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Grozījums Nr. 477
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
I pielikums – ievaddaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikumā uzskaitītās vielas nav 
nanomateriāli, izņemot gadījumus, kad 
tas īpaši norādīts.

Or. en

Pamatojums

Nanomateriālus izmanto to atšķirīgo vai uzlaboto īpašību dēļ, salīdzinājumā ar parastajām 
vielām. To niecīgā izmēra  un rezultātā palielinātās relatīvās virsmas platības dēļ, tie var 
radīt jaunus apdraudējumus. Tāpēc tie ir jānovērtē atsevišķi. Vielas iekļaušanai I pielikumā 
nevajadzētu attiekties uz nanomateriāliem, ja vien tas nav īpaši atzīmēts, jo tādā gadījumā 
nanomateriāli netiktu kontrolēti. Šeit lietotais formulējums ir ņemts no Kosmētikas līdzekļu 
regulas, kurā arī ir iekļauts pozitīvais saraksts attiecībā uz konkrētām vielām (II un 
IV pielikuma preambula).

Grozījums Nr. 478
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
I pielikums – difenakums – 9. rinda – 8. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā, ka aktīvās vielas īpašības 
liecina par tās iespējamo noturību vidē, 
bioakumulāciju un toksiskumu, var par 
iespējamu ļoti lielu noturību vidē un 
bioakumulāciju, jāapsver jautājums par šīs 
aktīvās vielas aizstāšanu saskaņā ar 
9. pantu.

Ņemot vērā, ka aktīvās vielas īpašības
atbilst kritērijiem, kas to klasificē kā 1A 
kategorijas teratogēnu vielu un liecina par 
tās iespējamo noturību vidē, 
bioakumulāciju un toksiskumu, var par 
iespējamu ļoti lielu noturību vidē un 
bioakumulāciju, jāapsver jautājums par šīs 
aktīvās vielas aizstāšanu saskaņā ar 
9. pantu.

Atļaujas saņemšanai jāievēro šādas 
prasības:

Ņemot vērā ūdens videi identificētos 
riskus, to, ka aktīvā viela ir ļoti toksiska 
putniem un zīdītājiem, ar to ir saistīts 
zīdaiņu saindēšanās risks, tā var izraisīt 
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rezistenci un sāpes, kā arī tā pakļauj 
ilgstošām ciešanām mērķa dzīvniekus, 
atļauju saņemšanai jāievēro šādas 
prasības:

Ir jāpierāda, ka nopietns apdraudējums 
sabiedrības veselībai nav kontrolējams 
nekādā citā veidā.
Tiek veikti šādi risku mazinoši pasākumi:

(1) Aktīvās vielas nominālā koncentrācija 
produktos nedrīkst pārsniegt 75 mg/kg, un 
drīkst atļaut tikai lietošanai sagatavotus 
produktus.

(1) Aktīvās vielas nominālā koncentrācija 
produktos nedrīkst pārsniegt 75 mg/kg, un 
drīkst atļaut tikai lietošanai sagatavotus 
produktus.

(2) Produkta sastāvā jābūt aversīvai vielai 
un attiecīgā gadījumā krāsvielai.

(2) Produkta sastāvā jābūt aversīvai vielai 
un attiecīgā gadījumā krāsvielai.

(3) Produktus nedrīkst lietot par 
iezīmēšanas pulveri.

(3) Produktus nedrīkst lietot par 
iezīmēšanas pulveri.

(4) Primāro un sekundāro kaitīgo iedarbību 
uz cilvēkiem, nemērķa dzīvniekiem un vidi
iespējami mazina, ņemot vērā un
izmantojot visus piemērotos un pieejamos 
riska mazināšanas pasākumus. Citu starpā
tiem pieskaitāms lietošanas ierobežojums
tikai profesionāliem lietojumiem, 
iepakojuma maksimālā lieluma
ierobežojums un noteikums, ka jāizmanto
tikai pret piekļūšanu drošas slēgtas ēsmas 
kastes.

(4) Primāro un sekundāro kaitīgo iedarbību 
uz cilvēkiem, nemērķa dzīvniekiem un vidi 
mazina, izmantojot visus piemērotos un 
pieejamos riska mazināšanas pasākumus. 
Citu starpā lietošanu ierobežo tikai 
profesionāliem lietojumiem, nosaka
iepakojuma maksimālā lieluma
ierobežojumu un izmanto tikai pret 
piekļūšanu drošas slēgtas ēsmas kastes.

Or. en

Pamatojums

Difenakums ir visādā ziņā ļoti problemātiska viela (toksiskums, noturība, bioakumulācija, 
teratogenitāte, ietekme uz nemērķa organismiem, ietekme uz cilvēka veselību, mērķa 
organismu ciešanas). To var izmantot vienīgi gadījumā, kad pierādīts, ka jācīnās pret 
nopietnu apdraudējumu sabiedrības veselībai, kuru nav iespējams savādāk kontrolēt. Riska 
mazināšanas pasākumiem jābūt juridiski saistošiem. To var izmantot vienīgi speciālisti 
atbilstīgi stingriem kritērijiem.
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Grozījums Nr. 479
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dokumentācijā par aktīvajām vielām 
jābūt informācijai, kas vajadzīga, lai 
attiecīgos gadījumos noteiktu pieļaujamo 
dienas devu (Acceptable Daily Intake, 
ADI), pieļaujamo kaitīgas iedarbības 
līmeni uz operatoru (Acceptable Operator 
Exposure Level, AOEL), paredzamo 
koncentrāciju vidē (Predicted 
Environmental Concentration PEC) un 
paredzamo nenovērojamas iedarbības 
koncentrāciju (Predicted No-Effect 
Concentration, PNEC).

1. Dokumentācijā par aktīvajām vielām 
jābūt informācijai, kas vajadzīga, lai
noteiktu, ka iedarbība ir zemāka par 
toksicitātes slieksni vai attiecīgos 
gadījumos, lai noteiktu pieļaujamo dienas 
devu (Acceptable Daily Intake, ADI), 
pieļaujamo kaitīgas iedarbības līmeni uz 
operatoru (Acceptable Operator Exposure 
Level, AOEL), paredzamo koncentrāciju 
vidē (Predicted Environmental 
Concentration PEC) un paredzamo 
nenovērojamas iedarbības koncentrāciju
(Predicted No-Effect Concentration, 
PNEC).

Or. en

Pamatojums

Toksicitātes slieksnis ir riska novērtēšanas pieeja, kura pamatota uz „pierādījumu smaguma” 
un kuru izmanto drošības novērtējumam materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku, kā arī citām 
vielām, kuru toksiskums nav zināms, bet ar uzskatāmi zemu risku cilvēkiem. Saskaņā ar šo 
pieeju, apvienojot zināmo informāciju un paredzamo uzvedību, ķīmiskās vielas tiek iedalītas 
klasēs atbilstīgi to iedarbības uz cilvēku robežvērtībām. Ja iedarbība ir zemāka par šiem ļoti 
zemajiem līmeņiem toksiskuma pārbaudes var neveikt. Starptautiskais zinātnes par dzīvību 
institūts patlaban īsteno projektu, ar kuru izstrādā toksicitātes sliekšņa pieeju dažiem 
biocīdajiem produktiem.

Grozījums Nr. 480
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dokumentācijā par aktīvajām vielām 
jābūt informācijai, kas vajadzīga, lai 
attiecīgos gadījumos noteiktu pieļaujamo 

(1) Dokumentācijā par aktīvajām vielām 
jābūt informācijai, kas vajadzīga, lai 
noteiktu, ka iedarbība ir zemāka par 
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dienas devu (Acceptable Daily Intake,
ADI), pieļaujamo kaitīgas iedarbības līmeni 
uz operatoru (Acceptable Operator 
Exposure Level, AOEL), paredzamo 
koncentrāciju vidē (Predicted 
Environmental Concentration PEC) un 
paredzamo nenovērojamas iedarbības 
koncentrāciju (Predicted No-Effect 
Concentration, PNEC). 

toksicitātes slieksni vai attiecīgos 
gadījumos, lai noteiktu pieļaujamo dienas
devu (Acceptable Daily Intake, ADI), 
pieļaujamo kaitīgas iedarbības līmeni uz 
operatoru (Acceptable Operator Exposure 
Level, AOEL), paredzamo koncentrāciju 
vidē (Predicted Environmental 
Concentration PEC) un paredzamo 
nenovērojamas iedarbības koncentrāciju 
(Predicted No-Effect Concentration, 
PNEC).

Or.en

Pamatojums

Toksicitātes slieksnis ir riska novērtēšanas pieeja, kura pamatota uz „pierādījumu smaguma” 
un kuru plaši izmanto drošības novērtējumam pārtikas piedevām, garšvielām, materiāliem, 
kas ir saskarē ar pārtiku, kā arī citām vielām, kuru toksiskums nav zināms, bet ar uzskatāmi 
zemu iedarbību uz cilvēkiem. Saskaņā ar šo pieeju, apvienojot zināmo strukturālo informāciju 
un paredzamo metabolismu vai citu uzvedību, ķīmiskās vielas tiek iedalītas klasēs un katrai 
no šīm klasēm ir tai noteiktā iedarbības uz cilvēku robežvērtība. Ja iedarbība ir zemāka par 
šiem ļoti zemajiem līmeņiem, toksiskuma pārbaudes var neveikt. 

Grozījums Nr. 481
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atļaujas saņemšanai nepieciešamā 
testēšana jāveic saskaņā ar Padomes 
Regulā (EK) Nr. 440/2008 noteiktajām 
testēšanas metodēm. Tomēr gadījumos, 
kad metode nav piemērota vai nav noteikta, 
ja iespējams, jāizmanto citas starptautiski 
atzītas metodes, kuru izvēle jāpamato 
pieteikumā.

4. Atļaujas saņemšanai nepieciešamā 
testēšana jāveic saskaņā ar Padomes 
Regulā (EK) Nr. 440/2008 noteiktajām 
testēšanas metodēm. Tomēr gadījumos, 
kad metode nav piemērota vai nav noteikta, 
jāizmanto citas zinātniski atbilstīgas
metodes, kuru izvēle jāpamato pieteikumā.

Or.en

Pamatojums

Sākotnējais II pielikuma 4. punkta formulējums nav pietiekami skaidrs un tas traucēs izmantot 
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alternatīvas metodes eksperimentiem ar dzīvniekiem, kas minētas IV pielikumā. 

Grozījums Nr. 482
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atļaujas saņemšanai nepieciešamā 
testēšana jāveic saskaņā ar Padomes 
Regulā (EK) Nr. 440/2008 noteiktajām 
testēšanas metodēm. Tomēr gadījumos, 
kad metode nav piemērota vai nav noteikta, 
ja iespējams, jāizmanto citas starptautiski 
atzītas metodes, kuru izvēle jāpamato 
pieteikumā.

(4) Atļaujas saņemšanai nepieciešamā 
testēšana jāveic saskaņā ar Padomes 
Regulā (EK) Nr. 440/2008 noteiktajām 
testēšanas metodēm. Tomēr gadījumos, 
kad metode nav piemērota vai nav noteikta, 
jāizmanto citas zinātniski atbilstīgas
metodes, kuru izvēle jāpamato pieteikumā.

Or.en

Pamatojums

Sākotnējais II pielikuma 4. punkta formulējums nav pietiekami skaidrs un tas traucēs izmantot 
alternatīvas metodes eksperimentiem ar dzīvniekiem, kas minētas IV pielikumā. 

Grozījums Nr. 483
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pirms no jauna veikt testēšanu šajā 
pielikumā minēto īpašību noteikšanai, 
vispirms jāizvērtē visi esošie in vitro un 
in vivo izmēģinājumu rezultāti, vēsturiskie 
dati par cilvēkiem, atbilstošie (Q)SAR –
struktūras-aktivitātes saistības kvantitatīvie 
novērtējumi (Quantitative structure-activity 
relationship) –, kā arī dati par struktūras 
ziņā līdzīgām vielām. Nav jāveic in vivo 
izmēģinājumi ar kodīgām vielām tādās 
koncentrācijās/devās, kurām ir korozīva 

 Pirms no jauna veikt testēšanu šajā 
pielikumā minēto īpašību noteikšanai, 
vispirms jāizvērtē visi esošie in vitro un 
in vivo izmēģinājumu rezultāti, vēsturiskie 
dati par cilvēkiem, atbilstošie (Q)SAR —
struktūras-aktivitātes saistības kvantitatīvie 
novērtējumi (Quantitative structure-activity 
relationship) —, kā arī dati par struktūras 
ziņā līdzīgām vielām. Nav jāveic in vivo 
izmēģinājumi ar kodīgām vielām tādās 
koncentrācijās/devās, kurām ir korozīva 
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iedarbība. Pirms testēšanas par testēšanas 
stratēģijām jāiepazīstas ar sīkākiem 
norādījumiem, kuri nav iekļauti šajā 
pielikumā.

iedarbība. Pirms testēšanas par viedajām 
testēšanas stratēģijām jāiepazīstas ar 
sīkākiem ekspertu par eksperimentiem ar 
dzīvniekiem alternatīvām metodēm
norādījumiem, kuri nav iekļauti šajā 
pielikumā.

Or.en

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka nepieciešams izmantot „3R” (Replacement, Reduction and 
Refinement — izmēģinājumu ar dzīvniekiem aizstāšanas, ierobežošanas un pilnveidošanas) 
ekspertu ieteikumus.  Pieteikuma iesniedzējus ir jāatbalsta viedo testēšanas metožu 
veidošanā, lai izvairītos no liekas vai atkārtotas testēšanas un samazinātu eksperimentus ar 
dzīvniekiem. 

Grozījums Nr. 484
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pirms no jauna veikt testēšanu šajā 
pielikumā minēto īpašību noteikšanai, 
vispirms jāizvērtē visi esošie in vitro un 
in vivo izmēģinājumu rezultāti, vēsturiskie 
dati par cilvēkiem, atbilstošie (Q)SAR –
struktūras-aktivitātes saistības kvantitatīvie 
novērtējumi (Quantitative structure-activity 
relationship) –, kā arī dati par struktūras 
ziņā līdzīgām vielām. Nav jāveic in vivo 
izmēģinājumi ar kodīgām vielām tādās 
koncentrācijās/devās, kurām ir korozīva 
iedarbība. Pirms testēšanas par testēšanas 
stratēģijām jāiepazīstas ar sīkākiem 
norādījumiem, kuri nav iekļauti šajā 
pielikumā.

 Pirms no jauna veikt testēšanu šajā 
pielikumā minēto īpašību noteikšanai, 
vispirms jāizvērtē visi esošie in vitro un 
in vivo izmēģinājumu rezultāti, vēsturiskie 
dati par cilvēkiem, atbilstošie (Q)SAR —
struktūras-aktivitātes saistības kvantitatīvie 
novērtējumi (Quantitative structure-activity 
relationship) —, kā arī dati par struktūras 
ziņā līdzīgām vielām. Nav jāveic in vivo 
izmēģinājumi ar kodīgām vielām tādās 
koncentrācijās/devās, kurām ir korozīva 
iedarbība. Pirms testēšanas par viedajām 
testēšanas stratēģijām jāiepazīstas ar 
sīkākiem ekspertu par eksperimentiem ar 
dzīvniekiem alternatīvām metodēm 
norādījumiem, kuri nav iekļauti šajā 
pielikumā.

Or.en
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Pamatojums

Ir skaidri jānosaka, ka nepieciešams izmantot ekspertu ieteikumus. Pieteikuma iesniedzējus ir 
jāatbalsta viedo testēšanas metožu veidošanā, lai izvairītos no liekas vai atkārtotas testēšanas 
un samazinātu eksperimentus ar dzīvniekiem. 

Grozījums Nr. 485
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.1.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.1.1. Nav jāveic, ja:
– viela ir klasificēta kā ādai korozīva vai 
ādu kairinoša; vai
– viela ir stipra skābe (pH < 2,0) vai bāze 
(pH > 11,5); vai
– viela ir klasificēta kā ļoti toksiska 
kontaktā ar ādu; vai
– viela ir klasificēta kā ļoti toksiska 
kontaktā ar ādu; vai
– nosakot akūtu toksicitāti ievadīšanas 
ceļam caur ādu līdz robeždevai 
(2000 mg/kg ķermeņa masas) netiek 
novērots ādas kairinājums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija 2009. gada 23. jūlijā ir apstiprinājusi divas in vitro metodes testēšanai 
attiecībā uz ādas kairinājumu. “EpiDerm SIT” un “SkinEthic RHE” noteikšanu. Līdz ar to in 
vivo testēšana attiecībā uz ādas kairinājumu vairs nav nepieciešama un jāsvītro no 
II pielikuma datu prasībām. Regulas Nr. 440/2008 pirmajā pielāgojumā tehnoloģijas 
attīstībai tika iekļauta jauna testēšanas vadlīnija attiecībā uz in vitro testēšanu par ādas 
kairinājumiem, ar kuru var aizstāt in vivo metodi šīs Regulas vajadzībām. Līdz ar to in vivo 
metode vairs nav nepieciešama un to var svītrot.
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Grozījums Nr. 486
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.2.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2.1. Nav jāveic, ja:
– viela ir klasificēta kā acīm kairinoša ar 
acu nopietnu bojājumu risku; vai
– viela ir klasificēta kā korozīva iedarbībā 
uz ādu, un ar nosacījumu, ka pieteikuma 
iesniedzējs vielu klasificējis kā acīm 
kairinošu; vai
– viela ir stipra skābe (pH < 2,0) vai bāze 
(pH > 11,5); vai
– viela istabas temperatūrā ir gaisā 
uzliesmojoša.

svītrots

Or. en

Pamatojums

ESAO 2009. gada 7. decembrī oficiāli pieņēma divas alternatīvas metodes, kā ietekmes uz 
veselību testēšanas vadlīnijas, lai novērtētu smagu acu kairinājumu. Testēšanas jaunās 
vadlīnijas ir apzīmētas, kā Testēšanas vadlīnijas TG 437. Liellopu radzenes saduļķošanās un 
caurlaidība (BCOP) un TG 438 Izolētie vistu acu izmēģinājumi (ICE). Līdz ar to in vivo metode 
vairs nav nepieciešama un tā jāsvītro no II pielikuma datu prasībām.

Grozījums Nr. 487
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.3. Šā beigu punkta novērtējumam ir šādi 
secīgi posmi:

6.3. Šā beigu punkta novērtējumam ir šādi 
secīgi posmi:

(1) izvērtē pieejamos datus par cilvēkiem 
un dzīvniekiem, kā arī citus datus,

(1) izvērtē pieejamos datus par cilvēkiem 
un dzīvniekiem, kā arī citus datus,

(2) Testēšana in vivo. (2) testēšana in vivo.
2. posma novērtējumu var neveikt, ja; pieejamā informācija liecina, ka viela 

jāklasificē kā ādu sensibilizējoša vai 
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korozīva iedarbībā uz ādu;
– pieejamā informācija liecina, ka viela 
jāklasificē kā ādu sensibilizējoša vai 
korozīva iedarbībā uz ādu; vai

– pieejamā informācija liecina, ka viela 
jāklasificē kā ādu sensibilizējoša vai 
korozīva iedarbībā uz ādu; vai

– viela ir stipra skābe (pH < 2,0) vai bāze 
(pH > 11,5); vai

– viela ir stipra skābe (pH < 2,0) vai bāze 
(pH > 11,5); vai

– viela istabas temperatūrā ir gaisā 
uzliesmojoša.

– viela istabas temperatūrā ir gaisā 
uzliesmojoša.

Testēšanai in vivo, pēc iespējas jāizmanto 
vietējo limfmezglu tests (Murine Local 
Lymph Node Assay, LLNA) ar pelēm. 
Citas testēšanas metodes var izmantot tikai 
īpašos izņēmuma gadījumos. Citu metožu 
izmantošana ir jāpamato.

Testēšanai in vivo, pēc iespējas jāizmanto 
samazināts vietējo limfmezglu tests 
(Murine Local Lymph Node Assay, 
rLLNA) ar pelēm, kā skrīninga pārbaude, 
lai noteiktu atšķirības starp 
sensibilizatoriem un nesensibilizatoriem. 
Pilna apjoma LLNA ir jāveic, ja ir 
zināms, ka ir pieprasīts sensibilizācijas 
potenciāla novērtējums. Citas testēšanas 
metodes var izmantot tikai īpašos 
izņēmuma gadījumos. Citu metožu 
izmantošana ir jāpamato.

Or. en

Pamatojums

Kā pasākumu, lai samazinātu izmantoto dzīvnieku skaitu, jāizmanto vietējo limfmezglu testa 
(Murine Local Lymph Node Assay, LLNA) samazinātais variants, nosakot atšķirības starp 
sensibilizatoriem un nesensibilizatoriem. Salīdzināt arī ar saistīto ECVAM Zinātniskās 
padomdevēja komitejas (ESAC) 2007. gada 27. septembra paziņojumu.

Grozījums Nr. 488
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.4. Mutagenitāte var būt jānosaka in vivo 
gadījumos, ja kādam no I līmeņa 
genotoksicitātes testiem ir pozitīvs 
rezultāts.

6.4. Mutagenitāte var būt jānosaka in vivo 
gadījumos, ja kādam no I līmeņa 
genotoksicitātes testiem ir pozitīvs 
rezultāts.

Attiecībā uz jaunām vielām ir ieteicams 
izvērtēt in vivo mikrokodolu testa 
parametrus, kā daļu no 28 vai 90 dienu 
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atkārtotas devas toksicitātes pētījuma.

Or. en

Pamatojums

I līmeņa pētījumi pārbauda dažādus atšķirīgus mutogēnas/genotoksiskas iedarbības veidus, 
kas jāpēta vienlaicīgi, kā daļa no "pierādījumu smaguma" pieejas, lai iegūtu skaidru pilnīgu 
priekšstatu.

Grozījums Nr. 489
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.4.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.4.1. Ja rezultāts ir pozitīvs, var būt jāveic 
mutagenitātes papildu pētījumi. 6.4.1. Ja rezultāts ir pozitīvs, var būt jāveic 

mutagenitātes papildu pētījumi. Šādus 
pētījumus nav nepieciešams veikt attiecībā 
uz antibakteriāliem līdzekļiem un 
preparātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 490
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.4.3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.4.3. Noteikšana parasti nav jāveic, ja ir 
pieejami pietiekami droši dati par zīdītāju 
šūnu gēnu mutācijas noteikšanas 
rezultātiem in vivo.

6.4.3. Noteikšana nav jāveic, ja citur ir 
pieejami pietiekami droši dati par zīdītāju 
šūnu gēnu mutācijas noteikšanas 
rezultātiem in vivo.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāprecizē, ka pieteikuma iesniedzējam nav jābūt tam, kurš veicis in vivo pētījumus vai nav 
jābūt šādu pētījumu pasūtītājam.

Grozījums Nr. 491
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.4.4. iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.4.4. Ja kādam no I līmeņa 
genotoksicitātes testiem ir pozitīvs 
rezultāts un nav pieejami dati par 
noteikšanas rezultātiem in vivo, pieteikuma 
iesniedzējam ir lietderīgi ierosināt veikt 
somatisko šūnu genotoksicitātes noteikšanu 
in vivo.

6.4.4. Ja kādam no I līmeņa 
genotoksicitātes testiem ir pozitīvs 
rezultāts un nav pieejami dati par 
noteikšanas rezultātiem in vivo, pieteikuma 
iesniedzējam ir lietderīgi ierosināt veikt 
somatisko šūnu genotoksicitātes noteikšanu 
in vivo. Attiecībā uz jaunām vielām jābūt 
iespējai izvērtēt in vivo mikrokodolu testa 
parametrus, kā daļu no 28 vai 90 dienu 
atkārtotas devas toksicitātes pētījuma.

Or. en

Pamatojums

Farmācijas nozarē aizvien izplatītāka ir prakse iekļaut mikrokodolu noteikšanu 28 vai 90 
dienu vispārējās toksicitātes pētījumos ar žurkām, kā mutagenitātes datu efektīvas savākšanas 
līdzekli, bez atsevišķa in vivo pētījuma. Saskaņā ar šo pieeju mikrokodolu inducēšana tiek 
noteikta savācot perifērās asinis dažādos pētījuma laika posmos visā tā gaitā, kā arī no kaula 
smadzeņu paraugiem pētījuma noslēgumā. 

Grozījums Nr. 492
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.5. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.5. Parasti nav jānosaka, ja: 6.5. Parasti nav jānosaka, ja:



PE439.930v03-00 14/71 AM\811563LV.doc

LV

– viela ir klasificēta kā korozīva iedarbībā 
uz ādu.

– viela ir klasificēta kā korozīva iedarbībā 
uz ādu.

Par vielām, kas nav gāzes, papildus 
iedarbības ceļam orāli (6.5.1.), iesniedz 
saskaņā ar 6.5.2. līdz 6.5.3. punktu minēto 
informāciju par vismaz vēl vienu 
iedarbības ceļu. Otrā iedarbības ceļa 
izvēle ir atkarīga no vielas īpašībām un 
iespējamākā kaitīgās iedarbības ceļa uz 
cilvēka organismu. Ja ir tikai viens 
iedarbības ceļš, informācija jāsniedz tikai 
par šo iedarbības ceļu.

Or. en

Pamatojums

Vairāku iedarbības ceļu pētījumi par akūtu toksicitāti nebūtu jāpieprasa vai jāveicina. 
Nesen tika veiktas divas retrospektīvas datu analīzes, kurās tika pārbaudīta saskaņotība 
starp reglamentējošajām klasifikācijām attiecībā uz vairāku simtu agroķīmisko un biocīdi 
aktīvo vielu, kā arī gandrīz 2000 rūpniecisko ķimikāliju akūtu orālu, ādas un inhalācijas 
toksicitāti, un šajās analīzēs tika konstatēts, ka ādas toksicitātes pētījumi 99 % gadījumu 
neko nemaina salīdzinājumā ar datiem par orālu iedarbības ceļu, kas iegūti bīstamības 
klasifikācijas mērķiem. Datu prasības ir jāpārskata, lai atspoguļotu šos jaunākos 
atklājumus.

Grozījums Nr. 493
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.5.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.5.1. Nav jānosaka, ja ir pieejami dati par 
akūtas toksicitātes noteikšanas rezultātiem 
pa iedarbības ceļu ieelpojot (6.5.2.).

6.5.1. Nav jānosaka, ja ir pieejami dati par 
akūtas toksicitātes noteikšanas rezultātiem 
pa iedarbības ceļu ieelpojot (6.5.2.).

Testēšanai in vivo, pirmkārt, jāizmanto 
akūtās toksiskās devas metode. Tikai 
ārkārtas gadījumos var izmantot citu 
testēšanas veidu, bet šajā gadījumā ir 
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jāsniedz izmantošanas pamatojums.

Or. en

Pamatojums

Precīzi jānosaka metode akūtas toksicitātes noteikšanai, lai samazinātu eksperimentos 
izmantoto dzīvnieku skaitu. Padomes Regulā (EK) Nr. 440/2008 ir ieteikta gan akūtās 
toksiskās devas metode, gan fiksētās devas metode. Akūtās toksiskās devas metodē izmanto 
mazāk dzīvnieku nekā fiksētās devas metodē, tāpēc ir jāizvēlas tā.

Grozījums Nr. 494
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.5.2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.5.2. Iedarbības ceļu ieelpojot ir lietderīgi 
novērtēt, ja iespējama kaitīga iedarbība uz 
cilvēkiem, ņemot vērā vielas tvaika 
spiedienu un/vai aerosolu, ieelpojama 
lieluma cieto daļiņu vai sīku pilienu 
veidošanās iespējamību.

6.5.2. Iedarbības ceļu ieelpojot ir lietderīgi 
novērtēt vienīgi gadījumos, ja tas ir 
galvenais iedarbības ceļš uz cilvēkiem , 
ņemot vērā vielas tvaika spiedienu un/vai 
aerosolu, ieelpojama lieluma cieto daļiņu 
vai sīku pilienu veidošanās iespējamību.
Testēšanai in vivo, pirmkārt, jāizmanto 
akūtās toksiskās devas metode. Tikai 
ārkārtas apstākļos būtu jāizmanto 
klasiskā „letālās koncentrācijas” (LC50) 
metode. Citas metodes izmantošana ir 
jāpamato.

Or. en

Pamatojums

Testēšana attiecībā uz dažādiem iedarbības ceļiem nav nepieciešama, ja galvenais mērķis ir 
noteikt bīstamības klasifikāciju. Datu prasību pārskatīšana, lai novērstu testēšanas 
dublēšanos, varētu būtiski samazināt izmaksas un dzīvnieku izmantošanu. Gadījumos, kad 
ieelpošana ir galvenais iedarbības ceļš uz cilvēkiem, ESAO akūtās toksicitātes klases 
testēšanā izmantoto dzīvnieku samazināšanas vadlīnijas ir jāizmanto letālās saindēšanās 
metodes vietā. 
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Grozījums Nr. 495
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.5.3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.5.3. Iedarbības ceļu caur ādu ir 
lietderīgi novērtēt, ja:

svītrots

(1) vielas ieelpošana ir mazvarbūtīga; un

(2) vielas kontakts ar ādu ir iespējams tās 
ražošanas un/vai lietošanas laikā; un

(3) fizikāli ķīmiskās un toksikoloģiskās 
īpašības liecina, ka viela varētu labi 
uzsūkties caur ādu.

Or. en

Pamatojums

Šos datu prasību vajadzētu svītrot, pamatojoties uz iepriekšminēto analīzi, kurā konstatēja, ka 
vairāk nekā 99 % gadījumu klasificēšana pēc ievadīšanas caur ādu saskan, vai arī ne tik labi 
saskan ar klasificēšanu pēc orālas ievadīšanas. Klasificēšanu pēc ievadīšanas caur ādu, tādēļ 
var pamatot ar tiešu līdzību ar orālajiem datiem.

Grozījums Nr. 496
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.6.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.6.1. Īslaicīgas iedarbības (28 dienu) 
toksicitāte nav jānosaka, ja:

6.6.1. Īslaicīgas iedarbības (28 dienu) 
toksicitāte nav jānosaka, ja:

– ir pieejami droši dati par subhroniskas 
(90 dienu) vai hroniskas iedarbības 
toksicitātes noteikšanas rezultātiem, ja 
noteikšanai izmantoti piemērotu sugu 

ir pieejami vai plānoti droši dati par 
subhroniskas (90 dienu) vai hroniskas 
iedarbības toksicitātes noteikšanas 
rezultātiem, ja noteikšanai izmantoti vai 
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dzīvnieki, devas, šķīdinātājs un 
ievadīšanas ceļš; vai

tiks izmantoti piemērotu sugu dzīvnieki, 
devas, šķīdinātājs un ievadīšanas ceļš; vai

– viela uzreiz sadalās, un ir pietiekami dati 
par tās šķelšanās produktiem; vai

– viela uzreiz sadalās, un ir pietiekami dati 
par tās šķelšanās produktiem; vai

– saskaņā ar IV pielikuma 3. iedaļu var 
uzskatīt, ka attiecīga iedarbība uz 
cilvēkiem nav iespējama;

– saskaņā ar IV pielikuma 3. iedaļu var 
uzskatīt, ka attiecīga iedarbība uz 
cilvēkiem nav iespējama;

Piemērotāko ievadīšanas ceļu izvēlas šādi:

Iedarbības ceļu caur ādu ir lietderīgi 
novērtēt, ja:

Novērtē perorālās ievadīšanas ceļu, 
izņemot gadījumus, kad:

(1) vielas ieelpošana ir mazvarbūtīga; un (1) primārais vielas iedarbības ceļš uz 
cilvēku ir caur ādu, un, ja ir ievērots viens 
no šiem nosacījumiem:

fizikāli ķīmiskās un toksiskās īpašības, 
tostarp in vitro iedarbības caur ādu 
pētījums (piemēram, ESAO TG 428), 
norāda, ka bioloģiskā pieejamība caur 
ādu ir būtiska; vai

– struktūras ziņā līdzīgām vielām konstatē 
būtisku toksicitāti iedarbības ceļā caur 
ādu vai penetrāciju ādā.

(2) vielas kontakts ar ādu ir iespējams tās 
ražošanas un/vai lietošanas laikā; un

(2) primārais iedarbības ceļš uz cilvēku ir 
ieelpošana, ņemot vērā vielas tvaika 
spiedienu un aerosolu, kā arī ieelpojama 
lieluma daļiņu un pilienu iedarbības 
iespējamo biežumu, apjomu un ilgumu.

(3) fizikāli ķīmiskās un toksikoloģiskās 
īpašības liecina, ka viela varētu labi 
uzsūkties caur ādu.

Iedarbības ceļu ieelpojot ir lietderīgi 
novērtēt, ja iespējama kaitīga iedarbība uz 
cilvēkiem, ņemot vērā vielas tvaika 
spiedienu un/vai aerosolu, ieelpojama 
lieluma cieto daļiņu vai sīku pilienu 
veidošanās iespējamību.

Novērtē tikai vienu iedarbības ceļu.
Aprēķinus par toksicitāti caur citiem 
iedarbības ceļiem iegūst, izmantojot 
farmakokinētisko modelēšanu.

Pieteikuma iesniedzējam jāierosina 
subhroniskas toksicitātes (90 dienu) 
noteikšana (II līmenis, 6.6.2.), ja: uz 

Pieteikuma iesniedzējam jāierosina 
subhroniskas toksicitātes (90 dienu) 
noteikšana (II līmenis, 6.6.2.) 28 dienu 
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noteikšanas lietderību norāda kaitīgās 
iedarbības biežums un ilgums uz 
cilvēkiem; un ir ievērots viens no šādiem 
nosacījumiem:

vietā, ja uz >1 mēneša un <12 mēnešu
noteikšanas lietderību norāda kaitīgās 
iedarbības biežums un ilgums uz cilvēkiem 
un pieejamie dati norāda, ka vielas vai tās 
metabolītu kinētika, vai citas īpašības ir 
tādas, ka to kaitīgā iedarbība var 
turpināties nekonstatēta īstermiņa
toksicitātes noteikšanā;

– citi pieejamie dati norāda, ka vielai var 
būt kāda bīstama īpašība, kuru nevar 
konstatēt, nosakot īstermiņa toksicitāti; vai

– atbilstoši plānotu toksikokinētikas 
pētījumu rezultāti liecina par vielas vai to 
metabolītu uzkrāšanos noteiktos audos vai 
orgānos, kuru varētu nekonstatēt, nosakot 
īslaicīgas iedarbības toksicitāti, bet kura 
ilgstošā iedarbībā var būt kaitīga.

Papildu pētījumi pieteikuma iesniedzējam 
jāierosina vai tie var būt vajadzīgi, ja:

Attiecībā uz vielām, kuras pēc 
molekulārās uzbūves ir līdzīgas 
konkrētiem orgāniem toksiskām vielām 
(piemēram, neirotoksiskām vielām), ideāli 
būtu pārbaudīt attiecīgos parametrus 
saistībā ar 28 vai 90 dienu pētījumu, nevis 
veikt atsevišķu, piemēram, 
neirotoksicitātes noteikšanu attiecībā uz 
tām. Papildu atsevišķi pētījumi ir jāveic 
vienīgi ārkārtas apstākļu gadījumā.

– īslaicīgā 28 vai 90 dienu iedarbībā nav 
noteikts nenovērojamas kaitīgas 
iedarbības līmenis (NOAEL), ja iemesls, 
kāpēc NOAEL nav nosakāms, ir toksiskas 
iedarbības neesamība; vai

– ir toksicitāte, kas rada īpašas bažas 
(piemēram, nopietna/smaga iedarbība); 
vai

– ir norādes par kaitīgumu, tomēr 
pieejamie dati nav pietiekami 
toksikoloģisko īpašību un/vai risku 
raksturošanai. Šādos gadījumos var būt 
lietderīgāk veikt īpašus toksikoloģiskus 
pētījumus šādu īpašību (piemēram, 
imūntoksicitātes, neirotoksicitātes) 
noteikšanai; vai
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– atkārtotas devas iedarbība sākotnēji 
noteikta citam iedarbības ceļam un sakarā 
ar sagaidāmo iedarbību uz cilvēka 
organismu šie rezultāti attiecībā uz citu 
iedarbības ceļu nav ekstrapolējami; vai

– pastāv īpašas bažas par kaitīgu 
iedarbību (piemēram, lietošana patēriņa 
precēs, radot iedarbību, kas ir tuvu devu 
līmeņiem, pie kuriem iespējama 
toksicitāte cilvēkiem); vai

– ar attiecīgo vielu molekulu struktūras 
ziņā ļoti līdzīgām vielām konstatētās 
īpašības netiek konstatētas vielas 
īslaicīgas 28 vai 90 dienu iedarbības 
noteikšanā.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams vai nu 28 vai 90 dienu pētījums. Nekādu būtisku jaunu informāciju nevar 
iegūt, izmantojot abus pētījumus. Dažādu metožu apvienošana saistībā ar rezultātiem ir 
izplatīta prakse pētījumu efektivitātes uzlabošanai, un to jāveicina, jo tādējādi tiek samazināts 
atsevišķu neirotoksiskuma pētījumu un citu „īpašo” pētījumu skaits.

Grozījums Nr. 497
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.6.2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.6.2. Subhroniskas toksicitātes noteikšana 
(90 dienu) nav jāveic, ja:

6.6.2. Subhroniskas toksicitātes noteikšana 
(90 dienu) nav jāveic, ja:

– ir pieejami droši dati par īslaicīgas 
iedarbības (28 dienu) toksicitāti, kas liecina 
par smagu toksisku iedarbību pēc 
kritērijiem, lai vielu klasificētu kā R48, un 
kurai tam pašam iedarbības ceļam noteikto 
28 dienu NOAEL ar attiecīgo nenoteiktības 
koeficientu iespējams ekstrapolējot noteikt 
90 dienu NOAEL; vai

– ir pieejami droši dati par īslaicīgas 
iedarbības (28 dienu) toksicitāti, kas liecina 
par smagu toksisku iedarbību pēc 
kritērijiem, lai vielu klasificētu kā R48, un 
kurai tam pašam iedarbības ceļam noteikto 
28 dienu NOAEL ar attiecīgo nenoteiktības 
koeficientu iespējams ekstrapolējot noteikt 
90 dienu NOAEL; vai
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– ir pieejami droši dati par hroniskas 
toksicitātes noteikšanas rezultātiem, ja tai 
izmantoti piemērotas sugas dzīvnieki un 
atbilstošs ievadīšanas ceļš; vai

– ir pieejami droši dati par hroniskas 
toksicitātes noteikšanas rezultātiem, ja tai 
izmantoti piemērotas sugas dzīvnieki un 
atbilstošs ievadīšanas ceļš; vai

– ja viela uzreiz sadalās, un ir pietiekami 
dati par tās šķelšanās produktiem (gan par 
sistēmisku iedarbību, gan par iedarbību 
ievadīšanas vietā); vai

– ja viela uzreiz sadalās, un ir pietiekami 
dati par tās šķelšanās produktiem (gan par 
sistēmisku iedarbību, gan par iedarbību 
ievadīšanas vietā); vai

– viela nereaģē, nešķīst un nav ieelpojama,
un 28 dienu “robežvērtības noteikšanas 
tests” neliecina ne par tās absorbciju, ne 
toksicitāti, jo īpaši, ja tāds modelis ir 
saistīts ar kaitīgu iedarbību uz cilvēkiem, 
kas ir ierobežota. 

– viela nereaģē, nešķīst un nav ieelpojama, 
un 28 dienu “robežvērtības noteikšanas 
tests” neliecina ne par tās absorbciju, ne 
toksicitāti, jo īpaši, ja tāds modelis ir 
saistīts ar kaitīgu iedarbību uz cilvēkiem, 
kas ir ierobežota. 

Piemērotāko ievadīšanas ceļu izvēlas šādi:

Iedarbības ceļu caur ādu ir lietderīgi 
novērtēt, ja:

Novērtē perorālās ievadīšanas ceļu, 
izņemot gadījumus, kad:

(1) vielas kontakts ar ādu ir iespējams tās 
ražošanas un/vai lietošanas laikā; un

(1) primārais vielas iedarbības ceļš uz 
cilvēku ir caur ādu, un ja ir ievērots viens 
no šiem nosacījumiem:

- fizikāli ķīmiskās un toksiskās īpašības, 
tostarp in vitro iedarbības caur ādu 
pētījums (piemēram, ESAO TG 428), 
norāda, ka bioloģiskā pieejamība caur 
ādu ir būtiska; vai

– struktūras ziņā līdzīgām vielām konstatē 
būtisku toksicitāti iedarbības ceļā caur 
ādu vai penetrāciju ādā.

(2) vielas fizikāli ķīmiskās īpašības norāda 
uz labu uzsūkšanos caur ādu; un

(2) primārais iedarbības ceļš uz cilvēku ir 
ieelpošana, ņemot vērā vielas tvaika 
spiedienu un aerosolu, kā arī ieelpojama 
lieluma daļiņu un pilienu iedarbības 
iespējamo biežumu, apjomu un ilgumu.

(3) ir ievērots viens no šādiem 
nosacījumiem:

– nosakot akūtu toksicitāti iedarbības ceļā 
caur ādu, toksicitāte ir novērota pie 
zemākām dozām nekā iedarbības ceļā 
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orāli; vai

– sistēmisku iedarbību vai citas parādības, 
kas liecina par absorbciju, novēro, 
nosakot ādas un/vai acu kairinājumu; vai

– in vitro testi liecina par ievērojamu 
absorbciju caur ādu; vai

– struktūras ziņā līdzīgām vielām konstatē 
būtisku toksicitāti iedarbības ceļā caur 
ādu vai penetrāciju ādā.

Iedarbības ceļu ieelpojot ir lietderīgi 
novērtēt, ja:

– iespējama kaitīga iedarbība uz 
cilvēkiem, ņemot vērā vielas tvaika 
spiedienu un/vai aerosolu, ieelpojama 
lieluma cieto daļiņu vai sīku pilienu 
veidošanās iespējamību.

Novērtē tikai vienu iedarbības ceļu. 
Aprēķinus par toksicitāti caur citiem 
iedarbības ceļiem iegūst izmantojot 
farmakokinētisko modelēšanu.

Papildu pētījumi pieteikuma iesniedzējam 
jāierosina vai tie var būt vajadzīgi, ja:

Attiecībā uz vielām, kuras pēc 
molekulārās uzbūves ir līdzīgas 
konkrētiem orgāniem toksiskām vielām 
(piemēram, neirotoksiskām vielām), ideāli 
būtu pārbaudīt attiecīgos parametrus 
saistībā ar 28 vai 90 dienu pētījumu, nevis 
veikt atsevišķu, piemēram, 
neirotoksiskuma noteikšanu attiecībā uz 
tām. Papildu atsevišķi pētījumi ir jāveic 
vienīgi ārkārtas apstākļu gadījumā. 

– nav nosakāms 90 dienu NOAEL, ja 
iemesls, kāpēc NOAEL nav nosakāms, 
toksiskas iedarbības neesamība; vai

– ir toksicitāte, kas rada īpašas bažas 
(piemēram, nopietna/smaga iedarbība); 
vai

– ir norādes par kaitīgumu, tomēr 
pieejamie dati nav pietiekami 
toksikoloģisko īpašību un/vai risku 
raksturošanai. Šādos gadījumos var būt 
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lietderīgāk veikt īpašus toksikoloģiskus 
pētījumus šādu īpašību (piemēram, 
imūntoksicitātes, neirotoksicitātes)
noteikšanai; vai

– pastāv īpašas bažas par kaitīgu 
iedarbību (piemēram, lietošana patēriņa 
precēs, kuras dēļ kaitīgās iedarbības 
līmeņi ir tuvu līmeņiem, pie kuriem 
iespējama toksicitāte cilvēkiem), ja:

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams vai nu 28 vai 90 dienu pētījums. Nekādu būtisku jaunu informāciju nevar 
iegūt, izmantojot abus pētījumus. Dažādu metožu apvienošana saistībā ar rezultātiem ir 
izplatīta prakse pētījumu efektivitātes uzlabošanai, un to jāveicina, jo tādējādi tiek samazināts 
atsevišķu neirotoksiskuma pētījumu un citu „īpašo” pētījumu skaits.

Grozījums Nr. 498
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.6.3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.6.3. Atkārtotas devas ilgstošas iedarbības 
(≥ 12 mēneši) toksicitātes noteikšanu var 
ierosināt pieteikuma iesniedzējs, vai tā var 
būt vajadzīga, ja kaitīgās iedarbības 
biežums un ilgums uz cilvēkiem norāda, ka 
ir lietderīgi veikt ilgstošākas iedarbības 
pētījumus, un ir ievērots viens no šādiem 
nosacījumiem:

6.6.3. Atkārtotas devas ilgstošas iedarbības 
(≥ 12 mēneši) toksicitātes noteikšanu var 
ierosināt pieteikuma iesniedzējs, vai tā var 
būt vajadzīga vienīgi, ja

– uz hroniska riska novērtēšanas 
lietderību norāda kaitīgās iedarbības 
biežums, apjoms un ilgums uz cilvēkiem; 
un 

– īslaicīgas 28 dienu vai 90 dienu 
iedarbības pētījumos novērota toksicitāte 
ar nopietnām vai smagām sekām, kas 
rada īpašas bažas, un par tiem pieejamie 
dati nav pietiekami toksiskoloģisko 
īpašību novērtēšanai vai risku 

– atbilstīga nenoteiktības koeficenta 
piemērošana nesniedz pietiekamu 
aizsardzību saistībā ar riska novērtējumu. 
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raksturošanai; vai 
– struktūras ziņā līdzīgām vielām 
28 dienu vai 90 dienu pētījumos attiecīgā 
veida iedarbība nav konstatēta; vai
– vielai var būt kāda bīstama īpašība, ko 
nevar konstatēt 90 dienu iedarbības 
pētījumos.

Ja nepieciešami arī dati par 
kancerogenitāti un tie nav vēl pieejami, 
jāveic ilgtermiņa atkārtotas devas un 
kancerogenitātes pētījumi, izmantojot 
ESAO TG 453 apvienoto pētījumu 
protokolu.

Or. en

Pamatojums

Ilgtermiņa toksicitātes pētījumu izmaksas ir lielas gan ekonomiskā gan dzīvnieku labturības 
ziņā, un no tiem var lielākoties izvairīties, izmantojot atbilstīgus statistiskos paņēmienus 
(piemēram, īsāka termiņa pētījumu ekstrapolācija). Ārkārtas gadījumos, kad nepieciešami 
empīriskie dati, testēšana jāveic, izmantojot tikai vienu sugu, un gadījumos, ja pastāv vēža 
risks, jāveic hroniskās toksicitātes – kancerogenitātes pētījums, nevis atsevišķi pētījumi par 
katru no šīm divām problēmām.

Grozījums Nr. 499
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.6.4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.6.4. Papildu pētījumi pieteikuma 
iesniedzējam jāierosina vai tie var būt 
vajadzīgi, ja:

svītrots

– ir toksicitāte, kas rada īpašas bažas 
(piemēram, nopietna/smaga iedarbība); 
vai 

– ir norādes par kaitīgumu, tomēr 
pieejamie dati nav pietiekami 
toksikoloģisko īpašību un/vai risku 
raksturošanai. Šādos gadījumos var būt 
lietderīgāk veikt īpašus toksikoloģiskus 
pētījumus šādu īpašību (piemēram, 



PE439.930v03-00 24/71 AM\811563LV.doc

LV

imūntoksicitātes, neirotoksicitātes) 
noteikšanai; vai

– pastāv īpašas bažas par kaitīgu 
iedarbību (piemēram, lietošana patēriņa 
precēs, radot iedarbību, kas ir tuvu devu 
līmeņiem, pie kuriem novēro toksicitāti).

Ja zināms, ka vielai ir kaitīga iedarbība uz 
auglību, un tā atbilst kritērijiem 
klasifikācijai Repr. 1A vai 1B kat. kl.: var 
radīt neauglību (H360F), un pieejamie 
dati ir pietiekami pareizai šā riska 
novērtēšanai, nav vajadzīgi papildu 
pētījumi par vielas ietekmi uz auglību. 
Tomēr jāveic attīstības toksicitātes 
noteikšana.

Or. en

Pamatojums

Lieks atkārtojums tam, kas jau pausts sadaļās 6.6.2., 6.6.3. un 6.7.

Grozījums Nr. 500
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.7. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.7. Nav jānosaka, ja: 6.7. Nav jānosaka, ja:
– ir zināms, ka viela ir genotoksisks 
kancerogēns, un ir īstenoti attiecīgi riska 
pārvaldības pasākumi; vai

– ir zināms, ka viela ir genotoksisks 
kancerogēns, un ir īstenoti attiecīgi riska 
pārvaldības pasākumi; vai

– ir zināms, ka viela ir dzimumšūnu 
mutagēns, un ir īstenoti attiecīgi riska 
pārvaldības pasākumi; vai

– ir zināms, ka viela ir dzimumšūnu 
mutagēns, un ir īstenoti attiecīgi riska 
pārvaldības pasākumi; vai

– vielas toksiskas iedarbības aktivitāte ir 
zema (nevienā no veiktajiem pētījumiem 
nav iegūti dati, kas liecina par toksicitāti), 
tās toksikokinētisko pētījumu rezultāti 
liecina, ka attiecīgajā iedarbības ceļā nav 
sistēmiskas absorbcijas (piemēram, 
izmantojot jutīgu metodi, plazmā/asinīs 

vielas toksiskas iedarbības aktivitāte ir 
zema (nevienā no veiktajiem pētījumiem 
nav iegūti dati, kas liecina par toksicitāti), 
tās toksikokinētisko pētījumu rezultāti 
liecina, ka attiecīgajā iedarbības ceļā nav 
sistēmiskas absorbcijas (piemēram, 
izmantojot jutīgu metodi, plazmā/asinīs 
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noteiktā koncentrācija ir mazāka par 
detektēšanas robežu, un vielu un vielas 
metabolītus nekonstatē urīnā, žultī vai 
izelpā) un nav kaitīgas iedarbības uz 
cilvēkiem, vai arī tā ir nebūtiska. 

noteiktā koncentrācija ir mazāka par 
detektēšanas robežu, un vielu un vielas 
metabolītus nekonstatē urīnā, žultī vai 
izelpā) un nav kaitīgas iedarbības uz 
cilvēkiem, vai arī tā ir nebūtiska. 

Ja zināms, ka vielai ir kaitīga iedarbība uz 
auglību, un tā atbilst kritērijiem 
klasifikācijai Repr. 1A vai 1B kat. kl.: var 
radīt neauglību (H360F), un pieejamie dati 
ir pietiekami pareizai šā riska novērtēšanai, 
nav vajadzīgi papildu pētījumi par vielas 
ietekmi uz auglību. Tomēr jāveic attīstības 
toksicitātes noteikšana.

Ja zināms, ka vielai ir kaitīga iedarbība uz 
auglību (piemēram, pamatojoties uz 
datiem par sēklinieku pataloģiju vai 
spermas rādītājiem, kas iegūti 90 dienu 
atkārtotas devas pētījumos), un tā atbilst 
kritērijiem klasifikācijai Repr. 1A vai 1B 
kat. kl.: var radīt neauglību (H360F), un 
pieejamie dati ir pietiekami pareizai šā 
riska novērtēšanai, nav vajadzīgi papildu 
pētījumi par vielas ietekmi uz auglību. 
Tomēr jāveic prenatālās attīstības 
toksicitātes noteikšana.

Or. en

Pamatojums

Agrāk bija nepieciešami droši piemēri par ietekmi uz reproduktīvi veselību no pētījuma 
ārpus paaudzēm. Sniegtais piemērs liecina par to, ka kaitīgu ietekmi uz vīriešu auglību bieži 
vien var noteikt 90 dienu atkārtotas devas pētījumos, kas ir lētāki un tajos tiek izmantots 
ievērojami mazāks dzīvnieku skaits nekā īpašā reproduktīvās toksicitātes pētījumā.  

Grozījums Nr. 501
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.7.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.7.1. Nav jānosaka, ja: 6.7.1. Nav jānosaka, ja:

– ir zināms, ka viela ir genotoksisks 
kancerogēns, un ir īstenoti attiecīgi riska 
pārvaldības pasākumi; vai

– ir zināms, ka viela ir genotoksisks 
kancerogēns, un ir īstenoti attiecīgi riska 
pārvaldības pasākumi; vai

– ir zināms, ka viela ir dzimumšūnu 
mutagēns, un ir īstenoti attiecīgi riska 
pārvaldības pasākumi; vai

– ir zināms, ka viela ir dzimumšūnu 
mutagēns, un ir īstenoti attiecīgi riska 
pārvaldības pasākumi; vai

– saskaņā ar IV pielikuma 3. iedaļu var – saskaņā ar IV pielikuma 3. iedaļu var 
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uzskatīt, ka attiecīga iedarbība uz 
cilvēkiem nav iespējama; vai

uzskatīt, ka nav būtiskas iedarbības uz 
cilvēkiem; vai

– ir pieejami dati par prenatālās 
ontoģenēzes toksicitātes (II līmenis, 6.7.2.) 
vai reproduktīvās toksicitātes divās 
paaudzēs (II līmenis, 6.7.3.) noteikšanas 
rezultātiem. 

– ir pieejami dati par prenatālās 
ontoģenēzes toksicitātes (II līmenis, 6.7.2.) 
vai reproduktīvās toksicitātes vienā vai 
divās paaudzēs (II līmenis, 6.7.3.) 
noteikšanas rezultātiem. 

Ja zināms, ka vielai ir kaitīga iedarbība uz 
auglību, un tā atbilst kritērijiem 
klasifikācijai Repr. 1A vai 1B kat. kl.: var 
radīt neauglību (H360F), un pieejamie dati 
ir pietiekami pareizai šā riska novērtēšanai, 
nav vajadzīgi papildu pētījumi par vielas 
ietekmi uz auglību. Tomēr jāveic attīstības 
toksicitātes noteikšana.

Ja zināms, ka vielai ir kaitīga iedarbība uz 
auglību, un tā atbilst kritērijiem 
klasifikācijai Repr. 1A vai 1B kat. kl.: var 
radīt neauglību (H360F), un pieejamie dati 
ir pietiekami pareizai šā riska novērtēšanai, 
nav vajadzīgi papildu pētījumi par vielas 
ietekmi uz auglību. Tomēr jāveic 
prenatālās attīstības toksicitātes 
noteikšana.

Ja ir zināms, ka viela rada attīstības 
toksicitāti un atbilst kritērijiem 
klasifikācijai Repr. 1A vai 1B kat. kl.: var 
radīt augļa bojājumus (H360D), un 
pieejamie dati ir pietiekami pareizai šā 
riska novērtēšanai, nav vajadzīgi papildu 
pētījumi par vielas ietekmi uz auglību, 
attīstības toksicitāte papildus nav jānosaka. 
Tomēr jānosaka kaitīgā iedarbība uz 
auglību. 

Ja ir zināms, ka viela rada attīstības 
toksicitāti un atbilst kritērijiem 
klasifikācijai Repr. 1A vai 1B kat. kl.: var 
radīt augļa bojājumus (H360D), un 
pieejamie dati ir pietiekami pareizai šā 
riska novērtēšanai, nav vajadzīgi papildu 
pētījumi par vielas ietekmi uz auglību, 
attīstības toksicitāte papildus nav jānosaka. 
Tomēr jānosaka kaitīgā iedarbība uz 
auglību. 

Ja pastāv nopietnas bažas par iespējamu 
kaitīgu iedarbību uz auglību vai attīstību, 
pieteikuma iesniedzējs skrīninga testa vietā 
var ierosināt izmantot prenatālās 
ontoģenēzes toksicitātes (II līmenis, 6.7.2.) 
vai reproduktīvās toksicitātes divās 
paaudzēs (II līmenis, 6.7.3.) noteikšanas 
rezultātus.

Ja pastāv nopietnas bažas par iespējamu 
kaitīgu iedarbību uz auglību vai attīstību, 
pieteikuma iesniedzējs skrīninga testa vietā 
var ierosināt izmantot uzlabotu 
reproduktīvās toksicitātes pētījumu vienā 
paaudzē ar vai bez prenatālās ontoģenēzes 
toksicitātes moduli (II līmenis, 6.7.2.).

Or. en

Pamatojums

Nelieli tehniski labojumi; papildu informācijai skatīt pamatojumu 6.7.3 sadaļas 
grozījumam.
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Grozījums Nr. 502
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.7.2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.7.2. Sākotnēji jānosaka ar vienas sugas 
dzīvniekiem. Pie esošā vai nākamā 
apjoma līmeņa tonnās lēmumu par 
vajadzību veikt pētījumus ar vēl otras 
sugas dzīvniekiem pieņem, pamatojoties 
uz pirmā testa rezultātiem un visiem 
citiem atbilstošiem pieejamajiem datiem.

6.7.2. Pētījumu veic ar tikai vienas sugas 
dzīvniekiem, ideālā variantā apvienojot to 
ar uzlabotu reproduktīvās toksicitātes 
pētījumu vienā paaudzē (II līmenis, 6.7.3).

Or. en

Pamatojums

ES Jaunu ķīmisko vielu datubāzes retrospektīvs pārskats uzrādīja, ka mazāk nekā 5 % testēto 
vielu attiecībā uz ontoģenēzes toksicitātes pētījumiem, ir klasificējamas kā attīstībai kaitīgas. 
Ņemot vērā šīs ietekmes mazo izplatību, jāsecina, ka kļūdaini negatīvs rezultāts 
izmēģinājumos ar vienu sugu ir tikpat neliels. Savukārt regulāra testēšana ar citu sugu var 
paaugstināt kļūdaini pozitīvu rezultātu iespējamību, būtiski novirzoties no testēšanas 
stratēģijas specifiskuma. Tāpēc testēšana ar otru sugu nav nedz pieprasāma nedz veicināma.

Grozījums Nr. 503
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.7.3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.7.3. Reproduktīvās toksicitātes 
noteikšana divās paaudzēs ar vienas sugas 
abu dzimumu dzīvniekiem pa piemērotāko 
ievadīšanas ceļu attiecībā uz cilvēkam 
iespējamo kaitīgās iedarbības ceļu, ja tā 
jau nav noteikta kā I līmeņa prasību daļa.

6.7.3. Uzlabota reproduktīvās toksicitātes 
noteikšana vienā paaudzē ar vienas sugas 
abu dzimumu dzīvniekiem pa piemērotāko 
ievadīšanas ceļu attiecībā uz cilvēkam 
iespējamo kaitīgās iedarbības ceļu.

Or. en
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Pamatojums

Regulāri pētījumi vairākās paaudzēs par akūtu toksicitāti nebūtu jāpieprasa vai jāveicina. 
Nesen veiktajā retrospektīvā datu analīzē attiecībā uz 350 pētījumiem divās sugās ir atklāts, 
ka aptuveni 99 % gadījumu otras paaudzes audzēšana nedeva nekādu būtisku informāciju 
attiecībā uz regulatīvo klasifikāciju vai riska novērtējumu, kura jau nebūtu iegūstama no 
vienas paaudzes pētījuma rezultātiem. Datu prasības ir jāpārskata, lai atspoguļotu šo 
nozīmīgo jauninājumu.

Grozījums Nr. 504
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.7.3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.7.3. Sākotnēji jānosaka ar vienas sugas 
dzīvniekiem. Pie esošā vai nākamā 
apjoma līmeņa tonnās lēmumu par 
vajadzību veikt pētījumus ar vēl otras 
sugas dzīvniekiem pieņem, pamatojoties 
uz pirmā testa rezultātiem un visiem 
citiem atbilstošiem pieejamajiem datiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz pētījuma veikšanu divās paaudzēs ar otras sugas dzīvniekiem bija kļūda, kas 
ieviesās REACH teksta sākotnējā projektā. Tas jau ir izlabots un šo kļūdu nevajadzētu 
atkārtot Biocīdo produktu regulā.

Grozījums Nr. 505
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.8.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.8.1. Absorbcijas caur ādu noteikšana 6.8.1. Absorbcijas caur ādu in vitro 
noteikšana

Or. en
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Pamatojums

Kopš 2004. gada ir pieejamas ESAO testu pamatnostādnes pētījumiem saistībā ar ādas in 
vitro kairinājumiem, un šīs pamatnostādnes Biocīdo produktu regulas nolūkos var pilnībā 
aizstāt in vivo metodi. Līdz ar to šajās prasībās īpaši jāmin in vitro metode kā vienīgā 
nepieciešamā vai pieņemamā pieeja, lai izpildītu prasības šī punkta beigās.

Grozījums Nr. 506
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 6.9. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.9. Kancerogenitātes noteikšanu var 
ierosināt pieteikuma iesniedzējs, vai tā var 
būt vajadzīga, ja:

6.9. Kancerogenitātes noteikšanu var 
ierosināt pieteikuma iesniedzējs, vai tā var 
būt vajadzīga, ja:

– vielai ir plašs dispersīvs lietojums, vai ir
dati, kas liecina par tās biežu vai ilgstošu 
kaitīgu iedarbību uz cilvēkiem; un

– vielai ir plašs dispersīvs lietojums, vai ir 
dati, kas liecina par tās biežu vai ilgstošu 
kaitīgu iedarbību uz cilvēkiem; un

– viela ir klasificēta kā 2. kat. kl. mutagēns,
vai tās atkārtotas devas iedarbības 
noteikšanā iegūtie dati liecina, ka viela var 
izraisīt hiperplāziju un/vai preneoplastiskus 
bojājumus.

– viela ir klasificēta kā 2. kat. kl. mutagēns, 
vai tās atkārtotas devas iedarbības 
noteikšanā iegūtie dati liecina, ka viela var 
izraisīt hiperplāziju un/vai preneoplastiskus 
bojājumus.

Ja viela ir klasificēta kā 1A. vai 1B. kat. kl. 
mutagēns, var pieņemt, ka ir iespējams 
minētais kancerogenitātes genotoksiskuma 
mehānisms. Šādos gadījumos parasti 
kancerogenitāte nav jānosaka.

Ja viela ir klasificēta kā 1A. vai 1B. kat. kl. 
mutagēns, var pieņemt, ka ir iespējams 
minētais kancerogenitātes genotoksiskuma 
mehānisms. Šādos gadījumos parasti 
kancerogenitāte nav jānosaka.

Ja nepieciešami arī dati par ilgtermiņa 
toksicitāti un tie nav vēl pieejami, jāveic 
kancerogenitātes un ilgtermiņa atkārtotas 
devas pētījumi, izmantojot ESAO TG 453 
apvienoto pētījumu protokolu.

Or. en

Pamatojums

Kancerogenitātes pētījumu izmaksas ir lielas gan ekonomiskā gan dzīvnieku labturības ziņā, 
un no tiem var lielākoties izvairīties, izmantojot mutagenitātes/genotoksicitātes analīzes datus 
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(ir vispārpieņemts, ka vielas, kuras nav genotoksiskas in vivo nav genotoksiski kancerogēni). 
Kad nepieciešami empīriskie dati, testēšana jāveic, izmantojot tikai vienu sugu, un gadījumos, 
ja pastāv arī hroniskas toksicitātes risks, jāveic apvienotais kancerogenitātes–hroniskās 
toksicitātes pētījums, nevis atsevišķi pētījumi par katru no šīm divām problēmām.

Grozījums Nr. 507
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 7.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.1. Prasības par ūdens toksiskuma 
testēšanu ar mugurkaulniekiem var atcelt, 
ja vielas izmantošanas profils nenorāda 
uz būtisku iespēju šai vielai saskarties ar 
ūdens vidi.

7.1. Pieteikuma iesniedzējam jāierosina 
ilgstošas iedarbības toksicitātes noteikšana, 
ja veiktais I līmeņa novērtējums liecina par 
vajadzību papildus izpētīt iedarbību uz 
ūdens organismiem. Attiecīgo metožu 
izvēle ir atkarīga no I līmeņa novērtējuma 
rezultātiem.

Pieteikuma iesniedzējam jāierosina 
ilgstošas iedarbības toksicitātes noteikšana, 
ja veiktais I līmeņa novērtējums liecina par 
vajadzību papildus izpētīt iedarbību uz 
ūdens organismiem. Attiecīgo metožu 
izvēle ir atkarīga no I līmeņa novērtējuma 
rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Prasībai par ūdens toksiskuma testēšanu jābūt pamatotai ar iespējamu saskarsmi, nevis jābūt 
absolūtai attiecībā uz testēšanu ar mugurkaulniekiem.

Grozījums Nr. 508
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 7.1.3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.1.3. Īslaicīgas iedarbības toksicitātes 
noteikšana ar zivīm: Pieteikuma 
iesniedzējs īslaicīgas iedarbības 

7.1.3. Īslaicīgas iedarbības toksicitātes 
noteikšana ar zivīm: sliekšņa noteikšanas 
pieeja.
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toksicitātes vietā var noteikt ilgstošas 
iedarbības toksicitāti.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centra apstiprinātā sliekšņa noteikšanas pieeja 
attiecībā uz zivju toksicitāti sākotnēji izmanto atsevišķās koncentrācijas (pieļaujamības) testu, 
kura veikšanai nepieciešams mazāk zivju nekā pilnam akūtās zivju toksicitātes pētījumam. 
Atsevišķās koncentrācijas izvēle ir pamatota ar atvasinājumiem no koncentrācijas sliekšņa 
attiecībā uz aļģu un dafniju toksicitātes datiem (7.1.1. sadaļa). Pēc tam tiek pārbaudīta zivju 
toksicitāte pie koncentrācijas sliekšņa. Ja pieļaujamības testā nav vērojami nāves gadījumi, 
koncentrācijas slieksni var izmantot kā „letālās koncentrācijas” (LC50) vērtības aizstājēju 
turpmākajā kaitējumu vai riska novērtējumā.

Grozījums Nr. 509
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 7.1.6. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.1.6. Ilgstošas iedarbības toksicitātes 
noteikšana ar zivīm; (ja jau nav paredzēta 
kā daļa no I līmeņa prasībām)

7.1.6. Ilgstošas iedarbības toksicitātes 
noteikšana ar zivīm, ja uz to norāda vielas 
izmantošanas profils un/vai fizikāli 
ķīmiskās īpašības

Informāciju sniedz par vienu no punktiem 
– 7.1.6.1., 7.1.6.2. vai 7.1.6.3.

Informāciju sniedz par vienu no punktiem 
– 7.1.6.1., 7.1.6.2. vai 7.1.6.3.

Or. en

Pamatojums

Patlaban nav noteikti nekādi nosacījumi II līmeņa pētījumu veikšanai; tomēr pienācīgi 
nosacījumi attiecas uz izmantošanas profilu/iedarbību un fizikāli ķīmiskajām īpašībām.
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Grozījums Nr. 510
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 7.4.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.4.1. Akūtās toksicitātes tests ar kādu citu 
ūdenī nedzīvojošu nemērķa organismu

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kāds pētījums ir domāts, pieprasot šos datus. Vienīgās sugas, kas nav 
ūdensdzīvnieki, kuras izmanto ekotoksikoloģiskajos pētījumos, ir putni, un atsevišķa sadaļa 
attiecībā uz prasībām pēc datiem par putniem ir atrodama citur tekstā. Ja netiek sniegtas 
papildu specifikācijas, tostarp atsauce uz apstiprinātām ES vai starptautiskām testēšanas 
vadlīnijām, šī prasība ir jāsvītro. 

Grozījums Nr. 511
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 8.1. iedaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.1. Vielu identifikācija, kuras ietilpst 
Direktīvas 80/68/EEK par gruntsūdeņu 
aizsardzību pret noteiktu bīstamu vielu 
piesārņojumu pielikuma I vai II saraksta 
jomā.

8.1. Vielu identifikācija, kuras ietilpst 
Direktīvas 80/68/EEK par gruntsūdeņu 
aizsardzību pret noteiktu bīstamu vielu 
piesārņojumu pielikuma I vai II saraksta, 
Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens 
kvalitāti I pielikuma B. daļas, vai 
Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā X pielikuma darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Cilvēku, dzīvnieku un vides aizsargāšanai nepieciešamajos pasākumos jābūt arī to vielu 
identifikācijai, kas saistītas ar dzeramo ūdeni un ūdens resursu politiku kopumā.
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Grozījums Nr. 512
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 11.1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.1a. Dati par toksicitāti putniem netiek 
pieprasīti, izņemot gadījumus, kad vielas 
izmantošanas profils norāda uz būtisku 
saskarsmes iespēju ar putniem un 
iespējamu kaitīgu iedarbību uz tiem.

Or. en

Pamatojums

Prasībai par toksicitātes testēšanu putniem jābūt pamatotai ar iespējamu saskarsmi, nevis 
jābūt absolūtai, jo īpaši ņemot vērā to, ka ir jāsamazina testēšana ar mugurkaulniekiem.

Grozījums Nr. 513
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 11.1.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.1.1. Akūta orālā toksicitāte – nav 
jānosaka, ja 7.4.1. punktā paredzētajai 
testēšanai izmantota kāda putnu suga

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši REACH tehniskajām pamatnostādnēm „daži scenāriji (ja tādi ir) varētu novest pie 
akūtas saindēšanās riskiem putniem” un „pierādījumi no pesticīdiem liek domāt, ka hroniskos 
efektus nevar uzticami ekstrapolēt vai izsecināt no akūtas toksicitātes datiem”. Līdz ar to šī 
datu prasība maz ko dos vai nedos vispār nekā vides riska novērtēšanai, un tādēļ tā ir 
jāsvītro.
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Grozījums Nr. 514
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 11.1.2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.1.2. Īslaicīgas iedarbības toksicitātes 
astoņu dienu barošanās pētījums ar vismaz
vienu sugu (izņemot cāļus)

11.1.2. Īslaicīgas iedarbības toksicitātes 
astoņu dienu barošanās pētījums ar vienu 
sugu 

Or. en

Pamatojums

Toksicitātes testēšanai attiecībā uz putnu barošanos, gadījumos, kad uz to norāda 
izmantošanas profils un citi apsvērumi, jānotiek, strikti izmantojot tikai vienu sugu.

Grozījums Nr. 515
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 11.1.3.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.1.3 Šo testēšanu nepieprasa, ja 
barošanās toksicitātes pētījums (11.1.2. 
sadaļa) parāda, ka letālā koncentrācija 
(LC 50) ir austāka par 2000 mg/kg.

Or. en

Pamatojums

Atsauce:
REACH tehniskās vadlīnijas: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08
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Grozījums Nr. 516
Julie Girling

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 11.2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.2. Iedarbība uz ūdens organismiem svītrots
11.2.1. Ilgstošas iedarbības toksicitāte 
atbilstošu sugu zivīm
11.2.2. Ietekme uz atbilstošu sugu zivju 
vairošanos un augšanas ātrumu
11.2.3. Bioakumulācija atbilstošu sugu 
zivīs
11.2.4. Dafniju (Daphnia magna) 
vairošanās un augšanas ātrums

Or. en

Pamatojums

Šī sadaļa dublē 7.1. sadaļu un tā jāsvītro.

Grozījums Nr. 517
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. sadaļa – tabula – 12. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Klasifikācija un marķējums svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja vien netiek nodrošinātas specifiskas prasības kopā ar pieņemšanas noteikumiem, šī 
sadaļa ir jāsvītro.



PE439.930v03-00 36/71 AM\811563LV.doc

LV

Grozījums Nr. 518
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 5.2.1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā beigu punkta novērtējumam ir šādi 
secīgi posmi:
(1) izvērtē pieejamos datus par cilvēkiem 
un dzīvniekiem, kā arī citus datus,
(2) testēšana in vivo.
Testēšanai in vivo, pēc iespējas jāizmanto 
samazināts vietējo limfmezglu tests 
(Murine Local Lymph Node Assay, 
LLNA) ar pelēm, kā skrīninga pārbaude, 
lai noteiktu atšķirības starp 
sensibilizatoriem un nesensibilizatoriem. 
Pilna apjoma LLNA ir jāveic, ja ir 
zināms, ka ir pieprasīts sensibilizācijas 
potenciāla novērtējums. Tikai ārkārtas 
gadījumos var izmantot citu testēšanas 
veidu, bet šajā gadījumā ir jāsniedz 
izmantošanas pamatojums.

Or.en

Pamatojums

Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centra apstiprinātais „samazinātais” vietējo 
limfmezglu tests (rLLNA) ir galvenā izmantojamā pieeja, lai noteiktu atšķirības starp ādas 
sensibilizatoriem un vielām, kas nav sensibilizējošas. Atsauce: • Eiropas Alternatīvo 
metožu validēšanas centra apstiprināšanas ziņojums: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. Problēmas 
izraisa tas, ka šajā iedaļā nav (i) ietverti noteikumi par in vivo datu prasību pieņemšanu, vai 
(ii) nav identificētas apstiprinātas ES vai starptautiskas testēšanas vadlīnijas datu prasību 
izpildei, kas ir jo īpaši svarīgi mikrobioloģisko aktīvo vielu gadījumā. 

Grozījums Nr. 519
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 5.2.2. punkts – 1. daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic testēšanu ar perorālu ievadīšanu, 
izņemot gadījumus, kad primārais 
iedarbības ceļš uz cilvēkiem varētu būt 
ieelpošana. Novērtē tikai vienu iedarbības 
ceļu.

Or.en

Pamatojums

Kā tas jau izskatīts iepriekš 6.5.1. sadaļā, testēšana attiecībā uz dažādiem iedarbības ceļiem 
nav nepieciešama, ja galvenais mērķis ir noteikt bīstamības klasifikāciju. Datu prasību 
pārskatīšana, lai novērstu testēšanas dublēšanos varētu būtiski samazināt izmaksas un 
dzīvnieku izmantošanu. Problēmas izraisa tas, ka šajā iedaļā nav (i) ietverti noteikumi par in 
vivo datu prasību pieņemšanu, vai (ii) nav identificētas apstiprinātas ES vai starptautiskas 
testēšanas vadlīnijas datu prasību izpildei, kas ir jo īpaši svarīgi mikrobioloģisko aktīvo vielu 
gadījumā. 

Grozījums Nr. 520
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 5.2.2.2. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Testēšana pa iedarbības ceļu ieelpojot ir 
atbilstīga tikai tādā gadījumā, ja 
ieelpošana ir primārais iedarbības ceļš uz 
cilvēku.

Or.en

Pamatojums

Kā jau minēts iepriekš, testēšana attiecībā uz dažādiem iedarbības ceļiem nav nepieciešama, 
ja galvenais mērķis ir noteikt bīstamības klasifikāciju. Datu prasību pārskatīšana, lai 
novērstu testēšanas dublēšanos, varētu būtiski samazināt izmaksas un dzīvnieku izmantošanu. 
Problēmas izraisa tas, ka šajā iedaļā nav (i) ietverti noteikumi par in vivo datu prasību 
pieņemšanu, vai (ii) nav identificētas apstiprinātas ES vai starptautiskas testēšanas vadlīnijas 
datu prasību izpildei, kas ir jo īpaši svarīgi mikrobioloģisko aktīvo vielu gadījumā. 
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Grozījums Nr. 521
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 5.2.2.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.2.2.3. Vienreizēja 
intraperitoneālā/zemādas deva

svītrots

Or.en

Pamatojums

Nedz intraperitoneālā, nedz zemādas deva nav atbilstīgi iedarbības ceļi. Līdz ar to šādi 
pētījumi, lai novērtētu iedarbības uz cilvēkiem risku, ir apšaubāmi un šādu datu prasība ir 
jāsvītro. Problēmas izraisa tas, ka šajā iedaļā nav (i) ietverti noteikumi par in vivo datu 
prasību pieņemšanu, vai (ii) nav identificētas apstiprinātas ES vai starptautiskas testēšanas 
vadlīnijas datu prasību izpildei, kas ir jo īpaši svarīgi mikrobioloģisko aktīvo vielu gadījumā. 

Grozījums Nr. 522
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 5.2.5. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veic testēšanu ar perorālu ievadīšanu, 
izņemot gadījumus, kad primārais 
iedarbības ceļš varētu būt ieelpošana. 
Novērtē tikai vienu iedarbības ceļu.

Or.en

Pamatojums

Testēšana ar vairākiem iedarbības ceļiem nav nepieciešama un tā nav jāveicina. Problēmas 
izraisa tas, ka šajā iedaļā nav (i) ietverti noteikumi par in vivo datu prasību pieņemšanu, vai 
(ii) nav identificētas apstiprinātas ES vai starptautiskas testēšanas vadlīnijas datu prasību 
izpildei, kas ir jo īpaši svarīgi mikrobioloģisko aktīvo vielu gadījumā. 
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Grozījums Nr. 523
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 5.2.5.1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Testēšana pa iedarbības ceļu ieelpojot ir 
atbilstīga tikai tādā gadījumā, ja 
ieelpošana ir primārais iedarbības ceļš uz 
cilvēku.

Or.en

Pamatojums

Testēšana ar vairākiem iedarbības ceļiem nav nepieciešama un tas nav jāveicina. Problēmas 
izraisa tas, ka šajā iedaļā nav (i) ietverti noteikumi par in vivo datu prasību pieņemšanu, vai 
(ii) nav identificētas apstiprinātas ES vai starptautiskas testēšanas vadlīnijas datu prasību 
izpildei, kas ir jo īpaši svarīgi mikrobioloģisko aktīvo vielu gadījumā. 

Grozījums Nr. 524
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 5.3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Testēšanu var atcelt, ja agrākajos 
pētījumos nav atklāta nekāda specifiska 
toksicitāte.

Or.en

Pamatojums

Šai vajadzētu būt obligātai II līmeņa prasībai. Problēmas izraisa tas, ka šajā iedaļā nav 
(i) ietverti noteikumi par in vivo datu prasību pieņemšanu, vai (ii) nav identificētas 
apstiprinātas ES vai starptautiskas testēšanas vadlīnijas datu prasību izpildei, kas ir jo īpaši 
svarīgi mikrobioloģisko aktīvo vielu gadījumā. 
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Grozījums Nr. 525
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 5.4. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz jaunām vielām jābūt 
iespējamam izvērtēt in vivo mikrokodolu 
testa parametrus, kā daļu no pētījuma par 
atkārtotu iedarbību.

Or.en

Pamatojums

Farmācijas nozarē aizvien izplatītāka ir prakse iekļaut mikrokodolu noteikšanu 28 vai 90 
dienu vispārējās toksicitātes pētījumos ar žurkām, kā mutagenitātes datu efektīvas savākšanas 
līdzekli, bez atsevišķa in vivo pētījuma. Šajā sadaļā vajadzētu iekļaut (i) noteikumus par in 
vivo datu prasību pieņemšanu, vai (ii) identificēt apstiprinātas ES vai starptautiskas 
testēšanas vadlīnijas datu prasību izpildei, kas ir jo īpaši svarīgi mikrobioloģisko aktīvo vielu 
gadījumā. 

Grozījums Nr. 526
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 5.5. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Testēšanu var atcelt, ja somatisko šūnu 
pētījumos nav atklāta genotoksicitāte.

Or.en

Pamatojums

Šai vajadzētu būt obligātai II līmeņa prasībai. Problēmas izraisa tas, ka šajā sadaļā nav 
(i) ietverti noteikumi par in vivo datu prasību pieņemšanu, vai (ii) nav identificētas 
apstiprinātas ES vai starptautiskas testēšanas vadlīnijas datu prasību izpildei, kas ir jo īpaši 
svarīgi mikrobioloģisko aktīvo vielu gadījumā. 
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Grozījums Nr. 527
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 8.1. punkts – 1. un 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Putnu barošanās toksicitātes pētījumu ar 
vienu sugu var ierosināt gadījumos, kad 
vielas izmantošanas profils norāda uz 
iespējamu nozīmīgu saskarsmi ar 
putniem.
Putnu reproduktīvo pētījumu vispārēji 
nepieprasa, ja barošanās toksicitātes 
pētījums (8.1.1.punkts) parāda, ka letālā 
koncentrācija (LC 50) ir augstāka par 
5 000 mg/kg.

Or.en

Pamatojums

Toksicitātes testēšanai attiecībā uz putnu uzturu, gadījumos, kad uz to norāda izmantošanas 
profils un citi apsvērumi, jānotiek strikti izmantojot tikai vienu sugu. Atsauce: • REACH 
tehniskās vadlīnijas: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Problēmas izraisa tas, ka šajā iedaļā 
nav (i) ietverti noteikumi par in vivo datu prasību pieņemšanu, vai (ii) nav identificētas 
apstiprinātas ES vai starptautiskas testēšanas vadlīnijas datu prasību izpildei, kas ir jo īpaši 
svarīgi mikrobioloģisko aktīvo vielu gadījumā. 

Grozījums Nr. 528
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 8.2.1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības par ūdens toksiskuma testēšanu 
ar mugurkaulniekiem var atcelt, ja vielas 
izmantošanas profils nenorāda uz būtisku 
iespēju šai vielai iedarboties uz ūdens vidi.

Or.en
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Pamatojums

Prasībai par ūdens toksiskuma testēšanu jābūt pamatotai ar iespējamu saskarsmi, nevis jābūt 
absolūtai attiecībā uz testēšanu ar mugurkaulniekiem. Problēmas izraisa tas, ka II pielikuma 
2. sadaļā nav— (i) ietverti noteikumi par in vivo datu prasību pieņemšanu, vai (ii) nav 
identificētas apstiprinātas ES vai starptautiskas testēšanas vadlīnijas datu prasību izpildei, 
kas ir jo īpaši svarīgi mikrobioloģisko aktīvo vielu gadījumā. 

Grozījums Nr. 529
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. sadaļa – 8.7.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.7.2. Zīdītāji svītrots

Or.en

Pamatojums

Ja vien saistībā ar šo datu prasību nav dota atsauce uz pieņemtām ES vai starptautiskām 
testēšanas pamatnostādnēm, šī iedaļa ir jāsvītro. 

Grozījums Nr. 530
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. virsraksts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dokumentācijā par produktu jābūt 
informācijai, kas vajadzīga, lai attiecīgos 
gadījumos noteiktu pieļaujamo dienas devu 
(Acceptable Daily Intake, ADI), 
pieļaujamo kaitīgas iedarbības līmeni uz 
operatoru (Acceptable Operator Exposure 
Level, AOEL), paredzamo koncentrāciju 
vidē (Predicted Environmental 
Concentration PEC) un paredzamo 
nenovērojamas iedarbības koncentrāciju 
(Predicted No-Effect Concentration, 
PNEC)

1. Dokumentācijā par biocīdajiem 
produktiem jābūt informācijai, kas 
vajadzīga, lai noteiktu, ka iedarbība ir 
zemāka par toksicitātes slieksni vai
attiecīgos gadījumos, lai noteiktu 
pieļaujamo dienas devu (Acceptable Daily 
Intake, ADI), pieļaujamo kaitīgas 
iedarbības līmeni uz operatoru (Acceptable 
Operator Exposure Level, AOEL), 
paredzamo koncentrāciju vidē (Predicted 
Environmental Concentration PEC) un 
paredzamo nenovērojamas iedarbības 
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koncentrāciju (Predicted No-Effect 
Concentration, PNEC).

Or.en

Pamatojums

Toksicitātes slieksnis ir riska novērtēšanas pieeja, kura pamatota uz „pierādījumu smaguma” 
un kuru plaši izmanto drošības novērtējumam pārtikas piedevām, garšvielām, materiāliem, 
kas ir saskarē ar pārtiku, kā arī citām vielām, kuru toksiskums nav zināms, bet ar uzskatāmi 
zemu iedarbību uz cilvēkiem. Saskaņā ar šo pieeju, apvienojot zināmo strukturālo informāciju 
un paredzamo metabolismu vai citu uzvedību, ķīmiskās vielas tiek iedalītas klasēs un katrai 
no šīm klasēm ir tai noteiktā iedarbības uz cilvēku robežvērtība. Ja iedarbība ir zemāka par 
šiem ļoti zemajiem līmeņiem, toksiskuma pārbaudes var neveikt. 

Grozījums Nr. 531
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļaujas saņemšanai nepieciešamā 
testēšana jāveic saskaņā ar Padomes 
Regulā (EK) Nr. 440/2008 noteiktajām 
testēšanas metodēm. Tomēr gadījumos, 
kad metode nav piemērota vai nav noteikta, 
ja iespējams, jāizmanto citas starptautiski 
atzītas metodes, kuru izvēle jāpamato 
pieteikumā.

Atļaujas saņemšanai nepieciešamā 
testēšana jāveic saskaņā ar Padomes 
Regulā (EK) Nr. 440/2008 noteiktajām 
testēšanas metodēm. I pielikumā 
uzskaitītās metodes neattiecas uz 
nanomateriāliem, izņemot gadījumus, kad 
tas īpaši norādīts. Tomēr gadījumos, kad 
metode nav piemērota vai nav noteikta, ja 
iespējams, jāizmanto citas starptautiski 
atzītas metodes, kuru derīgums jāpamato 
pieteikumā. 

Or. en

Pamatojums

Nanomateriālus izmanto to atšķirīgo vai uzlaboto īpašību dēļ, salīdzinājumā ar parastajām 
vielām. To niecīgā izmēra un rezultātā palielinātās relatīvās virsmas platības dēļ, tie var radīt 
jaunus apdraudējumus. Komisijas attiecīgā zinātniskā komisija ir secinājusi, ka zināšanas un 
metodoloģija attiecībā uz iespējamo iedarbību un apdraudējuma identifikāciju nanomateriālu 
gadījumā ir tālāk jāattīsta, jāapstiprina un jāstandartizē. Tāpēc pašreizējās parastām 
ķimikālijām paredzētās metodes nevar uzskatīt par tādām, kas nodrošinātu atbilstīgus datus, 
ja vien tas nav skaidri norādīts.
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Grozījums Nr. 532
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. virsraksts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atļaujas saņemšanai nepieciešamā 
testēšana jāveic saskaņā ar Regulā (EK) 
Nr. 440/2008 noteiktajām testēšanas 
metodēm. Tomēr gadījumos, kad metode 
nav piemērota vai nav noteikta, ja 
iespējams, jāizmanto citas starptautiski 
atzītas metodes, kuru izvēle jāpamato 
pieteikumā.

5. Atļaujas saņemšanai nepieciešamā 
testēšana jāveic saskaņā ar Padomes
Regulā (EK) Nr. 440/2008 noteiktajām 
testēšanas metodēm. Tomēr gadījumos, 
kad metode nav piemērota vai nav noteikta, 
jāizmanto citas zinātniski apmierinošas
metodes, kuru izvēle jāpamato pieteikumā.

Or.en

Pamatojums

Sākotnējais III pielikuma 5. punkta formulējums nav pietiekami skaidrs, un tas traucēs 
izmantot alternatīvas metodes eksperimentiem ar dzīvniekiem, kas minētas IV pielikumā. 

Grozījums Nr. 533
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. virsraksts – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja ir veikta materiāla testēšana, jādod 
testēšanai izmantotā materiāla un tā 
piemaisījumu detalizēts apraksts 
(specifikācija). Nepieciešamības gadījumā 
ir jāiesniedz II pielikumā noteiktie dati 
attiecībā uz biocīdā produkta 
toksikoloģiski/ekotoksikoloģiski 
nozīmīgajiem ķīmiskajiem komponentiem, 
it īpaši tad, ja šie komponenti ir vielas, kas 
rada bažas, saskaņā ar 3. pantā noteikto 
definīciju.

7. Ja ir veikta materiāla testēšana, jādod 
testēšanai izmantotā materiāla un tā 
piemaisījumu detalizēts apraksts 
(specifikācija).
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Or.en

Pamatojums

Nav pieļaujams, ka datu prasības aktīvās vielas iekļaušanai I pielikumā un atļaujas 
saņemšanai biocīdajam produktam, novestu pie dublējošas testēšanas un testu atkārtošanas, 
īpaši, ja šie testi ir saistīti ar eksperimentiem ar dzīvniekiem. Neaktīvās vielas biocīdos 
produktos reglamentē REACH. Šis noteikums ir jāsvītro, lai novērstu pārpratumus, vai 
izmēģinājumu ar mugurkaulniekiem iespējamu dublēšanu. 

Grozījums Nr. 534
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. virsraksts – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Ja esošie testēšanas dati iegūti pirms …  
[OV: ievietot datumu, kas minēts 85. panta 
pirmajā daļā] ar citām metodēm, nekā 
noteikts Regulā (EK) Nr. 440/2008, par 
šādu datu piemērotību šai regulai un par 
vajadzību veikt testēšanu no jauna saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 440/2008, dalībvalsts 
kompetentajai iestādei jāpieņem lēmums 
par katru konkrēto gadījumu, citu faktoru 
starpā ņemot vērā apsvērumus par iespējām 
neveikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem 
mugurkaulniekiem.

8. Ja esošie testēšanas dati iegūti pirms …  
[OV: ievietot datumu, kas minēts 85. panta 
pirmajā daļā] ar citām metodēm, kas nav 
noteiktas Regulas (EK) Nr. 440/2008, katrā 
konkrētā gadījumā par šādu datu atbilstību 
šai regulai un par vajadzību veikt testēšanu 
no jauna saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 440/2008 jāpieņem lēmums attiecīgās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas ar 
nolīgumu saistīta ar ECHA, citu faktoru 
starpā ņemot vērā arī nepieciešamību bez 
vajadzības neveikt izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem mugurkaulniekiem.

Or.en

Grozījums Nr. 535
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 3.7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.7. Stabilitāte glabājot – stabilitāte un 
glabāšanas laiks. Gaismas, temperatūras un 
mitruma ietekme uz biocīdā produkta 
tehniskajām īpašībām; reaģētspēja ar 

3.7. Stabilitāte glabājot - stabilitāte un 
glabāšanas laiks. Gaismas, temperatūras un 
mitruma ietekme uz biocīdā produkta 
tehniskajām īpašībām; reaģētspēja ar 
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konteinera materiālu konteinera materiālu

Glabāšanas stabilitāti un laiku vispārīgi 
noteiks, pamatojoties uz aktīvās vielas 
stabilitāti. Tādu aktīvo vielu gadījumā, 
kuras ātri sadalās, glabāšanas stabilitāti 
un laiku var noteikt, izmantojot citus 
derīgus zinātniskus paņēmienus, 
piemēram, ekstrapolējot aktīvās vielas 
analītiskos datus, kas gūti produkta 
novecošanās eksperimentos, līdz tiek 
sasniegta efektivitātes maksimālā robeža.

Or.en

Pamatojums

Stabilitātes standarta testi, kas pamatojas uz aktīvās vielas mērījumiem un kvantitatīvo 
noteikšanu, nav piemēroti produktiem, kuru sastāvā ir aktīvās vielas, kas ātri sadalās, 
piemēram, nātrija hipohlorīts. Ir zināms, ka šīs vielas sadalās un sadalīšanās nenotiek 
saskaņā ar noteiktajām vadlīnijām (FAO, PVO noteiktajiem ierobežojumiem). Tādēļ šādos 
gadījumos stabilitāti un glabāšanas laiku ir lietderīgāk noteikt, izmantojot citus paņēmienus, 
piemēram, ekstrapolējot aktīvās vielas analītiskos datus, kas gūti produkta novecošanās 
eksperimentos, līdz tiek sasniegta efektivitātes maksimālā robeža. 

Grozījums Nr. 536
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 6.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot 6.1.1. līdz 6.1.3. punktā minētās 
īpašības, biocīdie produkti, izņemot gāzes, 
jāievada vismaz pa diviem iedarbības 
ceļiem, no kuriem viens ir orāli. Otrā ceļa 
izvēle ir atkarīga no produkta īpašībām 
un iespējamā kaitīgās iedarbības ceļa uz 
cilvēku. Gāzes un gaistošus šķidrumus 
ievada pa iedarbības ceļu ieelpojot

Nosakot 6.1.1. līdz 6.1.3. punktā minētās 
īpašības, kā noklusējuma metode 
jāizmanto klasificēšana pēc aprēķiniem.
Par papildu in vivo testēšanu vajadzētu 
lemt tikai ārkārtējos gadījumos, turklāt 
šādos gadījumos vajadzētu testēt tikai 
atsevišķu visraksturīgāko iedarbības ceļu.
Gāzes un gaistošus šķidrumus ievada pa 
iedarbības ceļu ieelpojot

Or.en
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Pamatojums

Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā ir piedāvāta „klasificēšana pēc aprēķiniem” kā 
alternatīva metode tādu preparātu ar zināmu sastāvu in vivo testēšanai, kuri sastāv no labi 
zināmām aktīvām vielām un citām sastāvdaļām. Šo metodi vajadzētu veicināt ar Biocīdo 
produktu regulu. Pētījumi parāda, ka bīstamības klasifikācijai pētījumiem par iedarbību caur 
ādu vairāk nekā 99 % gadījumu nav lielāka vērtība nekā datiem par orālo ievadīšanas veidu.
Līdz ar to datu prasības ir jāpārskata, lai atspoguļotu šos jaunos atklājumus.

Grozījums Nr. 537
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 6.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.1.2. caur ādu svītrots

Or.en

Pamatojums

Šo datu prasību vajadzētu svītrot, pamatojoties uz iepriekšminēto analīzi, kurā konstatēja, ka 
vairāk nekā 99 % gadījumu klasificēšana pēc ievadīšanas caur ādu saskan, vai arī ne tik labi 
saskan ar klasificēšanu pēc orālas ievadīšanas. Klasificēšanu pēc ievadīšanas caur ādu tādēļ 
var pamatot ar tiešu līdzību ar orālajiem datiem.

Grozījums Nr. 538
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 6.1.3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Testēšana pēc iedarbības ceļa ieelpojot ir 
piemērota tikai, ja i) klasificēšanu pēc 
aprēķiniem nav iespējams izdarīt un ii) šis 
ir galvenais ceļš iedarbībai uz cilvēkiem, 
ņemot vērā vielas tvaika spiedienu un 
aerosolu, ieelpojama lieluma cieto daļiņu 
vai sīku pilienu iedarbības iespēju.
Testēšanai in vivo, pirmkārt jāizmanto 
akūtās toksiskās klases metode. Klasisko 
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„letālās koncentrācijas” (LC50) metodi 
vajadzētu izmantot tikai ārkārtas apstākļu 
gadījumā. Citu testu izmantošanai ir 
vajadzīgs pamatojums.

Or.en

Pamatojums

Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā ir piedāvāta „klasificēšana pēc aprēķiniem” kā 
alternatīva metode tādu preparātu ar zināmu sastāvu in vivo testēšanai, kuri sastāv no labi 
zināmām aktīvām vielām un citām sastāvdaļām. Šo metodi vajadzētu veicināt ar Biocīdo 
produktu regulu. Pētījumi parāda, ka bīstamības klasifikācijai pētījumiem par iedarbību caur 
ādu vairāk nekā 99 % gadījumu nav lielāka vērtība nekā datiem par orālo ievadīšanas veidu.
Līdz ar to datu prasības ir jāpārskata, lai atspoguļotu šos jaunos atklājumus.

Grozījums Nr. 539
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 6.1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.1.4. Biocīdajiem produktiem, kurus 
paredzēts atļaut lietot kopā ar citiem 
biocīdajiem produktiem, šādam produktu 
maisījumam, ja iespējams, nosaka akūtu 
toksicitāti, iedarbojoties caur ādu, un 
attiecīgi ādas un acu kairinājumu

svītrots

Or.en

Pamatojums

Šī prasība ir jāsvītro, jo, īstenojot šo prasību, mugurkaulnieku dzīvnieki tiktu nevajadzīgi 
pakļauti letāliem/sāpīgiem pētījumiem, kuru vērtība no sabiedrības veselības viedokļa būtu 
ierobežota vai tādas vispār nebūtu un kuru datus iespējams paņemt no citiem akūto testu 
datiem.

Grozījums Nr. 540
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 6.2. punkts – 1. daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā noklusējuma metode jāizmanto 
klasificēšana pēc aprēķiniem.

Or.en

Pamatojums

Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā ir piedāvāta „klasificēšana pēc aprēķiniem” kā 
alternatīva metode tādu preparātu ar zināmu sastāvu in vivo testēšanai, kuri sastāv no labi 
zināmām aktīvām vielām un citām sastāvdaļām. Šo metodi vajadzētu aktīvāk veicināt 
atbilstoši Biocīdo produktu regulai. Atsauces: • Direktīva 1999/45/EK: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML

Grozījums Nr. 541
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 6.3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā noklusējuma metode jāizmanto 
klasificēšana pēc aprēķiniem.

Or.en

Pamatojums

Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā ir piedāvāta „klasificēšana pēc aprēķiniem” kā 
alternatīva metode tādu preparātu ar zināmu sastāvu in vivo testēšanai, kuri sastāv no labi 
zināmām aktīvām vielām un citām sastāvdaļām. Šo metodi vajadzētu aktīvāk veicināt 
atbilstoši Biocīdo produktu regulai. Atsauces: • Direktīva 1999/45/EK: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML.
Problemātiski, ka šajā nosaukumā nav iekļauti noteikumi in vivo datu prasību pielāgošanai.
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Grozījums Nr. 542
Julie Girling

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 6.4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.4) Informācija par absorbciju caur ādu (6.4) Informācija par in vitro absorbciju 
caur ādu

Or. en

Pamatojums

Kopš 2004. gada ir pieejamas ESAO testu pamatnostādnes pētījumiem saistībā ar ādas in 
vitro kairinājumiem, un ar šīm pamatnostādnēm Biocīdo produktu regulas nolūkos var 
pilnībā aizstāt in vivo metodi. Līdz ar to šajās prasībās īpaši jāmin in vitro metode kā vienīgā 
nepieciešamā vai pieņemamā metode, lai izpildītu prasības šī sadaļas beigās.

Grozījums Nr. 543
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 9.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.2.1. Ja vajadzīgs, visa II pielikuma 
12. punktā paredzētā informācija

svītrots

Or.en

Pamatojums

Minētajai prasībai šobrīd trūkst jebkāda īpašu meklējamo datu apraksta, noteikumu par 
pielāgojumiem vai motivācijas, kādēļ nepietiek ar „klasificēšanas pēc aprēķiniem” metodi, 
pamatojoties uz datiem II pielikumā par aktīvo vielu.
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Grozījums Nr. 544
Julie Girling

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 9.3.1.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.3.1.1. Akūta orālā toksicitāte, ja nav jau 
noteikta saskaņā ar II pielikuma 
7. punktu

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši REACH tehniskajām pamatnostādnēm „daži scenāriji (ja tādi ir) varētu novest pie 
akūtas saindēšanās riskiem putniem” un „pierādījumi no pesticīdiem liek domāt, ka hroniskos 
efektus nevar uzticami ekstrapolēt vai izsecināt no akūtas toksicitātes datiem”. Līdz ar to šī 
datu prasība maz ko dos vai nedos vispār nekā vides riska novērtēšanai, un tādēļ tā ir 
jāsvītro.

Grozījums Nr. 545
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 9.3.3.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.3.3.1. Toksicitāte citiem sauszemes 
mugurkaulniekiem, izņemot putnus

svītrots

Or.en

Pamatojums

Ja vien saistībā ar šo datu prasību nav dota atsauce uz pieņemtām ES vai starptautiskām 
testēšanas pamatnostādnēm, šis apakšpunkts ir jāsvītro. Problemātiski, ka šajā sadaļā nav 
iekļauti noteikumi in vivo datu prasību pielāgošanai.
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Grozījums Nr. 546
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. sadaļa – 6.1.1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā noklusējuma metode jāizmanto 
klasificēšana pēc aprēķiniem. Par papildu 
in vivo testēšanu vajadzētu lemt tikai 
ārkārtējos gadījumos, turklāt šādos 
gadījumos vajadzētu testēt tikai atsevišķu 
visraksturīgāko iedarbības ceļu.

Or.en

Pamatojums

Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā ir piedāvāta „klasificēšana pēc aprēķiniem” kā 
alternatīva metode tādu preparātu ar zināmu sastāvu in vivo testēšanai, kuri sastāv no labi 
zināmām aktīvām vielām un citām sastāvdaļām. Šo metodi vajadzētu veicināt ar Biocīdo 
produktu regulu. Pētījumi parāda, ka bīstamības klasifikācijai pētījumiem par iedarbību caur 
ādu vairāk nekā 99 % gadījumu nav lielāka vērtība nekā datiem par orālo ievadīšanas veidu.
Līdz ar to datu prasības ir jāpārskata, lai atspoguļotu šos jaunos atklājumus.

Grozījums Nr. 547
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. sadaļa – 6.1.2. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Testēšana pēc iedarbības ceļa ieelpojot ir 
piemērota tikai, ja i) klasificēšanu pēc 
aprēķiniem nav iespējams izdarīt un ii) šis 
ir galvenais ceļš iedarbībai uz cilvēkiem.

Or.en

Pamatojums

Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā ir piedāvāta „klasificēšana pēc aprēķiniem” kā 
alternatīva metode tādu preparātu ar zināmu sastāvu in vivo testēšanai, kuri sastāv no labi 
zināmām aktīvām vielām un citām sastāvdaļām. Šo metodi vajadzētu veicināt ar Biocīdo 
produktu regulu. Pētījumi parāda, ka bīstamības klasifikācijai pētījumiem par iedarbību caur 



AM\811563LV.doc 53/71 PE439.930v03-00

LV

ādu vairāk nekā 99 % gadījumu nav lielāka vērtība nekā datiem par orālo ievadīšanas veidu.
Līdz ar to datu prasības ir jāpārskata, lai atspoguļotu šos jaunos atklājumus.

Grozījums Nr. 548
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. sadaļa – 6.2.1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā noklusējuma metode jāizmanto 
klasificēšana pēc aprēķiniem.

Or.en

Pamatojums

Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā ir piedāvāta „klasificēšana pēc aprēķiniem” kā 
alternatīva metode tādu preparātu ar zināmu sastāvu in vivo testēšanai, kuri sastāv no labi 
zināmām aktīvām vielām un citām sastāvdaļām. Šo metodi vajadzētu aktīvāk veicināt 
atbilstoši Biocīdo produktu regulai. Atsauces: • Direktīva 1999/45/EK: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML.
Problemātiski, ka šajā sadaļā nav iekļauti noteikumi in vivo datu prasību pielāgošanai.

Grozījums Nr. 549
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. sadaļa – 6.2.2. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā noklusējuma metode jāizmanto 
klasificēšana pēc aprēķiniem.

Or.en

Pamatojums

Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā ir piedāvāta „klasificēšana pēc aprēķiniem” kā 
alternatīva metode tādu preparātu ar zināmu sastāvu in vivo testēšanai, kuri sastāv no labi 
zināmām aktīvām vielām un citām sastāvdaļām. Šo metodi vajadzētu aktīvāk veicināt 
atbilstoši Biocīdo produktu regulai. Atsauces: • Direktīva 1999/45/EK: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML.
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Problemātiski, ka šajā sadaļā nav iekļauti noteikumi in vivo datu prasību pielāgošanai.

Grozījums Nr. 550
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. sadaļa – 6.2.3. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kā noklusējuma metode jāizmanto 
klasificēšana pēc aprēķiniem.

Or.en

Pamatojums

Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā ir piedāvāta „klasificēšana pēc aprēķiniem” kā 
alternatīva metode tādu preparātu ar zināmu sastāvu in vivo testēšanai, kuri sastāv no labi 
zināmām aktīvām vielām un citām sastāvdaļām. Šo metodi vajadzētu aktīvāk veicināt 
atbilstoši Biocīdo produktu regulai. Atsauces: • Direktīva 1999/45/EK: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML.
Problemātiski, ka šajā sadaļā nav iekļauti noteikumi in vivo datu prasību pielāgošanai.

Grozījums Nr. 551
Julie Girling

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. sadaļa – 9.1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.1. Iedarbība uz putniem svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī iedaļa ir nevajadzīga produktam ar gatavu sastāvu. Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā 
ir piedāvāta „klasificēšana pēc aprēķiniem” kā alternatīva metode tādu preparātu ar 
zināmu sastāvu in vivo testēšanai, kuri sastāv no labi zināmām aktīvām vielām un citām 
sastāvdaļām. Šo metodi vajadzētu aktīvāk veicināt atbilstoši Biocīdo produktu regulai.
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Grozījums Nr. 552
Julie Girling

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. sadaļa – 9.2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.2. Iedarbība uz ūdens organismiem svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā ir piedāvāta „klasificēšana pēc aprēķiniem” kā 
alternatīva metode tādu preparātu ar zināmu sastāvu in vivo testēšanai, kuri sastāv no labi 
zināmām aktīvām vielām un citām sastāvdaļām. Šo metodi vajadzētu aktīvāk veicināt 
atbilstoši Biocīdo produktu regulai.

Grozījums Nr. 553
Julie Girling

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. sadaļa – 9.7.2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.7.2. Zīdītāji svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja vien saistībā ar šo datu prasību nav dota atsauce uz pieņemtām ES vai starptautiskām 
testēšanas pamatnostādnēm, šī iedaļa ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 554
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
IV pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR DATU 
SNIEGŠANAS PRASĪBU 

svītrots
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PIELĀGOJUMIEM

Or.en

Pamatojums

Svarīgi sniegt vajadzīgos datus aktīvo sastāvdaļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai, lai 
aizsargātu cilvēku veselību un vidi, kā arī lai izvairītos no to pašreizējo standartu 
pasliktināšanas, kuri ieviesti ar Biocīdo produktu Direktīvu 98/8/EK. Ierosinātā iespējas 
ieviešana atbrīvošanai no datu sniegšanas prasībām ir pretrunā ar cilvēku veselības un vides 
aizsardzības centieniem.

Grozījums Nr. 555
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
IV pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šajā pielikumā noteiktajiem 
vispārīgajiem noteikumiem pieteikuma 
iesniedzējs var ierosināt pielāgot II un 
III pielikumā noteiktās datu sniegšanas 
prasības. Pamatojums šādiem 
pielāgojumiem ar norādi uz konkrētiem šā 
pielikuma noteikumiem jānorāda 
attiecīgajā iesniedzamās dokumentācijas 
pozīcijā.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Svarīgi sniegt vajadzīgos datus aktīvo sastāvdaļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai, lai 
aizsargātu cilvēku veselību un vidi, kā arī lai izvairītos no to pašreizējo standartu 
pasliktināšanas, kuri ieviesti ar Biocīdo produktu Direktīvu 98/8/EK. Ierosinātā iespējas 
ieviešana atbrīvošanai no datu sniegšanas prasībām ir pretrunā ar cilvēku veselības un vides 
aizsardzības centieniem.

Grozījums Nr. 556
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1.1.3.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.3a. Aprēķinu metodes preparātu 
veselības risku novērtēšanai
Datu prasības preparātiem visumā var tikt 
atceltas par labu aprēķinu metodei, kas 
norādīta II pielikumā Direktīvai 
1999/45/EK, kura ir piemērojama visiem 
preparātiem un kurā ir ņemti vērā visi 
veselības riski vielai, ko satur preparāts.
Pamatnostādnes ir īpaši dotas kaitīgās 
iedarbības kategorijām, iedarbojoties uz 
cilvēka veselību, un šīs kategorijas ir 
šādas:
- akūta letāla iedarbība;
- subletālas neatgriezeniskas sekas pēc 
vienreizējas pakļaušanas iedarbībai;
- smagas sekas pēc atkārtotas vai ilgstošas 
iedarbības;
- korozīva vai kairinoša iedarbība;
- sensibilizējoša iedarbība;
- kancerogēna iedarbība;
- mutagēna iedarbība;
- toksiska iedarbība uz reproduktīvo 
funkciju.

Or.en

Pamatojums

Direktīvas 1999/45/EK II pielikumā ir piedāvāta „klasificēšana pēc aprēķiniem” kā 
alternatīva metode tādu preparātu ar zināmu sastāvu in vivo testēšanai, kuri sastāv no labi 
zināmām aktīvām vielām un citām sastāvdaļām. Šo pieeju vajadzētu aktīvāk veicināt atbilstoši 
Biocīdo produktu regulai. Atsauces: • Direktīva 1999/45/EK: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML.

Grozījums Nr. 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1.4. punkts – 2. apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) rezultāti ir klasifikācijas, marķējuma 
noteikšanas un risku novērtēšanas 
vajadzībām atbilstoši; un

(2) rezultāti ir klasifikācijas, marķējuma 
noteikšanas un/vai risku novērtēšanas 
vajadzībām atbilstoši; un

Or.en

Pamatojums

Dažus toksicitātes testus (piemēram, akūtās toksicitātes pētījumus) izmanto ekskluzīvi 
klasificēšanas un marķēšanas nolūkiem, nevis riska novērtēšanai. Līdz ar to ir svarīgi 
pielāgot šos atšķirīgos reglamentējošos nolūkus ar terminu „un/vai”.

Grozījums Nr. 558
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1.4. punkts – 2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) rezultāti ir klasifikācijas, marķējuma 
noteikšanas un risku novērtēšanas 
vajadzībām atbilstoši; un

(2) rezultāti ir klasifikācijas, marķējuma 
noteikšanas un/vai risku novērtēšanas 
vajadzībām atbilstoši; un

Or.en

Pamatojums

Dažus toksicitātes testus (piemēram, akūtās toksicitātes pētījumus) izmanto ekskluzīvi 
klasificēšanas un marķēšanas nolūkiem, nevis riska novērtēšanai. Līdz ar to ir svarīgi 
pielāgot šos atšķirīgos reglamentējošos nolūkus ar terminu „un/vai”.

Grozījums Nr. 559
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1.5. punkts – 3. apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– jābūt klasifikācijas, marķējuma 
noteikšanas un risku novērtēšanas 

– jābūt klasifikācijas, marķējuma 
noteikšanas un/vai risku novērtēšanas 
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vajadzībām atbilstošiem, vajadzībām atbilstošiem,

Or.en

Pamatojums

Dažus toksicitātes testus (piemēram, akūtās toksicitātes pētījumus) izmanto ekskluzīvi 
klasificēšanas un marķēšanas nolūkiem, nevis riska novērtēšanai. Līdz ar to ir svarīgi 
pielāgot šos atšķirīgos reglamentējošos nolūkus ar terminu „un/vai”.

Grozījums Nr. 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 1.5. punkts – 3. apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– jābūt klasifikācijas, marķējuma 
noteikšanas un risku novērtēšanas 
vajadzībām atbilstošiem,

– jābūt klasifikācijas, marķējuma 
noteikšanas un/vai risku novērtēšanas 
vajadzībām atbilstošiem,

Or.en

Pamatojums

Dažus toksicitātes testus (piemēram, akūtās toksicitātes pētījumus) izmanto ekskluzīvi 
klasificēšanas un marķēšanas nolūkiem, nevis riska novērtēšanai. Līdz ar to ir svarīgi 
pielāgot šos atšķirīgos reglamentējošos nolūkus ar terminu „un/vai”.

Grozījums Nr. 561
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. TESTĒŠANA NAV TEHNISKI 
IESPĒJAMA

Svītrots

Testēšanu līdz kādam noteiktam beigu 
punktam var neveikt, ja testēšana nav 
tehniski iespējama konkrētās vielas 
īpašību dēļ: piemēram, nevar testēt ļoti 
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viegli gaistošas, reaģētspējīgas vai 
nestabilas vielas, vai gadījumos, kad 
vielas sajaukšana ar ūdeni ir 
ugunsnedroša vai sprādzienbīstama, vai 
arī gadījumos, kad tas ir nepieciešams, 
var nebūt vielas radioaktīvās iezīmēšanas 
iespēju. Noteikti jāievēro norādījumi 
attiecīgajās testēšanas metodēs, jo īpaši 
norādījumi par konkrētās metodes 
izmantošanas tehniskajiem 
ierobežojumiem.

Or.en

Pamatojums

Svarīgi sniegt vajadzīgos datus aktīvo sastāvdaļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai, lai 
aizsargātu cilvēku veselību un vidi, kā arī lai izvairītos no to pašreizējo standartu 
pasliktināšanas, kuri ieviesti ar Biocīdo produktu Direktīvu 98/8/EK. Ierosinātā iespējas 
ieviešana atbrīvošanai no datu sniegšanas prasībām ir pretrunā ar cilvēku veselības un vides 
aizsardzības centieniem.

Grozījums Nr. 562
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. PRODUKTA KAITĪGĀS 
IEDARBĪBAS TESTĒŠANA

svītrots

3.1. Testēšanu saskaņā ar II un 
III pielikuma 6. un 7. punktu var neveikt, 
pamatojoties uz apsvērumiem attiecībā uz 
kaitīgo iedarbību.
3.2. Visos gadījumos iesniedz pietiekamu 
pamatojumu un dokumentāciju.
Pamatojumam izmanto kaitīgās 
iedarbības novērtējumu saskaņā ar 
īpašiem tehniskiem norādījumiem 
(Technical Notes for Guidance).

Or.en
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Pamatojums

Svarīgi sniegt vajadzīgos datus aktīvo sastāvdaļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai, lai 
aizsargātu cilvēku veselību un vidi, kā arī lai izvairītos no to pašreizējo standartu 
pasliktināšanas, kuri ieviesti ar Biocīdo produktu Direktīvu 98/8/EK. Ierosinātā iespējas 
ieviešana atbrīvošanai no datu sniegšanas prasībām ir pretrunā ar cilvēku veselības un vides 
aizsardzības centieniem.

Grozījums Nr. 563
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
V pielikums – 9. produktu veids

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Produkti, kurus izmanto tādu 
šķiedrmateriālu vai polimēru materiālu kā 
ādas, gumijas, papīra izstrādājumu, 
tekstilproduktu un gumijas aizsardzībai, 
novēršot mikroorganismu izraisītu 
bojāšanos.

Produkti, kurus izmanto tādu 
šķiedrmateriālu vai polimēru materiālu kā 
ādas, gumijas, papīra izstrādājumu, 
tekstilproduktu un gumijas aizsardzībai, 
novēršot mikroorganismu izraisītu 
bojāšanos.

Te ir iekļauti produkti, kuri kavē 
mikroorganismu (piemēram, patogēnu vai 
tādu dīgļu veidošanos, kuri izdala 
smakas) veidošanos uz virsmām un 
tādējādi ierobežojot vai novēršot smaku 
veidošanos un/vai kurus izmanto citādi.

Or.de

Pamatojums

Produktu grupu katalogā jāiekļauj arī biocīdie produkti, ko izmanto tekstilrūpniecības 
nozarē.

Grozījums Nr. 564
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
V pielikums – 20. produktu veids
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. produktu veids: - 20. produktu veids: - Pārtikas un 
dzīvnieku barības dezinfekcijas līdzekļi
Produkti, kurus izmanto pārtikas vai 
dzīvnieku barības dezinfekcijai pret 
kaitīgiem organismiem.

Or.en

Pamatojums

Ir jāsaglabā produktu tips Nr. 20 („Pārtikas vai dzīvnieku barības konservanti”), bet ir 
jāgroza tā definīcija, jo šie biocīdie produkti ir nevis konservanti, bet gan dezinfekcijas 
līdzekļi. Piemēram, produkti, ko izmanto dzīvnieku barības dezinfekcijai no cilvēku 
patogēniem, piemēram, salmonellām, neatbilst noteikumu prasībām par dzīvnieku barības 
piedevām. Šie produkti tāpat nedarbojas kā konservanti, lai pasargātu dzīvnieku barību no 
bojāšanās. Tāpēc šie produkti uzskatāmi par dezinfekcijas aģentiem.

Grozījums Nr. 565
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
V pielikums – 20. produktu veids

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. produktu veids: - 20. produktu veids: - Pārtikas un 
dzīvnieku barības dezinfekcijas līdzekļi

Produkti, kurus izmanto pārtikas vai 
dzīvnieku barības dezinfekcijai pret 
kaitīgiem organismiem.

Or.en

Pamatojums

Ir jāsaglabā produktu tips Nr. 20, ņemot vērā, ka šie biocīdie produkti ir nevis konservanti, 
bet gan dezinfekcijas līdzekļi. Piemēram, produkti, ko izmanto dzīvnieku barības dezinfekcijai 
no cilvēku patogēniem, piemēram, salmonellām, neatbilst noteikumu prasībām par dzīvnieku 
barības piedevām. Šie produkti tiešām „neietekmē barību labvēlīgi”, neuzlabo tās vērtību, kā 
arī tiem nav konservējošas iedarbības. Šie produkti neļauj piesārņot olas un mājputnu, kā arī 
cūkas gaļu ar salmonellām, un tādēļ ir uzskatāmi pat dezinficējošiem aģentiem, kuru vienīgais 
mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību.
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Grozījums Nr. 566
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
V pielikums – 20. produktu veids

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. produktu veids: - 20. produktu veids: Pārtikas un dzīvnieku 
barības dezinfekcijas līdzekļi
Produkti, kurus izmanto pārtikas vai 
dzīvnieku barības dezinfekcijai pret 
kaitīgiem organismiem.

Or.en

Pamatojums

Iepriekšējā Direktīvā 98/8/EK noteiktais biocīdo produktu veids Nr. 20 („Pārtikas un 
dzīvnieku barības aizsardzības līdzekļi”) ir jāsaglabā, bet jāgroza tā definīcija, jo šie biocīdie 
produkti nav konservanti, bet dezinfekcijas līdzekļi (tādēļ vecā definīcija izraisīja 
pārpratumus). Piemēram, produkti, ko izmanto dzīvnieku barības dezinfekcijai no cilvēku 
patogēniem, piemēram, salmonellām, neatbilst noteikumu prasībām par dzīvnieku barības 
piedevām. Šie produkti tiešām „neietekmē barību labvēlīgi” un neuzlabo tās vērtību.

Grozījums Nr. 567
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
VI pielikums – ievads – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu harmonizētu augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni, jāidentificē visi ar 
biocīdā produkta lietošanu saistītie riski.
Šim nolūkam jāveic risku novērtējums, lai 
novērtētu, vai ir pieņemami riski, kas 
saistīti ar paredzētajiem biocīdā produkta 
lietojumiem to pareizas izmantošanas 
laikā. To dara, veicot risku novērtējumu 
atsevišķi katram biocīdā produkta 
komponentam.

2. Lai nodrošinātu harmonizētu augstu 
cilvēku un dzīvnieku veselības un vides 
aizsardzības līmeni, jāidentificē visi ar 
biocīdā produkta lietošanu saistītie riski.
Šim nolūkam jāveic risku novērtējums, lai 
novērtētu, vai ir pieņemami riski, kas 
saistīti ar paredzētajiem biocīdā produkta 
lietojumiem to pareizas izmantošanas 
laikā. To dara, veicot risku novērtējumu 
atsevišķi katram biocīdā produkta 
komponentam, ņemot attiecīgi vērā 
kumulatīvo, kombināciju un sinerģisko 
iedarbību.
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Or. en

Pamatojums

Apsvērumi saistībā ar kumulatīvo, kombināciju un sinerģisko iedarbību nepārprotami 
jāiekļauj dokumentācijas novērtēšanas vienotajos principos.

Grozījums Nr. 568
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
VI pielikums – ievads – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Noteikti jāveic biocīdā produkta aktīvās 
vielas vai tā sastāvā esošo vielu riska 
novērtējums. Tas jau ir ticis izdarīts aktīvās 
vielas iekļaušanai I pielikumā. Šajā risku 
novērtējumā ietilpst bīstamības 
identifikācija, un attiecīgi atbildes reakcijas
(iedarbības) novērtējumu atkarībā no devas
(koncentrācijas), kaitīgās iedarbības 
novērtējums un risku raksturojums. Ja nav 
iespējams riskus novērtēt kvantitatīvi, tad 
izdara to kvalitatīvu novērtējumu.

3. Noteikti jāveic biocīdā produkta aktīvās 
vielas vai tā sastāvā esošo vielu riska 
novērtējums. Tas jau ir ticis izdarīts aktīvās 
vielas iekļaušanai I pielikumā. Šajā risku 
novērtējumā ietilpst bīstamības 
identifikācija, un attiecīgi atbildes reakcijas
(iedarbības) novērtējums atkarībā no devas
(koncentrācijas), kaitīgās iedarbības 
novērtējums un risku raksturojums, ņemot 
attiecīgi vērā kumulatīvo, kombināciju un 
sinerģisko iedarbību. Ja nav iespējams 
riskus novērtēt kvantitatīvi, tad izdara to 
kvalitatīvu novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Apsvērumi saistībā ar kumulatīvo, kombināciju un sinerģisko iedarbību nepārprotami 
jāiekļauj dokumentācijas novērtēšanas vienotajos principos.  

Grozījums Nr. 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Regulas priekšlikums
VI pielikums – ievads – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Bez tam iepriekš aprakstītajā veidā veic 
risku novērtējumu par visām biocīdā 
produkta sastāvā esošajām citām vielām, 
kas rada bažas, ja tās saistītas ar tā 
paredzēto lietojumu.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Nav pieņemami prasīt riska novērtējumus par citām vielām, kas nav aktīvās vielas biocīdā 
produktā. Tā rezultātā divkāršotos testēšanas procedūru skaits, tostarp skaits eksperimentiem 
ar dzīvniekiem, jo visas ķīmiskās sastāvdaļas ir jānovērtē arī attiecībā uz REACH regulas 
darbības jomu. Dokumentācijā drīzāk jāiekļauj visi pieejamie dati par neaktīvu vielu 
sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 570
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
VI pielikums – ievads – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Bez tam iepriekš aprakstītajā veidā veic 
risku novērtējumu par visām biocīdā 
produkta sastāvā esošajām citām vielām, 
kas rada bažas, ja tās saistītas ar tā 
paredzēto lietojumu.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Nav pieņemami prasīt riska novērtējumus par citām vielām, kas nav aktīvās vielas biocīdā 
produktā. Tā rezultātā divkāršotos testēšanas procedūru skaits, tostarp skaits eksperimentiem 
ar dzīvniekiem, jo visas ķīmiskās sastāvdaļas ir jānovērtē arī attiecībā uz REACH regulas 
darbības jomu. Dokumentācijā drīzāk jāiekļauj visi pieejamie dati par neaktīvu vielu 
sastāvdaļām.
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Grozījums Nr. 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Regulas priekšlikums
VI pielikums – novērtējums – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Noteikti jāveic biocīdā produkta 
aktīvās vielas radīto risku novērtējums. Ja 
biocīdais produkts papildus satur vielas, 
kas rada bažas, tām visām veic risku 
novērtēšanu. Riska novērtējumā iekļauj 
paredzēto biocīdā produkta lietojumu 
normālos apstākļos, kā arī sliktāko 
scenāriju, notiekot negadījumam, tajā citu 
starpā iekļaujot ar paša biocīdā produkta 
vai ar to apstrādāto materiālu ražošanu un 
iznīcināšanu saistītos jautājumus.

14. Noteikti jāveic biocīdā produkta 
aktīvās vielas radīto risku novērtējums. Ja 
biocīdais produkts papildus satur vielas, 
kas rada bažas, visus pieejamos datus par 
katru no šīm vielām iekļauj biocīdā 
produkta atļaujas pieteikuma 
dokumentācijā. Datos iekļauj paredzēto 
biocīdā produkta lietojumu normālos 
apstākļos, kā arī sliktāko scenāriju, 
notiekot negadījumam, tajā citu starpā 
iekļaujot ar paša biocīdā produkta vai ar to 
apstrādāto materiālu ražošanu un 
iznīcināšanu saistītos jautājumus.

Or.en

Pamatojums

Nav pieņemami prasīt riska novērtējumus par citām vielām, kas nav aktīvās vielas biocīdā 
produktā. Tā rezultātā divkāršotos testēšanas procedūru skaits, tostarp skaits eksperimentiem 
ar dzīvniekiem, jo visas ķīmiskās sastāvdaļas ir jānovērtē arī attiecībā uz REACH regulas 
darbības jomu. Dokumentācijā drīzāk jāiekļauj visi pieejamie dati par neaktīvu vielu 
sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 572
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
VI pielikums – novērtējums – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Noteikti jāveic biocīdā produkta 
aktīvās vielas radīto risku novērtējums. Ja 
biocīdais produkts papildus satur vielas, 
kas rada bažas, tām visām veic risku 
novērtēšanu. Riska novērtējumā iekļauj 
paredzēto biocīdā produkta lietojumu 
normālos apstākļos, kā arī sliktāko 

14. Noteikti jāveic biocīdā produkta 
aktīvās vielas radīto risku novērtējums. Ja 
biocīdais produkts papildus satur vielas, 
kas rada bažas, visus pieejamos datus par 
katru no šīm vielām iekļauj biocīdā 
produkta atļaujas pieteikuma 
dokumentācijā. Datos iekļauj paredzēto 
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scenāriju, notiekot negadījumam, tajā citu 
starpā iekļaujot ar paša biocīdā produkta 
vai ar to apstrādāto materiālu ražošanu un 
iznīcināšanu saistītos jautājumus.

biocīdā produkta lietojumu normālos 
apstākļos, kā arī sliktāko scenāriju, 
notiekot negadījumam, tajā citu starpā 
iekļaujot ar paša biocīdā produkta vai ar to 
apstrādāto materiālu ražošanu un 
iznīcināšanu saistītos jautājumus.

Or.en

Pamatojums

Skatīt arī komentāru pie VI pielikuma ievada 4. punkta.

Grozījums Nr. 573
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
VI pielikums – novērtējums – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Risku novērtējumā par visām biocīdajā 
produktā esošajām aktīvajām vielām un 
vielām, kas rada bažas, jāiekļauj to 
bīstamības identifikācija, un, ja iespējams, 
jānosaka nenovērojamas kaitīgas 
iedarbības līmenis (NOAEL). Tā arī ietver, 
ja vajadzīgs, atbildes reakcijas (iedarbības) 
novērtējumu atkarībā no devas
(koncentrācijas), kā arī kaitīgās iedarbības 
novērtējumu un riska raksturojumu.

15. Risku novērtējumā par visām biocīdajā 
produktā esošajām aktīvajām vielām un 
vielām, kas rada bažas, jāiekļauj to 
bīstamības identifikācija, un, ja iespējams, 
jānosaka nenovērojamas kaitīgas 
iedarbības līmenis (NOAEL). Tā arī ietver, 
ja vajadzīgs, atbildes reakcijas (iedarbības) 
novērtējumu atkarībā no devas
(koncentrācijas), kā arī kaitīgās iedarbības 
novērtējumu un riska raksturojumu, ņemot 
attiecīgi vērā kumulatīvo, kombināciju un 
sinerģisko iedarbību.

Or. en

Pamatojums

Apsvērumi saistībā ar kumulatīvo, kombināciju un sinerģisko iedarbību nepārprotami 
jāiekļauj dokumentācijas novērtēšanas vienotajos principos.
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Grozījums Nr. 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Regulas priekšlikums
VI pielikums – novērtējums – 20. punkts – 9.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– – imūntoksicitāte,

Or.en

Grozījums Nr. 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Regulas priekšlikums
VI pielikums – novērtējums – 47. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

47. Datus iesniedz kompetentajām 
iestādēm, kas tos novērtē, lai noteiktu, vai 
biocīdā produkta iedarbība nerada 
nevajadzīgas ciešanas mērķa 
mugurkaulniekiem. Novērtē arī iedarbības 
mehānismu un novēroto iedarbību uz 
mērķa mugurkaulnieku izturēšanos un 
stāvokli; ja paredzētais iedarbības mērķis ir 
mērķa mugurkaulnieku nonāvēšana, 
novērtē laiku, kurā iestājas mērķa 
mugurkaulnieku nāve un tās iestāšanās 
apstākļi.

47. Datus iesniedz kompetentajām 
iestādēm, kas tos novērtē, lai noteiktu, vai 
biocīdā produkta iedarbība nerada 
nevajadzīgas ciešanas un sāpes mērķa 
mugurkaulniekiem. Novērtē arī iedarbības 
mehānismu un novēroto iedarbību uz 
mērķa mugurkaulnieku izturēšanos un 
stāvokli; ja paredzētais iedarbības mērķis ir 
mērķa mugurkaulnieku nonāvēšana, 
novērtē laiku, kurā iestājas mērķa 
mugurkaulnieku nāve un tās iestāšanās 
apstākļi. Šie atklājumi par katru biocīdo 
produktu, par kuru izsniegta atļauja, ir 
publiski pieejami Aģentūras tīmekļa 
vietnē.

Or.en

Grozījums Nr. 576
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
VI pielikums – novērtējums – 47. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

47. Datus iesniedz kompetentajām 
iestādēm, kas tos novērtē, lai noteiktu, vai 
biocīdā produkta iedarbība nerada 
nevajadzīgas ciešanas mērķa 
mugurkaulniekiem. Novērtē arī iedarbības 
mehānismu un novēroto iedarbību uz 
mērķa mugurkaulnieku izturēšanos un 
stāvokli; ja paredzētais iedarbības mērķis ir 
mērķa mugurkaulnieku nonāvēšana, 
novērtē laiku, kurā iestājas mērķa 
mugurkaulnieku nāve un tās iestāšanās 
apstākļi.

47. Datus iesniedz kompetentajām 
iestādēm, kas tos novērtē, lai noteiktu, vai 
biocīdā produkta iedarbība nerada 
nevajadzīgas ciešanas un sāpes mērķa 
mugurkaulniekiem. Novērtē arī iedarbības 
mehānismu un novēroto iedarbību uz 
mērķa mugurkaulnieku izturēšanos un 
stāvokli; ja paredzētais iedarbības mērķis ir 
mērķa mugurkaulnieku nonāvēšana, 
novērtē laiku, kurā iestājas mērķa 
mugurkaulnieku nāve un tās iestāšanās 
apstākļi. Tie atklājumi par katru biocīdo 
produktu, par kuru izsniegta atļauja, ir 
publiski pieejami Aģentūras tīmekļa 
vietnē.

Or.en

Grozījums Nr. 577
Michèle Rivasi

Regulas priekšlikums
VI pielikums – lēmuma pieņemšana – 59. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ietekmes veids un smagums, - ietekmes veids un smagums, ņemot 
attiecīgi vērā kumulatīvo, kombināciju un 
sinerģisko iedarbību,

Or. en

Pamatojums

Apsvērumi saistībā ar kumulatīvo, kombināciju un sinerģisko iedarbību jāņem vērā lēmumu 
pieņemšanas procesā.

Grozījums Nr. 578
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
VI pielikums – lēmuma pieņemšana – 77. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

77. Kompetentās iestādes vai Komisija 
nepiešķir biocīdā produkta atļauju, ja 
aktīvās vielas vai citas vielas, kas rada 
bažas, vai attiecīgo metabolītu, noārdīšanās 
vai reakciju produktu virszemes ūdeņos vai 
to sedimentos sagaidāmā koncentrācija pēc 
biocīdā produkta lietošanas saskaņā ar 
paredzētajiem lietošanas nosacījumiem:

77. Kompetentās iestādes vai Komisija 
nepiešķir biocīdā produkta atļauju, ja 
aktīvās vielas vai citas vielas, kas rada 
bažas, vai attiecīgo metabolītu, noārdīšanās 
vai reakciju produktu gruntsūdeņos vai
virszemes ūdeņos vai to sedimentos 
sagaidāmā koncentrācija pēc biocīdā 
produkta lietošanas saskaņā ar 
paredzētajiem lietošanas nosacījumiem:

Or.en

Pamatojums

Grozījums nodrošina atbilstību standartiem Kopienas noteikumos un starptautiskos 
nolīgumos par ūdeņu aizsardzību.

Grozījums Nr. 579
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
VI pielikums – lēmuma pieņemšana – 77. punkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– – pastāv risks, ka netiks sasniegti mērķi 
vai standarti, kas noteikti:
– Direktīvā 98/83/EK vai
– Direktīvā 2000/60/EK, vai
– Direktīvā 2006/118/EK, vai
– Direktīvā 2008/56/EK, vai
– Direktīvā 2008/105/EK, vai
- starptautiskos nolīgumos, kas satur 
svarīgus pienākumus attiecībā uz jūras 
ūdeņu aizsardzību no piesārņojuma, vai

Or.en

Pamatojums

Grozījums nodrošina atbilstību standartiem Kopienas noteikumos un starptautiskos 
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nolīgumos par ūdeņu aizsardzību.

Grozījums Nr. 580
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
VI pielikums – lēmuma pieņemšana – 77. punkts – pēdējā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja zinātniski nav pierādīts, ka attiecīgajos 
lietošanas apstākļos šī koncentrācija 
netiek pārsniegta.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Grozījums nodrošina atbilstību standartiem Kopienas noteikumos un starptautiskos 
nolīgumos par ūdeņu aizsardzību.


