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Emenda 477
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu introduttorju (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sustanzi elenkati fl-Anness I ma jkoprux 
in-nanomaterjali, ħlief fejn huma 
msemmijin speċifikatament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nanomaterjali jintużaw minħabba l-proprjetajiet differenti jew imtejba tagħhom meta 
mqabbla ma' sustanzi fi kwantità. Minħabba d-daqs  żgħir ħafna tagħhom u ż-żieda fl-erja tal-
wiċċ relattiva li tirriżulta, huma jistgħu jippreżentaw riskji ġodda. Għalhekk, dawn minnhom 
infushom jitolbu valutazzjoni. Inklużjoni ta' sustanza fl-Anness I ma tgħoddx għan-
nanomaterjali, sakemm ma jkunux imsemmijin speċifikament, inkella n-nanomaterjali ma 
jkunu jiswew għalxejn. Il-kliem propost hawnhekk ittieħed mir-regolamenti tal-kożmetika, li 
wkoll għandha approċċ pożittiv għal ċerti sustanzi (preambolu għall-Annessi II u VI).

Emenda 478
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness I -difenacoum – id-9 linja – it-8 kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-dawl tal-fatt li l-karatteristiċi tas-
sustanza attiva jagħmluha potenzjalment 
persistenti, suxxettibbli għall-
bijoakkumulazzjoni u tossika, jew 
persistenti ħafna u suxxettibbli ħafna għall-
bijoakkumulazzjoni, is-sustanza attiva 
għandha titqies bħala kandidat għas-
sostituzzjoni skont l-Artikolu 9.

Fid-dawl tal-fatt li l-karatteristiċi tas-
sustanza attiva jilħqu l-kriterji għal 
klassifikazzjoni bħala tossiċi għar-
riproduzzjoni kategorija 1A u jagħmluha 
potenzjalment persistenti, suxxettibbli 
għall-bijoakkumulazzjoni u tossika, jew 
persistenti ħafna u suxxettibbli ħafna għall-
bijoakkumulazzjoni, is-sustanza attiva
għandha titqies bħala kandidat għas-
sostituzzjoni skont l-Artikolu 9.

L-awtorizzazzjonijiet huma soġġetti għall- Minħabba r-riskji identifikati għall-
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kundizzjonijiet li ġejjin: kompartimenti tal-ilma, il-fatt li s-
sustanza attiva hija tossika ħafna għall-
għasafar u l-mammali, ir-riskji li t-tfal 
jiġu avvelenati, il-problema li tiġi 
fformata reżistenza u l-uġigħ u s-
sofferenza għal żmien twil li tikkawża 
f'annimali fil-mira, l-awtorizzazzjonijiet 
huma soġġetti għall-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Jiġi ppruvat periklu serju għas-saħħa 
pubblika li ma jistax jiġi kkontrollat 
b'ebda mezz ieħor.
Għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin biex 
itaffu r-riskju:

(1) Il-konċentrazzjoni nominali tas-
sustanza attiva fil-prodotti ma għandhiex 
taqbeż 75 mg/kg u se jkunu awtorizzati 
biss il-prodotti lesti għall-użu.

(1) Il-konċentrazzjoni nominali tas-
sustanza attiva fil-prodotti ma għandhiex 
taqbeż 75 mg/kg u se jkunu awtorizzati 
biss il-prodotti lesti għall-użu.

(2) Il-prodotti għandu jkun fihom aġent 
avversiv u, fejn xieraq, żebgħa.

(2) Il-prodotti għandu jkun fihom aġent 
avversiv u, fejn xieraq, żebgħa.

(3) Il-prodotti ma għandhomx jintużaw 
bħala trab għat-traċċar.

(3) Il-prodotti ma għandhomx jintużaw 
bħala trab għat-traċċar.

(4) Esponiment primarju kif ukoll 
sekondarju tal-bnedmin, tal-annimali li 
mhumiex fil-mira u tal-ambjent jitnaqqas, 
billi jiġu kkunsidrati u applikati l-miżuri 
kollha xierqa u disponibbli għat-taffija tar-
riskji. Fost l-oħrajn, dawn jinkludu r-
restrizzjoni għall-użu professjonali biss, l-
iffissar ta' limitu għall-akbar daqs tal-
pakkett u l-istipular tal-obbligi biex 
jintużaw kaxxi tal-lixki reżistenti għat-
tbagħbis u siguri.

(4) Esponiment primarju kif ukoll 
sekondarju tal-bnedmin, tal-annimali li 
mhumiex fil-mira u tal-ambjent għandu 
jitnaqqas, billi jiġu applikati l-miżuri 
kollha xierqa u disponibbli għat-taffija tar-
riskji. Fost l-oħrajn, dawn jinkludu li l-użu 
għandu jkun ristrett għall-użu 
professjonali biss, li għandu jiġi stabbilit
limitu għall-akbar daqs tal-pakkett u li 
għandhom jintużaw biss kaxxi tal-lixki 
reżistenti għat-tbagħbis u siguri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Difenacoum hija sustanza problematika għall-aħħar minn kull aspett (tossiċità, 
persistenza, bijoakkumulazzjoni, teratoġeniċità, effetti fuq organiżmi li mhumiex fil-mira, 
effetti fuq is-saħħa tal-bniedem, sofferenzi għal organiżmi mhux fil-mira). Din għandha 
tintuża biss meta tiġi ppruvata li hija meħtieġa biex tikkontrolla periklu serju għas-saħħa 
pubblika li ma jistax jiġi kkontrollat mod ieħor. Il-miżuri li jtaffu r-riskju għandhom isiru 
jorbtu legalment. Professjonisti biss għandhom jitħallew jużawha skond kriterji stretti..
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Emenda 479
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II – intestatura 1 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dossiers dwar sustanzi attivi għandhom 
jinkludu t-tagħrif meħtieġ biex jistabbilixxi 
fejn rilevanti, il-Konsum Aċċettabbli ta'
Kuljum (Acceptabella Daily Intake, ADI), 
il-Livell Aċċettabbli ta' Esponiment tal-
Operatur (Acceptabella Operator Exposure 
Level, AOEL), il-Konċentrazzjoni 
Ambjentali Prevista (Predicted 
Environmental Concentration, PEC) u l-
Konċentrazzjoni Prevista li ma tħalli l-
Ebda Effett (Predicted No-Effect 
Concentration, PNEC).

1. Dossiers dwar sustanzi attivi għandhom 
jinkludu t-tagħrif meħtieġ biex jistabbilixxi 
li esponiment ma jiħaqx il-Limiti ta'
Tħassib Tossikoloġiku (ITC), jew fejn 
rilevanti, biex tistabbilixxi l-Konsum 
Aċċettabbli ta' Kuljum (Acceptabella Daily 
Intake, ADI), il-Livell Aċċettabbli ta'
Esponiment tal-Operatur (Acceptabella
Operator Exposure Level, AOEL), il-
Konċentrazzjoni Ambjentali Prevista 
(Predicted Environmental Concentration, 
PEC) u l-Konċentrazzjoni Prevista li ma 
tħalli l-Ebda Effett (Predicted No-Effect 
Concentration, PNEC).

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-Limitu ta' Tħassib Tossikoloġiku huwa approċċ ta' valutazzjoni tar-riskju li jibbaża fuq l-
evidenza użat fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta' materjali li jkollhom kuntatt mal-ikel, u 
sustanzi oħra ta' tossiċità mhix magħrufa iżda li juru riskju baxx għall-bniedem. Meta 
kkombinat ma' informazzjoni magħrufa u mġiba mistennija, l-approċċ ipoġġi s-sustanzi kimiċi 
fi klassijiet, bil-limiti tagħhom stess ta' esponiment aċċettabbli għall-bniedem. Jekk l-
esponiment ma jilħaqx dawn il-livelli baxxi ħafna, it-test tat-tossiċità jista' ma jsirx. Bħalissa 
għaddej proġett mill-Istitut Internazzjonli tax-Xjenzi tal-Ħajja dwar l-iżvilupp ta' approċċ 
TTC għal xi prodotti bijoċidali.

Emenda 480
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – intestatura 1 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dossiers dwar sustanzi attivi għandhom (1) Dossiers dwar sustanzi attivi għandhom 
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jinkludu t-tagħrif meħtieġ biex jistabbilixxi 
fejn rilevanti, il-Konsum Aċċettabbli ta'
Kuljum (Acceptabella Daily Intake, ADI), 
il-Livell Aċċettabbli ta' Esponiment tal-
Operatur (Acceptabella Operator Exposure 
Level, AOEL), il-Konċentrazzjoni 
Ambjentali Prevista (Predicted 
Environmental Concentration, PEC) u l-
Konċentrazzjoni Prevista li ma tħalli l-
Ebda Effett (Predicted No-Effect 
Concentration, PNEC).

jinkludu t-tagħrif meħtieġ biex jistabbilixxi 
li esponiment ma jilħaqx il-Limiti ta'
Tħassib Tossikoloġiku (ITC), jew fejn 
rilevanti, biex tistabbilixxi l-Konsum 
Aċċettabbli ta' Kuljum (Acceptabella Daily 
Intake, ADI), il-Livell Aċċettabbli ta'
Esponiment tal-Operatur (Acceptabella
Operator Exposure Level, AOEL), il-
Konċentrazzjoni Ambjentali Prevista 
(Predicted Environmental Concentration, 
PEC) u l-Konċentrazzjoni Prevista li ma 
tħalli l-Ebda Effett (Predicted No-Effect 
Concentration, PNEC).

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-Limitu ta' Tħassib Tossikoloġiku huwa approċċ ta' valutazzjoni tar-riskju li jibbaża fuq l-
evidenza użat b'mod estensiv fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta' additivi tal-ikel, addittivi għat-
togħma, u sustanzi oħra ta' tossiċità mhix magħrufa iżda li juru li l-esponiment tal-bniedem
hu baxx. Meta kkombinat ma' informazzjoni strutturali magħrufa u metaboliżmu mistenni jew 
imġiba oħra, l-approċċ ipoġġi s-sustanzi kimiċi fi klassijiet, kull wieħed minnhom għandu l-
limiti ta' esponiment aċċettabbli għall-bniedem. Jekk l-esponiment ma jilħaqx dawn il-livelli 
baxxi ħafna, it-test tat-tossiċità jista' ma jsirx.. 

Emenda 481
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II – intestatura 1 – punt 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-testijiet sottomessi għall-finijiet tal-
awtorizzazzjoni għandhom jitwettqu skont 
il-metodi deskritti fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 440/20081. Madankollu, 
jekk metodu ma jkunx xieraq jew ma jiġix 
deskritt, metodi oħra għandhom jintużaw li 
jkunu, kull fejn possibbli, rikonoxxuti 
internazzjonalment u għandhom jiġu 
ġġustifikati fl-applikazzjoni.

4. It-testijiet sottomessi għall-finijiet tal-
awtorizzazzjoni għandhom jitwettqu skont 
il-metodi deskritti fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 440/20082. Madankollu, 
jekk metodu ma jkunx xieraq jew ma jiġix 
deskritt, metodi oħra għandhom jintużaw li 
jkunu xjentifikament xierqa u għandhom 
jiġu ġġustifikati fl-applikazzjoni.

                                               
1 ĠU L 142, 31.5.2008, p 1.
2 ĠU L 142, 31.5.2008, p 1.
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Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-frażjoloġija oriġinali tal-Paragrafu 4 tal-Anness II mhix ċara biżżejjed u se tfixkel l-użu ta'
alternattivi għall-esperimentazzjoni fuq l-annimali li huma msemmija fl-Anness IV 

Emenda 482
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – intestatura 1 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-testijiet sottomessi għall-finijiet tal-
awtorizzazzjoni għandhom jitwettqu skont 
il-metodi deskritti fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 440/20081. Madankollu, 
jekk metodu ma jkunx xieraq jew ma jiġix 
deskritt, metodi oħra għandhom jintużaw li 
jkunu, kull fejn possibbli, rikonoxxuti 
internazzjonalment u għandhom jiġu 
ġġustifikati fl-applikazzjoni.

(4) It-testijiet sottomessi għall-finijiet tal-
awtorizzazzjoni għandhom jitwettqu skont 
il-metodi deskritti fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 440/20082. Madankollu, 
jekk metodu ma jkunx xieraq jew ma jiġix 
deskritt, metodi oħra għandhom jintużaw li 
jkunu xjentifikament xierqa u għandhom 
jiġu ġġustifikati fl-applikazzjoni.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-frażjoloġija oriġinali tal-Paragrafu 4 tal-Anness II  mhix ċara biżżejjed u se tfixkel l-użu ta'
alternattivi għall-esperimentazzjoni fuq l-annimali li huma msemmija fl-Anness IV

Emenda 483
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 1 - paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma jitwettqu testijiet ġodda sabiex Qabel ma jitwettqu testijiet ġodda sabiex 
                                               
1 ĠU L 142, 31.5.2008, p 1.
2 ĠU L 142, 31.5.2008, p 1.



PE439.930v02-00 8/73 AM\811563MT.doc

MT

jiġu ddeterminati l-proprjetajiet elenkati 
f'dan l-Anness, għandha tkun ivvalutata d-
dejta disponibbli kollha in vitro, in vivo, id-
dejta umana storika, id-dejta minn 
(Q)SARs validi u d-dejta minn sustanzi 
relatati strutturalment (approċċ read-
across). L-ittestjar in vivo b'sustanzi 
korrożivi f'livelli ta' konċentrazzjoni/doża 
li jikkawżaw il-korrożività għandu jiġi 
evitat. Qabel l-ittestjar, għandhom jiġu 
kkonsultati gwidi oħra dwar l-istrateġiji 
tal-ittestjar minbarra dan l-Anness.

jiġu ddeterminati l-proprjetajiet elenkati 
f'dan l-Anness, għandha tkun ivvalutata d-
dejta disponibbli kollha in vitro, in vivo, id-
dejta umana storika, id-dejta minn 
(Q)SARs validi u d-dejta minn sustanzi 
relatati strutturalment (approċċ read-
across). L-ittestjar in vivo b'sustanzi 
korrożivi f'livelli ta' konċentrazzjoni/doża 
li jikkawżaw il-korrożività għandu jiġi 
evitat. Qabel l-ittestjar, gwidi oħra dwar l-
istrateġiji intelliġenti tal-ittestjar 
għandhom jiġu mfittxija minn esperti biex 
jinstabu alternattivi għal 
esperimentazzjoni fuq l-annimali minbarra 
dan l-Anness. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa ta' parir minn esperti tat-3Rs trid tkun espressa. L-applikanti jridu jiġu appoġġjati 
fit-tfassil ta' strateġiji intelliġenti tal-ittestjar biex jiġi evitat ittestjar bla bżonn jew duplikat u 
biex titnaqqas l-esperimentazzjoni fuq l-annimali 

Emenda 484
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 1 - paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma jitwettqu testijiet ġodda sabiex 
jiġu ddeterminati l-proprjetajiet elenkati 
f'dan l-Anness, għandha tkun ivvalutata d-
dejta disponibbli kollha in vitro, in vivo, id-
dejta umana storika, id-dejta minn 
(Q)SARs validi u d-dejta minn sustanzi 
relatati strutturalment (approċċ read-
across). L-ittestjar in vivo b'sustanzi 
korrożivi f'livelli ta' konċentrazzjoni/doża 
li jikkawżaw il-korrożività għandu jiġi 
evitat. Qabel l-ittestjar, għandhom jiġu 
kkonsultati gwidi oħra dwar l-istrateġiji 
tal-ittestjar minbarra dan l-Anness.

Qabel ma jitwettqu testijiet ġodda sabiex 
jiġu ddeterminati l-proprjetajiet elenkati 
f'dan l-Anness, għandha tkun ivvalutata d-
dejta disponibbli kollha in vitro, in vivo, id-
dejta umana storika, id-dejta minn 
(Q)SARs validi u d-dejta minn sustanzi 
relatati strutturalment (approċċ read-
across). L-ittestjar in vivo b'sustanzi 
korrożivi f'livelli ta' konċentrazzjoni/doża 
li jikkawżaw il-korrożività għandu jiġi 
evitat. Qabel l-ittestjar, gwidi oħra dwar l-
istrateġiji intelliġenti tal-ittestjar 
għandhom jiġu mfittxija minn esperti biex 
jinstabu alternattivi għal 
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esperimentazzjoni fuq l-annimali minbarra 
dan l-Anness.

Or.en
Il-ħtieġa ta' parir minn esperti tat-3Rs trid tkun espressa. L-applikanti jridu jiġu appoġġjati 
fit-tfassil ta' strateġiji intelliġenti tal-ittestjar biex jiġi evitat ittestjar bla bżonn jew duplikat u 
biex titnaqqas l-esperimentazzjoni fuq l-annimali  

Emenda 485
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.1.1. L-istudju ma għandux għalfejn isir 
jekk:
– is-sustanza tkun ikklassifikata bħala 
korrożiva għall-ġilda jew irritant tal-
ġilda; jew
– is-sustanza tkun aċidu qawwi (pH < 2,0) 
jew alkali qawwi (pH > 11,5); jew
– is-sustanza tkun fjammabbli fl-arja 
f'temperatura ambjentali; jew
– is-sustanza tkun ikklassifikata bħala 
tossika ħafna f'kuntatt mal-ġilda; jew
– studju dwar it-tossiċità akuta permezz 
tal-ġilda ma tindikax irritazzjoni tal-ġilda 
sal-livell masismu tad-doża (2 000 mg/kg 
ta' piż tal-ġisem).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea aċċettat żewġ metodi in vitro għall-ittestjar għall-irritazzjoni tal-
ġilda fit-23 ta' Lulju 2009: L-assaġġi “EpiDerm SIT”  u s-“SkinEthic RHE”
Konsegwentement, it-testijiet in vivo għall-irritazzjoni tal-ġilda m'għadhomx aktar meħtieġa u 
għandhom jitneħħew mir-rekwiżiti tad-dejta fl-Anness II. L-ewwel adattament għal progress 
tekniku tar-Regolament (KE) No 440/2008 kien jinkludi linja gwida għal test ġdid in vetro 
għall-irritazzjoni tal-ġilda li jista' jieħu post il-metodu in vivo għall-iskopijiet ta' dan ir-
Regolament. Konsegwentement, il-metodu in vivo m'għadux aktar meħtieġ u għandu jitħassar.
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Emenda 486
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2.1. L-istudju ma għandux għalfejn isir 
jekk:
– is-sustanza tkun ikklassifikata bħala 
irritanti għall-għajnejn bir-riskju li ssir 
ħsara kbira lill-għajnejn; jew
– is-sustanza tkun ikklassifikata bħala 
korrożiva għall-ġilda u sakemm l-
applikant ikun ikklassifika s-sustanza 
bħala irritant tal-għajnejn; jew
– is-sustanza tkun aċidu qawwi (pH < 2,0) 
jew alkali qawwi (pH > 11,5); jew
– is-sustanza tkun fjammabbli fl-arja 
f'temperatura ambjentali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-7 ta' Settembru 2009, l-OECD adottat uffiċjalment żewġ metodi alternattivi bħala Linji 
Gwida għal Test għal Effetti fuq is-Saħħa għall-evalwazzjoni ta' irritazzjoni qawwija tal-għajn. 
Il-linji gwida tat-test ġdid kienu msemmija Linji Gwida ta' Test TG 437: Opaċità u permjabilità 
tal-Kornea tal-Baqar (BCOP) u TG 438: assaġġ iżolat fl-għajn ta' tiġieġa (ICE). 
Konsegwentement, it-test in vivo għall-irritazzjoni tal-għajn għandu jitħassar mir-rekwiżiti tad-
dejta fl-Anness II 

Emenda 487
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3. Il-valutazzjoni ta' dan il-punt ta' tmiem 
għandha tinkludi l-istadji konsekuttivi li 
ġejjin:

6.3. Il-valutazzjoni ta' dan il-punt ta' tmiem 
għandha tinkludi l-istadji konsekuttivi li 
ġejjin:
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(1) valutazzjoni tad-dejta dwar il-bniedem 
u l-annimali u dejta alternattiva,

(1) valutazzjoni tad-dejta dwar il-bniedem 
u l-annimali u dejta alternattiva,

(2) Ittestjar in vivo. (2) Ittestjar in vivo.
L-istadju 2 ma għandux għalfejn isir jekk: L-istadju 2 ma għandux għalfejn isir jekk:

– it-tagħrif disponibbli jindika li s-sustanza 
għandha tkun ikklassifikata għas-
sensitizzazzjoni jew il-korrożività tal-ġilda; 
jew

– it-tagħrif disponibbli jindika li s-sustanza 
għandha tkun ikklassifikata għas-
sensitizzazzjoni jew il-korrożività tal-ġilda; 
jew

– is-sustanza tkun aċidu qawwi (pH < 2,0) 
jew alkali qawwi (pH > 11,5); jew

– is-sustanza tkun aċidu qawwi (pH < 2,0) 
jew alkali qawwi (pH > 11,5); jew

is-sustanza tkun fjammabbli fl-arja 
f'temperatura ambjentali.

– is-sustanza tkun fjammabbli fl-arja 
f'temperatura ambjentali.

Il-Murine Local Lymph Node Assay 
(LLNA) huwa l-metodu li għandu jintuża l-
ewwel għall-ittestjar in vivo. Test ieħor 
għandu jintuża biss f'ċirkustanzi 
eċċezzjonali. Għandha tingħata 
ġustifikazzjoni għall-użu ta' test ieħor.

Il-Murine Local Lymph Node Assay ridott
(rLLNA) huwa l-metodu li għandu jintuża 
l-ewwel għall-ittestjar in vivo bħala test ta'
skrining biex issir distinzjoni bejn 
sensibilaturi u non-sensibilaturi. L-LLNA 
sħiħ għandu jsir meta jkun magħruf li 
tkun meħtieġa valutazzjoni tal-potenza 
tas-sensibilizzazzjoni.. Test ieħor għandu 
jintuża biss f'ċirkustanzi eċċezzjonali. 
Għandha tingħata ġustifikazzjoni għall-użu 
ta' test ieħor. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala miżura biex jitnaqqas l-għadd ta' annimali użati għandha tiġi attwata l-Murine The 
Local Lymph Node Assay (rLLNA) biex issir distinzjoni bejn sensibilizzaturi u non-
sensibilizzaturi tal-ġilda. Qabbel ukoll id-dikjarazzjoni tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv 
assoċjat ECVAM (ESAC) tas-27 ta' Settembru 2007.

Emenda 488
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.4. Studji in vivo xierqa dwar il-
mutaġeniċità għandhom jitqiesu f'każ ta'
riżultat pożittiv f'xi wieħed mill-istudji 
dwar il-ġenotossiċità fil-Livell I.

6.4. Studji in vivo xierqa dwar il-
mutaġeniċità għandhom jitqiesu f'każ ta'
riżultat pożittiv f'xi wieħed mill-istudji 
dwar il-ġenotossiċità fil-Livell I.
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Għal sustanzi ġodda, għandu jiġi 
rakkomandat li jsir valutar tal-parametri 
tat-test micronukleu in-vivo bħala parti 
mill-istudju tat-tossiċità ta' doża ripetuta 
kull 28 jew 90 jum. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudji tal-Livell I jeżaminaw varjetà ta' modi differenti ta' azzjoni mutaġenika/ġenotossika, 
li jridu jiġu eżaminati flimkien, bħala parti mill-approċċ li jibbaża fuq l-evidenza, sabiex 
tiċċara l-istampa kollha. 

Emenda 489
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.4.1 Studji oħra dwar il-mutaġeniċità 
għandhom jitqiesu f'każ ta' riżultat pożittiv. 6.4.1 Studji oħra dwar il-mutaġeniċità 

għandhom jitqiesu f'każ ta' riżultat pożittiv. 
Studju bħal dan m'għandux bżonn isir fil-
każ ta' sustanzi jew formulazzjonijiet 
antimocrobiċi. 

Or. en

Emenda 490
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.4.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.4.3. Ġeneralment l-istudju ma għandux 
għalfejn isir jekk tkun disponibbli dejta 
xierqa minn test affidabbli in vivo tal-
mutazzjoni tal-ġeni mammiferi.

6.4.3. L-istudju ma għandux għalfejn isir 
jekk tkun disponibbli xi mkien ieħor dejta 
xierqa minn test affidabbli in vivo tal-
mutazzjoni tal-ġeni mammiferi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid jiġi ċċarat li l-applikant ma jridx ikun għamel l-istudji in vivo hu nnifsu jew li dawn ikunu 
saru fuq ordni tiegħu. 

Emenda 491
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.4.4 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.4.4. Jekk ikun hemm riżultat pożittiv f'xi 
wieħed mit-testijiet in vitro tal-
ġenotossiċità fil-Livell I u ma jkunx hemm 
riżultati disponibbli diġà minn studju in 
vivo, l-applikant għandu jipproponi studju 
in vivo xieraq dwar il-ġenotossiċità taċ-
ċelloli somatiċi.

6.4.4. Jekk ikun hemm riżultat pożittiv f'xi 
wieħed mit-testijiet in vitro tal-
ġenotossiċità fil-Livell I u ma jkunx hemm 
riżultati disponibbli diġà minn studju in 
vivo, l-applikant għandu jipproponi studju 
in vivo xieraq dwar il-ġenotossiċità taċ-
ċelloli somatiċi. Għal sustanzi ġodda, 
għandu jkun possibbli li jiġu valutati l-
parametri tat-test micronukleu in-vivo 
bħala parti mill-istudju tat-tossiċità ta'
doża ripetuta kull 28 jew 90 jum. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-settur farmaċewtiku,  kulma jmur qed dejjem issir komuni li jiġu inkorporati l-assaġġi tal-
micronukleu fi studji ġenerali ta' 28 jew 90 jum tat-tossiċità fuq il-firien bħala mezz ta' ġbir 
b'mod effiċjenti ta' dejta tal-mutaġeniċità bla ma jsir studju għalih waħdu in vivo. Skond dan 
l-approċċ, l-induzzjoni tal-mikronukleuu tiġi determinata permezz ta' ġbir ta' demm periferali 
waqt diversi taqsimajiet ta' ħin matul studju, kif ukoll mill-ġbir tal-mudullun fl-aħħar.
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Emenda 492
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.5. L-istudju(i) ma għandux/ma 
għandhomx għalfejn isir(u) jekk:

6.5. L-istudju(i) ma għandux/ma 
għandhomx għalfejn isir(u) jekk:

- is-sustanza tkun ikklassifikata bħala 
korrożiva għall-ġilda.

- is-sustanza tkun ikklassifikata bħala 
korrożiva għall-ġilda.

Minbarra r-rotta orali (6.5.1), għal 
sustanzi għajr gassijiet, it-tagħrif 
imsemmi fit-taqsima 6.5.2 sa 6.5.3 għandu 
jingħata għal tal-anqas rotta oħra. L-
għażla tat-tieni rotta tiddependi min-
natura tas-sustanza u r-rotta possibbli ta'
esponiment għall-bniedem. Jekk ikun 
hemm rotta ta' esponiment waħda biss, 
ikun meħtieġ biss it-tagħrif dwar dik ir-
rotta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Studji ta' aktar minn rotta waħda tat-tossiċità akuta m'għandhomx jintalbu jew jiġu 
inkuraġġuti. Żewġ analiżijiet retrospettivi reċenti ta' dejta li eżaminaw il-konkordanza 
bejn klassifikazzjonijiet regolatorji għal tossiċità akuta orali, tal-ġilda u tal-inalazzjoni
għal diversi mijiet ta' sustanzi attivi agrokimiċi u bijoċidali u kważi 2,000 kimika 
industrijali wrew li studji tal-ġilda ma jżidux il-valur aktar u lil hinn mid-dejta orali għal 
skopijiet ta' klassifikazzjoni ta' periklu f'iżjed minn 99% tal-każi. Rekwiżiti tad-dejta 
għandhom jiġu riveduti biex jirriflettu dawn is-sejbiet ġodda. 

Emenda 493
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.5.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.5.1. L-istudju ma għandux għalfejn isir 6.5.1. L-istudju ma għandux għalfejn isir 
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jekk ikun disponibbli studju dwar it-
tossiċità akuta permezz tar-rotta tal-
inalazzjoni (6.5.2).

jekk ikun disponibbli studju dwar it-
tossiċità akuta permezz tar-rotta tal-
inalazzjoni (6.5.2).

Il-Metodu Akut tal-Klassi Tossika huwa 
metodu tal-ewwel għażla għal ittestjar in-
vivo. F'ċirkustanzi eċċezzjonali biss 
għandu jsir test ieħor, u f'dak il-każ trid 
tiġi provduta ġustifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-metodu għall-valutazzjoni ta' tossiċità akuta jrid jiġi speċifikat biex jitnaqqas l-għadd ta'
annimali li jintużaw. Fir-Regolament tal-Kunsill (KE) No 440/2008, kemm il-Metodu Akut 
tal-Klassi Tossika kif ukoll il-Metodu tad-Doża Fissa huma ssuġġeriti. Il-Metodu Akut tal-
Klassi Tossika juża anqas annimali mill-Metodu tad-Doża Fissa u għalhekk għandu jkun il-
metodu li jintgħażel

Emenda 494
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.5.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.5.2. L-ittestjar permezz tar-rotta tal-
inalazzjoni jkun xieraq jekk l-esponiment 
tal-bnedmin permezz tal-inalazzjoni 
x'aktarx li jqis il-pressjoni tal-fwar tas-
sustanza u/jew il-possibbiltà ta' esponiment 
għall-aerosols, il-partikuli jew it-taqtiriet 
żgħar b'daqs inalabbli.

6.5.2. L-ittestjar permezz tar-rotta tal-
inalazzjoni jkun xieraq biss jekk dan ikun 
jikkostitwixxi r-rotta primarja tal-
esponiment tal-bniedem li jqis il-pressjoni 
tal-fwar tas-sustanza u/jew il-possibbiltà ta'
esponiment għall-aerosols, il-partikuli jew 
it-taqtiriet żgħar b'daqs inalabbli. Il-
Metodu Akut tal-Klassi Tossika huwa l-
metodu tal-ewwel għażla għall-ittestjar in-
vivo. F'ċirkustanzi eċċezzjonali biss 
għandu jintuża t-test klassiku 
“konċentrazzjoni letali” (LC50). 
Ġustifikazzjoni għall-użu ta' test ieħor 
għandha tiġi provduta.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ittestjar permezz ta' rotot ta' esponiment multipli m'għandux ikun meħtieġ jekk il-
klassifikazzjoni tar-riskju tkun l-objettiv primarju. Reviżjoni tar-rekwiżiti tad-dejta biex jiġi 
abbandunat ittestjar żejjed tista' tnaqqas b'mod konsiderevoli l-ispejjeż u l-użu tal-annimali. 
F'każijiet fejn l-inalazzjoni tippreżenta sitwazzjoni ta' esponiment primarju għall-bniedem, it-
test linja gwida għat-tnaqqis tal-annimali tal-Klassi Tossika Akuta tal-OECD għandu jintuża 
flok il-metodu klassiku ta' vvalenar letali. 

Emenda 495
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.5.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.5.3. L-ittestjar permezz tar-rotta tal-
ġilda jkun xieraq jekk:

imħassar

(1) l-inalazzjoni tas-sustanza x'aktarx li 
ma tkunx possibbli; u

(2) il-kuntatt mal-ġilda waqt il-
produzzjoni u/jew l-użu x'aktarx li jkun 
possibbli; u

(3) il-proprjetajiet fiżikokimiċi u 
tossikoloġiċi jindikaw il-potenzjal għal 
rata ta' assorbiment sinifikanti mill-ġilda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit tad-dejta għandu jitħassar abbażi tal-analiżi li ssemmiet qabel, li sabet li l-
klassifikazzjonijiet tal-ġilda jaqblu jew huma anqas ta' ħsara mill-klassifikazzjonijiet orali fi 
kważi 99% tal-każi. Klassifikazzjonijiet tal-ġilda għalhekk jistgħu jiġu bbażati fuq qari dirett 
mid-dejta orali. 
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Emenda 496
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II -Titolu 1 - tabella - taqsima 6.6.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.6.1. L-istudju dwar it-tossiċità fuq 
perjodu ta' żmien qasir (28 jum) ma 
għandux għalfejn isir jekk:

6.6.1. L-istudju dwar it-tossiċità fuq 
perjodu ta' żmien qasir (28 jum) ma 
għandux għalfejn isir jekk:

– ikun disponibbli studju dwar it-tossiċità 
kronika jew subkronika (90 jum), sakemm 
ikunu ntużaw speċijiet, dożaġġ, solvent u 
rotta ta' amministrazzjoni xierqa; jew

– ikun disponibbli jew ippjanat studju 
dwar it-tossiċità kronika jew subkronika 
(90 jum), sakemm ikunu ntużaw jew ikunu 
ser jintużaw speċijiet, dożaġġ, solvent u 
rotta ta' amministrazzjoni xierqa; jew

– fejn sustanza tiddiżintegra minnufih u 
jkun hemmm biżżejjed dejta dwar il-
prodotti sekondarji; jew

– fejn sustanza tiddiżintegra minnufih u 
jkun hemmm biżżejjed dejta dwar il-
prodotti sekondarji; jew

– l-esponiment rilevanti tal-bniedem ikun 
jista' jiġi eskluż skont l-Anness IV, it-
taqsima 3

– l-esponiment rilevanti tal-bniedem ikun 
jista' jiġi eskluż skont l-Anness IV, it-
taqsima 3.

Ir-rotta xierqa għandha tingħażel abbażi 
ta' dan li ġej:

L-ittestjar permezz tar-rotta tal-ġilda jkun 
xieraq jekk:

L-ittestjar għandu jsir permezz tar-rotta 
orali sakemm:

(1) l-inalazzjoni tas-sustanza x'aktarx li 
ma tkunx possibbli; u

(1) ir-rotta primarja ta' esponiment tal-
bniedem tkun tal-ġilda, u tkun issodisfat 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

- il-proprjetajiet fiżikokimiċi u 
tossikoloġiċi, inkluż studju in-vitro tal-
penetrazzjoni fil-ġilda (i.e. OECD TG 
428), ikunu jindikaw li bijodisponibilità 
tkun sustanzjali; jew

- tossiċità sinifikanti tal-ġilda jew 
penetrazzjoni fil-ġilda tkun aċċettata għal 
sustanzi relatati b'mod strutturali.

(2) il-kuntatt mal-ġilda waqt il-
produzzjoni u/jew l-użu x'aktarx li jkun

(2) ir-rotta primarja ta' esponiment tal-
bniedem tkun l-inalazzjoni, meta tqis il-
pressjoni tal-fwar tas-sustanza u x'aktarx 
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possibbli; u il-frekwenza, il-kobor u d-dewmien tal-
esponiment għall-aerosols, il-partikuli jew 
it-taqtiriet żgħar b'daqs inalabbli.

(3) il-proprjetajiet fiżikokimiċi u 
tossikoloġiċi jindikaw il-potenzjal għal 
rata ta' assorbiment sinifikanti mill-ġilda.

L-ittestjar permezz tar-rotta tal-inalazzjoni 
jkun xieraq jekk l-esponiment tal-
bnedmin permezz tal-inalazzjoni x'aktarx 
li jqis il-pressjoni tal-fwar tas-sustanza 
u/jew il-possibbiltà ta' esponiment għall-
aerosols, il-partikuli jew it-taqtiriet żgħar 
b'daqs inalabbli.

L-ittestjar għandu jsir biss permezz ta'
rotta waħda ta' esponiment. Stimi ta'
tossiċità permezz ta' rotot oħra għandu 
jkun ibbażat fuq mudellar 
farmakokinetiku.

L-istudju dwar it-tossiċità subkronika 
(90 jum) (il-Livell II, it-taqsima 6.6.2) 
għandu jkun propost mill-applikant jekk: 
il-frekwenza u d-dewmien tal-esponiment 
tal-bniedem jindikaw li studju fuq perjodu 
ta' żmien itwal ikun xieraq; u tiġi 
ssodisfata waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

L-istudju dwar it-tossiċità subkronika 
(90 jum) (il-Livell II, it-taqsima 6.6.2) 
għandu jkun propost mill-applikant 
minflok l-istudju ta' 28 jum jekk: il-
frekwenza u d-dewmien tal-esponiment tal-
bniedem jindikaw li studju aktar minn 
xahar u anqas minn sena ikun xieraq u 
dejta disponibbli tindika li l-kinetika jew 
il-proprjetajiet l-oħra tas-sustanza jew il-
metaboliti tagħha huma tali li effetti 
negattivi jistgħu ma jingħarfux fi studju 
dwar it-tossiċità fuq perjodu ta' żmien qasir

– dejta disponibbli oħra tindika li s-
sustanza jista' jkollha proprjetà perikoluża 
li ma tistax tingħaraf fi studju dwar it-
tossiċità fuq perjodu ta' żmien qasir; jew

– studji tossikokinetiċi mfassla b'mod 
xieraq juru l-akkumulazzjoni tas-sustanza 
jew tal-metaboliti tagħha f'ċerti tessuti jew 
organi li x'aktarx li ma jintgħarfux fi 
studju dwar it-tossiċità fuq perjodu ta'
żmien qasir iżda li jkunu jistgħu jwasslu 
għal effetti negattivi wara esponimet fit-
tul.

Studji oħra jistgħu jiġu proposti mill-
applikant jew jistgħu jkunu meħtieġa 
f'każ ta':

Għal sustanzi relatati fuq livell molekulari 
ma' tossikanti ta' organi speċifiċi (eż. 
newrotossiċità), għandhom idealment 
ikunu studjati parametri rilevanti oħra fil-
kuntest ta' studju ta' 28 jew 90 jum 
minflok għalihom waħedhom, eż. Studju 
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tan-newrotossiċità. Studji oħra waħidhom 
għandhom ikunu limitati għal ċirkostanzi 
eċċezzjonali.

– nuqqas li jiġi identifikat NOAEL fl-
istudju ta' 28 jew 90 jum, sakemm ir-
raġuni għan-nuqqas ta' identifikazzjoni 
ta' NOAEL ma tkunx in-nuqqas ta' effetti 
tossiċi negattivi; jew

– tossiċità ta' tħassib partikolari (eż. effetti 
serji/severi); jew

– indikazzjonijiet ta' effett li għalih l-
evidenza disponibbli ma tkunx xierqa
għall-karatterizzazzjoni tossikoloġika 
u/jew tar-riskji. F'każijiet bħal dawn jista'
jkun aktar xieraq li jsiru studji 
tossikoloġiċi speċifiċi li jitfasslu biex 
jinvestigaw dawn l-effetti (eż. l-
immunotossiċità, in-newrotossiċità); jew

– ir-rotta tal-esponiment użata fl-istudju 
inizjali b'dożi ripetuti ma kinitx xierqa fir-
rigward tar-rotta prevista ta' esponiment 
tal-bniedem u l-estrapolazzjoni minn rotta 
għal rotta ma tkunx tista' ssir; jew

– tħassib partikolari rigward l-esponiment 
(eż. l-użu fi prodotti tal-konsumatur li 
jwassal għal livelli ta' esponiment li jkunu 
qrib il-livelli tad-doża li biha tkun 
mistennija t-tossiċità għall-bnedmin); jew

– l-effetti li dehru f'sustanzi b'relazzjoni 
ċara fl-istruttura molekulari mal-
istruttura li qiegħda tiġi studjata, ma ġewx 
individwati fl-istudju ta' 28 jew 90 jum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ biss  studju ta' 28 jew 90 jum. Ebda għarfien sinifikanti ġdid ma joħroġ billi 
jintużaw it-tnejn. Endpoint-combining hija prattika ġeneralment aċċettata għat-titjib tal-
effiċjenza tal-ittestjar u għandha tiġi inkoraġġita bħala mezz biex jitnaqqsu l-istudji tan-
newrotossiċità li ssir għaliha u studji oħra “speċjali”.
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Emenda 497
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II -Titolu 1 - tabella - taqsima 6.6.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.6.2. L-istudju dwar it-tossiċità 
subkronika (90 jum) ma għandux għalfejn 
isir jekk:

6.6.2. L-istudju dwar it-tossiċità 
subkronika (90 jum) ma għandux għalfejn 
isir jekk:

– ikun disponibbli studju affidabbli dwar 
it-tossiċità fuq perjodu ta' żmien qasir 
(28 jum) li juri effetti tossiċi severi skont 
il-kriterji għall-klassifikazzjoni tas-
sustanza bħala R48, li għaliha l-
jiem NOAEL-28 osservati, bl-
applikazzjoni ta' fattur ta' inċertezza xieraq, 
jippermettu estrapolazzjoni lejn il-
jiem NOAEL-90 għall-istess rotta ta'
esponiment; jew

– ikun disponibbli studju affidabbli dwar 
it-tossiċità fuq perjodu ta' żmien qasir 
(28 jum) li juri effetti tossiċi severi skont 
il-kriterji għall-klassifikazzjoni tas-
sustanza bħala R48, li għaliha l-
jiem NOAEL-28 osservati, bl-
applikazzjoni ta' fattur ta' inċertezza xieraq, 
jippermettu estrapolazzjoni lejn il-
jiem NOAEL-90 għall-istess rotta ta'
esponiment; jew

– ikun disponibbli studju affidabbli dwar 
it-tossiċità kronika, sakemm ikunu ntużaw 
speċijiet u rotta ta' amministrazzjoni 
xierqa; jew

– ikun disponibbli studju affidabbli dwar 
it-tossiċità kronika, sakemm ikunu ntużaw 
speċijiet u rotta ta' amministrazzjoni 
xierqa; jew

– sustanza tiddiżintegra minnufih u jkun 
hemm biżżejjed dejta dwar il-prodotti 
sekondarji (kemm għall-effetti sistemiċi kif 
ukoll għall-effetti fil-post tal-assorbiment); 
jew

– sustanza tiddiżintegra minnufih u jkun 
hemm biżżejjed dejta dwar il-prodotti 
sekondarji (kemm għall-effetti sistemiċi kif 
ukoll għall-effetti fil-post tal-assorbiment); 
jew

– is-sustanza ma tkunx reattiva, tkun 
insolubbli u ma tkunx inalabbli u ma jkunx 
hemm evidenza ta' tossiċità f'"test ta'
limitu" ta' 28 jum, b'mod partikolari jekk 
it-tali tendenza tkun ikkombinata ma'
esponiment limitat tal-bniedem. 

– is-sustanza ma tkunx reattiva, tkun 
insolubbli u ma tkunx inalabbli u ma jkunx 
hemm evidenza ta' tossiċità f'"test ta'
limitu" ta' 28 jum, b'mod partikolari jekk 
it-tali tendenza tkun ikkombinata ma'
esponiment limitat tal-bniedem. 

Ir-rotta xierqa għandha tingħażel abbażi 
ta' dan li ġej:

L-ittestjar permezz tar-rotta tal-ġilda jkun 
xieraq jekk:

L-ittestjar għandu jsir permezz tar-rotta 
orali sakemm:

(1) il-kuntatt mal-ġilda waqt il-
produzzjoni u/jew l-użu x'aktarx li jkun 

(1) ir-rotta primarja tal-esponiment tal-
bnidem tkun tal-ġilda, u tkun ssodisfata 
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possibbli; u waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

- il-proprjetajiet fiżikokimiċi u 
tossikoloġiċi, inkluż studju in-vitro tal-
penetrazzjoni fil-ġilda (i.e. OECD TG 
428), ikunu jindikaw li l-bijodisponibilità 
tal-ġilda tkun sustanzjali; jew

- tossiċità sinifikanti tal-ġilda jew 
penetrazzjoni fil-ġilda tkun rikonoxxuta
għal sustanzi relatati b'mod strutturali.

(2) il-proprjetajiet fiżikokimiċi jindikaw 
rata ta' assorbiment sinifikanti mill-ġilda; 
u

(2) ir-rotta primarja ta' esponiment tal-
bniedem tkun l-inalazzjoni, meta tqis il-
pressjoni tal-fwar tas-sustanza u x'aktarx 
il-frekwenza, il-kobor u d-dewmien tal-
esponiment għall-aerosols, il-partikuli jew 
it-taqtiriet żgħar b'daqs inalabbli.

(3) tiġi ssodisfata waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

– it-test tas-tossiċità dermali akuta juri 
tossiċità b'dożi li jkunu aktar baxxi minn 
dawk li ntużaw fit-test tat-tossiċità orali; 
jew

– l-istudji dwar l-irritazzjoni tal-ġilda 
u/jew tal-għajnejn juru effetti sistemiċi 
jew evidenza oħra ta' assorbiment; jew

– testijiet in vitro jindikaw assorbiment 
dermali sinifikanti; jew

– tinstab tossiċità dermali sinifikanti jew 
penetrazzjoni dermali għal sustanzi 
relatati strutturalment.

L-ittestjar permezz tar-rotta tal-inalazzjoni 
jkun xieraq jekk:

– l-esponiment tal-bnedmin permezz tal-
inalazzjoni x'aktarx li jqis il-pressjoni tal-
fwar tas-sustanza u/jew il-possibbiltà ta'
esponiment għall-aerosols, il-partikuli jew 
it-taqtiriet żgħar b'daqs inalabbli.

L-ittestjar għandu jsir biss permezz ta' 
rotta waħda ta' esponiment. Stimi ta' 
tossiċità permezz ta' rotot oħra għandu 
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jkun ibbażat fuq mudellar 
farmakokinetiku.

Studji oħra jistgħu jiġu proposti mill-
applikant jew jistgħu jkunu meħtieġa 
f'każ ta':

Għal sustanzi relatati fuq livell molekulari 
ma' tossikanti ta' organi speċifiċi (eż. 
newrotossiċità), għandhom idealment 
ikunu studjati parametri rilevanti oħra fil-
kuntest ta' studju ta' 28 jew 90 jum 
minflok għalihom waħedhom, eż. Studju 
tan-newrotossiċità. Studji oħra għalihom 
waħedhom għandhom ikunu limitati għal 
ċirkostanzi eċċezzjonali. 

– nuqqas li jiġi identifikat NOAEL fl-
istudju ta' 90 jum, sakemm ir-raġuni 
għan-nuqqas ta' identifikazzjoni ta'
NOAEL ma tkunx in-nuqqas ta' effetti 
tossiċi negattivi; jew

– tossiċità ta' tħassib partikolari (eż. effetti 
serji/severi); jew

– indikazzjonijiet ta' effett li għalih l-
evidenza disponibbli ma tkunx xierqa 
għall-karatterizzazzjoni tossikoloġika 
u/jew tar-riskji. F'każijiet bħal dawn jista'
jkun aktar xieraq li jsiru studji 
tossikoloġiċi speċifiċi li jitfasslu biex 
jinvestigaw dawn l-effetti (eż. l-
immunotossiċità, in-newrotossiċità); jew

– tħassib partikolari rigward l-esponiment 
(eż. l-użu fi prodotti tal-konsumatur li 
jwassal għal livelli ta' esponiment li jkunu 
qrib il-livelli tad-doża li biha tkun 
mistennija t-tossiċità għall-bnedmin).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ biss studju ta' 28 jew ta' 90 jum. Ebda għarfien sinifikanti ġdid ma joħroġ billi 
jintużaw it-tnejn. Endpoint combining hija prattika ġeneralment aċċettata għat-titjib tal-
effiċjenza tal-ittestjar u għandha tiġi inkoraġġita bħala mezz biex jitnaqqsu l-studji tan-
newrotossiċità li ssir għalija u studji oħra “speċjali”.
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Emenda 498
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II -Titolu 1 - tabella - taqsima 6.6.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.6.3. Studju dwar it-tossiċità b'dożi 
ripetuti fuq perjodu ta' żmien qasir (≥ 12-il 
xahar) jista' jkun propost mill-applikant 
jew mitlub jekk il-frekwenza u d-dewmien 
tal-esponiment tal-bniedem jindikaw li 
studju fuq perjodu itwal ta' żmien ikun 
xieraq u jekk tkun issodisfata waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

6.6.3. Studju dwar it-tossiċità b'dożi ripetuti 
fuq perjodu ta' żmien qasir (≥ 12-il xahar) 
jista' jkun propost mill-applikant jew mitlub 
biss jekk:

- il-frekwenza, il-kobor u d-dewmien tal-
esponiment tal-bniedem jindikaw li 
evalwazzjoni ta' riskju kroniku tkun 
xierqa; u 

- l-istudju ta' 28 jum jew ta' 90 jum ikun 
wera effetti serji jew severi ta' tossiċità li 
għalihom l-evidenza disponibbli ma tkunx 
xierqa għal evalwazzjoni tossikoloġika jew 
għal karatterizzazzjoni tar-riskju; jew

- jekk l-applikazzjoni ta' fattur xieraq ta'
inċertezza ma jkunx biżżejjed protettiv 
għal skopijiet ta' valutazzjoni tar-riskju. 

- l-effetti li dehru f'sustanzi b'relazzjoni 
ċara fl-istruttura molekulari mal-
istruttura li qed tkun studjata, ma 
ngħarfux fl-istudju ta' 28 jum jew ta'
90 jum; jew
- is-sustanza jista' jkollha proprjetà 
perikoluża li ma tkunx tista' tingħaraf fi 
studju ta' 90 jum.

Jekk dejta ta' karċinoġeniċità tkun 
mitluba wkoll u għadha mhix disponibbli, 
għandhom isiru studji ta' doża ripetuta 
fuq perjodu ta' żmien twil u ta'
karċinoġeniċità billi jintuża l-protokol ta'
studju kombinat tal-OECD it-TG 453.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Studji fit-tul tat-tossiċità jiswew ħafna kemm f'termini ekonomiċi kif ukoll f'dawk tal-benesseri 
tal-annimali u jistgħu ġeneralment jiġu evitati permezz ta'  metodi tekniċi xierqa ta' statistika 
(eż. Estrapolazzjoni minn studji fuq perjodu ta' żmien iqsar). F'każijiet eċċezzjonali fejn dejta 
empirika tkun meqjusa meħtieġa, l-ittestjar għandu jsir fuq speċi waħda, u fejn ikun 
ikkunsidrat ir-riskju tal-kanċer, għandu jkun mitlub studju kombinat  ta' tossiċità kronika u 
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karċinoġeniċità minflok studji separati għalihom għal dawn iż-żewġ punti tat-tmiem. 

Emenda 499
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II -Titolu 1 - tabella - taqsima 6.6.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.6.4. Studji oħra jistgħu jiġu proposti 
mill-applikant jew jistgħu jkunu meħtieġa 
f'każ ta':

imħassar

- tossiċità ta' tħassib partikolari (eż. effetti 
serji/severi); jew

- indikazzjonijiet ta' effett li għalih l-
evidenza disponibbli ma tkunx xierqa 
għall-evalwazzjoni tossikoloġika u/jew 
tar-riskji. F'każijiet bħal dawn jista' jkun 
aktar xieraq li jsiru studji tossikoloġiċi 
speċifiċi li jitfasslu biex jinvestigaw dawn
l-effetti (eż. l-immunotossiċità, in-
newrotossiċità); jew

- tħassib partikolari rigward l-esponiment 
(eż. l-użu fi prodotti tal-konsumatur li 
jwassal għal livelli ta' esponiment li jkunu 
qrib il-livelli tad-doża li biha tkun 
osservata t-tossiċità għall-bnedmin).

Jekk ikun magħruf li sustanza għandha 
effett negattiv fuq il-fertilità, u tissodisfa l-
kriterji għall-klassifikazzjoni bħala Ripr 
Kat 1A jew 1B: Jekk tista' tkun ta' ħsara 
għall-fertilità (H360F), u d-dejta 
disponibbli hija xierqa biex tappoġġa
valutazzjoni tar-riskju robusta, ma jkun 
meħtieġ l-ebda ttestjar ulterjuri għall-
fertilità. Madankollu, l-ittestjar tat-
tossiċità għall-iżvilupp għandu jitqies.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Repetizzjoni bla bżonn ta' miżuri msemmijin f' 6.6.2., 6.6.3. and 6.7.

Emenda 500
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II -Titolu 1 - tabella - taqsima 6.7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.7. L-istudji ma hemmx għalfejn isiru 
jekk:

6.7. L-istudji ma hemmx għalfejn isiru 
jekk:

– ikun magħruf li s-sustanza hija 
karċinoġen ġenotossiku u jkunu 
implimentati miżuri xierqa ta' ġestjonui tar-
riskji; jew

– ikun magħruf li s-sustanza hija 
karċinoġen ġenotossiku u jkunu 
implimentati miżuri xierqa ta' ġestjonui tar-
riskji; jew

– ikun magħruf li s-sustanza hija ċellola 
bijoloġika u jkunu implimentati miżuri 
xierqa ta' ġestjonui tar-riskji; jew

– ikun magħruf li s-sustanza hija ċellola 
bijoloġika u jkunu implimentati miżuri 
xierqa ta' ġestjoni tar-riskji; jew

– is-sustanza jkollha attività tossikoloġika 
baxxa (ma tidher l-ebda evidenza ta' 
tossiċità fit-testijiet disponibbli), ikun jista' 
jiġi ppruvat minn dejta tossikokinetika li 
ma jseħħ l-ebda assorbiment sistemiku 
permezz ta' rotot ta' esponiment rilevanti 
(eż. konċentrazzjonijiet tal-plażma/tad-
demm taħt il-limitu ta' individwazzjoni bl-
użu ta' metodu sensittiv u n-nuqqas tas-
sustanza u tal-metaboliti tas-sustanza fl-
awrina, fil-bila jew fl-arja minfuħa 'l barra) 
u ma jkunx hemm esponiment tal-bniedem 
jew esponiment tal-bniedem sinifikanti.

– is-sustanza jkollha attività tossikoloġika 
baxxa (ma tidher l-ebda evidenza ta' 
tossiċità fit-testijiet disponibbli), ikun jista' 
jiġi ppruvat minn dejta tossikokinetika li 
ma jseħħ l-ebda assorbiment sistemiku 
permezz ta' rotot ta' esponiment rilevanti 
(eż. konċentrazzjonijiet tal-plażma/tad-
demm taħt il-limitu ta' individwazzjoni bl-
użu ta' metodu sensittiv u n-nuqqas tas-
sustanza u tal-metaboliti tas-sustanza fl-
awrina, fil-bila jew fl-arja minfuħa 'l barra) 
u ma jkunx hemm esponiment tal-bniedem 
jew esponiment tal-bniedem sinifikanti.

Jekk ikun magħruf li sustanza għandha 
effett negattiv fuq il-fertilità, u tissodisfa l-
kriterji għall-klassifikazzjoni bħala Ripr 
Kat 1A jew 1B: Jekk tista' tkun ta' ħsara 
għall-fertilità (H360F), u d-dejta 
disponibbli hija xierqa biex tappoġġa 
valutazzjoni tar-riskju robusta, ma jkun 
meħtieġ l-ebda ttestjar ulterjuri għall-
fertilità. Madankollu, l-ittestjar għat-
tossiċità għall-iżvilupp għandu jitqies.

Jekk ikun magħruf li sustanza għandha 
effett negattiv fuq il-fertilità (eż, ibbażati 
fuq dejta tal-patoloġija tat-testikoli jew 
parametri tal-isperma minn studji ta' doża 
ripetuta għal 90 jum), u tissodisfa l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni bħala Ripr Kat 1A 
jew 1B: Jekk tista' tkun ta' ħsara għall-
fertilità (H360F), u d-dejta disponibbli hija 
xierqa biex tappoġġa valutazzjoni tar-riskju 
robusta, ma jkun meħtieġ l-ebda ttestjar 
ulterjuri għall-fertilità. Madankollu, l-
ittestjar għat-tossiċità għall-iżvilupp ta' 
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qabel it-twelid għandu jitqies.
Jekk ikun magħruf li sustanza tikkawża 
tossiċità fl-iżvilupp, u tissodisfa l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni bħala Ripr Kat 1A 
jew 1B: Jekk tista' tagħmel ħsara lil tarbija 
li tkun għadha ma twelditx (H360D), u d-
dejta disponibbli hija xierqa biex tappoġġa 
valutazzjoni tar-riskju robusta, ma jkun 
meħtieġ l-ebda ttestjar ulterjuri għat-
tossiċita' fl-iżvilupp. Madankollu, l-ittestjar 
għall-effetti fuq il-fertilità għandu jitqies

Jekk ikun magħruf li sustanza tikkawża 
tossiċità fl-iżvilupp, u tissodisfa l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni bħala Ripr Kat 1A 
jew 1B: Jekk tista' tagħmel ħsara lil tarbija 
li tkun għadha ma twelditx (H360D), u d-
dejta disponibbli hija xierqa biex tappoġġa 
valutazzjoni tar-riskju robusta, ma jkun 
meħtieġ l-ebda ttestjar ulterjuri għat-
tossiċita' fl-iżvilupp. Madankollu, l-ittestjar 
għall-effetti fuq il-fertilità għandu jitqies

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kien meħtieġ eżempju tanġibbli ta' effetti riproduttivi negattivi minn tip ta' studju mhux 
ġenerezzjonali. L-eżempju provdut juri l-fatt li effetti negattivi fuq il-fertilità tar-raġel ħafna 
drabi jistgħu jingħarfu fi studju ta' doża ripetuta għal 90 jum, li jiswa anqas u jeqred wisq 
anqas annimali minn studju speċifiku dwar tossiċità riproduttiva

Emenda 501
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II -Titolu 1 - tabella - taqsima 6.7.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.7.1. Dan l-istudju ma għandux għalfejn 
isir jekk:

6.7.1. Dan l-istudju ma għandux għalfejn 
isir jekk:

– ikun magħruf li s-sustanza hija 
karċinoġen ġenotossiku u jkunu 
implimentati miżuri xierqa ta' ġestjonui tar-
riskji; jew

– ikun magħruf li s-sustanza hija 
karċinoġen ġenotossiku u jkunu 
implimentati miżuri xierqa ta' ġestjoni tar-
riskji; jew

– ikun magħruf li s-sustanza hija ċellola 
bijoloġika u jkunu implimentati miżuri 
xierqa ta' ġestjonui tar-riskji; jew

– ikun magħruf li s-sustanza hija ċellola 
bijoloġika u jkunu implimentati miżuri 
xierqa ta' ġestjoni tar-riskji; jew

– l-esponiment rilevanti tal-bniedem ikun 
jista' jiġi eskluż skont l-Anness IV, it-
taqsima 3; jew

–mhemm l-ebda esponiment sinifikanti 
tal-bniedem skont l-Anness IV, it-
taqsima 3; jew

– ikun disponibbli studju dwar it-tossiċità – ikun disponibbli studju dwar it-tossiċità 
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fl-iżvilupp ta' qabel it-twelid (il-Livell II, 
6.7.2) jew studju dwar it-tossiċità għar-
riproduzzjoni fuq żewġ ġenerazzjonijiet (il-
Livell II, it-taqsima 6.7.3). 

fl-iżvilupp ta' qabel it-twelid (il-Livell II, 
6.7.2) jew studju dwar it-tossiċità għar-
riproduzzjoni fuq waħda jew żewġ 
ġenerazzjonijiet (il-Livell II, it-taqsima 
6.7.3).. 

Jekk ikun magħruf li sustanza għandha 
effett negattiv fuq il-fertilità, u tissodisfa l-
kriterji għall-klassifikazzjoni bħala Ripr 
Kat 1A jew 1B: Jekk tista' tkun ta' ħsara 
għall-fertilità (H360F), u d-dejta 
disponibbli hija xierqa biex tappoġġa 
valutazzjoni tar-riskju robusta, ma jkun 
meħtieġ l-ebda ttestjar ulterjuri għall-
fertilità. Madankollu, l-ittestjar għat-
tossiċità għall-iżvilupp għandu jitqies.

Jekk ikun magħruf li sustanza għandha 
effett negattiv fuq il-fertilità, u tissodisfa l-
kriterji għall-klassifikazzjoni bħala Ripr
Kat 1A jew 1B: Jekk tista' tkun ta' ħsara 
għall-fertilità (H360F), u d-dejta 
disponibbli hija xierqa biex tappoġġa 
valutazzjoni tar-riskju robusta, ma jkun 
meħtieġ l-ebda ttestjar ulterjuri għall-
fertilità. Madankollu, l-ittestjar għat-
tossiċità għall-iżvilupp ta' qabel it-twelid 
għandu jitqies.

Jekk ikun magħruf li sustanza tikkawża 
tossiċità fl-iżvilupp, u tissodisfa l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni bħala Ripr Kat 1A 
jew 1B: Jekk tista' tagħmel ħsara lil tarbija 
li tkun għadha ma twelditx (H360D), u d-
dejta disponibbli hija xierqa biex tappoġġa 
valutazzjoni tar-riskju robusta, ma jkun 
meħtieġ l-ebda ttestjar ulterjuri għat-
tossiċita' fl-iżvilupp. Madankollu, l-ittestjar 
għall-effetti fuq il-fertilità għandu jitqies. 

Jekk ikun magħruf li sustanza tikkawża 
tossiċità fl-iżvilupp, u tissodisfa l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni bħala Ripr Kat 1A 
jew 1B: Jekk tista' tagħmel ħsara lil tarbija 
li tkun għadha ma twelditx (H360D), u d-
dejta disponibbli hija xierqa biex tappoġġa 
valutazzjoni tar-riskju robusta, ma jkun 
meħtieġ l-ebda ttestjar ulterjuri għat-
tossiċita' fl-iżvilupp. Madankollu, l-ittestjar 
għall-effetti fuq il-fertilità għandu jitqies. 

F'każijiet fejn hemm tħassib serju dwar il-
potenzjal ta' effetti negattivi fuq il-fertilità 
jew l-iżvilupp, l-applikant jista' jipproponi 
jew studju dwar it-tossiċità fl-iżvilupp ta'
qabel it-twelid (il-Livell II, it-
taqsima 6.7.2) jew studju dwar it-tossiċità 
għar-riproduzzjoni fuq żewġ
ġenerazzjonijiet (il-Livell II, it-
taqsima 6.7.3), minflok l-istudju tal-
iskrining.

F'każijiet fejn hemm tħassib serju dwar il-
potenzjal ta' effetti negattivi fuq il-fertilità 
jew l-iżvilupp, l-applikant jista' jipproponi 
studju mtejjeb dwar it-tossiċità għar-
riproduzzjoni fuq ġenerazzjoni waħda, bi 
jew mingħajr modulu tat-tossiċità fl-
iżvilupp ta' qabel it-twelid  (il-Livell II, it-
taqsima 6.7.3), minflok l-istudju tal-
iskrining.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Editjar tekniku żgħir; ara l-Ġustifikazzjoni għat-Taqsima 6.7.3 għal aktar diskussjoni.
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Emenda 502
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.7.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.7.2. Inizjalment l-istudju għandu jsir fuq 
speċi waħda. Deċiżjoni dwar il-ħtieġa li 
jsir studju f'dan il-livell ta' tunnellaġġ jew 
f'li jmiss fuq speċi oħra għandha tkun 
ibbażata fuq l-eżitu tal-ewwel test u fuq id-
dejta l-oħra kollha disponibbli u rilevanti.

6.7.2. L-istudju għandu jsir fuq speċi 
waħda biss, idealment ikkombinat ma'
studju mtejjeb dwar it-tossiċità għar-
riproduzzjoni fuq ġenerazzjoni waħda
(Livell II, taqsima 6.7.3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Reviżjoni retrospettiva ta' sustanzi fid-dejtabejż ta' Sustanzi Kimiċi Ġodda tal-UE turi li 
anqas minn 5% tas-sustanzi ttestjati fi studji dwar it-tossiċità tal-iżvilupp huma kklassifikati 
bħala ta' ħsara għall-iżvilupp. Meta wieħed jara l-prevalenza baxxa ta' dan l-effett, jirriżulta 
li l-probabilità ta' riżultat “negattiv falz” billi tiġi ttestjata speċi waħda huwa baxx l-istess. 
Min-naħa l-oħra, ittestjar ta' rutina fuq it-tieni speċi jista' jonfoħ ir-rata ta' sejbiet pożitivi 
foloz, u jnaqqas għall-aħħar mill-ispċifiċità ta' strateġija tal-ittestjar. Fil-fatt, ittestjar fit-tieni 
speċi la għandu jkun mitlub u lanqas inkoraġġit.

Emenda 503
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.7.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.7.3. Studju dwar it-tossiċità għar-
riproduzzjoni fuq żewġ ġenerazzjonijiet, 
speċi waħda, raġel u mara, rotta ta'
amministrazzjoni l-aktar xierqa, filwaqt li 
titqies ir-rotta probabbli ta' esponiment tal-
bniedem, sakemm ma jkunx diġà pprovdut 
bħala parti mir-rekwiżiti tal-Livell I

6.7.3. Studju mtejjeb dwar it-tossiċità għar-
riproduzzjoni fuq ġenerazzjoni waħda, 
speċi waħda, raġel u mara, rotta ta'
amministrazzjoni l-aktar xierqa, filwaqt li 
titqies ir-rotta probabbli ta' esponiment tal-
bniedem.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Li jsiru  studji ta' rutina multiġenerazzjonali m'għandhiex tkun mitluba jew inkoraġġita.
Analiżi retrospettiva reċenti ta' dejta fejn ġew eżaminati aktar minn 350 studju fuq żewġ 
ġenerazzjonijiet wrew li bejn wieħed u ieħor fid-99% tal-każi, it-trobbija tat-tieni 
ġenerazzjoni ma kkontribwiet xejn la għall-klassifikazzjoni regolatorja u lanqas għall-
valutazzjoni tar-riskju u li ma setax jinġabar mid-dejta tal-ewwel ġenerazzjoni. Rekwiżiti 
tad-dejta għandhom jiġu riveduti biex jirriflettu din l-innovazzjoni importanti. 

Emenda 504
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.7.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.7.3. Inizjalment l-istudju għandu jsir 
fuq speċi waħda. Deċiżjoni dwar il-ħtieġa 
li jsir studju f'dan il-livell ta' tunnellaġġ 
jew f'li jmiss fuq speċi oħra għandha tkun 
ibbażata fuq l-eżitu tal-ewwel test u fuq id-
dejta l-oħra kollha disponibbli u rilevanti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kien żball li kienet introdotta referenza f'abbozz bikri tar-REACH biex isir studju fuq it-
tieni ġenerazzjoni. Dan kien ġie kkoreġut minn dak iż-żmien, u m'għandux jibqa' għal 
dejjem fir-Regolamenti tal-Prodotti Bijoċidali. 

Emenda 505
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.8.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.8.1. Studju dwar l-assorbiment fil-ġilda 6.8.1. Studju in-vitro dwar l-assorbiment 
fil-ġilda
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Test ta' linja gwida tal-OECD għal irritazzjoni tal-ġilda in vitro ilu disponibbli mill-2004 u 
jista' kompletament jieħu  post il-metodu in vivo għall-għanijiet tar-Regolamenti għall-
Prodotti Bijoċidali. Konsegwentement, dawn ir-rekwiżiti tad-dejta għandhom speċifikament 
jikkwotaw il-metodu in vitro bħala l-uniku approċċ meħtieġ jew aċċettabbli biex jintlaħaq dan 
l-effett.  

Emenda 506
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 6.9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.9. Studju dwar il-karċinoġeniċità jista'
jkun propost mill-applikant jew jista'
jintalab jekk:

6.9. Studju dwar il-karċinoġeniċità jista'
jkun propost mill-applikant jew jista'
jintalab jekk:

- is-sustanza jkollha użu dispersiv wiesa'
jew ikun hemm evidenza ta' esponiment 
tal-bniedem frekwenti jew fuq perjodu ta'
żmien twil; u

- is-sustanza jkollha użu dispersiv wiesa'
jew ikun hemm evidenza ta' esponiment 
tal-bniedem frekwenti jew fuq perjodu ta'
żmien twil; u

- is-sustanza tkun ikklassifikata bħala 
mutaġen tal-kategorija 2 jew ikun hemm 
evidenza mill-istudju(i) b'dożi ripetuti li s-
sustanza tista' twassal għal iperplażija jew 
għal feriti preneoplastiċi.

- is-sustanza tkun ikklassifikata bħala 
mutaġen tal-kategorija 2 jew ikun hemm 
evidenza mill-istudju(i) b'dożi ripetuti li s-
sustanza tista' twassal għal iperplażija jew 
għal feriti preneoplastiċi.

Jekk is-sustanza tkun ikklassifikata bħala 
mutaġen tal-kategorija 1A jew 1B, is-
suppożizzjoni loġika tkun li x'aktarx li 
hemm mekkaniżmu ġenotossiku għall-
karċinoġeniċità. F'dawn il-każijiet, ma 
jkunx meħtieġ test tal-karċinoġeniċità.

Jekk is-sustanza tkun ikklassifikata bħala 
mutaġen tal-kategorija 1A jew 1B, is-
suppożizzjoni loġika tkun li x'aktarx li 
hemm mekkaniżmu ġenotossiku għall-
karċinoġeniċità. F'dawn il-każijiet, ma 
jkunx meħtieġ test tal-karċinoġeniċità.

Jekk tkun mitluba wkoll dejta ta' tossiċità 
fuq perjodu ta' żmien twil u ma tkunx 
disponibbli, għandhom isiru studji dwar 
il-karċinoġeniċità u dożi ripetuti fuq 
perjodu ta' żmien twil billi jintuża l-
protokol ta' studju kombinat tal-OECD it-
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TG 453. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Studji dwar karċinoġeniċità jiswew ħafna kemm f'termini ekonomiċi kif ukoll f'termini tal-
benesseri tal-annimali u ġeneralment jistgħu jiġu evitati permezz ta' analizi tad-dejta tal-
mutaġeniċità/ġenotossiċità (ġeneralment huwa aċċettat li sustanzi li mhumiex ġenotossiċi in 
vivo mhumiex karċinoġeni ġenotossiċi).  Fejn ikun meqjus li dejta empirika tkun meħtieġa, l-
ittestjar għandu jsir biss fi speċi waħda u fejn ikun maħsub li jkun hemm tossiċità kronika, 
għandu jkun mitlub li jsir studju kombinat dwar it-tossiċità kronika u l-karċiniġeniċità 
minflok studji separati għalihom għal dawn iż-żewġ effetti. 

Emenda 507
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella- taqsima 7.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.1. Rekwiżiti għall-ittestjar tat-tossiċità 
tal-ilma fuq annimali vertebrati jistgħu 
jitwarrbu jekk il-profil tal-użu għal 
sustanza ma jindikax potenzjal sinifikanti 
għal esponiment f'ambjent akkwatiku.

7.1. L-ittestjar tat-tossiċità fuq perjodu ta'
żmien twil għandu jkun propost mill-
applikant jekk il-valutazzjoni li saret skont 
il-Livell II turi l-ħtieġa li jkunu investigati 
aktar l-effetti fuq l-organiżmi akkwatiċi. L-
għażla tat-test(ijiet) xieraq/xierqa 
tiddependi mir-riżultati tal-valutazzjoni li 
tkun saret skont il-Livell I.

L-ittestjar tat-tossiċità fuq perjodu ta'
żmien twil għandu jkun propost mill-
applikant jekk il-valutazzjoni li saret skont 
il-Livell II turi l-ħtieġa li jkunu investigati 
aktar l-effetti fuq l-organiżmi akkwatiċi. L-
għażla tat-test(ijiet) xieraq/xierqa 
tiddependi mir-riżultati tal-valutazzjoni li 
tkun saret skont il-Livell I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għall-ittestjar tat-tossiċità tal-ilma għandu jkun iddeterminat mill-esponiment 
aktar milli jkun assolut b'mod partikolari rigward l-ittestjar fuq annimali vertebrati. 



PE439.930v02-00 32/73 AM\811563MT.doc

MT

Emenda 508
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 7.1.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.1.3. Ittestjar tat-tossiċità fuq perjodu ta'
żmien qasir fuq il-ħut: L-applikant jista'
jqis l-ittestjar tat-tossiċità fuq perjodu ta'
żmien twil minflok fuq perjodu ta' żmien 
qasir.

7.1.3. Ittestjar tat-tossiċità fuq perjodu ta'
żmien qasir fuq il-ħut: approċċ tal-limitu

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ tal-limitu tal-ECVAM validat jindirizza t-tossiċità tal-ħut billi fil-bidu jintuża test 
ta' konċentrazzjoni singla (test ta' limitu) li jkollu bżonn anqas ħut imqabbel mal-istudju dwar 
it-tossiċità akuta tal-ħut. L-għażla ta' konċentrazzjoni singla hija bbażata fuq id-derivazzjoni 
ta' konċentrazzjoni tal-limitu mid-dejta tat-tossiċità tal-algi u tad-dafnia (Taqsima 7.1.1.). It-
tossiċità tal-ħut wara tkun ttestjata bil-konċentrazzjoni tal-limitu. Jekk fit-test tal-limitu ma 
jkunx hemm imwiet, il-konċentrazzjoni tal-limitu tkun tista' tintuża bħala sostitut għall-valur 
tal-“konċentrazzjoni letali” (LC50) fil-valutazzjoni ta' aktar periklu jew riskju. 

Emenda 509
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 7.1.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.1.6. L-ittestjar tat-tossiċità fuq perjodu ta'
żmien twil fuq il-ħut, (sakemm ma jkunx 
diġà pprovdut bħala parti mir-rekwiżiti 
tal-Livell I)

7.1.6. L-ittestjar tat-tossiċità fuq perjodu ta'
żmien twil fuq il-ħut, jekk ikun indikat bi 
profil ta' użu ta' sustanza u/jew 
proprjetajiet fiżiċi-kimiċi 

It-tagħrif għandu jiġi pprovdut għall-waħda 
mit-taqsimiet 7.1.6.1, 7.1.6.2 jew 7.1.6.3.

It-tagħrif għandu jiġi pprovdut għall-waħda 
mit-taqsimiet 7.1.6.1, 7.1.6.2 jew 7.1.6.3.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Preżentement mhemmx stipulati kundizzjonijiet biex jagħtu bidu għall-istudji tal-Livell II; 
madankollu, kundizzjonijiet raġonevoli jinkludu l-użu tal-profil/esponiment u l-proprjetajiet 
fiżiċi-kimiċi

Emenda 510
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 7.4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.4.1. Studju ta' tossiċità akuta fuq 
organiżmu ieħor wieħed, mhux akkwatiku 
u mhux fil-mira

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux ċar liema studju hemm maħsub b'dan ir-rekwiżit tad-dejta. L-unika speċi mhix 
akkwatika li spiss tkun soġġetta għal studji ekotossikoloġiċi akuti huma l-għasafar, u taqsima 
separata ta' rekwiżiti ta' dejta tal-għasafar hija inkluża band'oħra. Jekk mhix se tkun 
provduta speċifiċità oħra, inkluża referenza għal linja gwida ta'  test aċċettat fl-UE jew 
internazzjonalment, dan ir-rekwiżit għandu jitħassar. 

Emenda 511
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness II -Titolu 1 - tabella - taqsima 8.1 - introductory part

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.1. Identifikazzjoni ta' kwalunkwe 
sustanza li taqa' fl-ambitu tal-Lista I jew 
tal-Lista II tal-Anness għad-
Direttiva 80/68/KEE dwar il-ħarsien tal-
ilma ta' taħt l-art kontra tniġġiż ikkawżat 
minn ċerti sustanzi perikolużi.

8.1. Identifikazzjoni ta' kwalunkwe 
sustanza li taqa' fl-ambitu tal-Lista I jew 
tal-Lista II tal-Anness għad-
Direttiva 80/68/KEE dwar il-ħarsien tal-
ilma ta' taħt l-art kontra tniġġiż ikkawżat 
minn ċerti sustanzi perikolużi, l-Anness I 
Parti B għad-Direttiva 98/83/KE dwar il-
kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum 
tal-bniedem, jew l-Anness X għad-
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Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri meħtieġa biex jipproteġu lill-bniedem, lill-annimali u lill-ambjent għandhom ukoll 
jinkludu identifikazzjoni tas-sustanzi rilevanti għall-ilma tax-xorb u għall-politika tal-ilma in 
ġenerali. 

Emenda 512
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II -Titolu 1 - tabella - taqsima 11.1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11.1a. Dejta tat-tossiċità tal-għasafar 
m'għandhiex tkun mitluba sakemm il-
profil ta' użu għal sustanza ma jindikax 
potenzjal sinifikanti għall-effetti ta'
esponiment jew ta' ħsara għall-għasafar. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għall-ittestjar fuq l-għasafar għandu jkun iddeterminat mill-esponiment aktar milli 
jkun assolut, b'mod partikolari meta wieħed iqis l-interess biex jitnaqqas l-ittestjar fuq 
annimali vertebrati. 

Emenda 513
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 11.1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11.1.1. Tossiċità orali akuta - dan it-test 
ma għandux għalfejn isir jekk intgħażlet 
speċi ta' għasfur għall-istudju fit-

imħassar
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taqsima 7.4.1

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond gwida teknika tar-REACH, “ftit (jekk hemm) huma ċ-ċirkostanzi li probabbli jwasslu 
għal riskji ta' avvalenament akut tal-għasafar”, u “evidenza minn pestiċidi tissuġġerixxi li 
effetti kroniċi ma jistgħux jiġu kkalkolati b'mod ċert jew implikati mid-dejta ta' tossiċità 
akuta.” Għaldaqstant, dan ir-rekwiżit tad-dejta ser jikkontribwixxi ftit jew xejn għall-
valutazzjoni tar-riskju ambjentali u għalhekk għandu jitħassar. 

Emenda 514
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 11.1.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11.1.2. Tossiċità fuq perjodu qasir ta'
żmien - studju dwar id-dieta fuq tmint 
ijiem tal-anqas fi speċi waħda (għajr it-
tiġieġ)

11.1.2. Tossiċità fuq perjodu qasir ta'
żmien - studju dwar id-dieta fuq tmint 
ijiem fi speċi waħda 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittestjar tat-tossiċità tad-dieta tal-għasafar, fejn indikat bi profil ta' użu u fatturi oħra, 
għandu jkun strettament limitat għal speċi waħda. 

Emenda 515
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II -Titolu 1 - tabella - taqsima 11.1.3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11.1.3 Dan it-test mhux mitlub jekk l-
istudju tat-tossiċità tad-dieta (taqsima 
11.1.2) turi li l-LC50 ikun aktar minn 
2,000 mg/kg. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza:
Gwida teknika tar-REACH: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08

Emenda 516
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II - Titolu 1 - tabella - taqsima 11.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11.2. Effetti fuq l-organiżmi akkwatiċi imħassar
11.2.1. Tossiċità mtawla għal speċi xierqa 
ta' ħut
11.2.2. Effetti fuq ir-riproduzzjoni u r-rata 
tat-tkabbir ta' speċi xierqa ta' ħut
11.2.3. Bijoakkumulazzjoni fi speċi xierqa 
ta' ħut
11.2.4. Riproduzzjoni u rata ta' tkabbir ta'
Daphnia magna

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din it-taqsima u taqsima 7.1. huma duplikati u għandha titħassar. 

Emenda 517
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II -Titolu 1 - tabella - taqsima 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Klassifikazzjoni u tikkettar imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din it-taqsima għandha titħassar sakemm ma jiġux provduti rekwiżiti speċifiċi tad-dejta 
flimkien ma' regoli biex ikunu adattati. 

Emenda 518
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 2 – punt 5.2.1 – paragrafu 1(ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjoni ta' dan l-effett għandha 
tikkonsisti fil-passi konsekuttivi li ġejjin:
(1) evalwazzjoni tad-dejta disponibbli fuq 
il-bniedem, l-annimal u oħrajn, 
(2) Ittestjar in-vivo.
Il-Murine Local Lymph Node Assay 
(rLLNA) huwa metodu tal-ewwel għażla 
għall-ittestjar in vivo bħala test ta'
skrining biex issir distinzjoni bejn 
sensibilizzaturi u non-sensibilizzaturi. L-
LLNA sħiħ għandu jsir meta jkun 
magħruf li tkun mitluba evalwazzjoni tal-
potenza tas-sensibilizzazzjoni. 
F'ċirkostanzi eċċezzjonali biss għandu 
jintuża test ieħor, u f'dak il-każ għandha 
tiġi provduta ġustifikazzjoni.  

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-Local Lymph Node Assay (rLLNA) “ridott” tal-ECVAM validat għandu jkun l-approċċ 
default biex issir distinzjoni bejn sensibilizzaturi u non-sensibilizzaturi tal-ġilda. Referenza: •

ECVAM validation statement: http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ 
rLLNA_20070525_C.pdf  Huwa ta' problema l-fatt li din it-taqsima ma (i) tinkludix regoli 
għal adattament tar-rekwiżiti tad-dejta in vivo, jew (ii) tidentifikax linji gwida għal test 
aċċettat fl-UE u internazzjonalment biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tad-dejta, li huma 
partikolarment kruċjali fil-każ ta' aġenti mikrobjali. 
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Emenda 519
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 2 – punt 5.2.2 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ittestjar għandu jsir permezz tar-rotta 
orali ħlief jekk ir-rotta primarja tal-
esponiment tal-bniedem tkun mistennija li  
tkun l-inalazzjoni. L-ittestjar għandu jsir 
permezz  tar-rotta ta' esponiment ta'
darba biss.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Kif kien diskuss hawn fuq taħt Taqsima 6.5.1., l-ittestjar permezz ta' rotot ta' esponiment 
multiplu m'għandux ikun meħtieġ jekk il-klassifikazzjoni tar-riskju tkun l-objettiv primarju. Ir-
reviżjoni tar-rekwiżiti tad-dejta biex jitneħħa ittestjar żejjed jista' jnaqqas b'mod sinifikanti l-
ispejjeż u l-użu tal-annimali.  Huwa ta' problema l-fatt li din it-taqsima ma (i) tinkludix regoli 
għal adattament tar-rekwiżiti ta' dejta in vivo, jew (ii) tidentifikax linji gwida għal test 
aċċettat fl-UE u internazzjonalment biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tad-dejta , li huma 
partikolarment kruċjali fil-każ ta' aġenti mikrobiċi. 

Emenda 520
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 2 – punt 5.2.2.2 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ittestjar bir-rotta tal-inalazzjoni huwa 
xieraq biss jekk din tikkostitwixxi r-rotta 
primarja għall-esponiment tal-bniedem. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Kif kien diskuss hawn, l-ittestjar permezz ta' rotot ta' esponiment multiplu m'għandux ikun 
meħtieġ jekk il-klassifikazzjoni tar-riskju tkun l-objettiv primarju. Ir-reviżjoni tar-rekwiżiti 
tad-dejta biex jitneħħa ittestjar żejjed jista' jnaqqas b'mod sinifikanti l-ispejjeż u l-użu tal-
annimali.  Huwa ta' problema l-fatt li din it-taqsima ma (i) tinkludix regoli għal adattament 
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tar-rekwiżiti tad- dejta in vivo, jew (ii) tidentifikax linji gwida għal test aċċettat fl-UE u 
internazzjonalment biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tad-dejta , li huma partikolarment kruċjali 
fil-każ ta' aġenti mikrobiċi. 

Emenda 521
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 2 – punt 5.2.2.3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.2.2.3. Doża waħda fil-peritoġdid/taħt il-
ġilda

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

La l-injezzjoni i.p. lanqas dik s.c. ma huma rotot rilevanti ta' esponiment. Konsegwentement, 
il-valur ta' studji bħal dawn għall-valutazzjoni tar-riskju għal bniedem huwa dubjuż, u dan ir-
rekwiżit tad-dejta għandu jitħassar. Huwa ta' problema l-fatt li din it-taqsima ma (i) tinkludix 
regoli għal adattament tar-rekwiżiti tad-dejta in vivo, jew (ii) tidentifikax linji gwida għal test 
aċċettat fl-UE u internazzjonalment biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tad-dejta , li huma 
partikolarment kruċjali fil-każ ta' aġenti mikrobiċi.

Emenda 522
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 2 – punt 5.2.5 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ittestjar għandu jsir permezz tar-rotta 
orali ħlief jekk ir-rotta primarja tal-
esponiment tal-bniedem  tkun mistennija 
li  tkun l-inalazzjoni. L-ittestjar għandu 
jsir permezz  tar-rotta ta' esponiment ta'
darba biss. 

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Ittestjar permezz ta' rotot ta' esponiment multipli m'għandux ikun meħtieġ jew inkoraġġit.  
Huwa ta' problema l-fatt li din it-taqsima ma (i) tinkludix regoli għal adattament tar-rekwiżiti 
tad-dejta in vivo, jew (ii) tidentifikax linji gwida għal test aċċettat fl-UE u internazzjonalment 
biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tad-dejta , li huma partikolarment kruċjali fil-każ ta' aġenti 
mikrobiċi. 

Emenda 523
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 2 – punt 5.2.5.1 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ittestjar bir-rotta tal-inalazzjoni huwa 
xieraq biss jekk din tikkostitwixxi r-rotta 
primarja għall-esponiment tal-bniedem. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ittestjar permezz ta' rotot ta' esponiment multipli m'għandux ikun meħtieġ jew inkoraġġit.  
Huwa ta' problema l-fatt li din it-taqsima ma (i) tinkludix regoli għal adattament tar-rekwiżiti 
tad-dejta in vivo, jew (ii) tidentifikax linji gwida għal test aċċettat fl-UE u internazzjonalment 
biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tad-dejta , li huma partikolarment kruċjali fil-każ ta' aġenti 
mikrobiċi. 

Emenda 524
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 2 – punt 5.3 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jkunx hemm evidenza ta'
tossiċità speċifika fi studji li saru qabel, l-
ittestjar jista' jitwarrab. 

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Dan għandu jkun rekwiżit ta' kundizzjoni għal-Livell II. Huwa ta' problema l-fatt li din it-
taqsima ma (i) tinkludix regoli għal adattament tar-rekwiżiti tad-dejta in vivo, jew (ii) 
tidentifikax linji gwida għal test aċċettat fl-UE u internazzjonalment biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti tad-dejta , li huma partikolarment kruċjali fil-każ ta' aġenti mikrobiċi. 

Emenda 525
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 2 – punt 5.4 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal sustanzi ġodda, għandu jkun 
possibbli li jiġu valutati l-parametri ta'
test mikronukleu in-vivo bħala parti minn 
studju ta' esponiment ripetut. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Fis-settur farmaċewtiku,  kulma jmur qed dejjem isir iżjed  komuni li jiġu inkorporati l-
assaġġi tal-micronukleu fi studji tossiċi ġenerali ta' 28 jew 90 jum fuq il-firien bħala mezz ta'
ġbir b'mod effiċjenti ta' dejta tal-mutaġeniċità bla ma jsir studju għalih waħdu in vivo.  Din it-
taqsima għandha tinkludi (i) regoli għal adattament tar-rekwiżiti tad-dejta in vivo, jew 
(ii)tidentifika linji gwida għal test aċċettat fl-UE u internazzjonalment biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti tad-dejta , li huma partikolarment kruċjali fil-każ ta' aġenti mikrobiċi.

Emenda 526
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 2 – punt 5.5 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jkunx hemm evidenza  ta'
ġenotossiċità fi studji ta' ċelloli somatiċi l-
ittestjar jista' jitwarrab. 

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Dan għandu jkun rekwiżit ta' kundizzjoni għal-Livell II. Huwa ta' problema l-fatt li din it-
taqsima ma (i) tinkludix regoli għal adattament tar-rekwiżiti tad-dejta in vivo, jew (ii) 
tidentifikax linji gwida għal test aċċettat fl-UE u internazzjonalment biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti tad-dejta , li huma partikolarment kruċjali fil-każ ta' aġenti mikrobiċi. 

Emenda 527
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 2 – punt 8.1 – paragrafi 1 and 2(ġodda) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jista' jiġi propost studju dwar it-tossiċità 
tad-dieta tal-għasafar fejn profil ta' użu 
ta' sustanza jkun jindika l-potenzjal għal 
esponiment sinifikanti għall-għasafar. 
Ġeneralment ma jkunx mitlub studju 
dwar ir-riproduzzjoni tal-għasafar, u ma 
jkunx xieraq jekk l-istudju dwar it-
tossiċità tad-dieta (taqsima 8.1.1.) jkun 
juri li l-LC50 jkun aktar minn 5,000
mg/kg.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-ittestjar tat-tossiċità tad-dieta tal-għasafar, fejn indikat bi profil ta' użu u fatturi oħra, 
għandu jkun strettament limitat għal speċi waħda. Referenza: • Gwida teknika tar-REACH: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08 Huwa ta' problema l-fatt li din it-
taqsima ma (i) tinkludix regoli għal adattament tar-rekwiżiti tad-dejta in vivo, jew (ii) 
tidentifikax linji gwida għal test aċċettat fl-UE u internazzjonalment biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti tad-dejta , li huma partikolarment kruċjali fil-każ ta' aġenti mikrobiċi. 

Emenda 528
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 2 – punt 8.2.1 – paragrafu 1 (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti għall-ittestjar tat-tossiċità tal-
ilma fuq annimali vertebrati jistgħu 
jitwarrbu jekk il-profil tal-użu għal 
sustanza ma jindikax potenzjal sinifikanti 
għal esponiment f'ambjent akkwatiku.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għall-ittestjar tat-tossiċità tal-ilma għandha tkun iddeterminata mill-esponiment 
aktar milli tkun assoluta, partikolarment rigward ittestjar fuq annimali vertebrati. Huwa ta'
problema l-fatt li Anness II, Titolu 2, ma (i) jinkludix regoli għal adattament tar-rekwiżiti tad-
dejta in vivo, jew (ii) jidentifikax linji gwida għal test aċċettat fl-UE u internazzjonalment biex 
jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tad-dejta , li huma partikolarment kruċjali fil-każ ta' aġenti 
mikrobiċi. 

Emenda 529
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu 2 – punt 8.7.2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7.2. Mammals imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jitħassar sakemm ma tiġix provduta referenza għal linji gwida għal test aċċettat 
fl-UE u internazzjonalment biex jiġi indirizzat dan ir-rekwiżit tad-dejta. 

Emenda 530
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – heading 1 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dossiers dwar il-prodott għandhom 
jinkludu t-tagħrif meta dan ikun meħtieġ 
biex jiġi stabbilit fejn rilevanti, il-Konsum 
Aċċettabbli ta' Kuljum (ADI), il-Livell 
Aċċettabbli ta' Esponiment tal-Operatur 
(AOEL), il-Konċentrazzjoni Ambjentali 
Prevista (PEC) u l-Konċentrazzjoni 
Prevista li ma tħalli l-Ebda Effett (PNEC).

1. Id-dossiers dwar prodotti bijoċidali
għandhom jinkludu t-tagħrif meta dan ikun 
meħtieġ biex jiġi stabbilit li l-esponiment 
ma jilħaqx il-Limitu tat-Tħassib 
Tossikoloġiku (TTC), jew fejn rilevanti, il-
Konsum Aċċettabbli ta' Kuljum (ADI), il-
Livell Aċċettabbli ta' Esponiment tal-
Operatur (AOEL), il-Konċentrazzjoni 
Ambjentali Prevista (PEC) u l-
Konċentrazzjoni Prevista li ma tħalli l-
Ebda Effett (PNEC). 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-Limitu ta' Tħassib Tossikoloġiku huwa approċċ ta' evalwazzjoni tar-riskju li jibbaża fuq l-
evidenza użat estensivament fl-evalwazzjoni tas-sikurezza ta' materjali li jkollhom kuntatt 
mal-ikel, u sustanzi oħra ta' tossiċità mhix magħrufa iżda li juru riskju baxx għall-bniedem. 
Metakkombinat ma' informazzjoni magħrufa u metaboliżmu mistenni jew imġiba oħra, l-
approċċ ipoġġi s-sustanzi kimiċi fi klassijiet, kull waħda bil-limiti tagħha stess ta' esponiment 
aċċettabbli għall-bniedem. Jekk l-esponiment ma jilħaqx dawn il-livelli baxxi ħafna, it-test 
tat-tossiċità jista' ma jsirx. 

Emenda 531
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness III - punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-testijiet sottomessi għall-fini tal-
awtorizzazzjoni għandhom jitwettqu skont 
il-metodi deskritti fir-Regolament (KE) 
Nru 440/2008. Madankollu jekk metodu 
ma jkunx xieraq jew ma jiġix deskritt, 
għandhom jintużaw metodi oħra li huma, 
kull meta dan ikun possibbli, rikonoxxuti 
internazzjonalment u għandhom jiġu 
ġġustifikati fl-applikazzjoni.

It-testijiet sottomessi għall-fini tal-
awtorizzazzjoni għandhom jitwettqu skont 
il-metodi deskritti fir-Regolament (KE) 
Nru 440/2008. Il-metodi elenkati f'Anness 
I ma jkoprux in-nanomaterjali, ħlief fejn 
hemm imsemmi speċifikament.
Madankollu jekk metodu ma jkunx xieraq 
jew ma jiġix deskritt, għandhom jintużaw 
metodi oħra li huma, kull meta dan ikun 
possibbli, rikonoxxuti internazzjonalment u 
l-validità tagħhom għandha tiġi 
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ġġustifikata fl-applikazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nanomaterjali jintużaw minħabba l-proprjetajiet tagħhom differenti jew imtejba meta 
mqabbla ma' sustanzi fi kwantità. Minħabba d-daqs  żgħir ħafna tagħhom u ż-żieda fl-erja tal-
wiċċ relattiva li tirriżulta, huma jistgħu jippreżentaw riskji ġodda. Il-kumitat xjentifiku 
rilevanti tal-Kummissjoni kkonkluda li l-għarfien dwar il-metodoloġija kemm għall-istimi tal-
esponiment kif ukoll għall-identifikazzjoni tar-riskju jeħtieġ li tiġi żviluppata aktar, validata u 
standardizzata għan-nanomaterjali. Fil-fatt wieħed ma jistax jassumi li l-metodi li jeżistu 
għas-sustanzi kimiċi fi kwantità jipprovdu dejta rilevanti, sakemm ma jiġix speċifikat b'mod 
ċar. 

Emenda 532
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – heading 1 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. It-testijiet sottomessi għall-fini tal-
awtorizzazzjoni għandhom jitwettqu skont 
il-metodi deskritti fir-Regolament (KE) 
Nru 440/2008. Madankollu jekk metodu 
ma jkunx xieraq jew ma jiġix deskritt, 
għandhom jintużaw metodi oħra li huma, 
kull meta dan ikun possibbli, rikonoxxuti 
internazzjonalment u għandhom jiġu 
ġġustifikati fl-applikazzjoni.

5. It-testijiet sottomessi għall-fini tal-
awtorizzazzjoni għandhom jitwettqu skont 
il-metodi deskritti fir-Regolament  tal-
Kunsill (KE) Nru 440/2008. Madankollu 
jekk metodu ma jkunx xieraq jew ma jiġix 
deskritt, għandhom jintużaw metodi oħra li 
huma xjentifikament sodisfaċenti u 
għandhom jiġu ġġustifikati fl-
applikazzjoni.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-frażjoloġija oriġinali tal-Paragrafu 5 tal-Anness III mhix ċara biżżejjed u ser tfixkel l-użu 
ta' alternattivi għall-esperimentazzjoni fuq l-annimali li huma msemmijin fl-Anness IV

Emenda 533
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – heading 1 – paragrafu 7 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta jsir l-ittestjar, għandha tiġi 
pprovduta deskrizzjoni dettaljata 
(speċifikazzjoni) tal-materjal użat u l-
impuritajiet tiegħu. Fejn ikun meħtieġ, id-
dejta kif stabbilita fl-Anness II għandha 
tkun meħtieġa għall-komponenti kimiċi 
tossikoloġiċi/ekotossikoloġiċi rilevanti 
kollha tal-prodott bijoċidali, b'mod 
partikolari jekk il-komponenti jkunu 
sustanzi ta' tħassib kif iddefinit fl-
Artikolu 3.

7. Meta jsir l-ittestjar, għandha tiġi 
pprovduta deskrizzjoni dettaljata 
(speċifikazzjoni) tal-materjal użat u l-
impuritajiet tiegħu.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Mhux aċċettabbli li r-rekwiżiti tad-dejta għall-inklużjoni ta' sustanza attiva fl-Anness I u 
għall-awtorizzazzjoni ta' prodott bijocidali jirriżultaw b'ittestjar doppju jew bir-repetizzjoni 
tat-testijiet, speċjalment jekk dawn jinkludu esperimentazzjoni fuq l-annimali. Sustanzi mhux 
attivi f'formulazzjoni ta' prodott bijoċidali ser ikunu regolati taħt ir-REACH.  Dan il-
provvediment għalhekk għandu jitħassar sabiex tiġi evitata l-konfużjoni jew ittestjar li jista'
jkun duplikat fuq il-vertebrati. 

Emenda 534
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – heading 1 – paragrafu 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fejn teżisti dejta ta' test li tkun ġiet 
iġġenerata qabel ... [ĠU: daħħal id-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 85] b'metodi oħra għajr dawk 
stipulati fir-Regolament (KE) 
Nru 440/2008, l-adegwatezza tat-tali dejta 
għall-finijiet ta' dan ir-Regolament u l-
ħtieġa li jitwettqu testijiet ġodda skont ir-
Regolament (KE) Nru 440/2008 għandhom 
jiġu deċiżi mill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru, abbażi ta' każ b'każ, filwaqt 
li tittqies, fost fatturi oħra, il-ħtieġa li l-

8. Fejn teżisti dejta ta' test li tkun ġiet 
iġġenerata qabel ... [ĠU: daħħal id-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 85] b'metodi oħra għajr dawk 
stipulati fir-Regolament (KE) 
Nru 440/2008, l-adegwatezza tat-tali dejta 
għall-finijiet ta' dan ir-Regolament u l-
ħtieġa li jitwettqu testijiet ġodda skont ir-
Regolament (KE) Nru 440/2008 għandhom 
jiġu deċiżi mill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru konċernat bi qbil mal-
ECHA, abbażi ta' każ b'każ, filwaqt li 
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ittestjar fuq l-annimali vertebrati jitnaqqas 
kemm jista' jkun.

titqies, fost fatturi oħra, il-ħtieġa li l-
ittestjar fuq l-annimali vertebrati jitnaqqas 
kemm jista' jkun.

Or.en

Emenda 535
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1 –punt 3.7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.7. L-istabbiltà waqt il-ħżin - l-istabbiltà u 
l-perjodu ta' konservazzjoni. L-effetti tad-
dawl, it-temperatura u l-umdità fuq il-
karatteristiċi tekniċi tal-prodott bijoċidali; 
ir-reattività mal-materjal tal-kontenituri

3.7. L-istabbiltà waqt il-ħżin - l-istabbiltà u 
l-perjodu ta' konservazzjoni. L-effetti tad-
dawl, it-temperatura u l-umdità fuq il-
karatteristiċi tekniċi tal-prodott bijoċidali; 
ir-reattività mal-materjal tal-kontenituri

L-istabilità waqt il-ħżin u l-perjodu ta'
konservazzjoni jiġu ġeneralment 
determinati abbażi tal-istabilità tas-
sustanza attiva. Fil-każ ta' sustanzi attivi 
li jiddekomponu malajr, l-istabilità waqt 
il-ħżin u l-perjodu ta' konservazzjoni 
jistgħu jiġu determinati b'mezzi oħra 
xjentifiċi u validi, bħall-estrapolazzjoni 
tad-dejta analitika tas-sustanza attiva 
minn esperimenti fuq kemm idum ma 
jeħżien prodott biż-żmien sakemm jilħaq l-
effikaċja tal-limitu.

Or.en

Ġustifikazzjoni

It-testijiet standard għall-istabitià li huma bbażati fuq il-qisien u l-kwantifikazzjoni tas-
sustanza attiva mhumiex xierqa għal prodotti li għandhom sustanzi attivi li jiddekomponu 
malajr, bħalma hu l-ipoklorit tas-sodju. Dawn is-sustanzi huma magħrufin li jiddekomponu lil 
hinn mil-linji gwida aċċettati (limiti tal-FAO u tad-WHO). Għalhekk, f'każijiet bħal dawn, 
ikun aktar xieraq li l-istabilità u l-perjodu ta' konservazzjoni jiġu determinati b'mezzi oħra, 
bħall-estrapolazzjoni tad-dejta analitika tas-sustanza attiva minn esperimenti fuq kemm idum 
ma jeħżien prodott biż-żmien sakemm tilħaq l-effikaċja tal-limitu.  
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Emenda 536
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1 – punt 6.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-istudji mit-Taqsimiet 6.1.1 sa 6.1.3, 
il-prodotti bijoċidali għajr il-gassijiet 
għandhom jiġu amministrati permezz tal-
anqas żewġ rotot, li waħda minnhom
għandha tkun ir-rotta orali. L-għażla tat-
tieni rotta tiddependi fuq in-natura tal-
prodott u r-rotta probabbli ta' esponiment
tal-bniedem għall-prodott. Il-gassijiet u l-
likwidi volatili għandhom jiġu 
amministrati permezz tar-rotta tal-
inalazzjoni.

 Għall-istudji mit-Taqsimiet 6.1.1 sa 6.1.3, 
il-klassifikazzjoni bil-kalkulazzjoni 
għandu jkun l-approċċ default. F'każi 
eċċezzjonali biss għandu jiġi kkunsidrat li 
jsir ittestjar ieħor in-vivo, u f'każijiet bħal 
dawn, ir-rotta tal-esponiment ta' darba l-
aktar rilevanti biss għandha tiġi ttestjata. 
Il-gassijiet u l-likwidi volatili għandhom 
jiġu amministrati permezz tar-rotta tal-
inalazzjoni.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Anness II tad-Direttiva 1999/45/KE jipprovdi “klassifikazzjoni bil-kalkulazzjoni” bħala 
alternattiva għall-ittestjar żejjed in vivo għal preparazzjonijiet formulati li jikkonsistu minn 
sustanzi u ingredjenti oħra li huma kkaratterizzati attivi ħafna. Dan l-approċċ għandu jiġi
promoss taħt ir-Regolamenti tal-Prodotti Bijoċidali. Ir-riċerka turi li studji fuq il-ġilda ma 
jżidux valur aktar u lil hinn mid-dejta orali għal skopijiet ta' klassifikazzjoni tal-periklu 
f'aktar minn 99% tal-każi. Għalhekk, ir-rekwiżiti tad-dejta għandhom jiġu riveduti biex 
jirriflettu dawn is-sejbiet ġodda.

Emenda 537
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1 – punt 6.1.2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.1.2. Tal-ġilda imħassar

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit tad-dejta għandu jitħassar abbażi tal-analiżi msemmija qabel, fejn instab li 
klassifikazzjonijiet tal-ġilda jaqblu ma' jew huma anqas severi mill-klassifikazzjonijiet orali 
f'aktar minn 99% tal-każi.  Il-klassifikazzjonijiet tal-ġilda għalhekk jistgħu jiġu bbażati fuq 
qari dirett mid-dejta orali. 

Emenda 538
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1 – punt 6.1.3 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ittestjar bir-rotta tal-inalazzjoni huwa 
xieraq biss jekk (i) il-klassifikazzjoni bil-
kalkulazzjoni mhix fattibbli u (ii) din 
tikkostitwixxi r-rotta primarja tal-
esponiment tal-bniedem, meta wieħed iqis 
il-pressjoni tal-fwar tas-sustanza u l-
possibilità ta' esponiment għall-erosols, il-
partikuli jew it-taqtiriet żgħar b'daqs 
inalabbli. 
Il-Metodu Akut tal-Klassi Tossika huwa 
metodu tal-ewwel għażla għal ittestjar in-
vivo. F'ċirkostanzi eċċezzjonali biss 
għandu jintuża t-test “konċentrazzjoni 
letali” (LC50). Ġustifikazzjoni għall-użu 
ta' test ieħor għandha tiġi provduta. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Anness II  tad-Direttiva 1999/45/KE jipprovdi “klassifikazzjoni bil-kalkulazzjoni” bħala 
alternattiva għall-ittestjar żejjed in vivo għal preparazzjonijiet formulati li jikkonsistu minn 
sustanzi u ingredjenti oħra li huma kkaratterizzati attivi ħafna. Dan l-approċċ għandu jiġi
promoss taħt ir-Regolamenti tal-Prodotti Bijoċidali. Ir-riċerka turi li studji fuq il-ġilda ma 
jżidux valur aktar u lil hinn mid-dejta orali għal skopijiet ta' klassifikazzjoni tal-periklu 
f'aktar minn 99% tal-każi. Għalhekk, ir-rekwiżiti tad-dejta għandhom jiġu riveduti biex 
jirriflettu dawn is-sejbiet ġodda.  
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Emenda 539
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1 – punt 6.1.4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.1.4. Għall-prodotti bijoċidali maħsuba 
biex jiġu awtorizzati għall-użu ma'
prodotti bijoċidali oħra, it-taħlita tal-
prodotti, fejn possibbli, għandha tiġi 
ttestjata għat-tossiċità akuta tal-ġilda u l-
irritazzjoni tal-ġilda u tal-għajnejn, kif 
ikun xieraq

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit għandu jiġi mħassar, billi jista' jwassal għal użu bla bżonn ta' annimali 
vertebrati fi studji letali/perikolużi b'valur limitat jew l-ebda valur għas-saħħa pubblika lil 
hinn minn dak li jista' jinġabar minn dejta oħra ta' test akut.

Emenda 540
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1 – punt 6.2 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-klassifikazzjoni bil-kalkulazzjoni 
għandha tkun l-approċċ default. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Anness II  tad-Direttiva 1999/45/KE b'mod definit jipprovdi “klassifikazzjoni bil-
kalkulazzjoni” bħala alternattiva għall-ittestjar żejjed in vivo għal preparazzjonijiet formulati 
li jikkonsistu minn sustanzi u ingredjenti oħra li huma kkaratterizzati attivi ħafna. Dan l-
approċċ għandu jiġi promoss b'mod aktar qawwi taħt ir-Regolamenti tal-Prodotti Bijoċidali. 
Referenza: • Directive 1999/45/EC: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 
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Emenda 541
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1 – punt 6.3 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-klassifikazzjoni bil-kalkulazzjoni 
għandha tkun l-approċċ default. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Anness II  tad-Direttiva 1999/45/KE b'mod definit jipprovdi “klassifikazzjoni bil-
kalkulazzjoni” bħala alternattiva għall-ittestjar żejjed in vivo għal preparazzjonijiet formulati 
li jikkonsistu minn sustanzi u ingredjenti oħra li huma kkaratterizzati attivi ħafna. Dan l-
approċċ għandu jiġi promoss b'mod aktar qawwi taħt ir-Regolamenti tal-Prodotti Bijoċidali. 
Referenza: • Directive 1999/45/EC: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML Huwa ta'
problema l-fatt li dan it-Titolu ma jinkludix regoli għal adattament tar-rekwiżiti tad-dejta in
vivo

Emenda 542
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness III- Titolu 1 - taqsima 6.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6.4) Tagħrif dwar l-assorbiment fil-ġilda (6.4) Tagħrif dwar l-assorbiment fil-ġilda
in-vitro

Or. en

Ġustifikazzjoni

Linja gwida għal test tal-OECD għall-irritazzjoni fil-ġilda in vitro kien ilu disponibbli sa 
mill-2004 u jista' kompletament jieħu post il-metodu in vivo għall-għanijiet tar-Regolamenti 
tal-Prodotti Bijoċidali. Konsegwentement, dawn ir-rekwiżiti tad-dejta għandhom 
speċifikament jikkwotaw il-metodu in vitro bħala l-uniku approċċ meħtieġ u aċċettabbli biex 
jissodisfa l-għan ta' din it-Taqsima. 
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Emenda 543
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1  – punt 9.2.1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.2.1. Fejn rilevanti t-tagħrif kollu 
meħtieġ fl-Anness II, it-Taqsima 12

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li għalih saret referenza preżentement m'għandu l-ebda deskrizzjoni tad-dejta 
speċifika li qed titfittex, regoli biex jiġu adattati, jew razzjonal għala approċċ tal-
“klassifikazzjoni bil-kalkolazzjoni” mhux biżżejjed ibbażat fuq id-dejta tal-Anness II għal 
sustanza attiva. 

Emenda 544
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness III - Titolu 1 - taqsima 9.3.1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.3.1.1. It-tossiċità akuta orali, jekk ma 
jkunx diġà sar skont l-Anness II, it-
Taqsima 7

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond gwida teknika tar-REACH, “ftit (jekk hemm) huma ċ-ċirkostanzi li probabli jwasslu 
għal riskji ta' avvalenament akut tal-għasafar”, u “evidenza minn pestiċidi tissuġġerixxi li 
effetti kroniċi ma jistgħux jiġu kkalkolati b'mod ċert jew implikati mid-dejta ta' tossiċità 
akuta.” Għaldaqstant, dan ir-rekwiżit tad-dejta ser jikkontribwixxi ftit jew xejn għall-
valutazzjoni tar-riskju ambjentali u għalhekk għandu jitħassar. 
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Emenda 545
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 1 – punt 9.3.3.1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.3.3.1. It-tossiċità għall-vertebrati 
terrestri għajr l-għasafar

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jitħassar, sakemm ma tiġix provduta referenza għal linji gwida ta' test aċċettat 
fl-UE jew internazzjonalment biex jiġi indirizzat dan ir-rekwiżit tad-dejta. Huwa ta' problema
l-fatt li din it-taqsima ma tinkludix regoli biex jiġi adattati r-rekwiżiti tad-dejta in vivo. 

Emenda 546
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 2 – punt 6.1.1 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-klassifikazzjoni bil-kalkulazzjoni 
għandu jkun l-approċċ default. F'każi 
eċċezzjonali biss għandu jiġi kkunsidrat li 
jsir ittestjar ieħor in-vivo, u f'każijiet bħal 
dawn, ir-rotta tal-esponiment ta' darba l-
aktar rilevanti biss għandha tiġi ttestjata. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Anness II  tad-Direttiva 1999/45/KE jipprovdi “klassifikazzjoni bil-kalkulazzjoni” bħala 
alternattiva għall-ittestjar żejjed in vivo għal preparazzjonijiet formulati li jikkonsistu minn 
sustanzi u ingredjenti oħra li huma kkaratterizzati attivi ħafna. Dan l-approċċ għandu jiġi 
promoss taħt ir-Regolamenti tal-Prodotti Bijoċidali. Ir-riċerka turi li studji fuq il-ġilda ma 
jżidux valur aktar u lil hinn mid-dejta orali għal skopijiet ta' klassifikazzjoni tal-periklu 
f'aktar minn 99% tal-każi. Għalhekk, ir-rekwiżiti tad-dejta għandhom jiġu riveduti biex 
jirriflettu dawn is-sejbiet ġodda.  
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Emenda 547
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 2 – punt 6.1.2 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ittestjar bir-rotta tal-inalazzjoni huwa 
xieraq biss jekk (i) il-klassifikazzjoni bil-
kalkulazzjoni mhix fattibbli u (ii) din 
tikkostitwixxi r-rotta primarja tal-
esponiment tal-bniedem 

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Anness II  tad-Direttiva 1999/45/KE jipprovdi “klassifikazzjoni bil-kalkulazzjoni” bħala 
alternattiva għall-ittestjar żejjed in vivo għal preparazzjonijiet formulati li jikkonsistu minn 
sustanzi u ingredjenti oħra li huma kkaratterizzati attivi ħafna. Dan l-approċċ għandu jiġi 
promoss taħt ir-Regolamenti tal-Prodotti Bijoċidali. Ir-riċerka turi li studji fuq il-ġilda ma 
jżidux valur aktar u lil hinn mid-dejta orali għal skopijiet ta' klassifikazzjoni tal-periklu 
f'aktar minn 99% tal-każi. Għalhekk, ir-rekwiżiti tad-dejta għandhom jiġu riveduti biex 
jirriflettu dawn is-sejbiet ġodda.  

Emenda 548
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 2 – punt 6.2.1 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Klassifikazzjoni bil-kalkolazzjoni 
għandha tkun l-approċċ default. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Anness II  tad-Direttiva 1999/45/KE b'mod definit jipprovdi “klassifikazzjoni bil-
kalkulazzjoni” bħala alternattiva għall-ittestjar żejjed in vivo għal preparazzjonijiet formulati 
li jikkonsistu minn sustanzi u ingredjenti oħra li huma kkaratterizzati attivi ħafna. Dan l-
approċċ għandu jiġi promoss b'mod aktar qawwi taħt ir-Regolamenti tal-Prodotti Bijoċidali. 
Referenza: • Directive 1999/45/EC: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML Huwa ta'
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problema l-fatt li din it-taqsima ma tinkludix regoli għall-adattament tar-rekwiżiti tad-dejta in 
vivo

Emenda 549
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 2 – punt 6.2.2 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Klassifikazzjoni bil-kalkolazzjoni 
għandha tkun l-approċċ default. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Anness II  tad-Direttiva 1999/45/KE b'mod definit jipprovdi “klassifikazzjoni bil-
kalkulazzjoni” bħala alternattiva għall-ittestjar żejjed in vivo għal preparazzjonijiet formulati 
li jikkonsistu minn sustanzi u ingredjenti oħra li huma kkaratterizzati attivi ħafna. Dan l-
approċċ għandu jiġi promoss b'mod aktar qawwi taħt ir-Regolamenti tal-Prodotti Bijoċidali. 
Referenza: • Directive 1999/45/EC: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML Huwa ta'
problema l-fatt li din it-taqsima ma tinkludix regoli għall-adattament tar-rekwiżiti tad-dejta in 
vivo

Emenda 550
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu 2 – punt 6.2.3 – paragrafu 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Klassifikazzjoni bil-kalkolazzjoni 
għandha tkun l-approċċ default. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Anness II  tad-Direttiva 1999/45/KE b'mod definit jipprovdi “klassifikazzjoni bil-
kalkulazzjoni” bħala alternattiva għall-ittestjar żejjed in vivo għal preparazzjonijiet formulati 
li jikkonsistu minn sustanzi u ingredjenti oħra li huma kkaratterizzati attivi ħafna. Dan l-
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approċċ għandu jiġi promoss b'mod aktar qawwi taħt ir-Regolamenti tal-Prodotti Bijoċidali. 
Referenza: • Directive 1999/45/EC: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML Huwa ta'
problema l-fatt li din it-taqsima ma tinkludix regoli għall-adattament tar-rekwiżiti tad-dejta in 
vivo

Emenda 551
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness III - Titolu 2 - taqsima 9.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.1. Effetti fuq l-għasafar imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġ għal prodott formulat. L-Anness II tad-Direttiva 1999/45/KE b'mod definit 
jipprovdi “klassifikazzjoni bil-kalkulazzjoni” bħala alternattiva għall-ittestjar żejjed in vivo 
għal preparazzjonijiet formulati li jikkonsistu minn sustanzi u ingredjenti oħra li huma 
kkaratterizzati attivi ħafna. Dan l-approċċ għandu jiġi promoss b'mod aktar qawwi taħt ir-
Regolamenti tal-Prodotti Bijoċidali.

Emenda 552
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness III - Titolu 2 - taqsima 9.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.2. Effetti fuq organiżmi akkwatiċi imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness II tad-Direttiva 1999/45/KE b'mod definit jipprovdi “klassifikazzjoni bil-
kalkulazzjoni” bħala alternattiva għall-ittestjar żejjed in vivo għal preparazzjonijiet 
formulati li jikkonsistu minn sustanzi u ingredjenti oħra li huma kkaratterizzati attivi ħafna. 
Dan l-approċċ għandu jiġi promoss b'mod aktar qawwi taħt ir-Regolamenti tal-Prodotti 
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Bijoċidali.

Emenda 553
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness III - Titolu 2 - taqsima 9.7.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.7.2. Mammiferi imħassar

Or. el

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jitħassar, sakemm ma tiġix provduta referenza għal linji gwida ta' test aċċettat 
fl-UE jew internazzjonalment biex jiġi indirizzat dan ir-rekwiżit tad-dejta. 

Emenda 554
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness IV – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REGOLI ĠENERALI GĦALL-
ADATTAMENT TAR-REKWIŻITI TAD-
DEJTA

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tiġi provduta dejta meħtieġa stabbilita għall-evalwazzjoni u l-
awtorizzazzjoni ta' ingredjenti attivi sabiex tiġi mħarsa s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u 
biex jiġi evitat id-deterjorament tal-istandards preżenti stabbiliti bid-Direttiva tal-Prodotti 
Bijoċidali 98/8/EC. L-introduzzjoni proposta ta' possibilitajiet għat-twarrib tad-dejta 
tikkuntradixxi l-isforzi għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. 
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Emenda 555
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness IV – introductory paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikant jista' jipproponi li jadatta r-
rekwiżiti tad-dejta stabbiliti fl-Annessi II u 
III skont ir-regoli ġenerali stabbiliti f'dan 
l-Anness. Ir-raġunijiet għat-tali 
adattamenti għar-rekwiżiti tad-dejta 
għandhom jiġu ddikjarati b'mod ċar taħt 
l-intestatura rilevanti tad-dossier
b'referenza għar-regola/i speċifika(ċi) ta'
dan l-Anness.

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tiġi provduta dejta meħtieġa stabbilita għall-evalwazzjoni u l-
awtorizzazzjoni ta' ingredjenti attivi sabiex tiġi mħarsa s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u 
biex jiġi evitat id-deterjorament tal-istandards preżenti stabbiliti bid-Direttiva tal-Prodotti 
Bijoċidali 98/8/EC. L-introduzzjoni proposta ta' possibilitajiet għat-twarrib tad-dejta 
tikkuntradixxi l-isforzi għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. 

Emenda 556
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1.1.3 a (ġdid)(ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1.3a. Metodi ta' kalkulazzjoni għall-
valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa minn
preparazzjonijiet 
Ir-rekwiżiti tad-dejta għall-
preparazzjonijiet jistgħu b'mod ġenerali 
jiġu mwarrba favur l-approċċ ta'
kalkulazzjoni speċifikata fl-Anness II 
mad-Direttiva 1999/45/EC,  li hu 
applikabbli għall-preparazzjonijiet kollha 
u li  jqis ir-riskji kollha għas-saħħa minn 
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sustanzi li jkunu jinsabu fil-preparazzjoni. 
Hemm speċifikament provduta gwida 
għall-kategoriji li ġejjin tal-effetti 
negattivi fuq is-saħħa:
- effetti akuti letali
- effetti mhux letali irreversibbli wara 
esponiment ta' darba 
- effetti serji wara esponiment ripetut jew 
għal ħin twil 
- effetti korrużivi jew irritanti
- effetti ta' sensibilità
- effetti karċinoġeniċi
- effetti mutaġeniċi
- effetti riprotossiċi

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-Anness II  tad-Direttiva 1999/45/KE b'mod definit jipprovdi “klassifikazzjoni bil-
kalkulazzjoni” bħala alternattiva għall-ittestjar żejjed in vivo għal preparazzjonijiet formulati 
li jikkonsistu minn sustanzi u ingredjenti oħra li huma kkaratterizzati attivi ħafna. Dan l-
approċċ għandu jiġi promoss b'mod aktar qawwi taħt ir-Regolamenti tal-Prodotti Bijoċidali. 
Referenza: • Directive 1999/45/EC: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Emenda 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1.4 – paragrafu 2 – punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) ir-riżultati jkunu adegwati għall-għan 
ta' klassifikazzjoni u ttikkettar u tal-
valutazzjoni tar-riskji; u

(2) ir-riżultati jkunu adegwati għall-għan 
ta' klassifikazzjoni u ttikkettar u/jew tal-
valutazzjoni tar-riskji; u

Or.en

Ġustifikazzjoni

Xi testijiet tat-tossiċità (eż. Studji akuti) jintużaw esklussivament għal għanijiet ta'
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klassifikazzjoni u tikkettar u mhux għall-valutazzjoni tar-riskju; għalhekk, huwa importanti li 
dawn l-għanijiet regolatorji differenti jkollhom adattat magħhom il-kliem “u/jew”

Emenda 558
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1.4 – paragrafu 2 – punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) ir-riżultati jkunu adegwati għall-għan 
ta' klassifikazzjoni u ttikkettar u tal-
valutazzjoni tar-riskji; u

(2) ir-riżultati jkunu adegwati għall-għan 
ta' klassifikazzjoni u ttikkettar u/jew tal-
valutazzjoni tar-riskji; u

Or.en

Ġustifikazzjoni

Xi testijiet tat-tossiċità (eż. Studji akuti) jintużaw esklussivament għal għanijiet ta'
klassifikazzjoni u tikkettar u mhux għall-valutazzjoni tar-riskju; għalhekk, huwa importanti li 
dawn l-għanijiet regolatorji differenti jkollhom adattat magħhom il-kliem “u/jew”

Emenda 559
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1.5 – paragrafu 3 – indent 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ikunu adegwati għall-għan ta'
klassifikazzjoni u ttikkettar u valutazzjoni 
tar-riskji,

– ikunu adegwati għall-għan ta'
klassifikazzjoni u ttikkettar u/jew
valutazzjoni tar-riskji,

Or.en

Ġustifikazzjoni

Xi testijiet tat-tossiċità (eż. Studji akuti) jintużaw esklussivament għal għanijiet ta'
klassifikazzjoni u tikkettar u mhux għall-valutazzjoni tar-riskju; għalhekk, huwa importanti li 
dawn l-għanijiet regolatorji differenti jkollhom adattat magħhom il-kliem “u/jew”
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Emenda 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1.5 – paragrafu 3 – indent 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ikunu adegwati għall-għan ta'
klassifikazzjoni u ttikkettar u valutazzjoni 
tar-riskji,

– ikunu adegwati għall-għan ta'
klassifikazzjoni u ttikkettar u/jew
valutazzjoni tar-riskji,

Or.en

Ġustifikazzjoni

Xi testijiet tat-tossiċità (eż. Studji akuti) jintużaw esklussivament għal għanijiet ta'
klassifikazzjoni u tikkettar u mhux għall-valutazzjoni tar-riskju; għalhekk, huwa importanti li 
dawn l-għanijiet regolatorji differenti jkollhom adattat magħhom il-kliem “u/jew”

Emenda 561
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ITTESTJAR MHUX POSSIBBLI 
MIL-LAT TEKNIKU

imħassar

L-ittestjar għal punt tat-tmiem speċifiku 
jista' ma jsirx, jekk teknikament ma jkunx 
possibbli li l-istudju jitwettaq 
b'konsegwenza tal-proprjetajiet tas-
sustanza: eż. ma jistgħux jintużaw 
sustanzi volatili ħafna, reattivi ħafna jew 
instabbli, it-tħallit tas-sustanza mal-ilma 
jista' jikkawża periklu ta' nar jew 
splużjoni jew fejn ir-radjutikkettar tas-
sustanza meħtieġ f'ċerti studji jista' ma 
jkunx possibbli. Il-gwida mogħtija fil-
metodi rilevanti ta' ttestjar, b'mod aktar 
speċifiku dwar il-limitazzjonijiet tekniċi 
ta' metodu speċifiku, għandha dejjem tiġi 
rrispettata.
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Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tiġi provduta dejta meħtieġa stabbilita għall-evalwazzjoni u l-
awtorizzazzjoni ta' ingredjenti attivi sabiex tiġi mħarsa s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u 
biex jiġi evitat id-deterjorament tal-istandards preżenti stabbiliti bid-Direttiva tal-Prodotti 
Bijoċidali 98/8/EC. L-introduzzjoni proposta ta' possibilitajiet għat-twarrib tad-dejta 
tikkuntradixxi l-isforzi għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. 

Emenda 562
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ITTESTJAR IDDETERMINAT 
MILL-ESPONIMENT U MFASSAL 
GĦAL PRODOTT PARTIKOLARI

imħassar

3.1. Ittestjar skont it-Taqsimiet 6 u 7 tal-
Annessi II u III jistgħu ma jsirux abbażi 
ta' kunsiderazzjonijiet ta' esponiment.
3.2. Fil-każijiet kollha, għandha tiġi 
pprovduta dokumentazzjoni adegwata u 
affidabbli. Il-ġustifikazzjoni għandha 
tkun ibbażata fuq valutazzjoni tal-
esponiment skont in-Noti Tekniċi ta'
Gwida.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tiġi provduta dejta meħtieġa stabbilita għall-evalwazzjoni u l-
awtorizzazzjoni ta' ingredjenti attivi sabiex tiġi mħarsa s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u 
biex jiġi evitat id-deterjorament tal-istandards preżenti stabbiliti bid-Direttiva tal-Prodotti 
Bijoċidali 98/8/EC. L-introduzzjoni proposta ta' possibilitajiet għat-twarrib tad-dejta 
tikkuntradixxi l-isforzi għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. 
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Emenda 563
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Anness V – Tip ta' prodotti Nru 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prodotti użati għall-preservazzjoni tal-
materjali fibrużi jew polimerizzati bħalma 
huma l-ġilda, il-gomma jew il-karta jew il-
prodotti tessili bil-kontroll tad-
deterjorament mikrobijoloġiku.

Il-prodotti użati għall-preservazzjoni tal-
materjali fibrużi jew polimerizzati bħalma 
huma l-ġilda, il-gomma jew il-karta jew il-
prodotti tessili bil-kontroll tad-
deterjorament mikrobijoloġiku.

F'dan it-tip jaqgħu wkoll prodotti li 
jaġixxu kontra l-kolonalizzazzjoni ta'
mikroorganiżmi (bħal pereż. mikrobi 
patoġeniċi jew odoroġeniċi) fis-superfiċji 
u b'hekk jipprevienu jew ifixklu l-iżvilupp 
ta' rwejjaħ u/jew joffru benefiċċji oħra 
lill-utent.

Or.de

Ġustifikazzjoni

Il-katalogu tal-gruppi ta' prodotti għandu jkopri wkoll l-applikazzjoni ta' prodotti bijoċidali 
fil-qasam tat-tessuti.

Emenda 564
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Anness V – Tip ta' Prodotti Nru 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tip ta' prodotti Nru 20: - Tip ta' prodotti Nru 20: -Diżinfettanti tal-
ikel u l-għalf
Prodotti użati biex jiddiżinfettaw ikel u 
għalf bil-kontroll ta' organiżmi li jagħmlu
ħsara. 

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jinżamm it-tip ta' prodotti bijoċidali nru 20 ( “Preservattivi għall-ikel u l-
għalf”) iżda d-definizzjoni tiegħu tinħtieġ li tiġi emendata, ladarba dawn il-prodotti bijoċidali 
mhumiex preservattivi iżda diżinfettanti. Per eżempju, prodotti użati biex jiddiżinfettaw l-għalf 
minn patoġeni tal-bniedem bħas-Salmonella ma jilħqux ir-rekwiżiti tar-regolamenti tal-
addittivi tal-għalf. Lanqas ma jaġixxu bħala preservattivi biex ma jħallux l-għalf  tal-annimali 
jeħżien. Dawn il-prodotti għalhekk iridu jiġu meqjusa bħala aġenti diżinfettanti. 

Emenda 565
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Anness V – Tip ta' Prodotti Nru 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tip ta' prodotti Nru 20: - Tip ta' prodotti Nru 20: -Diżinfettanti tal-
ikel u l-għalf
Prodotti użati biex jiddiżinfettaw ikel u 
għalf bil-kontroll ta' organiżmi li jagħmlu 
ħsara. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jinżammu t-tip ta' prodotti nru 20 minħabba li dawn il-prodotti bijoċidali 
mhumiex preservattivi iżda diżinfettanti. Per eżempju, prodotti użati biex jiddiżinfettaw l-għalf 
minn patoġeni tal-bniedem bħas-Salmonella ma jilħqux ir-rekwiżiti tar-regolamenti tal-
addittivi tal-għalf. Verament, il-prodotti ma “jaffettwawx favorevolment l-ikel” lanqas itejbu 
l-prestazzjoni tiegħu u lanqas għandhom azzjoni preservattiva. Huma maħsuba biex jevitaw 
il-kontaminazzjoni tas-Salmonella tal-bajd u tat-tjur u tal-laħam tal-majjal u għalhekk iridu 
jiġu meqjusin bħala aġenti diżinfettanti bl-uniku skop tagħhom ikun li jħarsu s-saħħa tal-
bniedem. 

Emenda 566
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness V – Tip ta' Prodotti Nru 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tip ta' prodotti Nru 20: - Tip ta' prodotti Nru 20: -Diżinfettanti tal-
ikel u l-għalf
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Prodotti użati biex jiddiżinfettaw ikel u 
għalf bil-kontroll ta' organiżmi ta' ħsara. 

Or.en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jinżamm it-tip ta' prodotti bijoċidali nru 20 tad-Direttiva 98/8 
(“Preservattivi għall-ikel u l-għalf”), iżda d-definizzjoni tiegħu tinħtieġ li tiġi emendata, 
minħabba li dawn il-prodotti bijoċidali mhumiex preservattivi iżda diżinfettanti (bħala 
konsegwenza, id-definizzjoni antika wasslet għal kunfużjoni). Per eżempju, prodotti użati biex 
jiddiżinfettaw l-għalf minn patoġeni tal-bniedem bħas-Salmonella ma jilħqux ir-rekwiżiti tar-
regolamenti tal-addittivi tal-għalf. Verament, il-prodotti ma “jaffettwawx favorevolment l-
ikel” lanqas itejbu l-prestazzjoni tiegħu.     

Emenda 567
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness VI - daħla - punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jiġi żgurat livell għoli u 
armonizzat ta' protezzjoni għas-saħħa tal-
bniedem u tal-annimal u għall-ambjent, 
għandu jiġi identifikat kwalunkwe riskju li 
jinħoloq mill-użu ta' prodott bijoċidali. 
Biex dan jintlaħaq, għandha titwettaq 
valutazzjoni tar-riskji biex tiddetermina 
jekk kwalunkwe riskju identifikat matul l-
użu normali propost għall-prodott 
bijoċidali jkunx aċċettabbli jew le. Dan isir 
bit-twettiq ta' valutazzjoni tar-riskji 
assoċjati mal-komponenti individwali 
rilevanti tal-prodott bijoċidali.

2. Sabiex jiġi żgurat livell għoli u 
armonizzat ta' protezzjoni għas-saħħa tal-
bniedem u tal-annimal u għall-ambjent, 
għandu jiġi identifikat kwalunkwe riskju li 
jinħoloq mill-użu ta' prodott bijoċidali. 
Biex dan jintlaħaq, għandha titwettaq 
valutazzjoni tar-riskji biex tiddetermina 
jekk kwalunkwe riskju identifikat matul l-
użu normali propost għall-prodott 
bijoċidali jkunx aċċettabbli jew le. Dan isir 
bit-twettiq ta' valutazzjoni tar-riskji 
assoċjati mal-komponenti individwali 
rilevanti tal-prodott bijoċidali, meta 
jitqiesu b'mod xieraq l-effetti kumulattivi, 
ta' kombinament u sinerġistiċi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni tal-effetti kumulattivi, ta' kombinament u sinerġistiċi jeħtieġ tiġi inkluża 
b'mod espliċitu fil-prinċipji komuni għall-evalwazzjoni tad-dossiers. 
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Emenda 568
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness VI - daħla - punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Valutazzjoni tar-riskju fuq is-sustanza 
attiva jew is-sustanzi preżenti fil-prodott 
bijoċidali hija meħtieġa dejjem. Din tkun 
diġà twettqet għall-għan tal-inklużjoni tas-
sustanza attiva fl-Anness I. Din il-
valutazzjoni tar-riskju għandha tinvolvi l-
identifikazzjoni tal-perikli, u, kif ikun 
xieraq, il-valutazzjoni tad-doża (il-
konċentrazzjoni) – ir-reazzjoni (l-effett), il-
valutazzjoni tal-esponiment u l-
karatterizzazzjoni tar-riskji. Meta ma tistax 
issir valutazzjoni kwantitattiva tar-riskji 
għandha tiġi prodotta valutazzjoni 
kwalitattiva.

3. Valutazzjoni tar-riskju fuq is-sustanza 
attiva jew is-sustanzi preżenti fil-prodott 
bijoċidali hija meħtieġa dejjem. Din tkun 
diġà twettqet għall-għan tal-inklużjoni tas-
sustanza attiva fl-Anness I. Din il-
valutazzjoni tar-riskju għandha tinvolvi l-
identifikazzjoni tal-perikli, u, kif ikun 
xieraq, il-valutazzjoni tad-doża (il-
konċentrazzjoni) – ir-reazzjoni (l-effett), il-
valutazzjoni tal-esponiment u l-
karatterizzazzjoni tar-riskji, meta jitqiesu 
b'mod xieraq l-effetti kumulattivi, ta'
kombinament u sinerġistiċi. Meta ma 
tistax issir valutazzjoni kwantitattiva tar-
riskji għandha tiġi prodotta valutazzjoni 
kwalitattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni tal-effetti kumulattivi, ta' kombinament u sinerġistiċi jeħtieġ tiġi inkluża
b'mod espliċitu fil-prinċipji komuni għall-evalwazzjoni tad-dossiers. 

Emenda 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness VI – daħla – punt 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet 
addizzjonali tar-riskji, bl-istess mod kif 
deskritt hawn fuq, fuq kwalunkwe 
sustanza oħra ta' tħassib preżenti fil-
prodotti bijoċidali fejn rilevanti għall-użu 

imħassar
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tal-prodott bijoċidali.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Mhux aċċettabbli li tintalab valutazzjoni tar-riskju għal sustanzi oħra barra s-sustanzi attivi fi 
prodott bijoċidali. Dan jista' jwassal għal duplikazzjoni ta' proċeduri ta' ittestjar, inkluż l-
esperimentazzjoni fuq l-annimali, billi l-ingredjenti kimiċi kollha wkoll ikollhom jiġu valutati 
fi ħdan l-iskop tar-regolamenti tar-REACH. Id-dejta disponibbli kollha għall-ingredjenti ta'
sustanzi mhux attivi aktarx għandha tkun inkluża fid-dossiers. 

Emenda 570
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness VI – daħla – punt 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet 
addizzjonali tar-riskji, bl-istess mod kif 
deskritt hawn fuq, fuq kwalunkwe 
sustanza oħra ta' tħassib preżenti fil-
prodotti bijoċidali fejn rilevanti għall-użu 
tal-prodott bijoċidali.

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Mhux aċċettabbli li tintalab valutazzjoni tar-riskju għal sustanzi oħra barra s-sustanzi attivi fi 
prodott bijoċidali. Dan jista' jwassal għal duplikazzjoni ta' proċeduri ta' ittestjar, inkluż l-
esperimentazzjoni fuq l-annimali, billi l-ingredjenti kimiċi kollha wkoll ikollhom jiġu valutati 
fi ħdan l-iskop tar-regolamenti tar-REACH. Id-dejta disponibbli kollha għall-ingredjenti ta'
sustanzi mhux attivi aktarx għandha tkun inkluża fid-dossiers.  

Emenda 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness VI – evalwazzjoni – punt 14 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Għandha dejjem titwettaq valutazzjoni 
tar-riskji dwar is-sustanza attiva preżenti 
fil-prodott bijoċidali. Jekk, 
addizzjonalment, ikun hemm xi sustanzi ta'
tħassib preżenti fil-prodott bijoċidali, allura 
għandha titwettaq valutazzjoni tar-riskju
għal kull waħda minn dawn. Il-
valutazzjoni tar-riskji għandha tkopri l-użu 
normali propost għall-prodott bijoċidali 
flimkien ma' xenarju realistiku tal-agħar 
każ, inkluża kull kwistjoni rilevanti tal-
produzzjoni u tar-rimi, jew tal-prodott 
bijoċidali nnifsu jew ta' kull materjal 
ittrattat bih.

14. Għandha dejjem titwettaq valutazzjoni 
tar-riskji dwar is-sustanza attiva preżenti 
fil-prodott bijoċidali. Jekk, 
addizzjonalment, ikun hemm xi sustanzi ta'
tħassib preżenti fil-prodott bijoċidali, allura 
d-dejta disponibbli kollha għandha tiġi 
inkluża fid- dossier għall-awtorizzazzjoni 
ta' prodott bijoċidali għal kull waħda 
minn dawn. Id-dejta għandha tkopri l-użu 
normali propost għall-prodott bijoċidali 
flimkien ma' xenarju realistiku tal-agħar 
każ, inkluża kull kwistjoni rilevanti tal-
produzzjoni u tar-rimi, jew tal-prodott 
bijoċidali nnifsu jew ta' kull materjal 
ittrattat bih.  

Or.en

Ġustifikazzjoni

Mhux aċċettabbli li tintalab valutazzjoni tar-riskju għal sustanzi oħra barra s-sustanzi attivi fi 
prodott bijoċidali. Dan jista' jwassal għal duplikazzjoni ta' proċeduri ta' ittestjar, inkluż l-
esperimentazzjoni fuq l-annimali, billi l-ingredjenti kimiċi kollha wkoll ikollhom jiġu valutati 
fi ħdan l-iskop tar-regolamenti tar-REACH. Id-dejta disponibbli kollha għall-ingredjenti ta'
sustanzi mhux attivi aktarx għandha tkun inkluża fid-dossiers.  

Emenda 572
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness VI – evalwazzjoni – punt 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Għandha dejjem titwettaq valutazzjoni 
tar-riskji dwar is-sustanza attiva preżenti 
fil-prodott bijoċidali. Jekk, 
addizzjonalment, ikun hemm xi sustanzi ta'
tħassib preżenti fil-prodott bijoċidali, allura 
għandha titwettaq valutazzjoni tar-riskju
għal kull waħda minn dawn. Il-
valutazzjoni tar-riskji għandha tkopri l-użu 
normali propost għall-prodott bijoċidali 

14. Għandha dejjem titwettaq valutazzjoni 
tar-riskji dwar is-sustanza attiva preżenti 
fil-prodott bijoċidali. Jekk, 
addizzjonalment, ikun hemm xi sustanzi ta'
tħassib preżenti fil-prodott bijoċidali, allura 
d-dejta disponibbli kollha għandha tiġi 
inkluża fid- dossier għall-awtorizzazzjoni 
ta' prodott bijoċidali għal  kull waħda 
minn dawn. Id-dejta għandha tkopri l-użu 
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flimkien ma' xenarju realistiku tal-agħar 
każ, inkluża kull kwistjoni rilevanti tal-
produzzjoni u tar-rimi, jew tal-prodott 
bijoċidali nnifsu jew ta' kull materjal 
ittrattat bih.

normali propost għall-prodott bijoċidali 
flimkien ma' xenarju realistiku tal-agħar 
każ, inkluża kull kwistjoni rilevanti tal-
produzzjoni u tar-rimi, jew tal-prodott 
bijoċidali nnifsu jew ta' kull materjal 
ittrattat bih.  

Or.en

Ġustifikazzjoni

Ara wkoll il-Kumment għall-Anness VI, Introduzzjoni, 4 

Emenda 573
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness VI - evalwazzjoni - punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. Għal kull sustanza attiva u għal kull 
sustanza ta' tħassib preżenti fil-prodott 
bijoċidali, il-valutazzjoni tar-riskju 
għandha tinkludi identifikazzjoni tar-riskju 
u l-istabbiliment ta' livelli adegwati fejn l-
ebda effett negattiv ma ġie osservat 
(NOAEL), meta possibbli. Għandha 
tinkludi wkoll, kif ikun f'loku, il-
valutazzjoni tad-doża (il-konċentrazzjoni) -
rispons (l-effett), flimkien ma' valutazzjoni 
tal-esponiment u karatterizzazzjoni tar-
riskju.

15. Għal kull sustanza attiva u għal kull 
sustanza ta' tħassib preżenti fil-prodott 
bijoċidali, il-valutazzjoni tar-riskju 
għandha tinkludi identifikazzjoni tar-riskju 
u l-istabbiliment ta' livelli adegwati fejn l-
ebda effett negattiv ma ġie osservat 
(NOAEL), meta possibbli. Għandha 
tinkludi wkoll, kif ikun f'loku, il-
valutazzjoni tad-doża (il-konċentrazzjoni) -
rispons (l-effett), flimkien ma' valutazzjoni 
tal-esponiment u karatterizzazzjoni tar-
riskju, meta jitqiesu b'mod xieraq l-effetti 
kumulattivi, ta' kombinament u 
sinerġistiċi.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni tal-effetti kumulattivi, ta' kombinament u sinerġistiċi jeħtieġ tiġi inkluża 
b'mod espliċitu fil-prinċipji komuni għall-evalwazzjoni tad-dossiers. 
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Emenda 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness VI – evalwazzjoni – punt 20 – inċiż 9 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– – immunotossiċità

Or.en

Emenda 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness VI – evalwazzjoni – punt 47 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

47. Id-dejta għandha tiġi sottomessa lill-
awtoritajiet kompetenti li jevalwawha, biex 
jivvalutaw jekk il-prodott bijoċidali 
jikkawżax sofferenza bla ħtieġa fl-effett 
tiegħu fuq il-vertebrati fil-mira. Dan 
għandu jinkludi valutazzjoni tal-
mekkaniżmu li bih jinkiseb l-effett u l-
effetti osservati fuq l-imġiba u s-saħħa tal-
vertebrati fil-mira; meta l-effett maħsub 
ikun dak li joqtol il-vertebrati fil-mira, 
għandu jiġi vvalutat iż-żmien meħtieġ 
sabiex tinkiseb il-mewt tal-vertebrat fil-
mira u l-kundizzjonijiet li fihom isseħħ il-
mewt.

47. Id-dejta għandha tiġi sottomessa lill-
awtoritajiet kompetenti li jevalwawha, biex 
jivvalutaw jekk il-prodott bijoċidali 
jikkawżax sofferenza u wġigħ bla ħtieġa fl-
effett tiegħu fuq il-vertebrati fil-mira. Dan 
għandu jinkludi valutazzjoni tal-
mekkaniżmu li bih jinkiseb l-effett u l-
effetti osservati fuq l-imġiba u s-saħħa tal-
vertebrati fil-mira; meta l-effett maħsub 
ikun dak li joqtol il-vertebrati fil-mira, 
għandu jiġi vvalutat iż-żmien meħtieġ 
sabiex tinkiseb il-mewt tal-vertebrat fil-
mira u l-kundizzjonijiet li fihom isseħħ il-
mewt. Dawn is-sejbiet għal kull prodott 
bijoċidali awtorizzat għandhom ikunu 
disponibbli pubblikament fuq il-websajt 
tal-Aġenzija.

Or.en

Emenda 576
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness VI – evalwazzjoni – punt 47 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

47. Id-dejta għandha tiġi sottomessa lill-
awtoritajiet kompetenti li jevalwawha, biex 
jivvalutaw jekk il-prodott bijoċidali 
jikkawżax sofferenza bla ħtieġa fl-effett 
tiegħu fuq il-vertebrati fil-mira. Dan 
għandu jinkludi valutazzjoni tal-
mekkaniżmu li bih jinkiseb l-effett u l-
effetti osservati fuq l-imġiba u s-saħħa tal-
vertebrati fil-mira; meta l-effett maħsub 
ikun dak li joqtol il-vertebrati fil-mira, 
għandu jiġi vvalutat iż-żmien meħtieġ 
sabiex tinkiseb il-mewt tal-vertebrat fil-
mira u l-kundizzjonijiet li fihom isseħħ il-
mewt.

47. Id-dejta għandha tiġi sottomessa lill-
awtoritajiet kompetenti li jevalwawha, biex 
jivvalutaw jekk il-prodott bijoċidali 
jikkawżax sofferenza u wġigħ bla ħtieġa fl-
effett tiegħu fuq il-vertebrati fil-mira. Dan 
għandu jinkludi valutazzjoni tal-
mekkaniżmu li bih jinkiseb l-effett u l-
effetti osservati fuq l-imġiba u s-saħħa tal-
vertebrati fil-mira; meta l-effett maħsub 
ikun dak li joqtol il-vertebrati fil-mira, 
għandu jiġi vvalutat iż-żmien meħtieġ 
sabiex tinkiseb il-mewt tal-vertebrat fil-
mira u l-kundizzjonijiet li fihom isseħħ il-
mewt. Dawn is-sejbiet għal kull prodott 
bijoċidali awtorizzat għandhom ikunu 
disponibbli pubblikament fuq il-websajt 
tal-Aġenzija. 

Or.en

Emenda 577
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness VI - teħid tad-deċiżjonijiet - punt 59 - inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- in-natura u s-severità tal-effett, - in-natura u s-severità tal-effett, meta 
jitqiesu b'mod xieraq l-effetti kumulattivi, 
ta' kombinament u sinerġistiċi.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni tal-effetti kumulattivi, ta' kombinament u sinerġistiċi jeħtieġ tiġi 
kkunsidrata fil-proċess tat-teħid ta' deċizjoni. 
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Emenda 578
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness VI – teħid tad-deċiżjonijiet – punt 77 – parti introduuttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

77. L-awtoritajiet kompetenti jew il-
Kummissjoni ma għandhomx jawtorizzaw 
prodott bijoċidali jekk il-konċentrazzjoni 
previdibbli tas-sustanza attiva jew ta'
sustanza ta' tħassib jew tal-metaboliti 
rilevanti jew tal-prodotti ta' degradazzjoni 
jew ta' reazzjoni fl-ilma tal-wiċċ jew is-
sedimenti tiegħu wara l-użu tal-prodott 
bijoċidali fil-kundizzjonijiet tal-użu 
proposti:

77. L-awtoritajiet kompetenti jew il-
Kummissjoni ma għandhomx jawtorizzaw 
prodott bijoċidali jekk il-konċentrazzjoni 
previdibbli tas-sustanza attiva jew ta'
sustanza ta' tħassib jew tal-metaboliti 
rilevanti jew tal-prodotti ta' degradazzjoni 
jew ta' reazzjoni fl-ilma ta' taħt l-art jew
is-sedimenti tiegħu wara l-użu tal-prodott 
bijoċidali fil-kundizzjonijiet tal-użu 
proposti:

Or.en

Ġustifikazzjoni

Jassigura li jkun konformi mal-istandards tad-dispożizzjonijiet tal-Kominità u mal-ftehimiet 
internazzjonali għall-protezzjoni tal-ilma. 

Emenda 579
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness VI – teħid tad-deċiżjonijiet – punt 77 – inċiż 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– – jissogra li ma jintlaħqux l-objettivi jew 
l-istandards stabbiliti minn:
– id-Direttiva 98/83/KE, or
–id-Direttiva 2000/60/KE or
–id-Direttiva 2006/118/KE or
–id-Direttiva 2008/56/KE, or
–id-Direttiva 2008/105/KE, or
- ftehimiet internazzjonali li jinkludu 
obbligazzjonijiet importanti dwar il-
protezzjoni tal-ilma baħar mit-tniġġis jew
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Or.en

Ġustifikazzjoni

Jassigura li jkun konformi mal-istandards tad-dispożizzjonijiet tal-Kominità u mal-ftehimiet 
internazzjonali għall-protezzjoni tal-ilma. 

Emenda 580
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness VI – teħid tad-deċiżjonijiet – punt 77 – l-aħħar parti

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

għajr jekk jintwera xjentifikament li fil-
kundizzjonijiet rilevanti fil-post din il-
konċentrazzjoni ma tinqabiżx.

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Jassigura li jkun konformi mal-istandards tad-dispożizzjonijiet tal-Kominità u mal-ftehimiet 
internazzjonali għall-protezzjoni tal-ilma. 


