kockázatértékelését mindig el kell végezni. 
Ha ezenkívül a biocid termékben további 
potenciálisan veszélyes anyagok is jelen 
vannak, akkor a kockázatértékelés ezek 
mindegyikére is követelmény. A
kockázatértékelés a biocid termék javasolt 
rendeltetésszerű alkalmazására, és azzal 
párhuzamosan a reálisan elképzelhető 
legkedvezőtlenebb felhasználás 
forgatókönyvére terjed ki, beleértve 
magának a biocid terméknek vagy az azzal 
kezelt anyagoknak az előállításával és
ártalmatlanításával kapcsolatos minden 

14. A biocid termékben lévő hatóanyag 
kockázatértékelését mindig el kell végezni. 
Ha ezenkívül a biocid termékben további 
potenciálisan veszélyes anyagok is jelen 
vannak, akkor minden egyes ilyen
anyagról a rendelkezésre álló összes 
adatot fel kell venni a biocid termék 
engedélyezési dokumentációjába. Az 
adatok a biocid termék javasolt 
rendeltetésszerű alkalmazására, és azzal 
párhuzamosan a reálisan elképzelhető 
legkedvezőtlenebb felhasználás 
forgatókönyvére terjednek ki, beleértve 
magának a biocid terméknek vagy az azzal 
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lényeges kérdést is. kezelt anyagoknak az előállításával és 
ártalmatlanításával kapcsolatos minden 
lényeges kérdést is.

Or.en

Indokolás

Nem elfogadható az, hogy egy biocid termékben a hatóanyagokon kívül más anyagokra 
vonatkozóan is kockázatértékelést írnak elő meg. Ez párhuzamos vizsgálati eljárásokhoz vezet 
– ideértve az állatkísérleteket is –, mivel valamennyi kémiai összetevőt a REACH-rendelet 
alkalmazási körében is értékelni kell. Ehelyett inkább arra van szükség, hogy a nem 
hatóanyag összetevőkről elérhető összes adatot felvegyék a dokumentációba. 

Módosítás 572
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – értékelés – 14 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A biocid termékben lévő hatóanyag 
kockázatértékelését mindig el kell végezni. 
Ha ezenkívül a biocid termékben további 
potenciálisan veszélyes anyagok is jelen 
vannak, akkor a kockázatértékelés ezek 
mindegyikére is követelmény. A
kockázatértékelés a biocid termék javasolt 
rendeltetésszerű alkalmazására, és azzal 
párhuzamosan a reálisan elképzelhető 
legkedvezőtlenebb felhasználás 
forgatókönyvére terjed ki, beleértve 
magának a biocid terméknek vagy az azzal 
kezelt anyagoknak az előállításával és 
ártalmatlanításával kapcsolatos minden 
lényeges kérdést is.

14. A biocid termékben lévő hatóanyag 
kockázatértékelését mindig el kell végezni. 
Ha ezenkívül a biocid termékben további 
potenciálisan veszélyes anyagok is jelen 
vannak, akkor minden egyes ilyen 
anyagról a rendelkezésre álló összes 
adatot fel kell venni a biocid termék 
engedélyezési dokumentációjába. Az 
adatok a biocid termék javasolt 
rendeltetésszerű alkalmazására, és azzal 
párhuzamosan a reálisan elképzelhető 
legkedvezőtlenebb felhasználás 
forgatókönyvére terjednek ki, beleértve 
magának a biocid terméknek vagy az azzal 
kezelt anyagoknak az előállításával és 
ártalmatlanításával kapcsolatos minden 
lényeges kérdést is.

Or.en

Indokolás

Lásd még a VI. melléklet bevezetésének 4. pontjához fűzött megjegyzést is. 
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Módosítás 573
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – értékelés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. A biocid termékben jelen lévő minden 
egyes hatóanyagra és minden egyes 
potenciálisan veszélyes anyagra nézve a 
kockázatértékeléssel együtt el kell végezni 
a veszély beazonosítását és a megfelelő, 
megfigyelhető káros hatást nem okozó 
szint (NOAEL) megállapítását, ha ez 
lehetséges. Az értékelés szükség szerint 
kiterjed továbbá a dózis (koncentráció) –
válasz (hatás) összefüggés értékelésére, az 
expozíció értékelésére és a kockázatok 
jellemzésére.

15. A biocid termékben jelen lévő minden 
egyes hatóanyagra és minden egyes 
potenciálisan veszélyes anyagra nézve a 
kockázatértékeléssel együtt el kell végezni 
a veszély beazonosítását és a megfelelő, 
megfigyelhető káros hatást nem okozó 
szint (NOAEL) megállapítását, ha ez 
lehetséges. Az értékelés szükség szerint 
kiterjed továbbá a dózis (koncentráció) –
válasz (hatás) összefüggés értékelésére, az 
expozíció értékelésére és a kockázatok 
jellemzésére, kellően figyelembe véve az 
összesített, kombinált és szinergikus 
hatásokat.

Or. en

Indokolás

Az összesített, kombinált és szinergikus hatásokat kifejezetten fel kell venni a dokumentáció 
értékelésének közös elvei közé.

Módosítás 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – értékelés – 20 pont – 9 a francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– immunotoxicitás

Or.en
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Módosítás 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – értékelés – 47 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

47. Az adatokat az illetékes hatósághoz 
kell benyújtani, amely azokat értékeli 
annak felmérésére, hogy a biocid termék 
nem okoz-e szükségtelen szenvedést a 
gerinces célszervezeteknek. Ez magában 
foglalja a hatásmechanizmus értékelését és 
a gerinces célszervezetek viselkedésében 
és egészségi állapotában jelentkező hatást; 
ha a kívánt hatás a gerinces célszervezetek 
elpusztítása, meg kell becsülni az elhullás 
beálltához szükséges időt és az elhullás 
bekövetkezésének körülményeit.

47. Az adatokat az illetékes hatósághoz 
kell benyújtani, amely azokat értékeli 
annak felmérésére, hogy a biocid termék 
nem okoz-e szükségtelen szenvedést és 
fájdalmat a gerinces célszervezeteknek. Ez 
magában foglalja a hatásmechanizmus 
értékelését és a gerinces célszervezetek 
viselkedésében és egészségi állapotában 
jelentkező hatást; ha a kívánt hatás a 
gerinces célszervezetek elpusztítása, meg 
kell becsülni az elhullás beálltához 
szükséges időt és az elhullás 
bekövetkezésének körülményeit. Ezeket a 
megállapításokat minden engedélyezett 
biocid termék tekintetében nyilvánossá 
kell tenni az ügynökség weboldalán.

Or.en

Módosítás 576
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – értékelés – 47 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

47. Az adatokat az illetékes hatósághoz 
kell benyújtani, amely azokat értékeli 
annak felmérésére, hogy a biocid termék 
nem okoz-e szükségtelen szenvedést a 
gerinces célszervezeteknek. Ez magában 
foglalja a hatásmechanizmus értékelését és 
a gerinces célszervezetek viselkedésében 
és egészségi állapotában jelentkező hatást; 
ha a kívánt hatás a gerinces célszervezetek 
elpusztítása, meg kell becsülni az elhullás 
beálltához szükséges időt és az elhullás 
bekövetkezésének körülményeit.

47. Az adatokat az illetékes hatósághoz 
kell benyújtani, amely azokat értékeli 
annak felmérésére, hogy a biocid termék 
nem okoz-e szükségtelen szenvedést és 
fájdalmat a gerinces célszervezeteknek. Ez 
magában foglalja a hatásmechanizmus 
értékelését és a gerinces célszervezetek 
viselkedésében és egészségi állapotában 
jelentkező hatást; ha a kívánt hatás a 
gerinces célszervezetek elpusztítása, meg 
kell becsülni az elhullás beálltához 
szükséges időt és az elhullás 
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bekövetkezésének körülményeit. Ezeket a 
megállapításokat minden engedélyezett 
biocid termék tekintetében nyilvánossá 
kell tenni az ügynökség weboldalán.

Or.en

Módosítás 577
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – döntéshozatal – 59 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a hatás jellege és erőssége, - a hatás jellege és erőssége, kellően 
figyelembe véve az összesített, kombinált 
és szinergikus hatásokat,

Or. en

Indokolás

A döntéshozatali folyamatban figyelembe kell venni az összesített, kombinált és szinergikus 
hatásokat is.

Módosítás 578
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – döntéshozatal – 77 pont – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

77. Az illetékes hatóság vagy a Bizottság 
nem engedélyezi a biocid terméket, ha a 
hatóanyag vagy egy potenciálisan 
veszélyes anyag vagy jelentős metabolitok, 
bomlás- vagy reakciótermékek várható 
koncentrációja a felszíni vízben vagy 
annak üledékében a biocid termék tervezett 
felhasználási feltételek melletti 
felhasználását követően:

77. Az illetékes hatóság vagy a Bizottság 
nem engedélyezi a biocid terméket, ha a 
hatóanyag vagy egy potenciálisan 
veszélyes anyag vagy jelentős metabolitok, 
bomlás- vagy reakciótermékek várható 
koncentrációja a talajvízben, illetve a 
felszíni vízben vagy annak üledékében a 
biocid termék tervezett felhasználási 
feltételek melletti felhasználását követően:

Or.en
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Indokolás

Biztosítja a vízvédelmi közösségi rendelkezések és nemzetközi megállapodások normáinak 
betartását. 

Módosítás 579
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – döntéshozatal – 77 pont – 2 a francia bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– azzal a kockázattal jár, hogy nem 
teljesülnek a következő jogszabályokban 
foglalt célkitűzések vagy előírások:
– 98/83/EK irányelv; vagy
– 2000/60/EK irányelv; vagy
– 2006/118/EK irányelv; vagy
– 2008/56/EK irányelv; vagy
– 2008/105/EK irányelv; vagy
- a tengervíz szennyezéssel szembeni 
védelmére vonatkozóan fontos 
kötelezettségeket tartalmazó nemzetközi
megállapodások; vagy

Or.en

Indokolás

Biztosítja a vízvédelmi közösségi rendelkezések és nemzetközi megállapodások normáinak 
betartását. 

Módosítás 580
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – döntéshozatal – 77 pont – utolsó rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kivéve ha tudományosan bizonyított, hogy 
az adott gyakorlati felhasználási 
körülmények között ezt a koncentrációt 
nem lépik túl.

törölve

Or.en

Indokolás

Biztosítja a vízvédelmi közösségi rendelkezések és nemzetközi megállapodások normáinak 
betartását. 


