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Pakeitimas 477
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priede išvardytos medžiagos neapima 
nanomedžiagų, isšskyrus atvejus, kai jos 
paminėtos atskirai.

Or. en

Pagrindimas

Nanomedžiagos naudojamos dėl savo skirtingų arba sustiprintų savybių palyginti su 
medžiagomis, naudojamomis pagal tūrį. Dėl savo itin mažo dydžio dalelių ir dėl to labai 
padidėjusio santykinio paviršiaus ploto jos gali kelti nauju pavojų. Taigi, jas reikia įvertinti 
nepriklausomai nuo kitų medžiagų. Kai medžiaga įrašoma į I priedą, nanomedžiagos turėtų 
būti nelaikomos įrašytomis, nebent jos paminėtos atskirai, nes kitaip nanomedžiagomis būtų 
leidžiama naudotis be kliūčių, atsižvelgiant į visai kitokių medžiagų savybes. Čia pasiūlyta 
formuluotė paimat iš kosmetikos gaminių reglamento, kuriame taip pat yra leistinų naudoti 
medžiagų strategija, taikoma tam tikroms medžiagoms (II–VI priedų įvadinė dalis).

Pakeitimas 478
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas, „difenakumas“, devintos eilutės aštunta skiltis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į tai, kad ši veiklioji 
medžiaga dėl savo savybių gali būti 
patvari, linkusi biologiškai kauptis ir 
toksiška arba labai patvari ir labai linkusi 
biologiškai kauptis, ji laikoma pagal 9 
straipsnį keistina medžiaga.

Atsižvelgiant į tai, kad ši veiklioji 
medžiaga atitinka kriterijus, pagal kuriuos 
ji priskiriama 1A kategorijos toksiškų 
reprodukcijai medžiagų kategorijai, dėl 
savo savybių gali būti patvari, linkusi 
biologiškai kauptis ir toksiška arba labai 
patvari ir labai linkusi biologiškai kauptis, 
ji laikoma pagal 9 straipsnį keistina 
medžiaga.

Autorizacijos liudijimai išduodami 
laikantis šių sąlygų:

Atsižvelgiant į vandeniui keliamą riziką, 
tai, kad veiklioji medžiaga labai toksiška 
paukščiams ir žinduoliams, vaikams 
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keliamą apsinuodijimo riziką, atsparumo 
didinimo problemą ir skausmą bei 
ilgalaikes kančias, kurias ši medžiaga 
kelia tiksliniams gyvūnams, autorizacijos
liudijimai išduodami laikantis šių sąlygų:

įrodyta, kad didelio pavojaus visuomenės 
sveikatai negalima kontroliuoti jokiais 
kitais būdais;
imamasi šių rizikos mažinimo priemonių:

1) Nominalioji veikliosios medžiagos 
koncentracija produktuose neviršija 75 
mg/kg ir leidžiama naudoti tik gatavus 
produktus.

1) Nominalioji veikliosios medžiagos 
koncentracija produktuose neviršija 75 
mg/kg ir leidžiama naudoti tik gatavus 
produktus.

2) Produktų sudėtyje yra atbaidančiosios 
medžiagos, o prireikus – ir dažiklių.

2) Produktų sudėtyje yra atbaidančiosios 
medžiagos, o prireikus – ir dažiklių.

3) Produktai nenaudojami kaip 
rodenticidiniai milteliai.

3) Produktai nenaudojami kaip 
rodenticidiniai milteliai.

4) Kiek įmanoma sumažinamas pirminis ir 
antrinis žmogaus, netikslinio gyvūno ir 
aplinkos veikimas medžiaga parenkant ir
taikant visas tinkamas esamas rizikos 
mažinimo priemones. Tokios priemonės 
yra, pavyzdžiui, leidimas produktą naudoti 
tik profesionaliesiems naudotojams ir 
didžiausio leistino pakuotės dydžio bei 
įpareigojimų naudoti nesugadinamas ir 
saugias masalo dėžutes nustatymas.

4) Kiek įmanoma sumažinamas pirminis ir 
antrinis žmogaus, netikslinio gyvūno ir 
aplinkos veikimas medžiaga taikant visas 
tinkamas esamas rizikos mažinimo 
priemones. Tokios priemonės yra, 
pavyzdžiui, reikalavimas, kad leidimas 
produktą naudoti suteikiamas tik 
profesionaliesiems naudotojams ir kad 
nustatytas didžiausias leistinas pakuotės 
dydis bei įpareigojimai naudoti tik
nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.

Or. en

Pagrindimas

Difekanumas yra labai problematiška medžiaga visais požiūriais (toksiškumo, patvarumo, 
biologinio kaupimosi, teratogeniškumo, poveikio netiksliniams organizmams, poveikio žmonių 
sveikatai, tikslinių organizmų kančių). Jis turėtų būti naudojamas tik jei įrodyta, kad būtina 
kontroliuoti didelį pavojų visuomenės sveikatai, kurio negalima kontroliuoti kitais būdais. 
Rizikos mažinimo priemonės turėtų tapti teisiškai privalomomis. Naudoti šią medžiagą turėtų 
būti leidžiama tik profesionaliesiems naudotojams ir tik laikantis griežtų kriterijų.
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Pakeitimas 479
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmosios įžanginės dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veikliųjų medžiagų dokumentų 
rinkiniuose pateikiama informacija, 
reikalinga leistinai paros dozei (LPD), 
leistinam operatoriaus sąlyčio lygiui 
(LOSL), prognozuojamai koncentracijai 
aplinkoje (PKA) ir prognozuojamai 
poveikio nesukeliančiai koncentracijai 
(PPNK) atitinkamais atvejais nustatyti.

1. Veikliųjų medžiagų dokumentų 
rinkiniuose pateikiama informacija, 
reikalinga siekiant nustatyti, kad sąlytis 
yra mažesnis nei nustatyta toksiškumo 
ribinė vertė (TRV), arba reikalinga 
leistinai paros dozei (LPD), leistinam 
operatoriaus sąlyčio lygiui (LOSL), 
prognozuojamai koncentracijai aplinkoje 
(PKA) ir prognozuojamai poveikio 
nesukeliančiai koncentracijai (PPNK) 
atitinkamais atvejais nustatyti.

Or.en

Pagrindimas

Toksiškumo ribinė vertė – tai rizikos vertinimo būdas, pagrįstas įrodymų svarumu, 
naudojamas, kai vertinamas medžiagų, kurios liečiasi su maistu, saugumas, taip pat kitų 
nežinomo toksiškumo, bet akivaizdžiai nedidelį pavojų žmonių sveikatai keliančių medžiagų 
saugumas. Kartu atsižvelgiant į žinomą informaciją ir numatytą elgesį pagal šį vertinimo 
būdą cheminės medžiagos skirstomos į klases ir atitinkamų klasių medžiagoms nustatytos 
atskiros leistino žmonių sąlyčio su jomis ribos. Jei sąlytis mažesnis nei šios labai žemos ribos, 
galima nevykdyti toksiškumo bandymo. Tarptautinis gyvosios gamtos mokslų institutas šiuo 
metu vykdo projektą, pagal kurį plėtojama toksiškumo ribinės vertės (TRV) strategija, kuri 
taikoma kai kuriems biocidiniams produktams. 

Pakeitimas 480
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmosios įžanginės dalies 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Veikliųjų medžiagų dokumentų 
rinkiniuose pateikiama informacija, 
reikalinga leistinai paros dozei (LPD), 
leistinam operatoriaus sąlyčio lygiui 
(LOSL), prognozuojamai koncentracijai 

1) Veikliųjų medžiagų dokumentų 
rinkiniuose pateikiama informacija, 
reikalinga siekiant nustatyti, kad sąlytis 
yra mažesnis nei nustatyta toksiškumo 
ribinė vertė (TRV), arba reikalinga 
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aplinkoje (PKA) ir prognozuojamai 
poveikio nesukeliančiai koncentracijai 
(PPNK) atitinkamais atvejais nustatyti.

leistinai paros dozei (LPD), leistinam 
operatoriaus sąlyčio lygiui (LOSL), 
prognozuojamai koncentracijai aplinkoje 
(PKA) ir prognozuojamai poveikio 
nesukeliančiai koncentracijai (PPNK) 
atitinkamais atvejais nustatyti.

Or.en

Pagrindimas

Toksiškumo ribinė vertė – tai rizikos vertinimo būdas, pagrįstas įrodymų svarumu, plačiai 
naudojamas, kai vertinamas maisto priedų, kvapiųjų medžiagų, medžiagų, kurios liečiasi su 
maistu saugumas, taip pat kitų nežinomo toksiškumo, bet akivaizdžiai nedidelį pavojų žmonių 
sveikatai keliančių medžiagų saugumas. Kartu atsižvelgiant į žinomą struktūrinę informaciją 
ir numatytą metabolizmą arba elgesį pagal šį vertinimo būdą cheminės medžiagos skirstomos 
į klases ir kiekvienos iš šių klasių medžiagoms nustatytos atskiros leistino žmonių sąlyčio su 
jomis ribos. Jei sąlytis mažesnis nei šios labai žemos ribos, galima nevykdyti toksiškumo 
bandymo. 

Pakeitimas 481
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmosios ižanginės dalies 4 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bandymai, reikalingi autorizacijos 
liudijimui gauti, atliekami pagal Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 440/2008 aprašytus 
metodus. Tačiau jei metodas yra 
netinkamas arba neaprašytas, taikomi kiti,
jei įmanoma, tarptautiniu mastu 
pripažinti metodai, o jų taikymas turi būti 
pagrindžiamas.

4. Bandymai, reikalingi autorizacijos 
liudijimui gauti, atliekami pagal Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 440/2008 aprašytus 
metodus. Tačiau jei metodas yra 
netinkamas arba neaprašytas, taikomi kiti 
moksliškai tinkami metodai, o jų taikymas 
turi būti pagrindžiamas.

Or.en

Pagrindimas

Pradinė II priedo 4 dalies formuluotė nepakankamai aiški ir trukdys naudoti 
eksperimentavimo su gyvūnais alternatyvas, minimas IV priede. 
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Pakeitimas 482
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmosios įžanginės dalies 4 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Bandymai, reikalingi autorizacijos 
liudijimui gauti, atliekami pagal Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 440/2008 aprašytus 
metodus. Tačiau jei metodas yra 
netinkamas arba neaprašytas, taikomi kiti,
jei įmanoma, tarptautiniu mastu 
pripažinti metodai, o jų taikymas turi būti 
pagrindžiamas.

4) Bandymai, reikalingi autorizacijos 
liudijimui gauti, atliekami pagal Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 440/2008 aprašytus 
metodus. Tačiau jei metodas yra 
netinkamas arba neaprašytas, taikomi kiti 
moksliškai tinkami metodai, o jų taikymas 
turi būti pagrindžiamas.

Or.en

Pagrindimas

Pradinė II priedo 4 dalies formuluotė nepakankamai aiški ir trukdys naudoti 
eksperimentavimo su gyvūnais alternatyvas, minimas IV priede. 

Pakeitimas 483
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmosios antraštinės dalies 4 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš atliekant naujus bandymus šiame 
priede išvardytoms medžiagų savybėms 
nustatyti, pirmiausia įvertinami visi turimi 
in vitro ir in vivo bandymų duomenys, 
istoriniai duomenys apie žmones, 
pripažintų (kiekybinio) struktūros ir 
aktyvumo santykio nustatymo metodų 
((Q)SAR) duomenys ir duomenys apie 
struktūriškai panašias medžiagas 
(analogijos metodas). Vengiama in vivo 
bandymų, atliekamų naudojant ėsdinančias 
chemines medžiagas tokiomis 
koncentracijomis (dozėmis), kurios sukelia 
ėsdinimą. Prieš atliekant bandymus, reikėtų 
susipažinti ne tik su šiame priede 

Prieš atliekant naujus bandymus šiame 
priede išvardytoms medžiagų savybėms 
nustatyti, pirmiausia įvertinami visi turimi 
in vitro ir in vivo bandymų duomenys, 
istoriniai duomenys apie žmones, 
pripažintų (kiekybinio) struktūros ir 
aktyvumo santykio nustatymo metodų 
((Q)SAR) duomenys ir duomenys apie 
struktūriškai panašias medžiagas 
(analogijos metodas). Vengiama in vivo 
bandymų, atliekamų naudojant ėsdinančias 
chemines medžiagas tokiomis 
koncentracijomis (dozėmis), kurios sukelia
ėsdinimą. Prieš atliekant bandymus, reikėtų 
susipažinti ne tik su šiame priede 
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pateiktomis, bet ir su kitomis bandymų 
strategijų gairėmis.

pateiktomis, bet ir su kitomis 
eksperimentavimo su gyvūnais 
alternatyvų ekspertų rekomenduojamomis
pažangių bandymų strategijų gairėmis.

Or.en

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad būtina konsultuotis su gyvūnų naudojimo pakeitimo, mažinimo ir 
jo sąlygų gerinimo (angl. 3R) ekspertais. Paraiškų teikėjus reikėtų skatinti, kad jie rengtų 
pažangias bandymų strategijas ir vengtų nereikalingų bandymų ar bandymų dubliavimo ir iki 
minimumo mažintų aksperimentavimą su gyvūnais. 

Pakeitimas 484
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmosios antraštinės dalies 4 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš atliekant naujus bandymus šiame 
priede išvardytoms medžiagų savybėms 
nustatyti, pirmiausia įvertinami visi turimi 
in vitro ir in vivo bandymų duomenys, 
istoriniai duomenys apie žmones, 
pripažintų (kiekybinio) struktūros ir 
aktyvumo santykio nustatymo metodų 
((Q)SAR) duomenys ir duomenys apie 
struktūriškai panašias medžiagas 
(analogijos metodas). Vengiama in vivo 
bandymų, atliekamų naudojant ėsdinančias 
chemines medžiagas tokiomis 
koncentracijomis (dozėmis), kurios sukelia 
ėsdinimą. Prieš atliekant bandymus, reikėtų 
susipažinti ne tik su šiame priede 
pateiktomis, bet ir su kitomis bandymų 
strategijų gairėmis.

Prieš atliekant naujus bandymus šiame 
priede išvardytoms medžiagų savybėms 
nustatyti, pirmiausia įvertinami visi turimi 
in vitro ir in vivo bandymų duomenys, 
istoriniai duomenys apie žmones, 
pripažintų (kiekybinio) struktūros ir 
aktyvumo santykio nustatymo metodų 
((Q)SAR) duomenys ir duomenys apie 
struktūriškai panašias medžiagas 
(analogijos metodas). Vengiama in vivo 
bandymų, atliekamų naudojant ėsdinančias 
chemines medžiagas tokiomis 
koncentracijomis (dozėmis), kurios sukelia 
ėsdinimą. Prieš atliekant bandymus, reikėtų 
susipažinti ne tik su šiame priede 
pateiktomis, bet ir su kitomis 
eksperimentavimo su gyvūnais 
alternatyvų ekspertų rekomenduojamomis
pažangių bandymų strategijų gairėmis.

Or.en
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Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad būtina konsultuotis su ekspertais. Paraiškų teikėjus reikėtų 
skatinti, kad jie rengtų pažangias bandymų strategijas ir vengtų nereikalingų bandymų ar 
bandymų dubliavimo ir iki minimumo mažintų aksperimentavimą su gyvūnais. 

Pakeitimas 485
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės lentelės 6.1.1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.1.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei:
– cheminė medžiaga yra klasifikuojama 
kaip odą ėsdinanti ar odą dirginanti; arba
– cheminė medžiaga yra stiprioji rūgštis 
(pH < 2,0) arba bazė (pH > 11,5); arba
– cheminė medžiaga užsiliepsnoja 
kambario temperatūroje dėl sąlyčio su 
oru; arba
– cheminė medžiaga klasifikuojama kaip 
labai toksiška susilietus su oda; arba
– ūmaus toksiškumo per odą tyrimo 
rezultatai rodo, kad odos dirginimas 
nesukeliamas iki ribinės dozės vertės 
(2 000 mg/kg kūno masės).

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija patvirtino du odos dirginimo in vitro bandymų metodus 2009 m. liepos 
23 d. Šie metodai — tai „EpiDerm SIT“ ir „SkinEthic RHE“ tyrimai. Taigi, odos dirginimo 
tyrimų in vivo daugiau nebereikia ir juos reikėtų išbraukti iš duomenų reikalavimų, nustatytų 
II priede. Atlikus pirmąjį Reglamento (EB) Nr. 440/2008 derinimą su mokslo ir technikos 
pažanga į jį įtrauktos naujos odos dirginimo bandymų in vitro gairės, šie bandymai gali 
pakeisti in vivo metodus, taikomus šio reglamento tikslais. Atitinkamai in vivo metodo 
daugiau nebereikia ir jį reikėtų išbraukti.
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Pakeitimas 486
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.2.1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei:
– cheminė medžiaga yra klasifikuojama 
kaip akis dirginanti ir jas sunkiai sužaloti 
galinti cheminė medžiaga; arba
– cheminė medžiaga yra klasifikuojama 
kaip odą ėsdinanti cheminė medžiaga ir 
jei pareiškėjas ją klasifikavo kaip akis 
dirginančią cheminę medžiagą; arba
– cheminė medžiaga yra stiprioji rūgštis 
(pH < 2,0) arba bazė (pH > 11,5); arba
– medžiaga užsiliepsnoja kambario 
temperatūroje dėl sąlyčio su oru.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

2009 m. rugsėjo 7 d. EBPO oficialiai patvirtino du alternatyvius metodus kaip Poveikio sveikatai 
bandymo gaires, taikomas vertinant labai stiprų akių dirginimą. Naujosios bandymų gairės buvo 
pavadintos bandymų gairėmis „TG 437: galvijų ragenos nepralaidumas ir pralaidumas (angl. 
BCOP)“ ir „TG 438:  atskiras viščiuko akių tyrimas (angl. ICE)“. Todėl akių dirginimo 
bandymą in vivo reikėtų išbraukti iš duomenų reikalavimų, pateiktų II priede.

Pakeitimas 487
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3. Šio sukeliamo pakitimo vertinimą iš 
eilės sudaro tokie etapai:

6.3. Šio sukeliamo pakitimo vertinimą iš 
eilės sudaro tokie etapai:

1) turimų duomenų apie žmones ir gyvūnus 
vertinimas;

1) turimų duomenų apie žmones ir gyvūnus 
vertinimas;

2) bandymai in vivo. 2) bandymai in vivo.
2 etapo atlikti nereikia, jei: 2 etapo atlikti nereikia, jei:
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– iš turimos informacijos galima spręsti, 
kad cheminę medžiagą reikėtų klasifikuoti 
kaip odą jautrinančią arba ėsdinančią 
cheminę medžiagą; arba

– iš turimos informacijos galima spręsti, 
kad cheminę medžiagą reikėtų klasifikuoti 
kaip odą jautrinančią arba ėsdinančią 
cheminę medžiagą; arba

– cheminė medžiaga yra stiprioji rūgštis 
(pH < 2,0) arba bazė (pH > 11,5); arba

– cheminė medžiaga yra stiprioji rūgštis 
(pH < 2,0) arba bazė (pH > 11,5); arba

– medžiaga užsiliepsnoja kambario 
temperatūroje dėl sąlyčio su oru.

– medžiaga užsiliepsnoja kambario 
temperatūroje dėl sąlyčio su oru.

Pelių vietinių limfmazgių tyrimas (angl. 
Murine Local Lymph Node Assay, LLNA) 
yra tinkamiausias bandymo in vivo 
metodas. Kitoks bandymas turėtų būti 
atliekamas tik išskirtinėmis aplinkybėmis. 
Kitokio bandymo atlikimas pagrindžiamas.

Ribotas Pelių vietinių limfmazgių tyrimas 
(angl. reduced Murine Local Lymph Node 
Assay, rLLNA) yra tinkamiausias bandymo 
in vivo metodas., kaip patikrinimo 
bandymas siekiant atskirti jautriklius ir 
jautrikiams nepriskirtinas medžiagas. 
Visas Pelių vietinių limfmazgių tyrimas 
(angl. Murine Local Lymph Node Assay, 
LLNA) turėtų būti atliekamas, kai 
žinoma, kad reikia įvertinti jautrinimo 
stiprumą. Kitoks bandymas turėtų būti 
atliekamas tik išskirtinėmis aplinkybėmis. 
Kitokio bandymo atlikimas pagrindžiamas.

Or. en

Pagrindimas

Kaip priemonė, skirta mažinti bandymams naudojamų gyvūnų skaičių, turėtų būti atliekamas 
ribotas Pelių vietinių limfmazgių tyrimas (angl. rLLNA), kad būtų galima atskirti jautriklius ir 
jautrumo nedidinančias medžiagas. Taip pat reikėtų palyginti Europos alternatyvių metodų 
patvirtinimo centro (angl.ECVAM) Mokslinio patariamojo komiteto (angl. ESAC) 2007 m. 
rugsėjo 27 d. pranešimą.

Pakeitimas 488
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.4. Jei kurio nors I pakopos 
genotoksiškumo tyrimo rezultatai teigiami, 
svarstoma būtinybė atlikti atitinkamus 
mutageniškumo tyrimus in vivo.

6.4. Jei kurio nors I pakopos 
genotoksiškumo tyrimo rezultatai teigiami,
svarstoma būtinybė atlikti atitinkamus 
mutageniškumo tyrimus in vivo.

Jei tiriamos naujos medžiagos, 
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rekomenduojama atliekant 28 ar 90 dienų 
pakartotinių dozių toksiškumo bandymą 
atlikti in-vivo mikrobranduolinio 
bandymo parametrų įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

I pakopos tyrimuose tiriami skirtingi mutageninio / genotoksiško poveikio būdai, kurie turi 
būti tiriami kartu, kaip pakankamai svarių įrodymų strategijos dalis, siekiant, kad būtų aiškus 
visas vaizdas.

Pakeitimas 489
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.4.1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.4.1 Gavus teigiamus rezultatus svarstoma 
būtinybė atlikti tolesnius mutageniškumo 
tyrimus.

6.4.1 Gavus teigiamus rezultatus svarstoma 
būtinybė atlikti tolesnius mutageniškumo 
tyrimus. Tokių tyrimų nereikia atlikti 
antimikrobinių medžiagų arba 
antimikrobinės medžiagų sudėties atveju.

Or. en

Pakeitimas 490
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.4.3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.4.3. Tyrimo paprastai atlikti nereikia, jei 
yra tinkamų duomenų, gautų atlikus 
patikimą žinduolių genų mutacijos 
bandymą in vivo.

6.4.3. Tyrimo atlikti nereikia, jei kur nors 
kitur yra tinkamų duomenų, gautų atlikus 
patikimą žinduolių genų mutacijos 
bandymą in vivo.

Or. en
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Pagrindimas

Turi būti išaiškinta, kad pareiškėjas neprivalo būti pats atlikęs bandymų in vivo, arba šie 
tyrimai neprivalo būti atlikti jo užsakymu.

Pakeitimas 491
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.4.4 skirsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.4.4. Jei atlikus kurį nors I pakopos 
genotoksiškumo tyrimą in vitro gautas 
teigiamas rezultatas, o tyrimų in vivo 
rezultatų dar nėra, pareiškėjas siūlo atlikti 
atitinkamą somatinių ląstelių 
genotoksiškumo tyrimą in vivo.

6.4.4. Jei atlikus kurį nors I pakopos 
genotoksiškumo tyrimą in vitro gautas 
teigiamas rezultatas, o tyrimų in vivo 
rezultatų dar nėra, pareiškėjas siūlo atlikti 
atitinkamą somatinių ląstelių 
genotoksiškumo tyrimą in vivo. Jei 
tiriamos naujos medžiagos, turėtų būti 
galimybė atliekant 28 ar 90 dienų 
pakartotinių dozių toksiškumo bandymą 
atlikti in-vivo mikrobranduolinio 
bandymo parametrų įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Farmacijos sektoriuje vis labiau tampa įprasta įtraukti mikrobranduolinius tyrimus į 28 arba 
90 dienų toksiškumo tyrimus su žiurkėmis kaip priemonę, skirtą mutageniškumo duomenims 
veiksmingai surinkti be savarankiško in vivo tyrimo. Pagal šią strategiją mikrobranduolinis 
poveikis nustatomas bandymo laikotarpiu imant periferinį kraują per kelias laiko atkarpas, 
taip pat paimant kaulų čiulpų baigus tyrimą. 

Pakeitimas 492
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.5 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.5. Paprastai tyrimo (-ų) atlikti nereikia, 6.5. Paprastai tyrimo (-ų) atlikti nereikia, 
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jei: jei:

– cheminė medžiaga yra klasifikuojama 
kaip odą ėsdinanti cheminė medžiaga;

– cheminė medžiaga yra klasifikuojama 
kaip odą ėsdinanti cheminė medžiaga.

cheminių medžiagų, išskyrus dujas, 
atveju, 6.5.2–6.5.3 punktuose nurodyta 
informacija pateikiama ne tik apie poveikį 
prarijus (6.5.1), bet ir apie dar bent vieną 
kitokį veikimo medžiaga būdą. Kitas 
veikimo būdas pasirenkamas pagal 
cheminės medžiagos pobūdį ir tikėtiną 
žmogaus sąlyčio su medžiaga būdą. Jei 
yra tik vienas veikimo medžiaga būdas, 
pateikiama informacija tik apie tą būdą.

Or. en

Pagrindimas

Įvairių poveikio būdų tyrimo siekiant nustatyti ūmų toksiškumą neturėtų reikėti arba tokių 
tyrimų nereikėtų skatinti. Dvi naujausios retrospektyvinės duomenų analizės, kuriose 
tiriamas kelių šimtų žemės ūkyje naudojamų cheminių ir biocidinių veikliųjų medžiagų ir 
beveik 2000 pramonėje naudojamų chemikalų pagal reglamentus nustatytą klasifikavimą 
dėl ūmaus toksiškumo nurijus, patekus ant odos ar įkvėpus parodė, kad poveikio odai 
tyrimai pavojaus klasifikavimo tikslais 99 proc. atvejų neprideda didesnės ar papildomos 
vertės palyginti su poveikio nurijus tyrimo duomenimis. Duomenų reikalavimus reikėtų 
persvarstyti, kad jie atspindėtų šiuos naujus nustatytus duomenis.

Pakeitimas 493
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.5.1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.5.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei atliktas 
ūmaus toksiškumo įkvėpus (6.5.2) tyrimas.

6.5.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei atliktas 
ūmaus toksiškumo įkvėpus (6.5.2) tyrimas.

Ūmaus toksiškumo klasės metodas yra 
tinkamiausias in vivo bandymų metodas. 
Tik išskirtiniais atvejais turėtų būti 
naudojamas kitas metodas ir tokiais 
atvejais to metodo naudojimas 
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pagrindžiamas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti bandymams naudojamų gyvūnų skaičių, reikėtų nurodyti metodą, kuriuo 
turėtų būti vertinamas ūmus toksiškumas. Tarybos reglamente (EB) Nr. 440/2008 siūloma 
naudoti ir ūmaus toksiškumo klasės, ir pastovios dozės metodą. Taikant ūmaus toksiškumo 
klasės metodą, naudojama mažiau gyvūnų nei pastovios dozės metodo atveju ir todėl pirmasis 
metodas turėtų būti laikomas tinkamiausiu.

Pakeitimas 494
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.5:2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.5.2. Įkvėptos medžiagos veikimo 
bandymus atlikti reikėtų, jei atsižvelgiant į 
cheminės medžiagos garų slėgį ir (arba) 
galimą įkvepiamo dydžio aerozolių, dalelių 
ar lašelių poveikį tikėtina, kad žmogus gali 
medžiagą įkvėpti.

6.5.2. Įkvėptos medžiagos veikimo 
bandymus atlikti reikėtų tik jei 
atsižvelgiant į cheminės medžiagos garų 
slėgį ir (arba) galimą įkvepiamo dydžio 
aerozolių, dalelių ar lašelių poveikį 
tikėtina, kad daugiausia medžiaga veikia 
žmogų įkvėpus. Ūmaus toksiškumo klasės 
metodas yra tinkamiausias in vivo 
bandymų metodas. Tik išskirtinėmis 
aplinkybėmis reikėtų naudoti klasikinį 
mirtinos koncentracijos (angl. LC50) 
metodą. Kitokio bandymo atlikimas 
pagrindžiamas.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų reikėti įvairių poveikio būdų bandymų, jei svarbiausias tikslas yra pavojaus 
klasifikavimas. Persvarsčius duomenų reikalavimus atlikti perteklinius bandymus galima būtų 
labai sumažinti sąnaudas ir gyvūnų naudojimą. Tai atvejais, kai pirmiausia žmogus medžiagą 
įkvepia, turėtų būti naudojamos EBPO ūmaus toksiškumo klasės mažesnio gyvūnų naudojimo 
bandymams rekomendacijos vietoj klasikinio mirtino nunuodijimo metodo.
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Pakeitimas 495
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.5:3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.5.3. poveikio per odą bandymą atlikti 
reikėtų, jei:

Išbraukta.

1) mažai tikėtina, kad cheminė medžiaga 
bus įkvėpta; ir

2) gamybos ir (arba) naudojimo metu 
tikėtinas sąlytis su oda; ir

3) dėl fizikinių, cheminių ir toksikologinių 
cheminės medžiagos savybių manoma, 
kad ji gali būti labai greitai absorbuojama 
per odą.

Or. en

Pagrindimas

Šį duomenų reikalavimą reikėtų išbraukti remiantis anksčiau minėta analize, kurią atliekant 
nustatyta, kad klasifikavimas pagal poveikį odai sutampa su klasifikavimu pagal poveikį 
nurijus arba yra už pastarąjį silpnesnis 99 proc. atvejų. Todėl klasifikavimas pagal poveikį 
odai gali būti pagrįstas analogija tiesiogiai remiantis klasifikavimo pagal poveikį nurijus 
duomenimis.

Pakeitimas 496
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.6.1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.6.1. Trumpalaikio toksiškumo tyrimo (28 
dienos) atlikti nereikia, jei:

6.6.1. Trumpalaikio toksiškumo tyrimo (28 
dienos) atlikti nereikia, jei:



AM\811563LT.doc 17/73 PE439.930v03-00

LT

– atliktas patikimas poūmio (90 dienų) arba 
lėtinio toksiškumo tyrimas, naudojant 
tinkamos rūšies gyvūnus, dozes, tirpiklį ir 
taikant tinkamą veikimo medžiaga būdą, 
arba

atliktas arba planuojamas atlikti patikimas 
poūmio (90 dienų) arba lėtinio toksiškumo 
tyrimas, naudojant tinkamos rūšies 
gyvūnus, dozes, tirpiklį ir taikant tinkamą 
veikimo medžiaga būdą, arba

– jei medžiaga iš karto suyra ir yra 
pakankamai duomenų apie skilimo 
produktus, arba

– jei medžiaga iš karto suyra ir yra 
pakankamai duomenų apie skilimo 
produktus, arba

– pagal VI priedo 3 skirsnį galima atmesti 
atitinkamo žmogaus sąlyčio su medžiaga 
galimybę.

– pagal VI priedo 3 skirsnį galima atmesti 
atitinkamo žmogaus sąlyčio su medžiaga 
galimybę.

Atitinkamas sąlyčio su medžiaga būdas 
pasirenkamas atsižvelgiant į tai, kad:

poveikio per odą bandymą atlikti reikėtų, 
jei:

Poveikio nurijus bandymas atliekams 
išskyrus šiuos atvejus:

1) mažai tikėtina, kad cheminė medžiaga 
bus įkvėpta; arba

1) didžiausio poveikio žmogui būdas bus 
per odą ir patenkinama viena iš šių 
sąlygų:

– fizinės, cheminės ir toksikologinės 
savybės, įskaitant in vitro įsiskverbimo per 
odą tyrimą (t. y. EBPO TG 428) rodo, kad 
biologinis sąlytis su oda bus esminis, arba

– didelis toksiškumas per odą arba 
gebėjimas įsiskverbti per odą yra būdingas 
struktūriškai panašioms cheminėms 
medžiagoms;

2) gamybos ir (arba) naudojimo metu 
tikėtinas sąlytis su oda; arba

2) didžiausio poveikio žmogui būdas bus 
įkvėpus atsižvelgiant į cheminės 
medžiagos garų slėgį ir (arba) galimą 
įkvepiamo dydžio aerozolių, dalelių ar
lašelių poveikio dažnumą, dydį ir trukmę.

3) dėl fizikinių, cheminių ir toksikologinių 
cheminės medžiagos savybių manoma, 
kad ji gali būti labai greitai absorbuojama 
per odą.

Įkvėptos medžiagos veikimo bandymus 
atlikti reikėtų, jei atsižvelgiant į cheminės 
medžiagos garų slėgį ir (arba) galimą 
įkvepiamo dydžio aerozolių, dalelių ar 

Atliekamas tik vieno poveikio būdo 
bandymas. Toksiškumo, kai medžiaga 
veikia kitais būdais, įverčiai pagrindžiami 
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lašelių poveikį tikėtina, kad žmogus gali 
medžiagą įkvėpti.

farmakokinetiniu modeliavimu.

Poūmio toksiškumo tyrimą (90 dienų) (II 
pakopos 6.6.2 skirsnis) pareiškėjas siūlo 
atlikti, jei: žmogaus sąlyčio su medžiaga 
dažnumas ir trukmė rodo, kad reikėtų 
atlikti sąlyčio su medžiaga ilgesnės 
trukmės tyrimą; ir tenkinama viena iš šių 
sąlygų:

Vietoj 28 dienų trukmės tyrimo poūmio
toksiškumo tyrimą (90 dienų) (II pakopos 
6.6.2 skirsnis) pareiškėjas siūlo atlikti, jei: 
žmogaus sąlyčio su medžiaga dažnumas ir 
trukmė rodo, kad reikėtų atlikti sąlyčio su 
medžiaga ilgesnės nei mėnesio ir 
trumpesnės nei 12 mėnesių trukmės 
tyrimą ir iš turimų duomenų galima spręsti, 
kad medžiagos arba jos metabolitų 
kinetika arba kitos savybės yra tokios, kad 
galima neaptikti neigiamo poveikio 
atliekant trumpalaikio toksiškumo tyrimą.

– iš kitų turimų duomenų galima spręsti, 
kad cheminė medžiaga gali turėti 
pavojingą savybę, kurios neįmanoma 
nustatyti atliekant trumpalaikio 
toksiškumo tyrimą; arba

– iš tinkamai parengtų toksikokinetinių 
tyrimų galima spręsti, kad cheminė 
medžiaga arba jos metabolitai kaupiasi 
tam tikruose audiniuose arba organuose, 
ir, nors to galima nepastebėti atliekant 
trumpalaikio toksiškumo tyrimą, ilgesnis 
sąlytis su šia medžiaga gali sukelti 
neigiamą poveikį.

Pareiškėjas siūlo atlikti tolesnius tyrimus 
arba tuos tyrimus reikalaujama atlikti, jei:

Jei molekuliniu lygmeniu medžiagos 
susijusios su žinomai toksiškomis 
konkretiems organams medžiagomis (pvz., 
neurotoksiškomis), vietoj savarankiško 
tyrimo (t. y. neurotoksiškumo tyrimo) 
geriausia būtų atliekant 28 arba 90 dienų 
tyrimą ištirti svarbius papildomus 
parametrus. Tolesni savarankiški tyrimai 
turėtų būti atliekami tik išskirtinėmis 
aplinkybėmis.

– 28 ar 90 dienų tyrimo metu nepavyko 
nustatyti nepastebėto neigiamo poveikio 
lygio (NNPL), išskyrus tuo atveju, jei 
nepavyko todėl, kad neigiamo toksinio 
poveikio nėra; arba

– toksiškumas kelia ypatingą 
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susirūpinimą (pvz., stiprus/labai stiprus 
poveikis); arba

– yra požymių, kad esama poveikio, apie 
kurį turimų įrodymų nepakanka 
toksiniam poveikiui ir (arba) rizikai 
apibūdinti. Tokiais atvejais gali būti 
tikslingiau atlikti specialius 
toksikologinius tyrimus, kurie skirti šiam 
poveikiui nagrinėti, (pvz., 
imunotoksiškumo, neurotoksiškumo) ; 
arba

– atliekant pradinį kartotinių dozių tyrimą 
pasirinktas sąlyčio su medžiaga būdas 
buvo netinkamas atsižvelgiant į tikėtiną 
žmogaus sąlyčio su medžiaga būdą, o 
vieno būdo pritaikyti kitam negalima; 
arba

– sąlytis su medžiaga kelia ypatingą 
susirūpinimą (pvz., cheminė medžiaga 
naudojama plataus vartojimo prekėse, 
kurias naudodami žmonės gali būti 
veikiami beveik tokiomis medžiagos 
dozėmis, kurios gali sukelti toksinį 
poveikį); arba

– poveikio, kurį sukelia cheminės 
medžiagos, savo molekuline struktūra 
aiškiai susijusios su tiriamąja medžiaga, 
nepavyko nustatyti per 28 ar 90 dienų 
tyrimą.

Or. en

Pagrindimas

Specialų tyrimą reikia atlikti tik vykdant 28 arba 90 dienų tyrimą. Naudojant abu tyrimus 
negaunama jokių reikšmingų naujų žinių. Siekiant padidinti bandymų efektyvumą paprastai 
priimta sujungti sukeliamų pakitimų tyrimą ir šią praktiką reikėtų skatinti, nes tai priemonė, 
kurią naudojant sumažinama savarankiškų neurotoksiškumo ir kitų specialių tyrimų.
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Pakeitimas 497
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.6.2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.6.2. Poūmio toksiškumo tyrimo (90 
dienų) atlikti nereikia, jei:

6.6.2. Poūmio toksiškumo tyrimo (90 
dienų) atlikti nereikia, jei:

– atliktas patikimas trumpalaikio 
toksiškumo tyrimas (28 dienos), kurio 
rezultatai rodo, kad medžiaga turi stiprų 
toksinį poveikį, atitinkantį kriterijus, pagal 
kuriuos cheminė medžiaga klasifikuojama 
kaip R48 ir kuriais remiantis nustatytą 28 
dienų NNPL vertę, taikant atitinkamą 
neapibrėžties koeficientą ir esant tam 
pačiam sąlyčio su medžiaga būdui, galima 
pritaikyti 90 dienų NNPL vertei; arba

– atliktas patikimas trumpalaikio 
toksiškumo tyrimas (28 dienos), kurio 
rezultatai rodo, kad medžiaga turi stiprų 
toksinį poveikį, atitinkantį kriterijus, pagal 
kuriuos cheminė medžiaga klasifikuojama 
kaip R48 ir kuriais remiantis nustatytą 28 
dienų NNPL vertę, taikant atitinkamą 
neapibrėžties koeficientą ir esant tam 
pačiam sąlyčio su medžiaga būdui, galima 
pritaikyti 90 dienų NNPL vertei; arba

– atliktas patikimas lėtinio toksiškumo 
tyrimas su atitinkamos rūšies gyvūnu ir 
taikant atitinkamą veikimo medžiaga būdą; 
arba

– atliktas patikimas lėtinio toksiškumo 
tyrimas su atitinkamos rūšies gyvūnu ir 
taikant atitinkamą veikimo medžiaga būdą; 
arba

– cheminė medžiaga iš karto suyra ir yra 
pakankamai duomenų apie skilimo 
produktus (apie sisteminį poveikį ir poveikį 
paveikimo vietoje), arba arba

– cheminė medžiaga iš karto suyra ir yra 
pakankamai duomenų apie skilimo 
produktus (apie sisteminį poveikį ir poveikį 
paveikimo vietoje), arba arba

– medžiaga yra nelinkusi reaguoti, netirpi, 
jos neįmanoma įkvėpti; be to, atliekant 28 
dienų „ribos bandymą“ nebuvo rasta 
absorbcijos ir toksiškumo požymių, ypač 
jei žmogaus sąlytis su medžiaga yra 
ribotas. 

– medžiaga yra nelinkusi reaguoti, netirpi, 
jos neįmanoma įkvėpti; be to, atliekant 28 
dienų „ribos bandymą“ nebuvo rasta 
absorbcijos ir toksiškumo požymių, ypač 
jei žmogaus sąlytis su medžiaga yra
ribotas. 

Atitinkamas sąlyčio su medžiaga būdas 
pasirenkamas atsižvelgiant į tai, kad:

poveikio per odą bandymą atlikti reikėtų, 
jei:

Poveikio nurijus bandymas atliekams 
išskyrus šiuos atvejus:

1) gamybos ir (arba) naudojimo metu 
tikėtinas sąlytis su oda; ir

1) didžiausio poveikio žmogui būdas bus 
per odą ir patenkinama viena iš šių 
sąlygų:
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– fizinės, cheminės ir toksikologinės 
savybės, įskaitant in vitro įsiskverbimo per 
odą tyrimą (t. y. EBPO TG 428) rodo, kad 
biologinis sąlytis su oda bus esminis, arba

– didelis toksiškumas per odą arba 
gebėjimas įsiskverbti per odą yra būdingas 
struktūriškai panašioms cheminėms 
medžiagoms;

2) dėl fizikinių ir cheminių savybių 
medžiaga labai greitai absorbuojama per 
odą, ir

2) didžiausio poveikio žmogui būdas bus 
įkvėpus atsižvelgiant į cheminės 
medžiagos garų slėgį ir (arba) galimą 
įkvepiamo dydžio aerozolių, dalelių ar 
lašelių poveikio dažnumą, dydį ir trukmę.

3) tenkinama viena iš šių sąlygų:

– toksiškumas pastebėtas atliekant ūmaus 
toksiškumo per odą bandymą, kai 
naudojamos mažesnės dozės nei tiriant 
toksiškumą prarijus, arba arba

– atliekant odos ir (arba) akių dirginimo 
tyrimus buvo pastebėtas sisteminis 
poveikis arba kiti absorbcijos požymiai, 
arba arba

– atlikus bandymus in vitro nustatyta 
didelė absorbcija per odą, arba arba

– didelis toksiškumas per odą arba 
gebėjimas įsiskverbti per odą yra būdingas 
struktūriškai panašioms cheminėms 
medžiagoms.

Poveikio įkvėpus bandymą atlikti reikėtų, 
jei:

– atsižvelgiant į cheminės medžiagos garų 
slėgį ir (arba) galimą įkvepiamo dydžio 
aerozolių, dalelių ar lašelių poveikį 
tikėtina, kad žmogus gali medžiagą 
įkvėpti.

Atliekamas vieno poveikio būdo 
bandymas. Toksiškumo, kai medžiaga 
veikia kitais būdais, įverčiai pagrindžiami 
farmakokinetiniu modeliavimu.
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Pareiškėjas siūlo atlikti tolesnius tyrimus 
arba tuos tyrimus reikalaujama atlikti, jei:

Jei molekuliniu lygmeniu medžiagos 
susijusios su žinomai toksiškomis 
konkretiems organams medžiagomis (pvz., 
neurotoksiškomis), vietoj savarankiško 
tyrimo (t. y. neurotoksiškumo tyrimo) 
geriausia būtų atliekant 28 arba 90 dienų 
tyrimą ištirti svarbius papildomus 
parametrus. Tolesni savarankiški tyrimai 
turėtų būti atliekami tik išskirtinėmis 
aplinkybėmis. 

– atliekant 90 dienų tyrimą nepavyko 
nustatyti NNPL vertės, išskyrus tuo 
atveju, jei nepavyko todėl, kad neigiamo 
toksiško poveikio nėra; arba

– toksiškumas kelia ypatingą 
susirūpinimą (pvz., stiprus/labai stiprus 
poveikis); arba

– yra požymių, kad esama poveikio, apie 
kurį turimų įrodymų nepakanka 
toksiniam poveikiui ir (arba) rizikai 
apibūdinti. Tokiais atvejais gali būti 
tikslingiau atlikti specialius 
toksikologinius tyrimus, kurie skirti šiam 
poveikiui nagrinėti, (pvz., 
imunotoksiškumo, neurotoksiškumo) ; 
arba

– sąlytis su medžiaga kelia ypatingą 
susirūpinimą (pvz., cheminė medžiaga 
naudojama plataus vartojimo prekėse, 
kurias naudodami žmonės gali būti 
veikiami beveik tokiomis medžiagos 
dozėmis, kurios gali sukelti toksinį 
poveikį).

Or. en

Pagrindimas

Specialų tyrimą reikia atlikti tik vykdant 28 arba 90 dienų tyrimą. Naudojant abu tyrimus 
negaunama jokių reikšmingų naujų žinių. Siekiant padidinti bandymų efektyvumą paprastai 
priimta sujungti sukeliamų pakitimų tyrimą ir šią praktiką reikėtų skatinti, nes tai priemonė, 
kurią naudojant sumažinama savarankiškų neurotoksiškumo ir kitų specialių tyrimų.
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Pakeitimas 498
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.6.3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.6.3. Ilgalaikio kartotinio toksiškumo
tyrimą (≥ 12 mėnesių) pareiškėjas gali 
siūlyti arba galima reikalauti tą tyrimą 
atlikti, jei žmogaus sąlyčio su medžiaga 
dažnumas ir trukmė rodo, kad reikėtų 
atlikti sąlyčio su medžiaga ilgesnės 
trukmės tyrimą ir jei tenkinama viena iš 
šių sąlygų:

6.6.3. Ilgalaikio pastovios dozės toksiškumo 
tyrimą (≥ 12 mėnesių) pareiškėjas gali siūlyti 
arba galima reikalauti tą tyrimą atlikti tik jei:

žmogaus sąlyčio su medžiaga dydis, 
dažnumas ir trukmė rodo, kad reikėtų 
atlikti nuolatinio sąlyčio su medžiaga 
rizikos vertinimo tyrimą, arba 

– atliekant 28 dienų arba 90 dienų tyrimą 
buvo pastebėtas ypatingą susirūpinimą 
keliantis stiprus arba labai stiprus toksinis 
poveikis, tačiau turimų įrodymų 
nepakanka toksiniam poveikiui įvertinti 
arba rizikai apibūdinti; arba 

– jei taikant atitinkamą neapibrėžties 
koeficientą nebus gaunama tinkama 
apsauga, kurios reikia rizikos vertinimo 
tikslais. 

– poveikio, kurį sukelia cheminės 
medžiagos, savo molekuline struktūra 
akivaizdžiai panašios su tiriamąja 
medžiaga, nepavyko nustatyti per 28 ar 90 
dienų tyrimą; arba
– cheminė medžiaga gali turėti pavojingą 
savybę, kurios neįmanoma aptikti per 90 
dienų tyrimą.

Jei reikalingi ir kancerogeniškumo 
duomenys ir jų dar nėra, ilgalaikiai 
pastovios dozės ir kancerogeniškumo 
tyrimai turėtų būti atlikti taikant EBPO 
TG 453 suderintų tyrimų protokolą.

Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikiai toksiškumo tyrimai daug kainuoja ir ekonominiu, ir gyvūnų gerovės požiūriais ir jų 
paprastai galima išvengti naudojant tinkamas statistikos technikas (pvz., trumpalaikio tyrimo 
duomenų ekstrapoliaciją). Išskirtiniais atvejais, kai laikoma, kad būtini empiriniai duomenys, 
bandymai turėtų būti atliekami tik su vienos rūšies gyvūnais, ir kai susirūpinimą kelia ir vėžio 
grėsmė, vietoj atskirų pavienių šių sukeliamų pakitimų turėtų būti atliekamas bendras lėtinio 
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toksiškumo ir kancerogeniškumo tyrimas.

Pakeitimas 499
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.6.4 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.6.4. Pareiškėjas siūlo atlikti tolesnius 
tyrimus arba tuos tyrimus reikalaujama 
atlikti, jei:

Išbraukta.

– toksiškumas kelia ypatingą 
susirūpinimą (pvz., stiprus/labai stiprus 
poveikis); arba 

– yra požymių, kad esama poveikio, apie 
kurį turimų įrodymų nepakanka 
toksiniam poveikiui ir (arba) rizikai 
apibūdinti. Tokiais atvejais gali būti 
tikslingiau atlikti specialius 
toksikologinius tyrimus, kurie skirti šiam 
poveikiui nagrinėti, (pvz., 
imunotoksiškumo, neurotoksiškumo) ; 
arba

– sąlytis su medžiaga kelia ypatingą 
susirūpinimą (pvz., medžiaga naudojama 
plataus vartojimo prekėse, kurias 
naudodami žmonės gali būti veikiami 
beveik tokiomis medžiagos dozėmis, 
kurios gali sukelti toksinį poveikį).

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga 
neigiamai veikia vaisingumą ir atitinka 
kriterijus, pagal kuriuos ji klasifikuojama 
kaip 1A ar 1B kategorijos toksiška 
reprodukcijai medžiaga (gali pakenkti 
vaisingumui (H360F)), ir jei turimų 
duomenų pakanka išsamiam rizikos 
vertinimui pagrįsti, nebūtina atlikti 
tolesnių vaisingumo bandymų. Tačiau 
būtina apsvarstyti galimybę atlikti 
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toksiškumo vystymuisi bandymus.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalingas priemonių, apibrėžtų 6.6.2, 6.6.3 ir 6.7 punktuose, kartojimas. and 6.7.

Pakeitimas 500
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.7 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.7. Tyrimo atlikti nereikia, jei: 6.7. Tyrimo atlikti nereikia, jei:
– žinoma, kad cheminė medžiaga yra 
genotoksiškas kancerogenas, ir 
įgyvendinamos atitinkamos rizikos 
valdymo priemonės; arba

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra 
genotoksiškas kancerogenas, ir 
įgyvendinamos atitinkamos rizikos 
valdymo priemonės;

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra 
embrioninių ląstelių mutagenas, ir 
įgyvendinamos atitinkamos rizikos 
valdymo priemonės; arba

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra 
embrioninių ląstelių mutagenas, ir 
įgyvendinamos atitinkamos rizikos 
valdymo priemonės; arba

– medžiaga yra toksikologiškai beveik 
neaktyvi (nė vieno atlikto bandymo 
rezultatai nerodo, kad ji toksiška), 
o remiantis toksikokinetiniais duomenimis 
galima įrodyti, kad esant atitinkamiems 
sąlyčio su medžiaga būdams sisteminga 
absorbcija nevyksta (pvz., taikant jautrų 
analizės metodą nustatoma, kad cheminės 
medžiagos koncentracija plazmoje 
(kraujyje) yra mažesnė už radimo ribą, 
o cheminės medžiagos arba jos metabolitų 
nėra nei šlapime, nei tulžyje, nei 
iškvepiamame ore), ir jei žmogus beveik 
arba visai nepatiria sąlyčio su ta medžiaga. 

– medžiaga yra toksikologiškai beveik 
neaktyvi (nė vieno atlikto bandymo 
rezultatai nerodo, kad ji toksiška), 
o remiantis toksikokinetiniais duomenimis 
galima įrodyti, kad esant atitinkamiems 
sąlyčio su medžiaga būdams sisteminga 
absorbcija nevyksta (pvz., taikant jautrų 
analizės metodą nustatoma, kad cheminės 
medžiagos koncentracija plazmoje 
(kraujyje) yra mažesnė už radimo ribą, 
o cheminės medžiagos arba jos metabolitų 
nėra nei šlapime, nei tulžyje, nei 
iškvepiamame ore), ir jei žmogus beveik 
arba visai nepatiria sąlyčio su ta medžiaga. 

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga 
neigiamai veikia vaisingumą ir atitinka 
kriterijus, pagal kuriuos ji klasifikuojama 
kaip 1A ar 1B kategorijos toksiška 
reprodukcijai medžiaga (gali pakenkti 
vaisingumui (H360F)), ir jei turimų 

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga 
neigiamai veikia vaisingumą (pvz., 
remiantis bandymų patologiniais 
duomenimis arba spermos parametrais, 
gautais atliekant 90 dienų pastovios dozės 
tyrimus) ir atitinka kriterijus, pagal kuriuos 
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duomenų pakanka išsamiam rizikos 
vertinimui pagrįsti, nebūtina atlikti tolesnių 
vaisingumo bandymų. Tačiau būtina 
apsvarstyti galimybę atlikti toksiškumo 
vystymuisi bandymus.

ji klasifikuojama kaip 1A ar 1B kategorijos 
toksiška reprodukcijai medžiaga (gali 
pakenkti vaisingumui (H360F)), ir jei 
turimų duomenų pakanka išsamiam rizikos 
vertinimui pagrįsti, nebūtina atlikti tolesnių 
vaisingumo bandymų. Tačiau būtina 
apsvarstyti galimybę atlikti toksiškumo 
prenataliniam vystymuisi bandymus.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas akivaizdus neigiamo poveikio reprodukcijai pavyzdys, gautas tyrime, kuriame 
nedalyvauja kelios gyvūnų kartos. Pateikiamas pavyzdys iliustruoja faktą, kad neigiamą 
poveikį patinų vaisingumui dažnai galima aptikti atliekant 90 dienų pastovios dozės tyrimą, 
kuris yra pigesnis ir naudojama daug kartų mažiau gyvūnų nei atliekant specialų 
toksiškumo reprodukcijai tyrimą. 

Pakeitimas 501
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.7.1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.7.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei: 6.7.1. Tyrimo atlikti nereikia, jei:

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra 
genotoksiškas kancerogenas, ir 
įgyvendinamos atitinkamos rizikos 
valdymo priemonės; arba

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra 
genotoksiškas kancerogenas, ir 
įgyvendinamos atitinkamos rizikos 
valdymo priemonės; arba

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra 
embrioninių ląstelių mutagenas, ir 
įgyvendinamos atitinkamos rizikos 
valdymo priemonės; arba

– žinoma, kad cheminė medžiaga yra 
embrioninių ląstelių mutagenas, ir 
įgyvendinamos atitinkamos rizikos 
valdymo priemonės; arba

– pagal IV priedo 3 skirsnį galima atmesti
žmogaus atitinkamo sąlyčio su medžiaga 
galimybę; arba

– pagal IV priedo 3 skirsnį nėra pastebimo
žmogaus sąlyčio su medžiaga; arba

– atliktas toksiškumo prenataliniam 
vystymuisi tyrimas (II pakopos 6.7.2 
skirsnis) arba toksiškumo reprodukcijai 

– atliktas toksiškumo prenataliniam 
vystymuisi tyrimas (II pakopos 6.7.2 
skirsnis) arba toksiškumo reprodukcijai 
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dviejų kartų tyrimas (II pakopos 6.7.3 
skirsnis). 

vienos kartos arba dviejų kartų tyrimas (II 
pakopos 6.7.3 skirsnis). 

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga 
neigiamai veikia vaisingumą ir atitinka 
kriterijus, pagal kuriuos ji klasifikuojama 
kaip 1A ar 1B kategorijos toksiška 
reprodukcijai medžiaga (gali pakenkti 
vaisingumui (H360F)), ir jei turimų 
duomenų pakanka išsamiam rizikos 
vertinimui pagrįsti, nebūtina atlikti tolesnių 
vaisingumo bandymų. Tačiau būtina 
apsvarstyti galimybę atlikti toksiškumo 
vystymuisi bandymus.

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga 
neigiamai veikia vaisingumą ir atitinka 
kriterijus, pagal kuriuos ji klasifikuojama 
kaip 1A ar 1B kategorijos toksiška 
reprodukcijai medžiaga (gali pakenkti 
vaisingumui (H360F)), ir jei turimų 
duomenų pakanka išsamiam rizikos 
vertinimui pagrįsti, nebūtina atlikti tolesnių 
vaisingumo bandymų. Tačiau būtina 
apsvarstyti galimybę atlikti toksiškumo 
prenataliniam vystymuisi bandymus.

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga 
neigiamai veikia vaisingumą ir atitinka 
kriterijus, pagal kuriuos ji klasifikuojama 
kaip 1A ar 1B kategorijos toksiška 
reprodukcijai medžiaga (gali pakenkti 
negimusiam kūdikiui (H360D)), ir jei 
turimų duomenų pakanka išsamiam rizikos 
vertinimui pagrįsti, nebūtina atlikti tolesnių 
toksiškumo vystymuisi bandymų. Tačiau 
būtina apsvarstyti galimybę atlikti poveikio 
vaisingumui bandymus. 

Jei žinoma, kad cheminė medžiaga 
neigiamai veikia vaisingumą ir atitinka 
kriterijus, pagal kuriuos ji klasifikuojama 
kaip 1A ar 1B kategorijos toksiška 
reprodukcijai medžiaga (gali pakenkti 
negimusiam kūdikiui (H360D)), ir jei 
turimų duomenų pakanka išsamiam rizikos 
vertinimui pagrįsti, nebūtina atlikti tolesnių 
toksiškumo vystymuisi bandymų. Tačiau 
būtina apsvarstyti galimybę atlikti poveikio 
vaisingumui bandymus. 

Tais atvejais, kai rimtai nerimaujama, kad 
cheminė medžiaga gali neigiamai veikti 
reprodukciją ar vystymąsi, pareiškėjas gali 
pasiūlyti vietoj tikrinimo atlikti toksiškumo 
prenataliniam vystymuisi tyrimą (II 
pakopos 6.7.2 skirsnis) arba toksiškumo 
reprodukcijai dviejų kartų tikrinimo tyrimą 
(II pakopos 6.7.3 skirsnis).

Tais atvejais, kai rimtai nerimaujama, kad 
cheminė medžiaga gali neigiamai veikti 
reprodukciją ar vystymąsi, pareiškėjas gali 
pasiūlyti vietoj tikrinimo atlikti didesnį 
toksiškumo reprodukcijai vienos kartos
tikrinimo tyrimą su toksiškumo 
prenataliniam vystymuisi moduliu arba be 
jo (II pakopos 6.7.3 skirsnis).

Or. en

Pagrindimas

Smulkus techninis redagavimas; dėl tolesnių diskusijų žr. 6.7.3 skirsnio pagrindimą.
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Pakeitimas 502
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.7.2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.7.2. Iš pradžių tyrimas atliekamas su 
vienos rūšies gyvūnais. Sprendimas dėl 
poreikio atlikti tyrimus su antra gyvūnų 
rūšimi esant šiam ar didesniam cheminės 
medžiagos kiekiui turėtų būti priimamas 
remiantis pirmo bandymo rezultatais ir 
visais turimais atitinkamais duomenimis.

6.7.2. Tyrimas atliekamas tik su vienos 
rūšies gyvūnais, geriausiai, tyrimą 
sujungiant su didesniu toksiškumo vienos 
kartos reprodukcijai tyrimu (II pakopos 
6.7.3 skirsnis).

Or. en

Pagrindimas

Medžiagų, įrašytų į ES naujų cheminių medžiagų duomenų bazę, retrospektyvinė peržiūra 
atskleidė, kad mažiau nei 5 proc. medžiagų, kurios buvo naudotos tiksiškumo tyrimų 
bandymuose, priskiriamos kenkiančioms vystymuisi. Atsižvelgiant į nedidelį šio poveikio 
vyravimą, seka išvada, kad tikimybė, jog bus gautas „melagingai neigiamas“ rezultatas 
atliekant bandymus su vienos rūšies gyvūnais, yra atitinkamai nedidelė. Kita vertus, atlikus 
poveikio būdo bandymą su kitos rūšies gyvūnais, galima gauti didelį melagingai teigiamų 
rezultatų augimą, kuris smarkiai nukreiptų nuo bandymų atlikimo strategijos specifiškumo. 
Šių bandymų su kitos rūšies gyvūnais nereikėtų nei reikalauti, nei skatinti.

Pakeitimas 503
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.7.3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.7.3. Toksiškumo dviejų kartų
reprodukcijai tyrimas, atliekamas su vienos 
rūšies vyriškos ir moteriškos lyties 
gyvūnais, pasirenkant tinkamiausią sąlyčio 
su medžiaga būdą pagal tikėtiną žmogaus 
sąlyčio su medžiaga būdą, jei tokia 
informacija nebuvo pateikta pagal II 

6.7.3. Didesnis toksiškumo vienos kartos
reprodukcijai tyrimas, atliekamas su vienos 
rūšies vyriškos ir moteriškos lyties 
gyvūnais, tinkamiausią veikimo medžiagą 
būdą pasirenkant pagal tikėtiną žmogaus 
sąlyčio su medžiaga būdą.
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pakopos reikalavimus

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų reikalauti arba skatinti, kad būtų atliekami įprastiniai kelių kartų tyrimai. 
naujausia retrospektyvinė duomenų analizė, kurios metu patikrinta daugiau nei 350 dvi 
kartas apimančių tyrimų, atskleidė, kad maždaug 99 proc. atvejų, veisimo būdų gavus 
antrą kartą negaunama duomenų nei  pagal reglamentus nustatytai klasifikacijai, nei 
rizikos vertinimui, kurių negalima būtųsurinkti iš pirmosios kartos tyrimo duomenų. 
Duomenų reikalavimus reikėtų persvarstyti, kad jie atspindėtų šią svarbią naujovę.

Pakeitimas 504
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.7.3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.7.3. Iš pradžių tyrimas atliekamas su 
vienos rūšies gyvūnais. Sprendimas dėl 
poreikio atlikti tyrimus su antra gyvūnų 
rūšimi esant šiam ar didesniam cheminės 
medžiagos kiekiui turėtų būti priimamas 
remiantis pirmo bandymo rezultatais ir 
visais turimais atitinkamais duomenimis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į dvi kartas apimančio tyrimo atlikimą su kita rūšimi buvo klaida, kuri padaryta 
pagal ankstyvąjį REACH reglamento projektą. Ši klaida tada ištaisyta ir jos nereikėtų 
kartoti Biocidinių produktų reglamente.
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Pakeitimas 505
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.8.1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.8.1. Absorbcijos per odą tyrimas 6.8.1. Absorbcijos per odą tyrimas in vitro

Or. en

Pagrindimas

EBPO odos dirginimo bandymų in vitro gairės prieinamos nuo 2004 m. ir šis metodas gali 
visiškai pakeiti metodą in vivo Biocidinių produktų reglamento tikslais. Atitinkamai šiuose 
duomenų reikalavimuose turėtų būti konkrečiai nurodytas metodas in vitro, kaip vienintelė 
būtina ir priimtina strategija tiriant tokio poveikio sukeliamus pakitimus.

Pakeitimas 506
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 6.9 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.9. Pareiškėjas siūlo atlikti 
kancerogeniškumo tyrimą arba tą tyrimą 
reikalaujama atlikti, jei:

6.9. Pareiškėjas siūlo atlikti 
kancerogeniškumo tyrimą arba tą tyrimą 
reikalaujama atlikti, jei:

– cheminė medžiaga yra plačiai naudojama 
pagal įvairią paskirtį arba esama dažno 
arba ilgalaikio žmogaus sąlyčio su 
medžiaga įrodymų; ir

– cheminė medžiaga yra plačiai naudojama 
pagal įvairią paskirtį arba esama dažno 
arba ilgalaikio žmogaus sąlyčio su 
medžiaga įrodymų; ir

– cheminė medžiaga klasifikuojama kaip 2 
kategorijos mutagenas arba atliekant 
kartotinių dozių tyrimą (-us) buvo įrodyta, 
kad cheminė medžiaga gali sukelti 
hiperplaziją ir (arba) preneoplastinius 
pakitimus.

– cheminė medžiaga klasifikuojama kaip 2 
kategorijos mutagenas arba atliekant 
kartotinių dozių tyrimą (-us) buvo įrodyta, 
kad cheminė medžiaga gali sukelti 
hiperplaziją ir (arba) preneoplastinius 
pakitimus.

Jei cheminė medžiaga klasifikuojama kaip 
1A ar 1B kategorijos mutagenas, daroma 
prielaida, kad tikėtinas genotoksinis 
kancerogeniškumo mechanizmas. Šiais 

Jei cheminė medžiaga klasifikuojama kaip 
1A ar 1B kategorijos mutagenas, daroma 
prielaida, kad tikėtinas genotoksinis 
kancerogeniškumo mechanizmas. Šiais 
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atvejais paprastai nereikalaujama atlikti 
kancerogeniškumo bandymo.

atvejais paprastai nereikalaujama atlikti 
kancerogeniškumo bandymo.

Jei reikalingi irilgalaikio toksiškumo 
duomenys ir jų dar nėra, ilgalaikiai 
kancerogeniškumo ir pastovios dozės 
tyrimai turėtų būti atlikti taikant EBPO 
TG 453 suderintų tyrimų protokolą.

Or. en

Pagrindimas

Kancerogeniškumo tyrimai daug kainuoja ir ekonominiu, ir gyvūnų gerovės požiūriais ir jų 
paprastai galima išvengti naudojant  mutageniškumo / genotoksiškumo tyrimų duomenis 
(visuotinai pripažinta, kad medžiagos, kurios nėra genotoksiškos in vivo, nėra genotoksiški 
kancerogenai). Kai laikoma, kad būtini empiriniai duomenys, bandymai turėtų būti atliekami 
tik su vienos rūšies gyvūnais, ir kai susirūpinimą kelia ir lėtinis toksiškumas, vietoj atskirų 
pavienių šių sukeliamų pakitimų tyrimų turėtų būti atliekamas bendras lėtinio toksiškumo ir 
kancerogeniškumo tyrimas.

Pakeitimas 507
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 7.1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.1. Reikalavimo atlikti toksiškumo 
vandens organizmams bandymus su 
stuburiniais gyvūnais galima atsisakyti, 
jei iš medžiagos naudojimo būdo matyti, 
kad nėra pastebimų medžiagos sąlyčio su 
vandens aplinka galimybių.

7.1. Pareiškėjas siūlo atlikti ilgalaikio 
toksiškumo bandymus, jei pagal I pakopą 
atlikto vertinimo rezultatai rodo, kad reikia 
toliau tirti poveikį vandens organizmams. 
Atitinkamo (-ų) bandymo (-ų) pasirinkimas 
priklauso nuo pagal I pakopą atlikto 
vertinimo rezultatų.

Pareiškėjas siūlo atlikti ilgalaikio 
toksiškumo bandymus, jei pagal I pakopą 
atlikto vertinimo rezultatai rodo, kad reikia 
toliau tirti poveikį vandens organizmams. 
Atitinkamo (-ų) bandymo (-ų) pasirinkimas 
priklauso nuo pagal I pakopą atlikto 
vertinimo rezultatų.

Or. en
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Pagrindimas

Reikalavimas atlikti toksiškumo vandens organizmams bandymus turėtų priklausyti nuo 
sąlyčio ypatybių, o ne taikomas besąlygiškai, ypač bandymų su stuburiniais gyvūnais atveju.

Pakeitimas 508
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 7.1.3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.1.3. Trumpalaikio toksiškumo bandymai 
su žuvimis. Pareiškėjas gali nuspręsti 
atlikti ne trumpalaikio, o ilgalaikio 
toksiškumo bandymus

7.1.3. Trumpalaikio toksiškumo bandymai 
su žuvimis. Ribinių verčių strategija.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Europos alternatyvių metodų patvirtinimo centro patvirtintą vadinamąją ribinių verčių 
strategiją toksiškumas žuvims tiriamas iš pradžių naudojant vienos koncentracijos (angl. 
single concentration) bandymą (ribų bandymą), pagal kurį reikia mažiau žuvų palyginti su 
visapusišku ūmaus toksiškumo žuvims tyrimu. Vienos koncentracijos pasirinkimas pagrįstas 
išvedimu iš ribinės vertės koncentracijos, gautos iš toksiškumo dumbliams ir dafnijoms tyrimo 
duomenų (7.1.1. skirsnis). Taigi, toksiškumo žuvims bandymas atliekamas taikant ribinių 
verčių koncentraciją. Jei atliekant ribų bandymą nugaišusių gyvųnų nebuvo, ribinių verčių 
koncentracija gali būti naudojama kaip mirtinos koncentracijos (LC50) vertės surogatas 
toliau vertinant pavojų arba riziką.

Pakeitimas 509
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 7.1.6 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.1.6. Ilgalaikio toksiškumo bandymai su 
žuvimis (jei tokia informacija nebuvo 
pateikta pagal I pakopos reikalavimus)

7.1.6. Ilgalaikio toksiškumo bandymai su 
žuvimis, jei pagal medžiagos naudojimo 
būdą ir (arba) jos fizines bei chemines 
savybes nustatytas šių bandymų 
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reikalingumas

Informacija pateikiama pagal vieną iš šių 
skirsnių: 7.1.6.1, 7.1.6.2 arba 7.1.6.3

Informacija pateikiama pagal vieną iš šių 
skirsnių: 7.1.6.1, 7.1.6.2 arba 7.1.6.3

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu nenustatytos sąlygos, kada pradėti II pakopos tyrimus; tačiau pagrįstos priežastys 
apima naudojimo sąlygas ir (arba) sąlyti su medžiaga ir jos fizines bei chemines savybes.

Pakeitimas 510
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 7.4.1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.4.1. Ūmaus toksiškumo bandymas su 
kitu netiksliniu ir ne vandens organizmu

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nebeaišku koks tyrimas numatytas pagal šį duomenų reikalavimą. Vienintelės ne vandens 
gyvūnų rūšys, su kuriais atliekami ūmaus ekotoisiškumo tyrimai, yra paukščiai, ir atskiras 
reikalavimųs dėl duomenų apie paukščius skirsnis įrašytas kitoje vietoje. Reikėtų išbraukti šį 
reikalavimą, jei nepateikta papildomų konkrečių detalių, įskaitant nuorodą į patvirtintas ES 
arba tarptautines bandymų gaires. 

Pakeitimas 511
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 8.1 skirsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.1. Medžiagų, įrašytų į Direktyvos 
80/68/EEB dėl požeminio vandens 
apsaugos nuo tam tikrų pavojingų 
medžiagų keliamos taršos priedo I ir II 

8.1. Medžiagų, įrašytų į Direktyvos 
80/68/EEB dėl požeminio vandens 
apsaugos nuo tam tikrų pavojingų 
medžiagų keliamos taršos priedo I ir II 
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sąrašus, identifikavimas sąrašus, Direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms 
vartoti skirto vandens kokybės i priedo B 
dalį arba Direktyvos 2000/60/EB, 
nustatančios Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, X priedą, 
identifikavimas.

Or. en

Pagrindimas

Priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti žmones, gyvūnus ir aplinką turėtų taip pat apimti 
medžiagų, svarbių geriamam vandeniui arba bendrai vandens politikai, identifikavimą.

Pakeitimas 512
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 11.1 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11.1a. Duomenų apie toksiškumą 
paukščiams nereikalaujama, nebent pagal 
medžiagos naudojimo būdą matyti, kad 
yra labai didelė sąlyčio su paukščiais arba 
žalingo poveikio jiems galimybė.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas atlikti toksiškumo paukščiams bandymus turėtų priklausyti nuo sąlyčio 
ypatybių, o ne taikomas besąlygiškai, ypač atsižvelgiant į siekį iki minimumo sumažinti 
bandymų su stuburiniais gyvūnais kiekį.

Pakeitimas 513
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 11.1.1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11.1.1. Ūmaus toksiškumo prarijus Išbraukta.
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tyrimai gali būti neatliekami, jei 7.4.1 
skirsnyje nurodytiems tyrimams atlikti 
buvo pasirinktos paukščių rūšys

Or. en

Pagrindimas

pagal REACH reglamento technines gaires labai mažai įvykių sekos variantų (jei tokių 
apskritai yra) susiję su ūmaus toksiškumo paukščiams rizika ir duomenys, gauti tiriant 
pesticidus, leidžia daryti išvadą, kad nuolatinio poveikio negalima patikimai ekstrapoliuoti 
arba šio poveikio negalima numanyti pagal ūmaus toksiškumo duomenis. Atitinkamai šis 
duomenų reikalavimas mažai arba visai neprisideda prie pavojaus aplinkai vertinimo ir todėl 
šį reikalavimą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 514
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 11.1.2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11.1.2. Trumpalaikis toksiškumas –
aštuonių dienų mitybos tyrimas naudojant 
ne mažiau kaip vienos rūšies paukščius 
(išskyrus viščiukus)

11.1.2. Trumpalaikis toksiškumas –
aštuonių dienų mitybos tyrimas naudojant 
vienos rūšies paukščius

Or. en

Pagrindimas

Paukščių mitybos toksiškumo bandymai, kai to reikia pagal medžiagos naudojimo būdą ar 
kitais sumetimais, turėtų būti griežtai ribojami, leidžiant tirti tik vienos rūšies paukščius.

Pakeitimas 515
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 11.1.3 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11.1.3 Šio bandymo nereikalaujama, jei 
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paukščių mitybos toksiškumo tyrimai 
(11.1.2 skirsnis) rodo, kad LC50 yra 
daugiau nei 2000 mg/kg.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda:
REACH reglamento techninės gairės: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08

Pakeitimas 516
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 11.2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11.2. Poveikis vandens organizmams Išbraukta.
11.2.1. Ilgalaikio toksiškumo tyrimas su 
atitinkamomis žuvų rūšimis
11.2.2. Poveikis atitinkamų rūšių žuvų 
reprodukcijai ir augimo greičiui
11.2.3. Biologinis kaupimasis atitinkamų 
rūšių žuvyse
11.2.4. Daphnia magna reprodukcija ir 
augimo greitis

Or. en

Pagrindimas

Šis skirsnis dubliuoja 7.1 skirsnį ir todėl šį skirsnį reikėtų išbraukti.
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Pakeitimas 517
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 antraštinės dalies lentelės 12 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Klasifikavimas ir ženklinimas 
etiketėmis

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei nepateikta atskiro duomenų reikalavimo kartu su taisyklėmis, kurias reikia priimti, šį 
skirsnį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 518
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 antraštinės dalies 5.2.1 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio sukeliamo pakitimo vertinimą iš eilės 
sudaro tokie etapai:
1) turimų duomenų apie žmones ir 
gyvūnus vertinimas;
2) bandymai in vivo.
Ribotas pelių vietinių limfmazgių tyrimas 
(angl. Reduced Murine Local Lymph 
Node Assay, rLLNA) yra tinkamiausias 
bandymo in vivo metodas, kaip 
patikrinimo bandymas siekiant atskirti 
jautriklius ir jautrikiams nepriskirtinas 
medžiagas. Visas Pelių vietinių 
limfmazgių tyrimas (angl. Murine Local 
Lymph Node Assay, LLNA) turėtų būti 
atliekamas, kai žinoma, kad reikia 
įvertinti jautrinimo stiprumą. Tik 
išskirtiniais atvejais turėtų būti 
naudojamas kitas metodas ir tokiais 
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atvejais to metodo naudojimas 
pagrindžiamas.

Or.en

Pagrindimas

Europos alternatyvių metodų patvirtinimo centro (angl. ECVAM) patvirtintas riboto Vietinių 
limfmazgių tyrimas (rLLNA) turėtų būti numatytoji strategija siekiant atskirti jautriklius ir 
jautrikliams nepriskirtinas medžiagas. Nuoroda: • ECVAM patvirtinimo pranešimas: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. Problemiška, 
kad į šį skirsnį neįtraukti i) in vivo duomenų patvirtinimo reikalavimai arba ii) reikalavimai 
nustatyti priimtas ES arba tarptautines bandymų gaires, taikomas vykdant duomenų 
reikalavimus, nes tai labai svarbu antimikrobinių medžiagų atveju. 

Pakeitimas 519
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 antraštinės dalies 5.2.2 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Poveikio nurijus bandymas atliekamas 
išskyrus atvejus, kai tikimasi, kad 
didžiausias poveikio žmogui būdas bus 
poveikis įkvėpus. Atliekamas tik vieno 
poveikio būdo bandymas.

Or.en

Pagrindimas

Kaip jau aptarta anksčiau, po 6.5.1 skirsniu, neturėtų reikėti įvairių poveikio būdų bandymų, 
jei svarbiausias tikslas yra pavojaus klasifikavimas. Persvarsčius duomenų reikalavimus 
atlikti perteklinius bandymus galima būtų labai sumažinti sąnaudas ir gyvūnų naudojimą. 
Problemiška, kad į šį skirsnį neįtraukti i) in vivo duomenų patvirtinimo reikalavimai arba ii) 
reikalavimai nustatyti priimtas ES arba tarptautines bandymų gaires, taikomas vykdant 
duomenų reikalavimus, nes tai labai svarbu antimikrobinių medžiagų atveju. 

Pakeitimas 520
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 antraštinės dalies 5.2.2.2 punkto 1 dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įkvėptos medžiagos veikimo bandymai 
tinkami tik jei šis būdas yra didžiausio 
žmogaus sąlyčio su medžiaga būdas.

Or.en

Pagrindimas

Kaip aptarta anksčiau, neturėtų reikėti įvairių poveikio būdų bandymų, jei svarbiausias 
tikslas yra pavojaus klasifikavimas. Persvarsčius duomenų reikalavimus atlikti perteklinius 
bandymus galima būtų labai sumažinti sąnaudas ir gyvūnų naudojimą. Problemiška, kad į šį 
skirsnį neįtraukti i) in vivo duomenų patvirtinimo reikalavimai arba ii) reikalavimai nustatyti 
priimtas ES arba tarptautines bandymų gaires, taikomas vykdant duomenų reikalavimus, nes 
tai labai svarbu antimikrobinių medžiagų atveju. 

Pakeitimas 521
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 antraštinės dalies 5.2.2.3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2.2.3. Viena intraperitoninė (poodinė) 
dozė

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Nei intraperitoninė, nei poodinė injekcijos nėra svarbūs salyčio su medžiaga būdai. 
Atitinkamai tokių tyrimų vertė siekiant įvertinti riziką žmonėms yra abejotina ir reikėtų 
išbraukti šį duomenų reikalavimą. Problemiška, kad į šį skirsnį neįtraukti i) in vivo duomenų 
patvirtinimo reikalavimai arba ii) reikalavimai nustatyti priimtas ES arba tarptautines 
bandymų gaires, taikomas vykdant duomenų reikalavimus, nes tai labai svarbu 
antimikrobinių medžiagų atveju. 

Pakeitimas 522
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 antraštinės dalies 5.2.5 punkto 1 dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Poveikio nurijus bandymas atliekamas 
išskyrus atvejus, kai tikimasi, kad 
didžiausio poveikio būdas bus poveikis 
įkvėpus. Atliekamas tik vieno poveikio 
būdo bandymas.

Or.en

Pagrindimas

Neturėtų reikėti arba nereikėtų skatinti atlikti kelių poveikio būdų bandymus. Problemiška, 
kad į šį skirsnį neįtraukti i) in vivo duomenų patvirtinimo reikalavimai arba ii) reikalavimai 
nustatyti priimtas ES arba tarptautines bandymų gaires, taikomas vykdant duomenų 
reikalavimus, nes tai labai svarbu antimikrobinių medžiagų atveju. 

Pakeitimas 523
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 antraštinės dalies 5.2.5.1 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įkvėptos medžiagos veikimo bandymai 
tinkami tik jei šis būdas yra didžiausio 
žmogaus sąlyčio su medžiaga būdas.

Or.en

Pagrindimas

Neturėtų reikėti arba nereikėtų skatinti atlikti kelių poveikio būdų bandymus. Problemiška, 
kad į šį skirsnį neįtraukti i) in vivo duomenų patvirtinimo reikalavimai arba ii) reikalavimai 
nustatyti priimtas ES arba tarptautines bandymų gaires, taikomas vykdant duomenų 
reikalavimus, nes tai labai svarbu antimikrobinių medžiagų atveju. 

Pakeitimas 524
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 antraštinės dalies 5.3 punkto 1 dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bandymų galima atsisakyti, jei iš 
ankstesnių tyrimų nėra įrodymų apie 
specifinį toksiškumą. 

Or.en

Pagrindimas

Tai turėtų būti sąlyginis II pakopos tyrimų reikalavimas. Problemiška, kad į šį skirsnį 
neįtraukti i) in vivo duomenų patvirtinimo reikalavimai arba ii) reikalavimai nustatyti 
priimtas ES arba tarptautines bandymų gaires, taikomas vykdant duomenų reikalavimus, nes 
tai labai svarbu antimikrobinių medžiagų atveju. 

Pakeitimas 525
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 antraštinės dalies 5.4 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tiriamos naujos medžiagos, turėtų būti 
galimybė atliekant pakartotinių dozių 
toksiškumo bandymą atlikti in-vivo 
mikrobranduolinio bandymo parametrų 
įvertinimą.

Or.en

Pagrindimas

Farmacijos sektoriuje vis labiau tampa įprasta įtraukti mikrobranduolinius tyrimus į 28 arba 
90 dienų toksiškumo tyrimus su žiurkėmis kaip priemonę, skirtą mutageniškumo duomenims 
veiksmingai surinkti be savarankiško in vivo tyrimo. Į šį skirsnį turėtų būti įtraukti i) in vivo 
duomenų patvirtinimo taisyklių reikalavimai arba ii) reikalavimai nustatyti priimtas ES arba 
tarptautines bandymų gaires, taikomas vykdant duomenų reikalavimus, nes tai labai svarbu 
antimikrobinių medžiagų atveju. 
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Pakeitimas 526
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 antraštinės dalies 5.5 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bandymų galima atsisakyti, jei iš 
ankstesnių tyrimų nėra įrodymų apie 
genotoksiškumą somatinėms ląstelėms. 

Or.en

Pagrindimas

Tai turėtų būti sąlyginis II pakopos tyrimų reikalavimas. Problemiška, kad į šį skirsnį 
neįtraukti i) in vivo duomenų patvirtinimo taisyklių reikalavimai arba ii) reikalavimai 
nustatyti priimtas ES arba tarptautines bandymų gaires, taikomas vykdant duomenų 
reikalavimus, nes tai labai svarbu antimikrobinių medžiagų atveju. 

Pakeitimas 527
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 antraštinės dalies 8.1 punkto 1 ir 2 dalys 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paukščių mitybos toksiškumo tyrimai 
atliekami su vienos rūšies paukščiais, jei 
pagal medžiagos naudojimo būdą matyti, 
kad yra didelė sąlyčio su paukščiais 
galimybė.
Paprastai nereikalaujama paukščių 
reprodukcijos tyrimo ir šis tyrimas nėra 
tinkamas, jei pagal paukščių mitybos 
toksiškumo tyrimus (8.1.1. skirsnis) 
matyti, kad LC50 yra daugiau nei 
5000 mg/kg.

Or.en

Pagrindimas

Paukščių mitybos bandymai, kai to reikia pagal medžiagos naudojimo būdą ar kitais 



AM\811563LT.doc 43/73 PE439.930v03-00

LT

sumetimais, turėtų būti griežtai ribojami, leidžiant tirti tik vienos rūšies paukščius. Nuoroda: •
REACH reglamento techninės gairės: 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Problemiška, kad į šį skirsnį 
neįtraukti i) in vivo duomenų patvirtinimo reikalavimai arba ii) reikalavimai nustatyti 
priimtas ES arba tarptautines bandymų gaires, taikomas vykdant duomenų reikalavimus, nes 
tai labai svarbu antimikrobinių medžiagų atveju. 

Pakeitimas 528
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 antraštinės dalies 8.2.1 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimo atlikti toksiškumo vandens 
organizmams bandymus su stuburiniais 
gyvūnais galima atsisakyti, jei iš 
medžiagos naudojimo būdo matyti, kad 
nėra pastebimų medžiagos sąlyčio su 
vandens aplinka galimybių.

Or.en

Pagrindimas

Reikalavimas atlikti toksiškumo vandens organizmams bandymus turėtų priklausyti nuo 
sąlyčio ypatybių, o ne taikomas besąlygiškai, ypač bandymų su stuburiniais gyvūnais atveju. 
Problemiška, kad į II priedo 2 antraštinę dalį neįtraukti i) in vivo duomenų patvirtinimo
taisyklių reikalavimai arba ii) reikalavimai nustatyti priimtas ES arba tarptautines bandymų 
gaires, taikomas vykdant duomenų reikalavimus, nes tai labai svarbu antimikrobinių 
medžiagų atveju. 

Pakeitimas 529
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 antraštinės dalies 8.7.2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8.7.2. Žinduoliai Išbraukta.

Or.en
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Pagrindimas

Jei dėl šio duomenų reikalavimo nepateiktos nuorodos į priimtas ES arba tarptautines 
bandymų gaires, jį reikėtų išbraukti. 

Pakeitimas 530
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirmosios antraštinės dalies 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Produkto dokumentų rinkiniuose 
pateikiama informacija, reikalinga leistinai 
paros dozei (LPD), leistinam operatoriaus 
sąlyčio lygiui (LOSL), prognozuojamai 
koncentracijai aplinkoje (PKA) ir 
prognozuojamai poveikio nesukeliančiai 
koncentracijai (PPNK) nustatyti 
atitinkamais atvejais.

1. Biocidinių produktų dokumentų 
rinkiniuose pateikiama informacija, 
reikalinga siekiant nustatyti, kad sąlytis 
yra mažesnis nei nustatyta toksiškumo 
ribinė vertė (TRV), arba reikalinga 
leistinai paros dozei (LPD), leistinam 
operatoriaus sąlyčio lygiui (LOSL), 
prognozuojamai koncentracijai aplinkoje 
(PKA) ir prognozuojamai poveikio 
nesukeliančiai koncentracijai (PPNK) 
atitinkamais atvejais nustatyti.

Or.en

Pagrindimas

Toksiškumo ribinė vertė – tai rizikos vertinimo būdas, pagrįstas įrodymų svarumu, plačiai 
naudojamas, kai vertinamas maisto priedų, kvapiųjų medžiagų, medžiagų, kurios liečiasi su 
maistu saugumas, taip pat kitų nežinomo toksiškumo, bet akivaizdžiai nedidelį pavojų žmonių 
sveikatai keliančių medžiagų saugumas. Kartu atsižvelgiant į žinomą struktūrinę informaciją 
ir numatytą metabolizmą arba elgesį pagal šį vertinimo būdą cheminės medžiagos skirstomos 
į klases ir kiekvienos iš šių klasių medžiagoms nustatytos atskiros leistino žmonių sąlyčio su 
jomis ribos. Jei sąlytis mažesnis nei šios labai žemos ribos, galima nevykdyti toksiškumo 
bandymo. 
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Pakeitimas 531
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bandymai, reikalingi autorizacijos 
liudijimui gauti, atliekami pagal Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 440/2008 aprašytus 
metodus. Tačiau jei metodas yra 
netinkamas arba neaprašytas, taikomi kiti, 
jei įmanoma, tarptautiniu mastu pripažinti 
metodai, o jų taikymas turi būti 
pagrindžiamas.

Bandymai, reikalingi autorizacijos 
liudijimui gauti, atliekami pagal Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 440/2008 aprašytus 
metodus. I priede išvardyti metodai 
neapima nanomedžiagų, isšskyrus atvejus, 
kai jos paminėtos atskirai. Tačiau jei 
metodas yra netinkamas arba neaprašytas, 
taikomi kiti, jei įmanoma, tarptautiniu 
mastu pripažinti metodai, kurių taikymo 
veiksmingumas turi būti pagrindžiamas. 

Or. en

Pagrindimas

Nanomedžiagos naudojamos dėl savo skirtingų arba sustiprintų savybių palyginti su 
medžiagomis, naudojamomis pagal tūrį. Dėl savo itin mažo dydžio dalelių ir dėl to labai 
padidėjusio santykinis paviršiaus ploto jos gali kelti naujus pavojus. Atitinkamas Komisijos 
mokslinis komitetas padarė išvadą, kad reikia toliau plėtoti, pagrįsti ir standartizuoti žinias, 
susijusias su poveikio įvertinimo ir pavojų nustatymo metodais. Nustatyti metodai, kuriais 
tiriamos pagal tūrį matuojamos cheminės medžiagos, negali būti iš anksto laikomi 
teikiančiais reikiamus duomenis, nebent tai būtų aiškiai nurodyta.

Pakeitimas 532
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirmosios antraštinės dalies 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bandymai, reikalingi autorizacijos 
liudijimui gauti, atliekami pagal Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 440/2008 aprašytus 
metodus. Tačiau jei metodas yra 
netinkamas arba neaprašytas, taikomi kiti, 
jei įmanoma, tarptautiniu mastu 
pripažinti metodai, o jų taikymas turi būti 
pagrindžiamas.

5. Bandymai, reikalingi autorizacijos 
liudijimui gauti, atliekami pagal Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 440/2008 aprašytus 
metodus. Tačiau jei metodas yra 
netinkamas arba neaprašytas, taikomi kiti 
moksliškai tinkami metodai, o jų taikymas 
turi būti pagrindžiamas.
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Or.en

Pagrindimas

Pradinė III priedo 5 dalies formuluotė nepakankamai aiški ir trukdys naudoti 
eksperimentavimo su gyvūnais alternatyvas, minimas IV priede. 

Pakeitimas 533
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirmosios antraštinės dalies 7 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei atliekami bandymai, privaloma 
pateikti išsamų naudotos medžiagos ir jos 
priemaišų aprašymą (specifikaciją).
Prireikus reikalaujama pateikti II priede 
nurodytus duomenis, susijusius su visomis 
biocidinio produkto toksikologiniu 
(ekotoksikologiniu) atžvilgiu svarbiomis 
cheminėmis sudėtinėmis dalimis, visų 
pirma jei sudėtinės dalys yra susirūpinimą 
keliančios medžiagos, kaip apibrėžta 3 
straipsnyje.

7. Jei atliekami bandymai, privaloma 
pateikti išsamų naudotos medžiagos ir jos 
priemaišų aprašymą (specifikaciją).

Or.en

Pagrindimas

Nepriimtina, kad pagal duomenų reikalavimus siekiant įtraukti veikliąją medžiagą į I priedą 
ir siekiant gauti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą tenka dubliuoti arba kartoti 
bandymus, ypač kai šie bandymai apima eksperimentavimą su gyvūnais. Biocidinio produkto 
sudėtyje esančios neveikliosios medžiagos bus reglamentuojamos pagal REACH reglamentą. 
Todėl šią nuostatą reikėtų išbraukti siekiant išvengti galimo bandymų su stuburiniais 
dubliavimo. 

Pakeitimas 534
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirmosios antraštinės dalies 8 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kai esama bandymų duomenų, gautų 
prieš [OL įrašykite 85 straipsnio pirmoje 
pastraipoje nurodytą datą], taikant 
metodus, nenurodytus Reglamente (EB) 
Nr. 440/2008, sprendimą, ar tokie 
duomenys tinkami šiam reglamentui 
įgyvendinti ir ar reikia atlikti naujus 
bandymus pagal Reglamentą (EB) Nr. 
440/2008, valstybės narės kompetentinga 
institucija priima kiekvienu atskiru atveju, 
atsižvelgdama, be kitų veiksnių, į poreikį 
kiek įmanoma sumažinti bandymų su 
stuburiniais gyvūnais skaičių.

8. Kai esama bandymų duomenų, gautų 
prieš [OL Kai esama bandymų duomenų, 
gautų prieš [OL – įrašykite 85 straipsnio 
pirmoje pastraipoje nurodytą datą], taikant 
metodus, nenurodytus Reglamente (EB) 
Nr. 440/2008, sprendimą, ar tokie 
duomenys atitinka šio reglamento 
reikalavimus ir ar reikia atlikti naujus 
bandymus pagal Reglamentą (EB) Nr. 
440/2008, valstybės narės, minimos
susitarime su Europos cheminių 
medžiagų agentūra (ECHA), 
kompetentinga institucija priima kiekvienu 
atskiru atveju, atsižvelgdama, be kitų 
veiksnių, į poreikį kiek įmanoma sumažinti 
bandymų su stuburiniais gyvūnais skaičių.

Or.en

Pakeitimas 535
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštinės dalies 3.7 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.7. Stabilumas laikant – stabilumas ir 
galiojimo terminas. Šviesos, temperatūros, 
drėgmės poveikis biocidinio produkto 
techninei charakteristikai; reagavimas su 
pakuotės medžiagomis

3.7. Stabilumas laikant – stabilumas ir 
galiojimo terminas. Šviesos, temperatūros, 
drėgmės poveikis biocidinio produkto 
techninei charakteristikai; reagavimas su 
pakuotės medžiagomis

Sandėliavimo stabilumas ir galiojimo 
terminas paprastai bus nustatomi 
atsižvelgiant į veikliosios medžiagos 
stabilumą. Kalbant apie lengvai 
skylančias veikliąsias medžiagas, 
sandėliavimo stabilumas ir galiojimo 
terminas gali būti nustatomi taikant kitus 
tinkamus mokslinius metodus, pvz., 
ekstrapoliuojant veikliosios medžiagos 
analitinius duomenis, gautus produkto 
sendinimo bandymų metu, kol pasiekiama 
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veiksmingumo riba.

Or.en

Pagrindimas

Standartiniai stabilumo bandymai, grindžiami veikliųjų medžiagų nustatymu ir jų kiekio 
įvertinimu, netinka produktams, kurių sudėtyje yra lengvai skylančių veikliųjų medžiagų, pvz., 
natrio hipochlorido. Šių medžiagų skilimas neatitinka patvirtintose gairėse (Maisto ir žemės 
ūkio organizacijos, Pasaulio sveikatos organizacijos) nustatytų ribinių verčių. Taigi tokiais 
atvejais sandėliavimo stabilumą ir galiojimo terminą derėtų nustatyti kitais būdais, pvz., 
ekstrapoliuojant veikliosios medžiagos analitinius duomenis, gautus produkto sendinimo 
bandymų metu, kol pasiekiama veiksmingumo riba. 

Pakeitimas 536
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštinės dalies 6.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Atliekant 6.1.1–6.1.3 skirsniuose 
numatytus tyrimus, biocidiniais 
produktais, išskyrus dujas, veikiama 
mažiausiai dviem būdais, iš kurių vienas –
oralinis. Antrojo būdo pasirinkimas 
priklausys nuo produkto pobūdžio ir 
galimo žmogaus sąlyčio su medžiaga 
būdo. Dujos ir lakieji skysčiai turėtų būti 
įkvepiami

 Atliekant 6.1.1 01506.1.3 skirsniuose 
nustatytus tyrimus, klasifikavimas pagal 
skaičiavimus turėtų būti numatytoji 
strategija. Tik išskirtiniais atvejais turėtų 
būti svarstoma apie bandymus in vivo, ir 
tokiais atvejais turėtų būti atliekami tik su 
vienu, svarbiausiu poveikio būdu susiję 
bandymai. Dujos ir lakieji skysčiai turėtų 
būti įkvepiami.

Or.en

Pagrindimas

Direktyvos 1999/45/EB II priede numatytas klasifikavimas pagal skaičiavimus kaip 
nereikalingų bandymų in vivo alternatyva, taikoma tam tikros sudėties preparatams, kuriuos 
sudaro gerai arašytos veikliosios medžiagos ir kiti ingredientai. Šią strategiją reikėtų skatinti 
pagal Biocidinių produktų reglamentą. Moksliniai tyrimai parodė, kad poveikio odai tyrimai 
pavojaus klasifikavimo tikslais 99 proc. atvejų neprideda didesnės ar papildomos vertės 
palyginti su poveikio nurijus tyrimo duomenimis. Taigi, duomenų reikalavimus reikėtų 
persvarstyti, kad jie atspindėtų šiuos naujus nustatytus duomenis.
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Pakeitimas 537
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštinės dalies 6.1.2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.1.2. Susilietus su oda Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Šį duomenų reikalavimą reikėtų išbraukti remiantis anksčiau minėta analize, kurią atliekant 
nustatyta, kad klasifikavimas pagal poveikį odai sutampa su klasifikavimu pagal poveikį 
nurijus arba yra už pastarąjį silpnesnis 99 proc. atvejų. Todėl klasifikavimas pagal poveikį 
odai gali būti pagrįstas analogija tiesiogiai remiantis klasifikavimo pagal poveikį nurijus 
duomenimis. 

Pakeitimas 538
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštinės dalies 6.1.3 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įkvėptos medžiagos veikimo bandymus 
atlikti reikėtų tik jei i) klasifikavimas 
pagal skaičiavimus yra neperspektyvus ir 
ii) atsižvelgiant į cheminės medžiagos 
garų slėgį ir (arba) galimą įkvepiamo 
dydžio aerozolių, dalelių ar lašelių poveikį 
tikėtina, kad daugiausia medžiaga veikia 
žmogų įkvėpus.
Ūmaus toksiškumo klasės metodas yra 
tinkamiausias in vivo bandymų metodas. 
Tik išskirtinėmis aplinkybėmis reikėtų 
naudoti klasikinį mirtinos koncentracijos 
(angl. LC50) metodą. Kitokio bandymo 
atlikimas pagrindžiamas.

Or.en
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Pagrindimas

Direktyvos 1999/45/EB II priede numatytas klasifikavimas pagal skaičiavimus kaip 
nereikalingų bandymų in vivo alternatyva, taikoma tam tikros sudėties preparatams, kuriuos 
sudaro gerai arašytos veikliosios medžiagos ir kiti ingredientai. Šią strategiją reikėtų skatinti 
pagal Biocidinių produktų reglamentą. Moksliniai tyrimai parodė, kad poveikio odai tyrimai 
pavojaus klasifiksvimo tikslais 99 proc. atvejų neprideda didesnės ar papildomos vertės 
palyginti su poveikio nurijus tyrimo duomenimis. Taigi, duomenų reikalavimus reikėtų 
persvarstyti, kad jie atspindėtų šiuos naujus nustatytus duomenis.

Pakeitimas 539
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštinės dalies 6.1.4 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.1.4. Jei biocidinius produktus 
numatoma leisti naudoti kartu su kitais 
biocidiniais produktais, jei įmanoma, 
atliekami bandymai siekiant nustatyti, ar 
produktų mišinys atitinkamais atvejais 
sukelia ūmų toksiškumą per odą, odos ir 
akių dirginimą

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Šį reikalavimą reikėtų išbraukti, nes pagal jį bus be reikalo naudojami stuburiniai gyvūnai 
atliekant mirtinus ir (arba) dideles kančias keliančius bandymus, kurie turės tik ribotą vertę 
arba jokios vertės viešajai sveikatai, kuri papildytų duomenis, kuriuos galima surinkti iš kitų 
ūmių bandymų duomenų. 

Pakeitimas 540
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštinės dalies 6.2 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klasifikavimas pagal skaičiavimus turėtų 
būti numatytoji strategija.
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Or.en

Pagrindimas

Direktyvos 1999/45/EB II priede aiškiai numatytas klasifikavimas pagal skaičiavimus kaip 
nereikalingų bandymų in vivo alternatyva, taikoma tam tikros sudėties preparatams, kuriuos 
sudaro gerai arašytos veikliosios medžiagos ir kiti ingredientai. Šią strategiją reikėtų labiau 
skatinti pagal Biocidinių produktų reglamentą. Nuorodos: •Direktyva 1999/45/EB: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Pakeitimas 541
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštinės dalies 6.3 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klasifikavimas pagal skaičiavimus turėtų 
būti numatytoji strategija.

Or.en

Pagrindimas

Direktyvos 1999/45/EB II priede aiškiai numatytas klasifikavimas pagal skaičiavimus kaip 
nereikalingų bandymų in vivo alternatyva, taikoma tam tikros sudėties preparatams, kuriuos 
sudaro gerai arašytos veikliosios medžiagos ir kiti ingredientai. Šią strategiją reikėtų labiau 
skatinti pagal Biocidinių produktų reglamentą. Nuorodos: •Direktyva 1999/45/EB: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. 
Problematiška, kad į šią antraštinę dalį neitrauktos reikalavimų dėl in vivo duomenų 
patvirtinimo taisyklių. 

Pakeitimas 542
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštinės dalies 6.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6.4) Informacija apie absorbciją per odą (6.4) Informacija apie absorbciją per odą, 
nustatyta in vitro metodu.

Or. en
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Pagrindimas

EBPO odos dirginimo bandymų in vitro gairės prieinamos nuo 2004 m. ir šis metodas gali 
visiškai pakeiti metodą in vivo Biocidinių produktų reglamento tikslais. Atitinkamai šiuose 
duomenų reikalavimuose turėtų būti konkrečiai nurodytas metodas in vitro, kaip vienintelė 
būtina ir priimtina strategija tiriant dėl tokio poveikio sukeliamus pakitimus.

Pakeitimas 543
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštinės dalies 9.2.1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.2.1. Prireikus pateikiama visa 
informacija, kurios reikalaujama II 
priedo 12 skirsnyje

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Minėtajame reikalavime šiuo metu neaprašyti konkretūs duomenys, kuriuos reikia gauti, 
patvirtinimo būdai arba racionalus būdas, kuriuo paaiškinama, kodėl klasifikavimo pagal 
skaičiavimus strategijos neužtenka reminatis II priede nurodytais duomenimis apie veikliąją 
medžiagą. 

Pakeitimas 544
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštinės dalies 9.3.1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.3.1.1. Ūmaus toksiškumo prarijus 
tyrimai, jei jie dar neatlikti pagal II priedo 
7 skirsnį

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

pagal REACH reglamento technines gaires labai mažai įvykių sekos variantų (jei tokių 
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apskritai yra) susiję su ūmaus toksiškumo paukščiams rizika ir duomenys, gauti tiriant 
pesticidus, leidžia daryti išvadą, kad nuolatinio poveikio negalima patikimai ekstrapoliuoti 
arba šio poveikio negalima numanyti pagal ūmaus toksiškumo duomenis.  Atitinkamai šis 
duomenų reikalavimas mažai arba visai neprisideda prie pavojaus aplinkai vertinimo ir todėl 
šį reikalavimą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 545
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 antraštinės dalies 9.3.3.1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.3.3.1. Toksiškumas sausumos 
stuburiniams gyvūnams, išskyrus 
paukščius

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Jei dėl šio duomenų reikalavimo nepateiktos nuorodos į priimtas ES arba tarptautines 
bandymų gaires, jį reikėtų išbraukti. Problematiška, kad į šį skirsnį neitrauktos reikalavimų 
dėl in vivo duomenų patvirtinimo taisyklės. 

Pakeitimas 546
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 antraštinės dalies 6.1.1 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klasifikavimas pagal skaičiavimus turėtų 
būti numatytoji strategija Tik išskirtiniais 
atvejais turėtų būti svarstoma apie 
bandymus in vivo, ir tokiais atvejais turėtų 
būti atliekami tik su vienu, svarbiausiu 
poveikio būdu susiję bandymai.

Or.en
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Pagrindimas

Direktyvos 1999/45/EB II priede numatytas klasifikavimas pagal skaičiavimus kaip 
nereikalingų bandymų in vivo alternatyva, taikoma tam tikros sudėties preparatams, kuriuos 
sudaro gerai arašytos veikliosios medžiagos ir kiti ingredientai. Šią strategiją reikėtų skatinti 
pagal Biocidinių produktų reglamentą. Moksliniai tyrimai parodė, kad poveikio odai tyrimai 
pavojaus klasifiksvimo tikslais 99 proc. atvejų neprideda didesnės ar papildomos vertės 
palyginti su poveikio nurijus tyrimo duomenimis. Taigi, duomenų reikalavimus reikėtų 
persvarstyti, kad jie atspindėtų šiuos naujus nustatytus duomenis.

Pakeitimas 547
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 antraštinės dalies 6.1.2 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įkvėptos medžiagos veikimo bandymus 
atlikti reikėtų tik jei i) klasifikavimas 
pagal skaičiavimus yra neperspektyvus ir 
ii) šis būdas yra svarbiausias žmogaus 
sąlyčio su medžiaga būdas.

Or.en

Pagrindimas

Direktyvos 1999/45/EB II priede numatytas klasifikavimas pagal skaičiavimus kaip 
nereikalingų bandymų in vivo alternatyva, taikoma tam tikros sudėties preparatams, kuriuos 
sudaro gerai arašytos veikliosios medžiagos ir kiti ingredientai. Šią strategiją reikėtų skatinti 
pagal Biocidinių produktų reglamentą. Moksliniai tyrimai parodė, kad poveikio odai tyrimai 
pavojaus klasifiksvimo tikslais 99 proc. atvejų neprideda didesnės ar papildomos vertės 
palyginti su poveikio nurijus tyrimo duomenimis. Taigi, duomenų reikalavimus reikėtų 
persvarstyti, kad jie atspindėtų šiuos naujus nustatytus duomenis.

Pakeitimas 548
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 antraštinės dalies 6.2.1 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klasifikavimas pagal skaičiavimus turėtų 
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būti numatytoji strategija

Or.en

Pagrindimas

Direktyvos 1999/45/EB II priede aiškiai numatytas klasifikavimas pagal skaičiavimus kaip 
nereikalingų bandymų in vivo alternatyva, taikoma tam tikros sudėties preparatams, kuriuos 
sudaro gerai arašytos veikliosios medžiagos ir kiti ingredientai. Šią strategiją reikėtų labiau 
skatinti pagal Biocidinių produktų reglamentą. Nuorodos: •Direktyva 1999/45/EB: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. 
Problematiška, kad į šį skirsnį neitrauktos reikalavimų dėl in vivo duomenų patvirtinimo 
taisyklės. 

Pakeitimas 549
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 antraštinės dalies 6.2.2 punkto 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klasifikavimas pagal skaičiavimus turėtų 
būti numatytoji strategija

Or.en

Pagrindimas

Direktyvos 1999/45/EB II priede aiškiai numatytas klasifikavimas pagal skaičiavimus kaip 
nereikalingų bandymų in vivo alternatyva, taikoma tam tikros sudėties preparatams, kuriuos 
sudaro gerai arašytos veikliosios medžiagos ir kiti ingredientai. Šią strategiją reikėtų labiau 
skatinti pagal Biocidinių produktų reglamentą. Nuorodos: •Direktyva 1999/45/EB: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. 
Problematiška, kad į šį skirsnį neitrauktos reikalavimų dėl in vivo duomenų patvirtinimo
taisyklės. 

Pakeitimas 550
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 antraštinės dalies 6.2.3 punkto 1 dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klasifikavimas pagal skaičiavimus turėtų 
būti numatytoji strategija

Or.en

Pagrindimas

Direktyvos 1999/45/EB II priede aiškiai numatytas klasifikavimas pagal skaičiavimus kaip 
nereikalingų bandymų in vivo alternatyva, taikoma tam tikros sudėties preparatams, kuriuos 
sudaro gerai arašytos veikliosios medžiagos ir kiti ingredientai. Šią strategiją reikėtų labiau 
skatinti pagal Biocidinių produktų reglamentą. Nuorodos: •Direktyva 1999/45/EB: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. 
Problematiška, kad į šį skirsnį neitrauktos reikalavimų dėl in vivo duomenų patvirtinimo 
taisyklės. 

Pakeitimas 551
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 antraštinės dalies 9.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.1. Poveikis paukščiams Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina preparatų atveju. Direktyvos 1999/45/EB II priede aiškiai numatytas 
klasifikavimas pagal skaičiavimus kaip nereikalingų bandymų in vivo alternatyva, taikoma 
tam tikros sudėties preparatams, kuriuos sudaro gerai arašytos veikliosios medžiagos ir kiti 
ingredientai. Šią strategiją reikėtų labiau skatinti pagal Biocidinių produktų reglamentą.
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Pakeitimas 552
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 antraštinės dalies 9.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.2. Poveikis vandens organizmams Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 1999/45/EB II priede aiškiai numatytas klasifikavimas pagal skaičiavimus kaip 
nereikalingų bandymų in vivo alternatyva, taikoma tam tikros sudėties preparatams, kuriuos 
sudaro gerai arašytos veikliosios medžiagos ir kiti ingredientai. Šią strategiją reikėtų labiau 
skatinti pagal Biocidinių produktų reglamentą.

Pakeitimas 553
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 antraštinės dalies 9.7.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.7.2. Žinduoliai Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei dėl šio duomenų reikalavimo nepateiktos nuorodos į priimtas ES arba tarptautines 
bandymų gaires, jį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 554
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BENDROSIOS DUOMENŲ 
PATEIKIMO REIKALAVIMŲ 

Išbraukta.
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PRITAIKYMO TAISYKLĖS

Or.en

Pagrindimas

Būtina pateikti reikiamų duomenų rinkinį siekiant įvertinti irautorizuoti aktyviąsias 
sudedamąsias dalis, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka ir išvengta dabartinių 
standartų, nustatyrų pagal Biocidinių produktų direktyvą 98/8/EB gadinimo. Pradėjus taikyti, 
kaip siūloma, galimybes atsisakyti duomenų prieštarauja pastangoms apsaugoti žmonių 
sveikatą ir aplinką. 

Pakeitimas 555
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas gali siūlyti pritaikyti II ir III 
prieduose nustatytus duomenų pateikimo 
reikalavimus pagal šiame priede 
nustatytas bendrąsias taisykles. Duomenų 
pateikimo reikalavimų pritaikymo 
priežastys turi būti aiškiai nurodytos 
atitinkamoje dokumentų rinkinio 
antraštinėje dalyje, remiantis šiame priede 
pateiktomis specialiosiomis taisyklėmis.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Būtina pateikti reikiamų duomenų rinkinį siekiant įvertinti irautorizuoti aktyviąsias 
sudedamąsias dalis, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka ir išvengta dabartinių 
standartų, nustatyrų pagal Biocidinių produktų direktyvą 98/8/EB gadinimo. Pradėjus taikyti, 
kaip siūloma, galimybes atsisakyti duomenų prieštarauja pastangoms apsaugoti žmonių 
sveikatą ir aplinką. 

Pakeitimas 556
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1.1.3 a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.3a. Skaičiavimo metodai, taikomi 
preparatų pavojingumui sveikatai vertinti
Reikalavimų pateikti duomenis iš esmės 
galima atsisakyti, teikiant pirmenybę 
skaičiavimo strategijai, nurodytai 
Direktyvos 1999/45/EB II priede, kuri 
taikytina visiems preparatams ir kurioje 
atsižvelgiama į visus medžiagų, esančių 
preparatuose, sveikatai keliamus pavojus. 
Specialiai numatytos gairės, taikomos šių 
negiamo poveikio sveikatai kategorijų 
atveju:
– ūmus mirtinas poveikis;
– nemirtinas negrįžtamas poveikis po 
vieno sąlyčio;
– labai stiprus poveikis po nuolatinio arba 
ilgesnį laiką trunkančio poveikio;
– ėsdinantis arba disrginantis poveikis;
– jautrinantis poveikis;
– kancerogeninis poveikis;
– mutageninis poveikis;
– reprotoksinis poveikis.

Or.en

Pagrindimas

Direktyvos 1999/45/EB II priede aiškiai numatytas klasifikavimas pagal skaičiavimus kaip 
nereikalingų bandymų in vivo alternatyva, taikoma tam tikros sudėties preparatams, kuriuos 
sudaro gerai arašytos veikliosios medžiagos ir kiti ingredientai. Šią strategiją reikėtų labiau 
skatinti pagal Biocidinių produktų reglamentą. Nuorodos: •Direktyva 1999/45/EB: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Pakeitimas 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1.4 punkto 2 dalies 2 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) rezultatai tinka cheminei medžiagai 
klasifikuoti, ženklinti ir jos keliamai rizikai 
vertinti; arba

(2) rezultatai tinka cheminei medžiagai 
klasifikuoti, ženklinti ir (arba) jos keliamai 
rizikai vertinti; arba

Or.en

Pagrindimas

Kai kurie toksiškumo bandymai (pvz., ūmaus toksiškumo tyrimai) naudojami tik klasifikavimo 
ir ženklinimo tikslais, o ne siekiant įvertinti riziką. Taigi, svarbu suderinti šiuos skirtingus 
reglamentavimo tikslus įrašant žodžius „ir (arba)“. 

Pakeitimas 558
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1.4 punkto 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) rezultatai tinka cheminei medžiagai 
klasifikuoti, ženklinti ir jos keliamai rizikai 
vertinti; and

(2) rezultatai tinka cheminei medžiagai 
klasifikuoti, ženklinti ir (arba) jos keliamai 
rizikai vertinti; arba

Or.en

Pagrindimas

Kai kurie toksiškumo bandymai (pvz., ūmaus toksiškumo tyrimai) naudojami tik klasifikavimo 
ir ženklinimo tikslais, o ne siekiant įvertinti riziką. Taigi, svarbu suderinti šiuos skirtingus 
reglamentavimo tikslus įrašant žodžius „ir (arba)“. 

Pakeitimas 559
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1.5 punkto 3 dalies pirma įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tikti cheminei medžiagai klasifikuoti, – tikti cheminei medžiagai klasifikuoti, 
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ženklinti ir rizikai vertinti, ženklinti ir (arba) rizikai vertinti,

Or.en

Pagrindimas

Kai kurie toksiškumo bandymai (pvz., ūmaus toksiškumo tyrimai) naudojami tik klasifikavimo 
ir ženklinimo tikslais, o ne siekiant įvertinti riziką. Taigi, svarbu suderinti šiuos skirtingus 
reglamentavimo tikslus įrašant žodžius „ir (arba)“. 

Pakeitimas 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1.5 punkto 3 dalies pirma įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tikti cheminei medžiagai klasifikuoti, 
ženklinti ir rizikai vertinti,

– tikti cheminei medžiagai klasifikuoti, 
ženklinti ir (arba) rizikai vertinti,

Or.en

Pagrindimas

Kai kurie toksiškumo bandymai (pvz., ūmaus toksiškumo tyrimai) naudojami tik klasifikavimo 
ir ženklinimo tikslais, o ne siekiant įvertinti riziką. Taigi, svarbu suderinti šiuos skirtingus 
reglamentavimo tikslus įrašant žodžius „ir (arba)“. 

Pakeitimas 561
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. BANDYMAI YRA TECHNIŠKAI 
NEĮMANOMI

Išbraukta.

Konkretaus sukeliamo pakitimo 
nustatymo bandymų galima neatlikti, jei
dėl cheminės medžiagos savybių 
techniškai neįmanoma atlikti tyrimo: pvz., 
negalima naudoti labai lakių, labai 
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reaktyvių arba nestabilių cheminių 
medžiagų, sumaišius cheminę medžiagą 
su vandeniu gali kilti gaisro ar sprogimo 
pavojus arba atliekant tam tikrus tyrimus 
reikalaujamas radioaktyvusis medžiagos 
žymėjimas yra neįmanomas. 
Atitinkamuose bandymų metoduose 
pateiktų nurodymų, ypač nurodymų dėl 
techninių konkretaus metodo apribojimų, 
turi būti visada laikomasi.

Or.en

Pagrindimas

Būtina pateikti reikiamų duomenų rinkinį siekiant įvertinti irautorizuoti aktyviąsias 
sudedamąsias dalis, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka ir išvengta dabartinių 
standartų, nustatyrų pagal Biocidinių produktų direktyvą 98/8/EB gadinimo. Pradėjus taikyti, 
kaip siūloma, galimybes atsisakyti duomenų prieštarauja pastangoms apsaugoti žmonių 
sveikatą ir aplinką. 

Pakeitimas 562
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. KONKRETAUS PRODUKTO 
BANDYMAI ATSIŽVELGIANT Į 
SĄLYTĮ SU JUO

Išbraukta.

3.1. II ir III priedų 6 ir 7 skirsniuose 
aprašytų bandymų galima neatlikti dėl 
numanomo sąlyčio su medžiaga.
3.2. Visais atvejais tai tinkamai 
pagrindžiama ir pateikiami tinkami 
dokumentai. Pagrindžiama remiantis 
sąlyčio su produktu vertinimu pagal 
technines rekomendacijas.

Or.en
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Pagrindimas

Būtina pateikti reikiamų duomenų rinkinį siekiant įvertinti irautorizuoti aktyviąsias 
sudedamąsias dalis, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka ir išvengta dabartinių 
standartų, nustatyrų pagal Biocidinių produktų direktyvą 98/8/EB gadinimo. Pradėjus taikyti, 
kaip siūloma, galimybes atsisakyti duomenų prieštarauja pastangoms apsaugoti žmonių 
sveikatą ir aplinką. 

Pakeitimas 563
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 9 produktų tipas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktai, skirti pluošto arba polimerinėms 
medžiagoms, pvz., odai, gumai, popieriui 
arba tekstilės gaminiams, apsaugoti nuo 
mikrobiologinio gedimo.

Produktai, skirti pluošto arba polimerinėms 
medžiagoms, pvz., odai, gumai, popieriui 
arba tekstilės gaminiams, apsaugoti nuo 
mikrobiologinio gedimo.

Tai apima produktus, kurie slopina 
mikroorganizmų (pvz., patogeniniai arba 
išskiriantys kvapą mikrobai) kaupimąsi 
paviršiuje ir todėl stabdo kvapų 
atsiradimą ir (arba) neleidžia jiems 
atsirasti arba naudojami dėl kitų 
priežasčių.

Or.de

Pagrindimas

Produktų grupių katalogai turėtų apimti ir biocidinius produktus, naudojamus tekstilės 
sektoriuje. 

Pakeitimas 564
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 20 produktų tipas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 20 produktų tipas. –  20 produktų tipas. Maisto ir pašarų 
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dezinfekantai
Produktai, skirti dezinfekuoti maisto ir 
pašarų atsargas nuo kenksmingų 
organizmų.

Or.en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti biocidinį 20 produktų tipą („ Maisto arba pašarų atsargų antiseptikai“), 
tačiau būtina pakeiti jo sąvoką, nes šie biocidiniai produktai nėra antiseptikai, o 
dezinfekantai. Pvz., produktai, naudojami pašarams nuo žmonių patogenų (pvz., nuo 
salmonelių) dezinfekuoti, neatitinka pašarų priedų reglamentų reikalavimų. Jie taip pat 
neveikia kaip konservantai, kurie saugo gyvulių pašarus nuo gedimo. Todėl šiuo produktus 
turime laikyti dezinfekavimo produktais.

Pakeitimas 565
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 20 produktų tipas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 20 produktų tipas. -  20 produktų tipas. Maisto ir pašarų 
dezinfekantai
Produktai, skirti dezinfekuoti maisto ir 
pašarų atsargas nuo kenksmingų 
organizmų.

Or.en

Pagrindimas

20-am produktų tipui priskirtus produktų nereikėtų išbraukti, kadangi šie biocidiniai 
produktai nėra antiseptikai, o dezinfekantai. Pvz., produktai, naudojami pašarams nuo 
žmonių patogenų (pvz., nuo salmonelių) dezinfekuoti, neatitinka pašarų priedų reglamentų 
reikalavimų. Šie produktai iš tikrųjų neturėjo teigiamo poveikio pašarams ir jų nepagerino, 
taip pat jų neapsaugojo. Juos vartojant siekiama išvengti kiaušinių, vištienos ir kiaulienos 
užkrato salmonelėmis, taigi juos reikėtų laikyti dezifektantais, kuriais siekiama vienintelio 
tikslo – saugoti žmonių sveikatą.
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Pakeitimas 566
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 20 produktų tipas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 20 produktų tipas. -  20 produktų tipas. Maisto ir pašarų 
dezinfekantai
Produktai, skirti dezinfekuoti maisto ir 
pašarų atsargas nuo kenksmingų 
organizmų.

Or.en

Pagrindimas

zBūtina išlaikyti ankstesnėje Direktyvoje 98/8/EB numatytą 20 biocidinių produktų tipą 
(„Maisto arba pašarų atsargų antiseptikai“), tačiau būtina iš dalies pakeisti jo apibrėžtį, nes 
šie biocidiniai produktai nėra antiseptikai, o dezinfekantai (taigi ankstesnė apibrėžtis kėlė 
painiavą). Pvz., produktai, naudojami pašarams nuo žmonių patogenų (pvz., nuo salmonelių) 
dezinfekuoti, neatitinka pašarų priedų reglamentų reikalavimų. Šie produktai iš tikrųjų 
neturėjo teigiamo poveikio pašarams ir jų nepagerino.

Pakeitimas 567
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo įvado 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant užtikrinti aukštą ir vienodą 
žmonių bei gyvūnų sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygį, nustatoma visa dėl 
biocidinio produkto naudojimo kylanti 
rizika. Tuo tikslu atliekamas rizikos 
vertinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar 
rizika, kuri kyla naudojant biocidinį 
produktą pagal siūlomą įprastą paskirtį, yra 
leistina, ar ne. Todėl atliekamas su 
atitinkamais atskirais biocidinio produkto 
komponentais susijusios rizikos 
vertinimas.

2. Siekiant užtikrinti aukštą ir vienodą 
žmonių bei gyvūnų sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygį, nustatoma visa dėl 
biocidinio produkto naudojimo kylanti 
rizika. Tuo tikslu atliekamas rizikos 
vertinimas, kuriuo siekiama nustatyti, ar 
rizika, kuri kyla naudojant biocidinį 
produktą pagal siūlomą įprastą paskirtį, yra 
leistina, ar ne. Todėl atliekamas su 
atitinkamais atskirais biocidinio produkto 
komponentais susijusios rizikos vertinimas, 
tinkamai atsižvelgiant į kaupiamąjį, 
derinių ir sąveikaujamąjį poveikį.
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Or. en

Pagrindimas

Į bendruisius principus, taikomus įvertinimo dokumentų rinkiniams, būtina aiškiai atsižvelgti 
ir į kaupiamąjį, derinių ir sąveikaujamąjį poveikį.

Pakeitimas 568
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo įvado 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visuomet reikalaujama atlikti 
biocidiniame produkte esančios veikliosios 
medžiagos arba medžiagų keliamos rizikos 
vertinimą. Rizika jau bus įvertinta siekiant 
įtraukti veikliąją medžiagą į I priedą. 
Atliekant rizikos vertinimą nustatomas 
pavojingumas ir, prireikus, atliekamas 
dozės (koncentracijos) – atsako (poveikio) 
įvertinimas, sąlyčio vertinimas ir 
apibūdinama rizika. Jeigu negalima atlikti 
kiekybinio rizikos vertinimo, atliekamas 
kokybinis vertinimas.

3. Visuomet reikalaujama atlikti 
biocidiniame produkte esančios veikliosios 
medžiagos arba medžiagų keliamos rizikos 
vertinimą. Rizika jau bus įvertinta siekiant 
įtraukti veikliąją medžiagą į I priedą. 
Atliekant rizikos vertinimą nustatomas 
pavojingumas ir, prireikus, atliekamas 
dozės (koncentracijos) – atsako (poveikio) 
įvertinimas, sąlyčio vertinimas ir 
apibūdinama rizika, tinkamai atsižvelgiant 
į kaupiamąjį, derinių ir sąveikaujamąjį 
poveikį. Jeigu negalima atlikti kiekybinio 
rizikos vertinimo, atliekamas kokybinis 
vertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Į bendruisius principus, taikomus įvertinimo dokumentų rinkiniams, būtina aiškiai atsižvelgti 
ir į kaupiamąjį, derinių ir sąveikaujamąjį poveikį.  

Pakeitimas 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo įvado 4 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei dėl biocidinio produkto paskirties 
būtina atlikti papildomus biocidiniame 
produkte esančių susirūpinimą keliančių 
medžiagų keliamos rizikos vertinimus, visi 
rizikos vertinimai atliekami tuo pačiu
pirmiau nurodytu būdu.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Nepriimtina taikyti reikalavimą įvertinti kitų  nei veikliosios biecidinio produkto medžiagos 
medžiagų keliamą pavojų  Dėl to bus dubliuojamos bandymų procedūros, įskaitant 
eksperimentavimą su gyvūnais, nes visus cheminius ingredientus reikia taip pat įvertinti ir 
pagal REACH reglamento taikymo sritį. Kažin ar reikia įtraukti į dokumentų rinkinius visus 
turimus duomenis apie apie sudėtines neveikliąsias medžiagas. 

Pakeitimas 570
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo įvado 4 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei dėl biocidinio produkto paskirties 
būtina atlikti papildomus biocidiniame 
produkte esančių susirūpinimą keliančių 
medžiagų keliamos rizikos vertinimus, visi 
rizikos vertinimai atliekami tuo pačiu 
pirmiau nurodytu būdu.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Nepriimtina taikyti reikalavimą įvertinti kit  nei veikliosios biecidinio produkto medžiagos 
medžiagų keliamą pavojų.  Dėl to bus dubliuojamos bandymų procedūros, įskaitant 
eksperimentavimą su gyvūnais, nes visus cheminius ingredientus reikia taip pat įvertinti ir 
pagal REACH reglamento taikymo sritį. Kažin ar reikia įtraukti į dokumentų rinkinius visus 
turimus duomenis apie apie sudėtines neveikliąsias medžiagas. 
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Pakeitimas 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo skirsnio „Vertinimas“ 14 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Visuomet atliekamas biocidiniame 
produkte esančios veikliosios medžiagos 
keliamos rizikos vertinimas. Jei 
biocidiniame produkte yra ir susirūpinimą 
keliančių medžiagų, atliekamas kiekvienos 
tokios medžiagos keliamos rizikos 
vertinimas. Rizikos vertinimas apima 
siūlomą įprastą biocidinio produkto 
naudojimą, numatant blogiausią realistinį 
atvejį, įskaitant paties biocidinio produkto 
arba bet kurios juo apdorotos medžiagos 
gamybą ir šalinimą.

14. Visuomet atliekamas biocidiniame 
produkte esančios veikliosios medžiagos 
keliamos rizikos vertinimas. Jei 
biocidiniame produkte yra ir susirūpinimą 
keliančių medžiagų, visi apie kiekvieną šių 
medžiagų turimi duomenys įtraukiami į 
dokumentų rinkinį, pateikiamą dėl 
biocidinio produkto autorizacijos 
liudijimo. Šie duomenys apima siūlomą 
įprastą biocidinio produkto naudojimą, 
numatant blogiausią realistinį atvejį, 
įskaitant paties biocidinio produkto arba 
bet kurios juo apdorotos medžiagos 
gamybą ir šalinimą.

Or.en

Pagrindimas

Nepriimtina taikyti reikalavimą įvertinti kit  nei veikliosios biecidinio produkto medžiagos 
medžiagų keliamą pavojų.  Dėl to bus dubliuojamos bandymų procedūros, įskaitant 
eksperimentavimą su gyvūnais, nes visus cheminius ingredientus reikia taip pat įvertinti ir 
pagal REACH reglamento taikymo sritį. Kažin ar reikia įtraukti į dokumentų rinkinius visus 
turimus duomenis apie apie sudėtines neveikliąsias medžiagas. 

Pakeitimas 572
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo skirsnio „Vertinimas“ 14 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. Visuomet atliekamas biocidiniame 
produkte esančios veikliosios medžiagos 
keliamos rizikos vertinimas. Jei 
biocidiniame produkte yra ir susirūpinimą 
keliančių medžiagų, atliekamas kiekvienos 
tokios medžiagos keliamos rizikos 

14. Visuomet atliekamas biocidiniame 
produkte esančios veikliosios medžiagos 
keliamos rizikos vertinimas. Jei 
biocidiniame produkte yra ir susirūpinimą 
keliančių medžiagų, visi apie kiekvieną šių 
medžiagų turimi duomenys įtraukiami į 
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vertinimas. Rizikos vertinimas apima 
siūlomą įprastą biocidinio produkto 
naudojimą, numatant blogiausią realistinį 
atvejį, įskaitant paties biocidinio produkto 
arba bet kurios juo apdorotos medžiagos 
gamybą ir šalinimą.

dokumentų rinkinį, pateikiamą dėl 
biocidinio produkto autorizacijos 
liudijimo. Šie duomenys apima siūlomą 
įprastą biocidinio produkto naudojimą, 
numatant blogiausią realistinį atvejį, 
įskaitant paties biocidinio produkto arba 
bet kurios juo apdorotos medžiagos 
gamybą ir šalinimą.

Or.en

Pagrindimas

Taip pat žr. VI priedo įžangos 4 dalies komentarą. 

Pakeitimas 573
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo skirsnio „Vertinimas“ 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. Jei įmanoma, atliekant kiekvienos 
biocidiniame produkte esančios veikliosios 
medžiagos ir susirūpinimą keliančios 
medžiagos keliamos rizikos vertinimą 
nustatomas tos medžiagos pavojingumas ir 
atitinkamas nepastebėto neigiamo poveikio 
lygis (NNPL). Prireikus atliekamas ir 
dozės (koncentracijos) – atsako (poveikio) 
įvertinimas, poveikio vertinimas ir 
apibūdinama rizika.

15. Jei įmanoma, atliekant kiekvienos
biocidiniame produkte esančios veikliosios 
medžiagos ir susirūpinimą keliančios 
medžiagos keliamos rizikos vertinimą 
nustatomas tos medžiagos pavojingumas ir 
atitinkamas nepastebėto neigiamo poveikio 
lygis (NNPL). Prireikus atliekamas ir 
dozės (koncentracijos) – atsako (poveikio) 
įvertinimas, poveikio vertinimas ir 
apibūdinama rizika, tinkamai atsižvelgiant 
į kaupiamąjį, derinių ir sąveikaujamąjį 
poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Į bendruisius principus, taikomus įvertinimo dokumentų rinkiniams, būtina aiškiai atsižvelgti 
ir į kaupiamąjį, derinių ir sąveikaujamąjį poveikį.
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Pakeitimas 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo skirsnio „Vertinimas“ 20 punkto devinta a įtrauka (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– imunotoksiškumas

Or.en

Pakeitimas 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo skirsnio „Vertinimas“ 47 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47. Duomenys pateikiami 
kompetentingoms institucijoms, kurios 
vertina, ar biocidinis produktas nesukelia 
nereikalingų kančių tiksliniams 
stuburiniams gyvūnams. Tai apima 
poveikio tiksliniams stuburiniams 
gyvūnams mechanizmo, pastebėto 
poveikio jų elgsenai ir sveikatai vertinimą; 
kai biocidinis produktas skirtas 
stuburiniams gyvūnams žudyti, turi būti 
vertinama mirties trukmė ir sąlygos.

47. Duomenys pateikiami 
kompetentingoms institucijoms, kurios 
vertina, ar biocidinis produktas nesukelia 
nereikalingų kančių ir skausmo tiksliniams 
stuburiniams gyvūnams. Tai apima 
poveikio tiksliniams stuburiniams 
gyvūnams mechanizmo, pastebėto 
poveikio jų elgsenai ir sveikatai vertinimą; 
kai biocidinis produktas skirtas 
stuburiniams gyvūnams žudyti, turi būti 
vertinama mirties trukmė ir sąlygos. Šie 
duomenys, susiję su kiekvienu biocidiniu 
produktu, kuriam suteiktas autorizacijos 
liudijimas, viešai skelbiamu Agentūros 
tinklavietėje.

Or.en

Pakeitimas 576
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo skirsnio „Vertinimas“ 47 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47. Duomenys pateikiami 
kompetentingoms institucijoms, kurios 
vertina, ar biocidinis produktas nesukelia 
nereikalingų kančių tiksliniams 
stuburiniams gyvūnams. Tai apima 
poveikio tiksliniams stuburiniams 
gyvūnams mechanizmo, pastebėto 
poveikio jų elgsenai ir sveikatai vertinimą; 
kai biocidinis produktas skirtas 
stuburiniams gyvūnams žudyti, turi būti 
vertinama mirties trukmė ir sąlygos.

47. Duomenys pateikiami 
kompetentingoms institucijoms, kurios 
vertina, ar biocidinis produktas nesukelia 
nereikalingų kančių ir skausmo tiksliniams 
stuburiniams gyvūnams. Tai apima 
poveikio tiksliniams stuburiniams 
gyvūnams mechanizmo, pastebėto 
poveikio jų elgsenai ir sveikatai vertinimą; 
kai biocidinis produktas skirtas 
stuburiniams gyvūnams žudyti, turi būti 
vertinama mirties trukmė ir sąlygos. Šie 
duomenys, susiję su kiekvienu biocidiniu 
produktu, kuriam suteiktas autorizacijos 
liudijimas, viešai skelbiamu Agentūros 
tinklavietėje.

Or.en

Pakeitimas 577
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo skirsnio „Sprendimų priėmimas“ 59 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– poveikio pobūdį ir stiprumą, – poveikio pobūdį ir stiprumą, tinkamai 
atsižvelgiant į kaupiamąjį, derinių ir 
sąveikaujamąjį poveikį,

Or. en

Pagrindimas

Sprendimo priėmimo procese turėtų būti atsižvelgiama į kaupiamąjį, derinių ir 
sąveikaujamąjį poveikį.

Pakeitimas 578
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo skirsnio „Sprendimų priėmimas“ 77 punkto įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

77. Kompetentingos institucijos arba 
Komisija neišduoda biocidinio produkto 
autorizacijos liudijimo, jeigu veikliosios 
arba susirūpinimą keliančios medžiagos, 
arba atitinkamų metabolitų, skaidymosi ar 
reakcijos produktų koncentracija, kurios 
tikimasi paviršiniame vandenyje arba jo 
nuosėdose po biocidinio produkto 
panaudojimo siūlomomis sąlygomis:

77. Kompetentingos institucijos arba 
Komisija neišduoda biocidinio produkto 
autorizacijos liudijimo, jeigu veikliosios 
arba susirūpinimą keliančios medžiagos, 
arba atitinkamų metabolitų, skaidymosi ar 
reakcijos produktų koncentracija, kurios 
tikimasi požeminiame arba paviršiniame 
vandenyje arba jo nuosėdose po biocidinio 
produkto panaudojimo siūlomomis 
sąlygomis:

Or.en

Pagrindimas

Užtikrinama, kad bus laikomasi Bendrijos nuostatų ir tarptautinių susitarimų dėl vandenų 
apsaugos standartų. 

Pakeitimas 579
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo skirsnio „Sprendimų priėmimas“ 77 punkto antra a įtrauka (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

rizika, kad nebus pasiekta tikslų, 
nustatytų pagal standartus, esančius:
– Direktyvoje 98/83/EB, arba
– Direktyvoje 2000/60/EB, arba
– Direktyvoje 2006/118/EB, arba
– Direktyvoje 2008/56/EB, arba
– Direktyvoje 2008/105/EB, arba
– tarptautiniuose susitarimuose, į kuriuos 
įrašyti svarbųs įsipareigojimai dėl jūros 
vandenų apsaugos nuo taršos, arba

Or.en
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Pagrindimas

Užtikrinama, kad bus laikomasi Bendrijos nuostatų ir tarptautinių susitarimų dėl vandenų 
apsaugos standartų. 

Pakeitimas 580
Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo skirsnio „Sprendimų priėmimas“ 77 punkto paskutinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nebent moksliškai įrodyta, kad 
atitinkamomis lauko sąlygomis ši 
koncentracija neviršijama.

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Užtikrinama, kad bus laikomasi Bendrijos nuostatų ir tarptautinių susitarimų dėl vandenų 
apsaugos standartų. 


