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Amendement 477
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – inleidende formule (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De stoffen die worden genoemd in Bijlage 
I hebben geen betrekking op 
nanomaterialen, tenzij uitdrukkelijk 
vermeld.

Or. en

Motivering

Nanomaterialen worden gebruikt omdat ze andere, bijzondere eigenschappen hebben 
vergeleken bij stoffen met grotere deeltjes. Hun minuscule omvang en de daaruit 
voortvloeiende toename van het oppervlak kunnen ertoe leiden dat nieuwe risico's ontstaan. 
Daarom moeten zij zelf worden beoordeeld. Opname van een stof in Bijlage I dient niet te 
gelden voor nanomaterialen, tenzij uitdrukkelijke vermeld, anders zouden nanomaterialen 
"carte blanche" krijgen. De voorgestelde formulering is overgenomen uit de verordening 
betreffende cosmetische producten, waarin ook een lijst van bepaalde werkzame stoffen is 
opgenomen (preambule Bijlagen II t/m VI).

Amendement 478
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – difenacum – segment 9 – kolom 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanwege haar kenmerken, waardoor zij 
persistent, bioaccumulerend en toxisch, of 
zeer persistent en sterk bioaccumulerend 
kan zijn, wordt deze werkzame stof 
overeenkomstig artikel 9 geacht in 
aanmerking te komen voor vervanging.

Vanwege haar kenmerken, die 
beantwoorden aan de criteria voor de 
indeling als vergiftig voor de 
voortplanting van categorie 1A, waardoor 
zij persistent, bioaccumulerend en toxisch, 
of zeer persistent en sterk bioaccumulerend 
kan zijn, wordt deze werkzame stof 
overeenkomstig artikel 9 geacht in 
aanmerking te komen voor vervanging.

Aan de toelating worden de volgende Wegens de vastgestelde risico's voor het 



PE439.930v03-00 4/76 AM\811563NL.doc

NL

voorwaarden verbonden: aquatisch milieu, het feit dat de werkzame 
stof buitengewoon giftig is voor vogels en 
zoogdieren, het risico van vergiftiging van 
kinderen, het probleem dat de stof 
resistent kan worden en wegens de pijn en 
het langdurig lijden die de stof bij dieren 
van de doelsoort veroorzaakt, worden aan 
de toelating de volgende voorwaarden 
verbonden:

Er is een ernstig gevaar voor de 
volksgezondheid aangetoond dat niet op 
een andere wijze het hoofd kan worden 
geboden.
De navolgende risicobeperkende 
maatregelen moeten worden genomen:

(1) de nominale concentratie van de 
werkzame stof in de producten mag niet 
meer bedragen dan 75 mg/kg en alleen 
gebruiksklare producten zijn toegelaten;

(1) de nominale concentratie van de 
werkzame stof in de producten mag niet 
meer bedragen dan 75 mg/kg en alleen 
gebruiksklare producten zijn toegelaten;

(2) de producten moeten een bitterstof en 
zo mogelijk een kleurstof bevatten;

(2) de producten moeten een bitterstof en 
zo mogelijk een kleurstof bevatten;

(3) de producten mogen niet als 
traceerpoeder worden gebruikt;

(3) de producten mogen niet als 
traceerpoeder worden gebruikt;

(4) primaire en secundaire blootstelling van 
mensen, niet-doeldieren en het milieu 
moeten zoveel mogelijk worden beperkt 
door de inoverwegingneming en
toepassing van alle passende en 
beschikbare risicobeperkende maatregelen. 
Deze omvatten onder meer de beperking
tot uitsluitend professioneel gebruik, de 
vaststelling van een maximale 
verpakkingsgrootte en de verplichting om 
veilige, niet te openen lokdozen te 
gebruiken.

(4) primaire en secundaire blootstelling van 
mensen, niet-doeldieren en het milieu 
moeten zoveel mogelijk worden beperkt 
door de toepassing van alle passende en 
beschikbare risicobeperkende maatregelen. 
Deze omvatten onder meer dat het gebruik
tot uitsluitend professioneel gebruik 
beperkt wordt, dat een maximale 
verpakkingsgrootte wordt vastgesteld en 
dat uitsluitend veilige, niet te openen 
lokdozen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Difenacum is over de hele linie een buitengewoon problematische stof (giftigheid, 
persistentie, bioaccumulatie, teratogenitei, gevolgen voor niet-doelorganismen, gevolgen voor 
de volksgezondheid, lijden van doelorganismen). De stof mag alleen worden gebruikt als 
aangetoond is dat het nodig is een ernstig gevaar voor de volksgezondheid onder controle te 
krijgen dat niet op een andere wijze het hoofd kan worden geboden. De risicobeperkende 
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maatregelen moeten bij wet worden verplicht. Uitsluitend professionals zou moeten worden 
toegestaan de stof onder zeer strenge voorwaarden te gebruiken.

Amendement 479
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – rubriek 1 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dossiers over werkzame stoffen 
bevatten de informatie die nodig is om 
waar van toepassing de aanvaardbare 
dagelijkse inname (ADI), het aanvaardbare 
blootstellingsniveau voor de gebruiker 
(Acceptable Operator Exposure Level –
AOEL), de voorspelde concentratie in het 
milieu (Predicted Environmental 
Concentration – PEC) en de voorspelde 
concentratie zonder effect (Predicted No-
Effect Concentration – PNEC) te bepalen.

1. Dossiers over werkzame stoffen 
bevatten de informatie die nodig is om vast 
te stellen dat de blootstelling onder het 
maximumgehalte aan toxicologisch 
relevante stoffen (Threshold of 
Toxicological Concern - TTC) blijft of
waar van toepassing de aanvaardbare 
dagelijkse inname (ADI), het aanvaardbare 
blootstellingsniveau voor de gebruiker 
(Acceptable Operator Exposure Level –
AOEL), de voorspelde concentratie in het 
milieu (Predicted Environmental 
Concentration – PEC) en de voorspelde 
concentratie zonder effect (Predicted No-
Effect Concentration – PNEC) te bepalen.

Or.en

Motivering

Threshold of Toxicological Concern is een "op bewijskracht gebaseerde" methode om het 
risico te bepalen, die wordt gebruikt ter bepaling van de veiligheid van materialen die met 
levensmiddelen in contact komen en andere stoffen waarvan de toxiciteit niet bekend is, maar 
het menselijk risico aantoonbaar gering. In combinatie met bekende informatie en het 
voorspelde gedrag worden chemische stoffen ingedeeld in klassen met hun eigen grenzen voor 
aanvaardbare menselijke blootstelling. Als de blootstelling onder deze niveaus blijft kan 
worden afgezien van het testen van de toxiciteit. Het International Life Sciences Institute buigt 
zich thans over een project over de ontwikkeling van een TTC-benadering voor bepaalde 
biociden. 
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Amendement 480
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – rubriek 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dossiers over werkzame stoffen 
bevatten de informatie die nodig is om 
waar van toepassing de aanvaardbare 
dagelijkse inname (ADI), het aanvaardbare 
blootstellingsniveau voor de gebruiker 
(Acceptable Operator Exposure Level –
AOEL), de voorspelde concentratie in het 
milieu (Predicted Environmental 
Concentration – PEC) en de voorspelde 
concentratie zonder effect (Predicted No-
Effect Concentration – PNEC) te bepalen.

1. Dossiers over werkzame stoffen 
bevatten de informatie die nodig is om vast 
te stellen dat de blootstelling onder het 
maximumgehalte aan toxicologisch 
relevante stoffen (Threshold of 
Toxicological Concern - TTC) blijft of
waar van toepassing de aanvaardbare 
dagelijkse inname (ADI), het aanvaardbare 
blootstellingsniveau voor de gebruiker 
(Acceptable Operator Exposure Level –
AOEL), de voorspelde concentratie in het 
milieu (Predicted Environmental 
Concentration – PEC) en de voorspelde 
concentratie zonder effect (Predicted No-
Effect Concentration – PNEC) te bepalen.

Or.en

Motivering

Threshold of Toxicological Concern is een "op bewijskracht gebaseerde" methode om het 
risico te bepalen, die veel wordt gebruikt ter bepaling van de veiligheid van 
voedseladditieven, aroma's, materialen die met levensmiddelen in contact komen en andere 
stoffen waarvan de toxiciteit niet bekend is, maar de menselijke blootstelling aantoonbaar 
gering. In combinatie met bekende structurele informatie en het voorspelde metabolisme of 
ander gedrag worden chemische stoffen ingedeeld in klassen, die alle hun eigen grenzen voor 
de aanvaardbare menselijke blootstelling hebben. Als de blootstelling onder deze niveaus 
blijft kan worden afgezien van het testen van de toxiciteit. 

Amendement 481
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – rubriek 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tests die met het oog op toelating 
worden ingediend, worden uitgevoerd 

4. Tests die met het oog op toelating 
worden ingediend, worden uitgevoerd 
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volgens de methoden die worden 
beschreven in Verordening (EG) nr. 
440/2008 van de Raad. Indien een methode 
echter niet geschikt is of niet wordt 
beschreven, worden andere methoden 
gebruikt die waar mogelijk internationaal 
erkend zijn en waarvoor in de aanvraag 
een motivering moet worden gegeven.

volgens de methoden die worden 
beschreven in Verordening (EG) nr. 
440/2008 van de Raad. Indien een methode 
echter niet geschikt is of niet wordt 
beschreven, worden andere methoden 
gebruikt die wetenschappelijk correct zijn 
en waarvoor in de aanvraag een motivering 
moet worden gegeven.

Or.en

Motivering

De oorspronkelijke formulering van paragraaf 4 van Bijlage II is niet duidelijk genoeg en zou 
verhinderen dat gebruik wordt gemaakt van de in bijlage IV genoemde alternatieven voor 
dierproeven 

Amendement 482
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – rubriek 1 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tests die met het oog op toelating 
worden ingediend, worden uitgevoerd 
volgens de methoden die worden 
beschreven in Verordening (EG) nr. 
440/2008 van de Raad. Indien een methode 
echter niet geschikt is of niet wordt 
beschreven, worden andere methoden 
gebruikt die waar mogelijk internationaal 
erkend zijn en waarvoor in de aanvraag 
een motivering moet worden gegeven.

4. Tests die met het oog op toelating 
worden ingediend, worden uitgevoerd 
volgens de methoden die worden 
beschreven in Verordening (EG) nr. 
440/2008 van de Raad. Indien een methode 
echter niet geschikt is of niet wordt 
beschreven, worden andere methoden 
gebruikt die wetenschappelijk correct zijn 
en waarvoor in de aanvraag een motivering 
moet worden gegeven.

Or.en

Motivering

De oorspronkelijke formulering van paragraaf 4 van Bijlage II is niet duidelijk genoeg en zou 
verhinderen dat gebruik wordt gemaakt van de in bijlage IV genoemde alternatieven voor 
dierproeven 
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Amendement 483
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat er nieuwe tests worden uitgevoerd 
om de in deze bijlage vermelde 
eigenschappen te bepalen, worden eerst 
alle beschikbare in vitro gegevens, in vivo 
gegevens, historische humane gegevens, 
gegevens van geldige (Q)SAR's en 
gegevens van structureel verwante stoffen 
("read-across"-benadering) beoordeeld. In 
vivo tests met corrosieve stoffen bij 
concentraties/doses waarbij deze 
corrosieve effecten hebben, dienen te 
worden vermeden. Voordat tests worden 
gedaan, moeten naast deze bijlage nadere 
richtsnoeren voor teststrategieën worden
geraadpleegd.

Voordat er nieuwe tests worden uitgevoerd 
om de in deze bijlage vermelde 
eigenschappen te bepalen, worden eerst 
alle beschikbare in vitro gegevens, in vivo 
gegevens, historische humane gegevens, 
gegevens van geldige (Q)SAR's en 
gegevens van structureel verwante stoffen 
("read-across"-benadering) beoordeeld. In 
vivo tests met corrosieve stoffen bij 
concentraties/doses waarbij deze 
corrosieve effecten hebben, dienen te 
worden vermeden. Voordat tests worden 
gedaan, moeten naast deze bijlage nadere 
richtsnoeren voor intelligente 
teststrategieën worden verkregen als 
alternatief voor dierproeven.

Or.en

Motivering

De noodzaak om advies in te winnen bij 3 V-deskundigen moet expliciet worden vermeld. 
Aanvragers moeten steun krijgen bij het ontwerpen van intelligente teststrategieën om 
nodeloze of dubbele testen te voorkomen en om het aantal dierproeven zo klein mogelijk te 
houden. 

Amendement 484
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voordat er nieuwe tests worden 
uitgevoerd om de in deze bijlage vermelde 
eigenschappen te bepalen, worden eerst 
alle beschikbare in vitro gegevens, in vivo 
gegevens, historische humane gegevens, 

 Voordat er nieuwe tests worden 
uitgevoerd om de in deze bijlage vermelde 
eigenschappen te bepalen, worden eerst 
alle beschikbare in vitro gegevens, in vivo 
gegevens, historische humane gegevens, 
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gegevens van geldige (Q)SAR's en 
gegevens van structureel verwante stoffen 
("read-across"-benadering) beoordeeld. In 
vivo tests met corrosieve stoffen bij 
concentraties/doses waarbij deze 
corrosieve effecten hebben, dienen te 
worden vermeden. Voordat tests worden 
gedaan, moeten naast deze bijlage nadere 
richtsnoeren voor teststrategieën worden
geraadpleegd.

gegevens van geldige (Q)SAR's en 
gegevens van structureel verwante stoffen 
("read-across"-benadering) beoordeeld. In 
vivo tests met corrosieve stoffen bij 
concentraties/doses waarbij deze 
corrosieve effecten hebben, dienen te 
worden vermeden. Voordat tests worden 
gedaan, moeten naast deze bijlage nadere 
richtsnoeren voor intelligente 
teststrategieën worden verkregen als 
alternatief voor dierproeven.

Or.en

Motivering

De noodzaak om advies in te winnen bij deskundigen moet expliciet worden vermeld. 
Aanvragers moeten steun krijgen bij het ontwerpen van intelligente teststrategieën om 
nodeloze of dubbele testen te voorkomen en om het aantal dierproeven zo klein mogelijk te 
houden. 

Amendement 485
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.1.1. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:
– indien de stof als corrosief of irriterend 
voor de huid is ingedeeld; of
– indien de stof een sterk zuur (pH < 2,0) 
of een sterke base (pH > 11,5) is; of
 indien de stof in lucht bij 
kamertemperatuur ontvlambaar is; of
– indien de stof ingedeeld is als bij contact 
met de huid zeer toxisch; of
– indien het acute toxiciteitsonderzoek bij 
blootstelling via de huid tot aan de 
limietdosis (2 000 mg/kg 
lichaamsgewicht) geen aanwijzingen voor 
huidirritatie oplevert.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De Commissie heeft op 23 juli 2009 twee in vivo methoden voor het testen van huidirritatie 
goedgekeurd: de proeven "EpiDerm SIT" en "SkinEthic RHE". Bijgevolg zijn de in vivo 
proeven voor huidirritatie niet langer noodzakelijk en moeten zij worden geschrapt in de in 
Bijlage II vereiste gegevens. De eerste aanpassing aan de technische vooruitgang van 
Verordening (EG) nr. 440/2008 behelsde een nieuw richtsnoer voor het testen van 
huidirritatie in vitro dat de in vivo methode met het oog op deze verordening kan vervangen. 
Bijgevolg is de in vivo methode niet langer noodzakelijk en kan worden geschrapt.

Amendement 486
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2.1. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:
– indien de stof als irriterend voor de ogen 
met een risico op ernstige schade aan de 
ogen wordt ingedeeld; of
– indien de stof als corrosief voor de huid 
wordt ingedeeld, mits de aanvrager de stof 
als irriterend voor de ogen indeelt; of
– indien de stof een sterk zuur (pH < 2,0) 
of een sterke base (pH > 11,5) is; of
– indien de stof in lucht bij 
kamertemperatuur ontvlambaar is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Op 7 september 2009 heeft de OESO twee alternatieve methoden als testrichtsnoeren voor 
gezondheidsgevolgen ten behoeve van de beoordeling van ernstige oogirritatie officieel 
goedgekeurd. De nieuwe testrichtsnoeren worden aangeduid met testrichtsnoeren TG 437: 
bovine corneal opacity and permeability (BCOP) en TG 438: isolated chicken-eye (ICE). 
Bijgevolg moet het in vivo onderzoek voor oogirritatie worden geschrapt in de in Bijlage II 
vereiste gegevens.
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Amendement 487
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3. De evaluatie van dit eindpunt omvat 
achtereenvolgens de volgende stappen:

6.3. De evaluatie van dit eindpunt omvat 
achtereenvolgens de volgende stappen:

(1) een evaluatie van de beschikbare 
gegevens voor mens en dier en van 
alternatieve gegevens,

(1) een evaluatie van de beschikbare 
gegevens voor mens en dier en van 
alternatieve gegevens,

(2) in vivo onderzoek. (2) in vivo onderzoek.
Stap 2 behoeft niet te worden uitgevoerd: Stap 2 behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de beschikbare informatie erop 
wijst dat de stof als sensibiliserend of 
corrosief voor de huid moet worden 
ingedeeld; of

- indien de beschikbare informatie erop 
wijst dat de stof als sensibiliserend of 
corrosief voor de huid moet worden 
ingedeeld; of

– indien de stof een sterk zuur (pH < 2,0) 
of een sterke base (pH > 11,5) is; of

– indien de stof een sterk zuur (pH < 2,0) 
of een sterke base (pH > 11,5) is; of

– indien de stof in lucht bij 
kamertemperatuur ontvlambaar is.

– indien de stof in lucht bij 
kamertemperatuur ontvlambaar is.

De lokale lymfkliertest (LLNA) is de eerste 
keuze voor in vivo onderzoek. Alleen in 
uitzonderingsgevallen mag een andere test 
worden gebruikt. Het gebruik van een 
andere test dient met redenen te worden 
omkleed.

De beperkte lokale lymfkliertest (rLLNA) 
is de eerste keuze voor in vivo onderzoek 
als screeningtest om een onderscheid te 
maken tussen allergenen en niet-
allergenen. De volledige LLNA moet 
worden uitgevoerd als bekend is dat de 
mogelijkheid van een allergische reactie 
moet worden onderzocht. Alleen in 
uitzonderingsgevallen mag een andere test 
worden gebruikt. Het gebruik van een 
andere test dient met redenen te worden 
omkleed.

Or. en

Motivering

Om het aantal gebruikte dieren te verminderen moet een beperkte versie van de lokale 
lymfkliertest (rLLNA) worden uitgevoerd om een onderscheid te maken tussen huidallergenen 
en niet-allergenen. Zie ook de verklaring van 27 september 2007 van het 
medeverantwoordelijke wetenschappelijk adviescomité van het CEVMA (ESAC). 
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Amendement 488
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.4. Wanneer het resultaat van een van de 
onderzoeken naar genotoxiciteit in fase I 
positief is, moet een adequaat in vivo 
onderzoek naar mutageniteit worden 
overwogen.

6.4. Wanneer het resultaat van een van de 
onderzoeken naar genotoxiciteit in fase I 
positief is, moet een adequaat in vivo 
onderzoek naar mutageniteit worden 
overwogen.

Voor nieuwe stoffen wordt aanbevolen om 
de parameters van een in vivo 
micronucleus onderzoek te bepalen als 
onderdeel van een onderzoek naar 
toxiciteit bij herhaalde toediening (28 of 
90 dagen).

Or. en

Motivering

In fase I-studies wordt een reeks verschillende soorten mutagene/genotoxische verschijnselen 
onderzocht, die samen moeten worden bestudeerd, als onderdeel van een benadering om 
bewijskracht te kunnen vergaren zodat het hele plaatje duidelijk wordt.

Amendement 489
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.4.1. Wanneer het resultaat positief is, 
moet een nader onderzoek naar 
mutageniteit worden overwogen.

6.4.1. Wanneer het resultaat positief is, 
moet een nader onderzoek naar 
mutageniteit worden overwogen. Dit 
onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd in het geval van antimicrobiële 
stoffen of formuleringen.

Or. en
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Amendement 490
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.4.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.4.3. Het onderzoek behoeft normaliter
niet te worden uitgevoerd indien er 
afdoende gegevens van een betrouwbaar in 
vivo onderzoek op genmutatie bij 
zoogdiercellen beschikbaar zijn.

6.4.3. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd als er afdoende 
gegevens van een betrouwbare in-vivotest 
op genmutatie bij zoogdiercellen elders 
beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Duidelijk moet zijn dat de aanvrager het in vivo onderzoek niet zelf uitgevoerd behoeft te 
hebben of dat deze in zijn opdracht zijn uitgevoerd.

Amendement 491
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.4.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.4.4. Wanneer het resultaat van een van de 
in vitro onderzoeken naar genotoxiciteit in 
fase I positief is en er nog geen resultaten 
van een in vivo onderzoek beschikbaar 
zijn, moet door de aanvrager een adequaat 
in vivo onderzoek naar genotoxiciteit voor 
somatische cellen worden voorgesteld.

6.4.4. Wanneer het resultaat van een van de 
in vitro onderzoeken naar genotoxiciteit in 
fase I positief is en er nog geen resultaten 
van een in vivo onderzoek beschikbaar 
zijn, moet door de aanvrager een adequaat 
in vivo onderzoek naar genotoxiciteit voor 
somatische cellen worden voorgesteld.
Voor nieuwe stoffen moet het mogelijk 
zijn om de parameters van een in vivo 
micronucleus onderzoek te bepalen als 
onderdeel van een onderzoek naar 
toxiciteit bij herhaalde toediening (28 of 
90 dagen).

Or. en
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Motivering

In de farmaceutische sector worden steeds vaker micronucleus-tests opgenomen in algemene 
toxiciteitsstudies in ratten met een duur van 28 of 90 dagen om efficiënt gegevens over de 
mutageniteit te verzamelen zonder een losse in vivo studie. Volgens deze benadering wordt 
micronucleus-inductie vastgesteld door het verzamelen van perifeer bloed op bepaalde 
momenten in een onderzoek, en van het verzamelen van beenmerg aan het eind. 

Amendement 492
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.5. In het algemeen behoeft er geen 
onderzoek te worden uitgevoerd:

6.5. In het algemeen behoeft er geen 
onderzoek te worden uitgevoerd:

- indien de stof als corrosief voor de huid is 
ingedeeld.

- indien de stof als corrosief voor de huid is 
ingedeeld.

Voor andere stoffen dan gassen moet 
naast de orale route (6.5.1) de onder 5.6.2 
tot en met 6.5.3 vermelde informatie voor 
minstens één andere route worden 
vermeld. De keuze van die route zal 
afhangen van de aard van de stof en de te 
verwachten menselijke blootstellingsroute. 
Indien er slechts één blootstellingsroute 
is, behoeft alleen informatie voor die 
route te worden verstrekt.

Or. en

Motivering

Tests via meer dan één blootstellingsroute ter vaststelling van acute toxiciteit dienen niet 
verplicht of aangemoedigd te worden. Uit twee recente retrospectieve gegevensanalyses 
waarin de concordantie van indelingen in regelgeving voor acute orale en dermale 
toxiciteit en toxiciteit bij inademing voor enkele honderden werkzame agrochemische 
stoffen en biociden en bijna 2000 chemische stoffen voor industrieel gebruik is 
onderzocht, is gebleken dat dermale onderzoeken voor de indeling van gevaren in 99% 
van de gevallen geen toegevoegde waarde hebben boven orale data. De gegevensvereisten 
moeten worden herzien en aangepast aan deze nieuwe bevindingen.
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Amendement 493
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.5.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.5.1. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd indien er een onderzoek 
naar acute toxiciteit bij inademing (punt 
6.5.2) beschikbaar is.

6.5.1. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd indien er een onderzoek 
naar acute toxiciteit bij inademing (punt 
6.5.2) beschikbaar is.

De Acute Toxic Class Method is de eerste 
keuze voor in vivo onderzoek. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen kan een andere 
test worden gebruikt, die met redenen 
dient te worden omkleed.

Or. en

Motivering

De methode voor de beoordeling van acute toxiciteit moet worden gespecificeerd om het 
aantal proefdieren zo klein mogelijk te houden. In Verordening (EG) nr. 440/2008 worden 
zowel de methode ter bepaling van de acute-toxiciteitsklasse als de vastedosismethode 
voorgesteld. De methode ter bepaling van de acute-toxiciteitsklasse gebruikt minder 
proefdieren dan de vastedosismethode en verdient derhalve de voorkeur.

Amendement 494
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.5.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.5.2. Een test bij inademing is geschikt 
indien, rekening houdend met de 
dampspanning van de stof en/of de 
mogelijke blootstelling aan aërosolen, 
deeltjes of druppels met inhaleerbare 
afmetingen, de blootstelling van de mens 

6.5.2. Een test bij inademing is alleen 
geschikt indien deze, rekening houdend 
met de dampspanning van de stof en/of de 
mogelijke blootstelling aan aërosolen, 
deeltjes of druppels met inhaleerbare 
afmetingen, de voornaamste route voor 
blootstelling van de mens via inademing 
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via inademing te verwachten valt. vormt. De Acute Toxic Class Method is de 
eerste keuze voor in vivo onderzoek. 
Alleen in uitzonderingsgevallen moet de 
klassieke "dodelijke concentratie" test 
(LC50) worden gebruikt. Het gebruik van 
een andere test dient met redenen te 
worden omkleed.

Or. en

Motivering

Tests via meer dan één blootstellingsroute zouden niet nodig moeten zijn als indeling van de 
gevaren het voornaamste doel is. Herziening van de gegevensvereisten om overbodige tests te 
vermijden kan leiden tot veel lagere kosten en een veel geringer gebruik van proefdieren. In 
gevallen waarin inademing de voornaamste route voor blootstelling van de mens is, dient het 
richtsnoer van de OESO voor minder dierproeven in het kader van tests ter bepaling van de 
acute-toxiciteitsklasse te worden gebruikt in plaats van de klassieke letale 
vergiftigingsmethode.

Amendement 495
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.5.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.5.3. Een test met toediening via de huid 
is geschikt:

Schrappen

(1) indien inademing van de stof 
onwaarschijnlijk is; en

(2) indien huidcontact tijdens de 
vervaardiging en/of het gebruik van de 
stof te verwachten is; en

(3) indien de fysisch-chemische en 
toxicologische eigenschappen wijzen op 
een mogelijke significante absorptie via de 
huid.

Or. en
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Motivering

Dit gegevensvereiste moet worden geschrapt op basis van de bovengenoemde analyse, 
waarbij bleek dat dermale indelingen in 99% van de gevallen overeenkomen met of minder 
streng zijn dan orale indelingen. Dermale indelingen kunnen daarom worden gebaseerd op 
een directe "read-across" van orale gegevens.

Amendement 496
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.6.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.6.1. Het onderzoek naar toxiciteit op 
korte termijn (28 dagen) behoeft niet te 
worden uitgevoerd:

6.6.1. Het onderzoek naar toxiciteit op 
korte termijn (28 dagen) behoeft niet te 
worden uitgevoerd:

– indien er een betrouwbaar onderzoek 
naar subchronische (90 dagen) of 
chronische toxiciteit beschikbaar is, mits er
een geschikte soort, een geschikte 
dosering, een geschikt oplosmiddel en een 
geschikte toedieningsweg is gebruikt; of

– indien er een betrouwbaar onderzoek 
naar subchronische (90 dagen) of 
chronische toxiciteit beschikbaar of 
gepland is, mits er gebruik is gemaakt of 
zal worden gemaakt van een geschikte 
soort, dosering, solvent en toedieningsweg;
of

– indien een stof onmiddellijk ontleedt en 
er voldoende gegevens beschikbaar zijn 
over de splitsingsproducten; of

– indien een stof onmiddellijk ontleedt en 
er voldoende gegevens beschikbaar zijn 
over de splitsingsproducten; of

– indien relevante blootstelling van de 
mens overeenkomstig bijlage IV, punt 3, 
kan worden uitgesloten.

– indien relevante blootstelling van de 
mens overeenkomstig bijlage IV, punt 3, 
kan worden uitgesloten.

De geschikte toedieningsweg dient op 
basis van de volgende overwegingen te 
worden gekozen:

Een test met toediening via de huid is 
geschikt:

Tests worden verricht langs orale weg, 
tenzij:

(1) indien inademing van de stof 
onwaarschijnlijk is; en

(1) de voornaamste route voor 
blootstelling van de mens via de huid 
verloopt en indien aan een van de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:
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- de fysisch-chemische en toxicologische 
eigenschappen, met inbegrip van een in-
vitro studie over penetratie door de huid 
(d.w.z. OESO TG 428), erop wijzen dat de 
biologische beschikbaarheid via de huid 
aanzienlijk zal zijn; of

- bij structureel verwante stoffen 
significante dermale toxiciteit of 
penetratie door de huid wordt 
waargenomen.

(2) indien huidcontact tijdens de 
vervaardiging en/of het gebruik van de 
stof te verwachten is; en

(2) de voornaamste route voor 
blootstelling van de mens via inademing 
zal zijn, rekening houdend met de 
dampspanning van de stof en de 
mogelijke frequentie, omvang en duur 
van de blootstelling aan aërosolen, 
deeltjes of druppels met inhaleerbare 
afmetingen.

(3) indien de fysisch-chemische en 
toxicologische eigenschappen wijzen op 
een mogelijke significante absorptie via de 
huid.

Een test bij inademing is geschikt indien, 
rekening houdend met de dampspanning 
van de stof en/of de mogelijke 
blootstelling aan aërosolen, deeltjes of 
druppels met inhaleerbare afmetingen, de 
blootstelling van de mens via inademing 
te verwachten valt.

Tests worden slechts via één enkele 
blootstellingsroute uitgevoerd. Ramingen 
van de toxiciteit via andere routes zijn 
gebaseerd op farmacokinetische 
modellen.

Een onderzoek naar subchronische 
toxiciteit (90 dagen) (fase II, punt 6.6.2) 
wordt door de aanvrager voorgesteld: 
indien de frequentie en de duur van de 
blootstelling van de mens erop wijzen dat 
een onderzoek op langere termijn relevant 
is; en indien aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Een onderzoek naar subchronische 
toxiciteit (90 dagen) (fase II, punt 6.6.2) 
wordt door de aanvrager voorgesteld in 
plaats van een studie van 28 dagen indien: 
de frequentie en de duur van de 
blootstelling van de mens erop wijzen dat 
een onderzoek van meer dan één en 
minder dan 12 maanden relevant is en 
beschikbare gegevens erop wijzen dat de 
kinetische of andere eigenschappen van 
een stof of de metabolieten daarvan van 
dien aard zijn dat schadelijke gevolgen bij 
een onderzoek naar toxiciteit op korte 
termijn onontdekt blijven.
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– andere beschikbare gegevens wijzen 
erop dat de stof wellicht een gevaarlijke 
eigenschap heeft die niet bij een 
onderzoek naar toxiciteit op korte termijn 
kan worden gesignaleerd; of

– uit adequaat opgezet toxicokinetisch 
onderzoek blijkt dat er sprake is van 
accumulatie van de stof of de 
metabolieten ervan in bepaalde weefsels 
of organen, die wellicht bij een onderzoek 
naar toxiciteit op korte termijn niet zou 
worden gesignaleerd, maar die na 
langdurige blootstelling tot schadelijke 
effecten zou kunnen leiden.

Andere onderzoeken worden door de 
aanvrager voorgesteld of kunnen 
verplicht worden gesteld:

Voor stoffen die op moleculair niveau 
verwant zijn met bekende 
orgaaanspecifieke toxiciteiten (bijv. 
neurotoxiciteit), moeten relevante 
bijkomende parameters idealiter in het 
kader van een studie van 28 dagen of 90 
dagen worden onderzocht en niet in een 
losse studie, zoals een 
neurotoxiciteitsstudie. Andere losse 
onderzoeken moeten worden beperkt tot 
uitzonderlijke gevallen.

– indien bij het onderzoek van 28 of 90 
dagen geen NOAEL kan worden 
vastgesteld, tenzij de NOAEL niet kan 
worden vastgesteld omdat er geen sprake 
is van schadelijke toxische effecten; of

– indien er sprake is van toxiciteit die 
bijzonder zorgwekkend is (bijvoorbeeld 
ernstige/hevige effecten); of

– indien er aanwijzingen zijn voor een 
effect waarover onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn voor een toxicologische 
en/of risicokarakterisering. In dergelijke 
gevallen kan het ook raadzamer zijn 
specifiek toxicologisch onderzoek uit te 
voeren dat op de bestudering van deze 
effecten (bijvoorbeeld immunotoxiciteit of 
neurotoxiciteit) is afgestemd; of

– indien de blootstellingsroute die bij het 
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oorspronkelijke onderzoek bij herhaalde 
toediening is gebruikt, niet geschikt is 
voor de verwachte route voor blootstelling 
van de mens en extrapolatie van de ene 
route naar de andere niet mogelijk is; of

– indien er specifieke zorg omtrent de 
blootstelling bestaat (bijvoorbeeld bij 
gebruik in consumentenproducten dat 
leidt tot blootstellingsniveaus die in de 
buurt liggen van de doses waarbij 
toxiciteit bij de mens te verwachten valt); 
of

– indien effecten die zijn aangetoond bij 
stoffen die qua molecuulstructuur 
duidelijk verwant zijn met de onderzochte 
stof, bij het onderzoek van 28 of 90 dagen 
niet zijn waargenomen.

Or. en

Motivering

Hetzij een onderzoek van 28 dagen of een studie van 90 dagen is nodig. Het gebruik van beide 
levert geen significante nieuwe kennis op. Het combineren van eindgegevens is een algemeen 
aanvaarde praktijk ter verbetering van de doeltreffendheid van proeven en verdient 
aanmoediging ter beperking van losse, neurotoxiciteits- en andere "speciale" studies.

Amendement 497
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.6.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.6.2. Het onderzoek naar subchronische 
toxiciteit (90 dagen) behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

6.6.2. Het onderzoek naar subchronische 
toxiciteit (90 dagen) behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

 indien er een betrouwbaar onderzoek naar 
toxiciteit op korte termijn (28 dagen) 
beschikbaar is waaruit blijkt dat er aan de 
hand van de criteria om de stof als R48 in 
te delen ernstige toxische effecten zijn, 
waarvoor de waargenomen NOAEL bij 28 

 indien er een betrouwbaar onderzoek naar 
toxiciteit op korte termijn (28 dagen) 
beschikbaar is waaruit blijkt dat er aan de 
hand van de criteria om de stof als R48 in 
te delen ernstige toxische effecten zijn, 
waarvoor de waargenomen NOAEL bij 28 
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dagen, met toepassing van een geschikte 
onzekerheidsfactor, kan worden 
geëxtrapoleerd tot de NOAEL bij 90 dagen 
voor dezelfde blootstellingsroute; of

dagen, met toepassing van een geschikte 
onzekerheidsfactor, kan worden 
geëxtrapoleerd tot de NOAEL bij 90 dagen 
voor dezelfde blootstellingsroute; of

– indien er een betrouwbaar onderzoek 
naar chronische toxiciteit beschikbaar is, 
mits er gebruik is gemaakt van een 
geschikte soort en toedieningsweg; of

– indien er een betrouwbaar onderzoek 
naar chronische toxiciteit beschikbaar is, 
mits er gebruik is gemaakt van een 
geschikte soort en toedieningsweg; of

– indien een stof onmiddellijk ontleedt en 
er voldoende gegevens over de 
splitsingsproducten (zowel voor de 
systemische effecten als voor de effecten 
op de plaats van opname) beschikbaar zijn; 
of

– indien een stof onmiddellijk ontleedt en 
er voldoende gegevens over de 
splitsingsproducten (zowel voor de 
systemische effecten als voor de effecten 
op de plaats van opname) beschikbaar zijn; 
of

– als de stof niet reactief, onoplosbaar en 
niet inhaleerbaar is en er geen 
aanwijzingen voor absorptie en geen 
aanwijzingen voor toxiciteit bij een 
"limiettest" van 28 dagen zijn, met name 
indien een dergelijk patroon gepaard gaat 
met een beperkte blootstelling van de 
mens. 

– als de stof niet reactief, onoplosbaar en 
niet inhaleerbaar is en er geen 
aanwijzingen voor absorptie en geen 
aanwijzingen voor toxiciteit bij een 
"limiettest" van 28 dagen zijn, met name 
indien een dergelijk patroon gepaard gaat 
met een beperkte blootstelling van de 
mens. 

De geschikte toedieningsweg dient op 
basis van de volgende overwegingen te 
worden gekozen:

Een test met toediening via de huid is 
geschikt:

Tests worden verricht langs orale weg, 
tenzij:

(1) indien huidcontact tijdens de 
vervaardiging en/of het gebruik van de 
stof te verwachten is; en

(1) de voornaamste route voor 
blootstelling van de mens via de huid 
verloopt en indien aan een van de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

- de fysisch-chemische en toxicologische 
eigenschappen, met inbegrip van een in-
vitro studie over penetratie door de huid 
(d.w.z. OESO TG 428), erop wijzen dat de 
biologische beschikbaarheid via de huid 
aanzienlijk zal zijn; of

- bij structureel verwante stoffen wordt 
significante dermale toxiciteit of 
penetratie door de huid waargenomen.
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(2) indien de fysisch-chemische 
eigenschappen wijzen op een significante 
absorptie via de huid; en

(2) de voornaamste route voor 
blootstelling van de mens via inademing 
zal zijn, rekening houdend met de 
dampspanning van de stof en de 
mogelijke frequentie, omvang en duur 
van de blootstelling aan aërosolen, 
deeltjes of druppels met inhaleerbare 
afmetingen.

(3) indien aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

– bij de test op acute dermale toxiciteit
wordt bij lagere doses toxiciteit 
waargenomen dan bij de test op acute 
orale toxiciteit; of

– bij een onderzoek naar huid- en/of 
oogirritatie worden systemische effecten 
of andere aanwijzingen voor absorptie 
waargenomen; of

– in vitro onderzoek wijst op een 
significante absorptie door de huid; of

– bij structureel verwante stoffen wordt 
significante dermale toxiciteit of 
penetratie door de huid waargenomen.

Een test bij inademing is geschikt:

– indien blootstelling van de mens via 
inademing te verwachten valt, rekening 
houdend met de dampspanning van de 
stof en/of de mogelijke blootstelling aan 
aërosolen, deeltjes of druppels met 
inhaleerbare afmetingen.

Tests worden via één enkele 
blootstellingsroute uitgevoerd. Ramingen 
van de toxiciteit via andere routes zijn 
gebaseerd op farmacokinetische 
modellen.

Andere onderzoeken worden door de 
aanvrager voorgesteld of kunnen 
verplicht worden gesteld:

Voor stoffen die op moleculair niveau 
verwant zijn met bekende 
orgaaanspecifieke toxiciteiten (bijv. 
neurotoxiciteit), moeten relevante 
bijkomende parameters idealiter in het 



AM\811563NL.doc 23/76 PE439.930v03-00

NL

kader van een studie van 28 dagen of 90 
dagen worden onderzocht en niet in een 
losse studie, zoals een 
neurotoxiciteitsstudie. Andere losse 
onderzoeken moeten worden beperkt tot 
uitzonderlijke gevallen.

– indien er bij het onderzoek van 
90 dagen geen NOAEL kan worden 
vastgesteld, tenzij de NOAEL niet kan 
worden vastgesteld omdat er geen sprake 
is van schadelijke toxische effecten; of

– indien er sprake is van toxiciteit die 
bijzonder zorgwekkend is (bijvoorbeeld 
ernstige/hevige effecten); of

– indien er aanwijzingen zijn voor een 
effect waarover onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn voor een toxicologische 
en/of risicokarakterisering. In dergelijke 
gevallen kan het ook raadzamer zijn 
specifiek toxicologisch onderzoek uit te 
voeren dat op de bestudering van deze 
effecten (bijvoorbeeld immunotoxiciteit of 
neurotoxiciteit) is afgestemd; of

– indien er specifieke zorg omtrent de 
blootstelling bestaat (bijvoorbeeld bij 
gebruik in consumentenproducten dat 
leidt tot blootstellingsniveaus die in de 
buurt liggen van de doses waarbij 
toxiciteit bij de mens te verwachten valt).

Or. en

Motivering

Hetzij een onderzoek van 28 dagen of een studie van 90 dagen is nodig. Het gebruik van beide 
levert geen significante nieuwe kennis op. Het combineren van eindgegevens is een algemeen 
aanvaarde praktijk ter verbetering van de doeltreffendheid van proeven en verdient 
aanmoediging ter beperking van losse, neurotoxiciteits- en andere "speciale" studies.
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Amendement 498
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.6.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.6.3. Een onderzoek naar toxiciteit bij 
herhaalde toediening op lange termijn 
(≥ 12 maanden) kan door de aanvrager 
worden voorgesteld of kan verplicht 
worden gesteld indien de frequentie en de 
duur van de blootstelling van de mens erop 
wijzen dat een onderzoek op langere 
termijn raadzaam is en aan een van de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

6.6.3. Een onderzoek naar toxiciteit bij 
herhaalde toediening op lange termijn (≥ 12 
maanden) kan door de aanvrager alleen 
worden voorgesteld of kan alleen verplicht 
worden gesteld indien: 

- de frequentie, de omvang en de duur van 
de blootstelling van de mens erop wijzen 
dat een risicobeoordeling van de 
chronische toxiciteit relevant is; en 

- bij het onderzoek van 28 dagen of 90 
dagen zijn ernstige of hevige 
toxiciteitseffecten waargenomen die 
bijzonder zorgwekkend zijn en waarover 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 
voor een toxicologische evaluatie of 
risicokarakterisering; of 

- de toepassing van een geschikte 
onzekerheidsfactor niet veilig genoeg is 
voor risicobeoordelingsdoelen. 

- bij het onderzoek van 28 dagen of 90 
dagen zijn geen effecten waargenomen bij 
stoffen die qua molecuulstructuur 
duidelijk met de onderzochte stof verwant 
zijn; of
- de stof heeft wellicht een gevaarlijke 
eigenschap die bij een onderzoek van 90 
dagen niet kan worden waargenomen.

Indien ook gegevens over de 
carcinogeniteit moeten worden verstrekt 
en nog niet beschikbaar zijn, moeten 
onderzoeken naar toxiciteit en 
carcinogeniteit bij herhaalde toediening 
op lange termijn worden uitgevoerd, met 
gebruikmaking van het gecombineerde 
onderzoeksprotocol TG 453 van de OESO.

Or. en
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Motivering

Onderzoeken naar toxiciteit bij herhaalde toediening op lange termijn zijn duur, zowel in 
economische termen als voor het dierenwelzijn en kunnen over het algemeen worden 
vermeden door gebruik te maken van de juiste statistische technieken (bijv. extrapolatie van 
studies met een kortere termijn). In uitzonderlijke gevallen, wanneer empirische gegevens 
noodzakelijk worden geacht, moeten de proeven slechts op één soort worden uitgevoerd, en 
wanneer er ook sprake is van een risico op kanker, moet een gecombineerde toxiciteits-
/carcinogeniteitsstudie worden verlangd, in plaats van afzonderlijke, losse studies voor deze 
beide eindpunten.

Amendement 499
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.6.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.6.4. Andere onderzoeken worden door 
de aanvrager voorgesteld of kunnen 
verplicht worden gesteld:

Schrappen

- indien er sprake is van toxiciteit die 
bijzonder zorgwekkend is (bijvoorbeeld 
ernstige/hevige effecten); of 

- indien er aanwijzingen zijn voor een 
effect waarover onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn voor een toxicologische 
en/of risicokarakterisering. In dergelijke 
gevallen kan het ook raadzamer zijn 
specifiek toxicologisch onderzoek uit te 
voeren dat op de bestudering van deze 
effecten (bijvoorbeeld immunotoxiciteit of 
neurotoxiciteit) is afgestemd; of

- indien er specifieke zorg omtrent de 
blootstelling bestaat (bijvoorbeeld bij 
gebruik in consumentenproducten dat 
leidt tot blootstellingsniveaus die in de 
buurt liggen van de doses waarbij 
toxiciteit wordt waargenomen).

Indien van de betrokken stof bekend is dat 
deze een schadelijk effect op de 
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vruchtbaarheid heeft en voldoet aan de 
criteria om in Repr Cat 1A of 1B: Kan de 
vruchtbaarheid schaden (H360F) te 
worden ingedeeld, en de beschikbare 
gegevens geschikt zijn om een degelijk 
onderbouwde risicobeoordeling te 
ondersteunen, is geen verder onderzoek 
naar het effect op de vruchtbaarheid 
nodig. Onderzoek naar de 
ontwikkelingstoxiciteit dient evenwel te 
worden overwogen.

Or. en

Motivering

Onnodige herhaling van de in de afdelingen 6.6.2., 6.6.3. en 6.7 geformuleerde maatregelen.

Amendement 500
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.7. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

6.7. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

– indien van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch carcinogeen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– indien van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch carcinogeen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– indien van de stof bekend is dat deze 
mutageen voor kiemcellen is en er 
afdoende risicobeheersmaatregelen zijn 
toegepast; of

– indien van de stof bekend is dat deze 
mutageen voor kiemcellen is en er 
afdoende risicobeheersmaatregelen zijn 
toegepast.

– indien de toxicologische activiteit van de 
stof gering is (bij geen van de beschikbare 
testen aanwijzingen voor toxiciteit 
waargenomen), op grond van 
toxicokinetische gegevens kan worden 
aangetoond dat er via de relevante 
blootstellingsroutes geen systemische 
absorptie optreedt (bijvoorbeeld als de 
plasma/bloedconcentraties bij gebruik van 
een gevoelige methode beneden de 

– indien de toxicologische activiteit van de 
stof gering is (bij geen van de beschikbare 
testen aanwijzingen voor toxiciteit 
waargenomen), op grond van 
toxicokinetische gegevens kan worden 
aangetoond dat er via de relevante 
blootstellingsroutes geen systemische 
absorptie optreedt (bijvoorbeeld als de 
plasma/bloedconcentraties bij gebruik van 
een gevoelige methode beneden de 
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detectiegrens liggen en de stof en 
metabolieten van de stof niet aanwezig zijn 
in urine, gal of uitademingslucht) en er 
geen significante blootstelling van de mens 
is.

detectiegrens liggen en de stof en 
metabolieten van de stof niet aanwezig zijn 
in urine, gal of uitademingslucht) en er 
geen significante blootstelling van de mens 
is.

Indien van de betrokken stof bekend is dat 
deze een schadelijk effect op de 
vruchtbaarheid heeft en voldoet aan de 
criteria om in Repr Cat 1A of 1B: Kan de 
vruchtbaarheid schaden (H360F) te worden 
ingedeeld, en de beschikbare gegevens 
geschikt zijn om een degelijk onderbouwde 
risicobeoordeling te ondersteunen, is geen 
verder onderzoek naar het effect op de 
vruchtbaarheid nodig. Onderzoek naar de 
ontwikkelingstoxiciteit dient evenwel te 
worden overwogen.

Indien van de betrokken stof bekend is dat 
deze een schadelijk effect op de 
vruchtbaarheid heeft (bijv. op grond van 
pathologische gegevens of 
spermaparameters uit onderzoeken van 90 
dagen naar toxiciteit bij herhaalde 
toediening) en voldoet aan de criteria om 
in Repr Cat 1A of 1B: Kan de 
vruchtbaarheid schaden (H360F) te worden 
ingedeeld, en de beschikbare gegevens 
geschikt zijn om een degelijk onderbouwde 
risicobeoordeling te ondersteunen, is geen 
verder onderzoek naar het effect op de 
vruchtbaarheid nodig. Onderzoek naar de 
prenatale ontwikkelingstoxiciteit dient 
evenwel te worden overwogen.

Indien van de betrokken stof bekend is dat 
deze ontwikkelingstoxiciteit teweegbrengt 
en voldoet aan de criteria om in Repr Cat 
1A of 1B:
Kan het ongeboren kind schaden (H360D) 
te worden ingedeeld, en de beschikbare 
gegevens geschikt zijn om een degelijk 
onderbouwde risicobeoordeling te 
ondersteunen, is geen verder onderzoek 
naar de ontwikkelingstoxiciteit nodig. 
Onderzoek naar het effect op de 
vruchtbaarheid dient evenwel te worden 
overwogen.

Indien van de betrokken stof bekend is dat 
deze ontwikkelingstoxiciteit teweegbrengt 
en voldoet aan de criteria om in Repr Cat 
1A of 1B:
Kan het ongeboren kind schaden (H360D) 
te worden ingedeeld, en de beschikbare 
gegevens geschikt zijn om een degelijk 
onderbouwde risicobeoordeling te 
ondersteunen, is geen verder onderzoek 
naar de ontwikkelingstoxiciteit nodig. 
Onderzoek naar het effect op de 
vruchtbaarheid dient evenwel te worden 
overwogen.

Or. en

Motivering

Er was een concreet voorbeeld van schadelijke effecten op de voortplanting nodig op grond 
van een soort non-generatiestudie. Uit het voorbeeld blijkt dat schadelijke gevolgen voor de 
vruchtbaarheid van mannen veelal door middel van een onderzoek van 90 dagen naar 
toxiciteit bij herhaalde toediening kunnen worden aangetoond. Zo'n studie is minder duur 
en er zijn veel minder proefdieren voor nodig dan bij een specifiek onderzoek naar de 
toxiciteit voor de voortplanting. 
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Amendement 501
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.7.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.7.1. Dit onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

6.7.1. Dit onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

– indien van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch carcinogeen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– indien van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch carcinogeen is en er afdoende 
risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– indien van de stof bekend is dat deze 
mutageen voor kiemcellen is en er 
afdoende risicobeheersmaatregelen zijn 
toegepast; of

– indien van de stof bekend is dat deze 
mutageen voor kiemcellen is en er 
afdoende risicobeheersmaatregelen zijn 
toegepast; of

– indien relevante blootstelling van de 
mens overeenkomstig bijlage IV, punt 3, 
kan worden uitgesloten. of

– indien er geen sprake is van significante 
blootstelling van de mens overeenkomstig 
bijlage IV, punt 3; of

– indien een onderzoek naar prenatale 
ontwikkelingstoxiciteit (fase II, punt 6.7.2) 
of een onderzoek naar giftigheid voor de 
voortplanting met twee generaties (fase II, 
punt 6.7.3) beschikbaar is. 

– indien een onderzoek naar prenatale 
ontwikkelingstoxiciteit (fase II, punt 6.7.2) 
of een onderzoek naar giftigheid voor de 
voortplanting met één of twee generaties 
(fase II, punt 6.7.3) beschikbaar is. 

Indien van de betrokken stof bekend is dat 
deze een schadelijk effect op de 
vruchtbaarheid heeft en voldoet aan de 
criteria om in Repr Cat 1A of 1B: Kan de 
vruchtbaarheid schaden (H360F) te worden 
ingedeeld, en de beschikbare gegevens 
geschikt zijn om een degelijk onderbouwde 
risicobeoordeling te ondersteunen, is geen 
verder onderzoek naar het effect op de 
vruchtbaarheid nodig. Onderzoek naar de 
ontwikkelingstoxiciteit dient evenwel te 
worden overwogen.

Indien van de betrokken stof bekend is dat 
deze een schadelijk effect op de 
vruchtbaarheid heeft en voldoet aan de 
criteria om in Repr Cat 1A of 1B: Kan de 
vruchtbaarheid schaden (H360F) te worden 
ingedeeld, en de beschikbare gegevens 
geschikt zijn om een degelijk onderbouwde 
risicobeoordeling te ondersteunen, is geen 
verder onderzoek naar het effect op de 
vruchtbaarheid nodig. Onderzoek naar de 
prenatale ontwikkelingstoxiciteit dient 
evenwel te worden overwogen.

Indien van de betrokken stof bekend is dat 
deze ontwikkelingstoxiciteit teweegbrengt 
en voldoet aan de criteria om in Repr Cat 
1A of 1B: Kan het ongeboren kind schaden 
(H360D) te worden ingedeeld, en de 
beschikbare gegevens geschikt zijn om een 

Indien van de betrokken stof bekend is dat 
deze ontwikkelingstoxiciteit teweegbrengt 
en voldoet aan de criteria om in Repr Cat 
1A of 1B: Kan het ongeboren kind schaden 
(H360D) te worden ingedeeld, en de 
beschikbare gegevens geschikt zijn om een 
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degelijk onderbouwde risicobeoordeling te 
ondersteunen, is geen verder onderzoek 
naar de ontwikkelingstoxiciteit nodig. 
Onderzoek naar het effect op de 
vruchtbaarheid dient evenwel te worden 
overwogen. 

degelijk onderbouwde risicobeoordeling te 
ondersteunen, is geen verder onderzoek 
naar de ontwikkelingstoxiciteit nodig. 
Onderzoek naar het effect op de 
vruchtbaarheid dient evenwel te worden 
overwogen. 

In gevallen waarin er grote zorg bestaat 
over de potentiële schadelijke effecten op 
de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, kan 
door de aanvrager een onderzoek naar 
prenatale ontwikkelingstoxiciteit (fase II, 
punt 6.7.2) of een onderzoek naar de 
giftigheid voor de voortplanting met twee
generaties (fase II, punt 6.7.3) in plaats van 
de screening worden voorgesteld.

In gevallen waarin er grote zorg bestaat 
over de potentiële schadelijke effecten op 
de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, kan 
door de aanvrager een verbeterd onderzoek 
naar de giftigheid voor de voortplanting 
met een generatie, met of zonder een 
prenatale ontwikkelingstoxiciteitsmodule 
(fase II, punt 6.7.3) in plaats van de 
screening worden voorgesteld.

Or. en

Motivering

Geringe technische aanpassingen; zie motivering bij afdeling 6.7.3.

Amendement 502
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.7.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.7.2. Het onderzoek moet in eerste 
instantie bij één soort worden uitgevoerd. 
Op grond van het resultaat van de eerste 
test en alle andere beschikbare relevante 
gegevens wordt besloten of onderzoek bij 
een tweede soort moet worden uitgevoerd.

6.7.2. Het onderzoek moet slechts bij één 
soort worden uitgevoerd, idealiter in 
combinatie met een onderzoek naar 
giftigheid voor de voortplanting met één 
generatie (fase II, punt 6.7.3) 

Or. en

Motivering

Uit een retrospectieve herziening van stoffen in de nieuwe databank voor chemische stoffen 
van de EU blijkt dat minder dan 5% van de in ontwikkelingstoxiciteitsstudies geteste stoffen 
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de aanduiding "schadelijk voor de ontwikkeling" hebben gekregen. Omdat dit effect zo weinig 
optreedt, volgt daaruit dat de waarschijnlijkheid van een "onjuist negatief" resultaat door het 
uitvoeren van proeven op één enkele soort net zo laag is. Anderzijds kunnen routineproeven 
op een tweede soort het percentage onjuiste positieve resultaten opjagen, hetgeen ernstig 
afbreuk doet aan het specifieke karakter van een teststrategie. Proeven op een tweede soort 
moeten dan ook niet verplicht worden gesteld en evenmin worden aangemoedigd.

Amendement 503
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.7.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.7.3. Onderzoek naar giftigheid voor de 
voortplanting met twee generaties, één 
soort, mannetjes en vrouwtjes, meest 
geschikte toedieningsweg gelet op de te 
verwachten route voor blootstelling van de 
mens, tenzij deze gegevens reeds als 
onderdeel van de verplichtingen van Fase 
I zijn verstrekt

6.7.3. Verbeterd onderzoek naar giftigheid 
voor de voortplanting met één generatie, 
één soort, mannetjes en vrouwtjes, meest 
geschikte toedieningsweg, gelet op de te 
verwachten route voor blootstelling van de 
mens.

Or. en

Motivering

Routinematige onderzoeken naar meer dan één generatie moeten niet verplicht worden 
gesteld en evenmin worden aangemoedigd. Uit recente retrospectieve gegevensanalyses 
waarin meer dan 350 tweegeneratiestudies worden geanalyseerd, is gebleken dat in circa 
99% van de gevallen de voortplanting van een tweede generatie geen bijdrage heeft 
geleverd aan hetzij de indeling in regelgeving of de risicobeoordeling die niet ook uit de 
gegevens van de eerste generatie kon worden opgemaakt. De gegevensvereisten moeten 
worden herzien om rekening te houden met deze belangrijke vernieuwing.

Amendement 504
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.7.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.7.3. Het onderzoek moet in eerste Schrappen
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instantie bij één soort worden uitgevoerd. 
Op grond van het resultaat van de eerste 
test en alle andere beschikbare relevante 
gegevens wordt besloten of onderzoek bij 
een tweede soort moet worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar een tweegeneratiestudie bij een tweede soort was een fout in een vroeg 
ontwerp van REACH. Deze fout is inmiddels hersteld en dient niet opnieuw in de 
biocidenverordening te worden gemaakt.

Amendement 505
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.8.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.8.1. Onderzoek naar huidabsorptie 6.8.1. In-vitro onderzoek naar 
huidabsorptie

Or. en

Motivering

Sinds 2004 is er een OESO-richtsnoer voor een in vitro huidirritatietest beschikbaar, die ten 
behoeve van de biocidenverordening volledig in de plaats kan komen van de in vivo methode. 
Deze gegevensvereisten moeten de in vitro methode dan ook specifiek noemen als enige 
noodzakelijke of acceptabele aanpak om aan het doel van dit eindpunt te voldoen.

Amendement 506
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 6.9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.9. Een onderzoek naar carcinogeniteit 
kan door de aanvrager worden voorgesteld 

6.9. Een onderzoek naar carcinogeniteit 
kan door de aanvrager worden voorgesteld 
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of kan verplicht worden gesteld: of kan verplicht worden gesteld:

- indien de stof op grote schaal dispersief 
wordt gebruikt of er bewijsmateriaal is 
voor frequente of langdurige blootstelling 
van de mens; en

- indien de stof op grote schaal dispersief 
wordt gebruikt of er bewijsmateriaal is 
voor frequente of langdurige blootstelling 
van de mens; en

- indien de stof als mutageen, categorie 2, 
wordt ingedeeld of er op grond van het 
onderzoek of de onderzoeken bij herhaalde 
toediening aanwijzingen zijn dat de stof 
hyperplasie en/of preneoplastisch letsel kan 
induceren.

- indien de stof als mutageen, categorie 2, 
wordt ingedeeld of er op grond van het 
onderzoek of de onderzoeken bij herhaalde 
toediening aanwijzingen zijn dat de stof 
hyperplasie en/of preneoplastisch letsel kan 
induceren.

Indien de stof als mutageen, categorie 1A 
of 1B, is ingedeeld, wordt standaard 
aangenomen dat een genotoxisch 
mechanisme voor carcinogeniteit 
waarschijnlijk is. In dat geval zal een test 
op carcinogeniteit normaliter niet verplicht 
zijn.

Indien de stof als mutageen, categorie 1A 
of 1B, is ingedeeld, wordt standaard 
aangenomen dat een genotoxisch 
mechanisme voor carcinogeniteit 
waarschijnlijk is. In dat geval zal een test 
op carcinogeniteit normaliter niet verplicht 
zijn.

Indien ook gegevens over de toxiciteit op 
lange termijn moeten worden verstrekt en 
nog niet beschikbaar zijn, moeten 
onderzoeken naar carcinogeniteit en 
toxiciteit bij herhaalde toediening op 
lange termijn worden uitgevoerd, met 
gebruikmaking van het gecombineerde 
onderzoeksprotocol TG 453 van de OESO.

Or. en

Motivering

Carceginoteitsstudies zijn duur, zowel in economische termen als voor het dierenwelzijn en 
kunnen over het algemeen worden vermeden door gebruik te maken van een analyse van 
mutageniteits-/gentoxiciteitsgegevens (algemeen aanvaard wordt dat dat stoffen die in vivo 
niet gentoxisch zijn geen gentoxische carcinogenen zijn). Wanneer empirische gegevens 
noodzakelijk worden geacht, moeten de proeven slechts op één soort worden uitgevoerd, en 
wanneer er ook sprake is van een risico op chronische toxiciteit, moet een gecombineerde 
carcinogeniteits-/toxiciteitsstudie worden verlangd, in plaats van afzonderlijke, losse studies 
voor deze beide eindpunten.
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Amendement 507
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 7.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.1. Als het gebruiksprofiel van een stof 
niet wijst op mogelijke aanzienlijke 
blootstelling van het aquatisch milieu, 
kan worden afgezien van de vereiste van 
een studie naar de aquatische toxiciteit 
voor gewervelde dieren.

7.1. Onderzoek naar de toxiciteit op lange 
termijn wordt door de aanvrager 
voorgesteld indien uit de overeenkomstig 
fase I uitgevoerde beoordeling blijkt dat de 
effecten op aquatische organismen nader 
moeten worden onderzocht. De keuze van 
de geschikte test(s) wordt bepaald door de 
resultaten van de overeenkomstig fase I 
uitgevoerde beoordeling.

Onderzoek naar de toxiciteit op lange 
termijn wordt door de aanvrager 
voorgesteld indien uit de overeenkomstig 
fase I uitgevoerde beoordeling blijkt dat de 
effecten op aquatische organismen nader 
moeten worden onderzocht. De keuze van 
de geschikte test(s) wordt bepaald door de 
resultaten van de overeenkomstig fase I 
uitgevoerde beoordeling.

Or. en

Motivering

De vereiste van een aquatische toxiciteitsstudie moet afhangen van de blootstelling en niet 
absoluut zijn, vooral als het gaat om proeven op gewervelde dieren.

Amendement 508
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 7.1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.1.3. Onderzoek naar toxiciteit op korte 
termijn bij vissen: de aanvrager kan 
onderzoek op toxiciteit op lange termijn in 
plaats van korte termijn overwegen.

7.1.3. Onderzoek naar toxiciteit op korte 
termijn bij vissen: drempelbenadering.

Or. en
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Motivering

Bij de door het CEVMA gevalideerde "treshold approach" (drempelbenadering) wordt 
toxiciteit bij vissen onderzocht door in eerste instantie gebruik te maken van een 
concentratietest op één soort (limiettest) waarvoor minder vissen nodig zijn dan bij een 
volledig onderzoek naar acute toxiciteit bij vissen. De keuze voor een test bij één concentratie 
is gebaseerd de afleiding van een drempelconcentratie van de toxiciteitsgegevens van algen 
en daphnia (punt 7.1.1). Toxiciteit bij vissen wordt dan getest via de drempelconcentratie. Als 
er bij de limiettest geen sterfgevallen voorkomen, kan de drempelconcentratie als surrogaat 
worden gebruikt voor de "dodelijke concentratie"- waarde (LC50) bij een verdere gevaren- of 
risicobeoordeling.

Amendement 509
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 7.1.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.1.6. Onderzoek naar toxiciteit op lange 
termijn bij vissen (tenzij dit reeds als 
onderdeel van de voorschriften van fase I 
is uitgevoerd)

7.1.6. Onderzoek naar toxiciteit op lange 
termijn bij vissen, als dit blijkt uit het 
gebruiksprofiel en/of de fysisch-
chemische eigenschappen

De informatie dient voor een van de punten 
7.1.6.1, 7.1.6.2 of 7.1.6.3 te worden 
verstrekt.

De informatie dient voor een van de punten 
7.1.6.1, 7.1.6.2 of 7.1.6.3 te worden 
verstrekt.

Or. en

Motivering

Er bestaan nog geen voorwaarden voor de uitvoering van fase-2-studies; Het gebruiksprofiel 
en de fysisch-chemische eigenschappen maken echter deel uit van redelijke voorwaarden.
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Amendement 510
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 7.4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.4.1. Onderzoek naar acute toxiciteit op 
een ander, niet-aquatisch, niet-
doelorganisme

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk welk onderzoek met dit gegevensvereiste wordt nagestreefd. De enige 
niet-aquatische soorten die gewoonlijk het voorwerp zijn van acuut ecotoxicologisch 
onderzoek zijn vogels, en een afzonderlijke afdeling voor gegevensvereisten betreffende 
vogels is elders opgenomen. Zonder nadere specifieke bijzonderheden, waaronder een 
verwijzing naar een erkend Europees of internationaal testrichtsnoer, moet dit vereiste 
worden geschrapt. 

Amendement 511
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 8.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8.1. Identificatie van stoffen die vallen 
onder lijst I of lijst II van de bijlage bij 
Richtlijn 80/68/EEG betreffende de 
bescherming van het grondwater tegen 
verontreiniging veroorzaakt door de lozing 
van bepaalde gevaarlijke stoffen.

8.1. Identificatie van stoffen die vallen 
onder lijst I of lijst II van de bijlage bij 
Richtlijn 80/68/EEG betreffende de 
bescherming van het grondwater tegen 
verontreiniging veroorzaakt door de lozing 
van bepaalde gevaarlijke stoffen, Bijlage I, 
deel B van Richtlijn 80/778/EEG 
betreffende de kwaliteit van voor 
menselijke consumptie bestemd water, of 
Bijlage X van Richtlijn 2000/60/EG tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire actie op watergebied. 

Or. en
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Motivering

Tot de maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van mens, dier en milieu behoren ook 
de vaststelling van de stoffen die invloed hebben op het drinkwater en het waterbeleid in het 
algemeen.

Amendement 512
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 11.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11.1 bis. Er behoeft geen onderzoek te 
worden verricht naar de toxiciteit bij 
vogels, tenzij het gebruiksprofiel van een 
stof wijst op mogelijke aanzienlijke 
blootstelling van of schadelijke effecten 
voor vogels.

Or. en

Motivering

Het vereiste van een studie bij vogels moet afhangen van de blootstelling en niet absoluut zijn, 
vooral met het oog op het belang dat de proeven op gewervelde dieren zoveel mogelijk 
moeten worden beperkt.

Amendement 513
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 11.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11.1.1. Acute orale toxiciteit - dit hoeft 
niet te gebeuren wanneer voor het 
onderzoek volgens punt 7.4.1 een 
vogelsoort is gekozen

Schrappen

Or. en
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Motivering

In de woorden van het technische richtsnoer van REACH: "Weinig of geen scenario"s 
noemen het acute vergiftigingsgevaar voor vogels als waarschijnlijk" en "de cijfers over 
pesticiden wijzen erop dat chronische effecten niet betrouwbaar kunnen worden afgeleid uit 
acute toxiciteitsdata". Dit gegevensvereiste zal dan ook weinig of niet bijdragen tot een 
beoordeling van de milieurisico's en moet daarom worden geschrapt.

Amendement 514
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 11.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11.1.2. Toxiciteit op korte termijn -
voedingsonderzoek van acht dagen bij ten 
minste één vogelsoort (geen kippen)

11.1.2. Toxiciteit op korte termijn -
voedingsonderzoek van acht dagen bij één 
vogelsoort 

Or. en

Motivering

Tests van de toxiciteit voor vogels bij opname met het voedsel, indien het gebruiksprofiel en 
andere overwegingen daar aanleiding toe geven, moeten strikt beperkt blijven tot één enkele 
soort.

Amendement 515
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 11.1.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11.1.3bis. Deze test is niet vereist als uit de 
studie naar de toxiciteit bij opname met 
het voedsel (sectie 11.1.2.) blijkt dat de 
LC50 hoger is dan 2.000 mg/kg.

Or. en
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Motivering

Referentie:
REACH technisch richtsnoer: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r7c_en
.pdf?vers=20_08_08

Amendement 516
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 11.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11.2. Effecten op aquatische organismen Schrappen
11.2.1. Toxiciteit bij langdurige 
toediening voor een geschikte vissoort
11.2.2. Effecten op de voortplanting en 
groeisnelheid bij een geschikte vissoort
11.2.3. Bioaccumulatie bij een geschikte 
vissoort
11.2.4. Voortplantings- en groeisnelheid 
bij Daphnia magna

Or. en

Motivering

Deze sectie wordt al in sectie 7.1. beschreven en moet worden geschrapt.

Amendement 517
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 1 – tabel – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Indeling en etikettering Schrappen

Or. en
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Motivering

Deze sectie moet worden geschrapt, tenzij er specifieke datavereisten worden verstrekt met 
regels voor aanpassing.

Amendement 518
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 2 – punt 5.2.1 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De evaluatie van dit eindpunt omvat 
achtereenvolgens de volgende stappen:
(1) een evaluatie van de beschikbare 
gegevens voor mens en dier en van 
alternatieve gegevens,
(2) in vivo onderzoek.
De beperkte lokale lymfkliertest (rLLNA) 
is de eerste keuze voor in vivo onderzoek 
als screeningtest om een onderscheid te 
maken tussen allergenen en niet-
allergenen. De volledige LLNA moet 
worden uitgevoerd als bekend is dat de 
mogelijkheid van een allergische reactie 
moet worden onderzocht. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen kan een andere 
test worden gebruikt, die met redenen 
dient te worden omkleed.

Or.en

Motivering

De door het CEVMA gevalideerde "beperkte" lokale lymfkliertest (rLLNA) moet het 
alternatief zijn om een onderscheid te maken tussen huidallergenen en niet-allergenen. 
Referentie: • Validatieverklaring van het CEVMA: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf      Het is 
jammer dat deze sectie (i) geen regels voor de aanpassing van in vivo gegevensvereisten 
bevat, noch (ii) aanvaarde communautaire of internationale richtsnoeren geeft voor tests die 
voldoen aan de gegevensvereisten, hoewel deze bijzonder belangrijk zijn in het geval van 
antimicrobiële agentia. 
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Amendement 519
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 2 – punt 5.2.2 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tests moeten worden verricht langs orale 
weg, tenzij wordt verwacht dat de 
voornaamste route voor blootstelling van 
de mens via inademing zal zijn. Tests 
worden slechts via één enkele 
blootstellingsroute uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Zoals hierboven onder 6.5.1. is besproken, zouden tests via meer dan één blootstellingsroute 
niet nodig moeten zijn als indeling van de gevaren het voornaamste doel is. Herziening van de 
gegevensvereisten om overbodige tests te vermijden kan leiden tot aanzienlijk minder kosten 
en gebruik van proefdieren. Het is jammer dat deze sectie (i) geen regels voor de aanpassing 
van in vivo gegevensvereisten bevat, noch (ii) aanvaarde communautaire of internationale 
richtsnoeren geeft voor tests die voldoen aan de gegevensvereisten, hoewel deze bijzonder 
belangrijk zijn in het geval van antimicrobiële agentia. 

Amendement 520
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 2 – punt 5.2.2.2 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tests via de inademingsroute zijn alleen 
geschikt als inademing de voornaamste 
route voor blootstelling van de mens is.

Or. en

Motivering

Zoals hierboven besproken, zouden tests via meer dan één blootstellingsroute niet nodig 
moeten zijn als indeling van de gevaren het voornaamste doel is. Herziening van de 
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gegevensvereisten om overbodige tests te vermijden kan leiden tot aanzienlijk minder kosten 
en gebruik van proefdieren. Het is jammer dat deze sectie (i) geen regels voor de aanpassing 
van in vivo gegevensvereisten bevat, noch (ii) aanvaarde communautaire of internationale 
richtsnoeren geeft voor tests die voldoen aan de gegevensvereisten geeft, hoewel deze 
bijzonder belangrijk zijn in het geval van antimicrobiële agentia. 

Amendement 521
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 2 – punt 5.2.2.3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.2.2.3. Intraperitoneale/subcutane 
eenmalige dosis

Schrappen

Or. en

Motivering

Noch i.p. noch s.c. injectie zijn relevante blootstellingsroutes. De waarde van dergelijke 
studies voor het bepalen van de risico's voor de mens is dan ook dubieus en deze 
gegevensvereiste moet daarom worden geschrapt. Het is jammer dat deze sectie (i) geen 
regels voor de aanpassing van in vivo gegevensvereisten bevat, noch (ii) aanvaarde 
communautaire of internationale richtsnoeren geeft voor tests die voldoen aan de 
gegevensvereisten geeft, hoewel deze bijzonder belangrijk zijn in het geval van antimicrobiële 
agentia. 

Amendement 522
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 2 – punt 5.2.5 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tests worden verricht langs orale weg, 
tenzij wordt verwacht dat de voornaamste 
blootstellingsroute via inademing zal zijn. 
Tests worden slechts via één enkele 
blootstellingsroute uitgevoerd.

Or. en
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Motivering

Tests via meerdere blootstellingsroutes zijn niet nodig en moeten niet worden aangemoedigd. 
Het is jammer dat deze sectie (i) geen regels voor de aanpassing van in vivo 
gegevensvereisten bevat, noch (ii) aanvaarde communautaire of internationale richtsnoeren 
geeft voor tests die voldoen aan de gegevensvereisten geeft, hoewel deze bijzonder belangrijk 
zijn in het geval van antimicrobiële agentia. 

Amendement 523
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 2 – punt 5.2.5.1 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tests via de inademingsroute zijn alleen 
geschikt als inademing de voornaamste 
route voor blootstelling van de mens is.

Or. en

Motivering

Tests via meerdere blootstellingsroutes zijn niet nodig en moeten niet worden aangemoedigd. 
Het is jammer dat deze sectie (i) geen regels voor de aanpassing van in vivo 
gegevensvereisten bevat, noch (ii) aanvaarde communautaire of internationale richtsnoeren 
geeft voor tests die voldoen aan de gegevensvereisten geeft, hoewel deze bijzonder belangrijk 
zijn in het geval van antimicrobiële agentia. 

Amendement 524
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 2 – punt 5.3 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van testen kan worden afgezien als in 
eerdere studies geen specifieke toxiciteit 
bleek op te treden.

Or. en
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Motivering

Dit moet een voorwaardelijke verplichting voor Fase II zijn. Het is jammer dat deze sectie (i) 
geen regels voor de aanpassing van in vivo gegevensvereisten bevat, noch (ii) aanvaarde 
communautaire of internationale richtsnoeren geeft voor tests die voldoen aan de 
gegevensvereisten geeft, hoewel deze bijzonder belangrijk zijn in het geval van antimicrobiële 
agentia.

Amendement 525
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 2 – punt 5.4 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor nieuwe stoffen moet het mogelijk 
zijn om de parameters van een in vivo 
micronucleus onderzoek te bepalen als 
onderdeel van een onderzoek naar 
herhaalde blootstelling.

Or. en

Motivering

In de farmaceutische sector worden steeds vaker micronucleus-tests opgenomen in algemene 
toxiciteitsstudies in ratten met een duur van 28 of 90 dagen om efficiënt gegevens over de 
mutageniteit te verzamelen zonder een losse in vivo studie. Deze sectie moet (i) regels voor de 
aanpassing van in vivo gegevensvereisten bevatten, of (ii) aanvaarde communautaire of 
internationale richtsnoeren geven voor tests die voldoen aan de gegevensvereisten, die 
bijzonder belangrijk zijn in het geval van antimicrobiële agentia. 

Amendement 526
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 2 – punt 5.5 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van testen kan worden afgezien als in 
onderzoek met somatische cellen geen 
genotoxiciteit bleek op te treden.
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Or. en

Motivering

Dit moet een voorwaardelijke verplichting voor Fase II zijn. Het is jammer dat deze sectie (i) 
geen regels voor de aanpassing van in vivo gegevensvereisten bevat, noch (ii) aanvaarde 
communautaire of internationale richtsnoeren geeft voor tests die voldoen aan de 
gegevensvereisten, hoewel deze bijzonder belangrijk zijn in het geval van antimicrobiële 
agentia. 

Amendement 527
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 2 – punt 8.1 – alinea's 1 en 2 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als het gebruiksprofiel van een stof wijst 
op mogelijke aanzienlijke blootstelling 
van vogels, kan worden voorgesteld een 
studie naar de toxiciteit bij opname met 
het voedsel in een enkele vogelsoort te 
verrichten.
Een onderzoek naar het effect op de 
voortplanting van vogels hoeft in het 
algemeen niet te worden gedaan en is niet 
vereist als uit de studie naar de toxiciteit 
bij opname met het voedsel (sectie 8.1.1.) 
blijkt dat de LC50 hoger is dan 5.000 
mg/kg.

Or. en

Motivering

Tests van de toxiciteit voor vogels bij opname met het voedsel, indien het gebruiksprofiel en 
andere overwegingen daar aanleiding toe geven, moeten strikt beperkt blijven tot één enkele 
soort. Referentie: • REACH technisch richtsnoer: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Het is jammer dat deze sectie (i) geen 
regels voor de aanpassing van in vivo gegevensvereisten bevat, noch (ii) aanvaarde 
communautaire of internationale richtsnoeren geeft voor tests die voldoen aan de 
gegevensvereisten, hoewel deze bijzonder belangrijk zijn in het geval van antimicrobiële 
agentia. 
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Amendement 528
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 2 – punt 8.2.1. – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als het gebruiksprofiel van een stof niet 
wijst op mogelijke aanzienlijke 
blootstelling van het aquatisch milieu, 
kan worden afgezien van de vereiste van 
een studie naar de aquatische toxiciteit 
voor gewervelde dieren.

Or. en

Motivering

De vereiste van een aquatische toxiciteitsstudie moet afhangen van de blootstelling en niet 
absoluut zijn, vooral als het gaat om proeven op gewervelde dieren. Het is jammer dat deze 
bijlage II, Titel 2, (i) geen regels voor de aanpassing van in vivo gegevensvereisten bevat, 
noch (ii) aanvaarde communautaire of internationale richtsnoeren geeft voor tests die 
voldoen aan de gegevensvereisten, hoewel deze bijzonder belangrijk zijn in het geval van 
antimicrobiële agentia. 

Amendement 529
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel 2 – punt 8.7.2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8.7.2. Zoogdieren Schrappen

Or. en

Motivering

Dit punt moet vervallen als geen verwijzing naar aanvaarde communautaire of internationale 
testrichtsnoeren in verband met deze gegevensvereiste wordt gegeven. 
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Amendement 530
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dossiers over biociden bevatten de 
informatie die nodig is om waar van 
toepassing de aanvaardbare dagelijkse 
inname (ADI), het aanvaardbare 
blootstellingsniveau voor de gebruiker 
(Acceptable Operator Exposure Level –
AOEL), de voorspelde concentratie in het 
milieu (Predicted Environmental 
Concentration – PEC) en de voorspelde 
concentratie zonder effect (Predicted No-
Effect Concentration – PNEC) te bepalen.

1. Dossiers over biociden bevatten de 
informatie die nodig is om vast te stellen 
dat de blootstelling onder het 
maximumgehalte aan toxicologisch 
relevante stoffen (Threshold of 
Toxicological Concern - TTC) blijft of
waar van toepassing de aanvaardbare 
dagelijkse inname (ADI), het aanvaardbare 
blootstellingsniveau voor de gebruiker 
(Acceptable Operator Exposure Level –
AOEL), de voorspelde concentratie in het 
milieu (Predicted Environmental 
Concentration – PEC) en de voorspelde 
concentratie zonder effect (Predicted No-
Effect Concentration – PNEC) te bepalen.

Or. en

Motivering

Threshold of Toxicological Concern is een "op bewijskracht gebaseerde" methode om het 
risico te bepalen, die veel wordt gebruikt ter bepaling van de veiligheid van 
voedseladditieven, aroma's, materialen die met levensmiddelen in contact komen en andere 
stoffen waarvan de toxiciteit niet bekend is, maar de menselijke blootstelling aantoonbaar 
gering. In combinatie met bekende structurele informatie en het voorspelde metabolisme of 
ander gedrag worden chemische stoffen ingedeeld in klassen, die alle hun eigen grenzen voor 
de aanvaardbare menselijke blootstelling hebben. Als de blootstelling onder deze niveaus 
blijft, dan kan worden afgezien van het testen van de toxiciteit. 

Amendement 531
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tests die met het oog op toelating 
worden ingediend, worden uitgevoerd 

5. Tests die met het oog op toelating 
worden ingediend, worden uitgevoerd 
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volgens de methoden die worden 
beschreven in Verordening (EG) nr. 
440/2008 van de Raad. Indien een methode 
echter niet geschikt is of niet wordt 
beschreven, worden andere methoden 
gebruikt die waar mogelijk internationaal 
erkend zijn en waarvoor in de aanvraag 
een motivering moet worden gegeven

volgens de methoden die worden 
beschreven in Verordening (EG) nr. 
440/2008 van de Raad. De methoden die 
worden genoemd in bijlage I hebben niet 
betrekking op nanomaterialen, tenzij 
uitdrukkelijk vermeld. Indien een methode 
echter niet geschikt is of niet wordt 
beschreven, worden andere methoden 
gebruikt die waar mogelijk internationaal 
erkend zijn en voor de validiteit waarvan
in de aanvraag een motivering moet 
worden gegeven. 

Or. en

Motivering

Nanomaterialen worden gebruikt omdat ze andere of betere eigenschappen hebben dan 
stoffen met grotere deeltjes. Hun minuscule omvang en de daaruit voortvloeiende toename 
van het relatieve oppervlak kunnen ertoe leiden dat nieuwe risico's ontstaan. Het 
desbetreffende wetenschappelijk comité van de Commissie kwam tot de conclusie dat de 
kennis over de methodiek voor zowel blootstellingsramingen als risico-identificatie voor 
nanomaterialen verder moet worden ontwikkeld, gevalideerd en gestandaardiseerd. Er kan 
dan ook niet van worden uitgegaan dat bestaande methoden voor bulkchemicaliën relevante 
gegevens opleveren, tenzij ze worden aangepast.

Amendement 532
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tests die met het oog op toelating 
worden ingediend, worden uitgevoerd 
volgens de methoden die worden 
beschreven in Verordening (EG) nr. 
440/2008. Indien een methode echter niet 
geschikt is of niet wordt beschreven, 
worden andere methoden gebruikt die waar 
mogelijk internationaal erkend zijn en 
waarvoor in de aanvraag een motivering 
moet worden gegeven.

5. Tests die met het oog op toelating 
worden ingediend, worden uitgevoerd 
volgens de methoden die worden 
beschreven in Verordening (EG) nr. 
440/2008 van de Raad. Indien een 
methode echter niet geschikt is of niet 
wordt beschreven, worden andere 
methoden gebruikt die wetenschappelijk 
bevredigend zijn en waarvoor in de 
aanvraag een motivering moet worden 
gegeven.
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Or. en

Motivering

De oorspronkelijke formulering van paragraaf 5 van bijlage III is niet duidelijk genoeg en 
zou verhinderen dat gebruik wordt gemaakt van de in bijlage IV genoemde alternatieven voor 
dierproeven 

Amendement 533
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer er een test wordt uitgevoerd, 
moet er een gedetailleerde beschrijving 
(specificatie) van het gebruikte materiaal 
en de verontreinigingen daarvan worden 
verstrekt. Waar nodig moeten voor alle 
toxicologisch/ecotoxicologisch relevante 
chemische bestanddelen van het biocide 
de in bijlage II vermelde gegevens worden 
verstrekt, met name als de bestanddelen 
tot bezorgdheid aanleiding gevende 
stoffen zijn, zoals gedefinieerd in artikel 
3.

7. Wanneer er een test wordt uitgevoerd, 
moet er een gedetailleerde beschrijving 
(specificatie) van het gebruikte materiaal 
en de verontreinigingen daarvan worden 
verstrekt.

Or. en

Motivering

Het is onaanvaardbaar dat gegevensvereisten voor de opneming van een werkzame stof in 
bijlage I en voor toelating van een biocide ertoe leiden dat proeven dubbel worden uitgevoerd 
of worden herhaald, vooral als daartoe ook dierproeven behoren. Niet-werkzame stoffen in de 
productformulering van een biocide worden geregeld door REACH. Deze bepaling moet dan 
ook worden geschrapt om verwarring of mogelijke verdubbeling van proeven op gewervelde 
dieren te voorkomen. 

Amendement 534
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – lid 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer er testgegevens bestaan die 
vóór ... [PB: datum invoegen die wordt 
vermeld in de eerste alinea van artikel 85] 
zijn verkregen met behulp van andere 
methoden dan in Verordening (EG) nr. 
440/2008 worden vermeld, moet door de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat van geval tot geval worden 
besloten in hoeverre deze gegevens 
geschikt zijn met het oog op deze 
verordening en of er nieuwe tests 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
440/2008 moeten worden uitgevoerd, 
rekening houdend met onder andere de 
noodzaak om tests op gewervelde dieren 
tot een minimum te beperken.

8. Wanneer er testgegevens bestaan die 
vóór ... [PB: datum invoegen die wordt
vermeld in de eerste alinea van artikel 85] 
zijn verkregen met behulp van andere 
methoden dan in Verordening (EG) nr. 
440/2008 worden vermeld, moet door de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat met instemming van het ECHA
van geval tot geval worden besloten in 
hoeverre deze gegevens geschikt zijn met 
het oog op deze verordening en of er 
nieuwe tests overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 440/2008 moeten worden 
uitgevoerd, rekening houdend met onder 
andere de noodzaak om tests op 
gewervelde dieren tot een minimum te 
beperken.

Or. en

Amendement 535
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 3.7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.7. Stabiliteit bij opslag en houdbaarheid. 
Effecten van licht, temperatuur en 
vochtigheid op de technische kenmerken 
van het biocide; reactiviteit op het 
materiaal van de recipiënten

3.7. Stabiliteit bij opslag en houdbaarheid. 
Effecten van licht, temperatuur en 
vochtigheid op de technische kenmerken 
van het biocide; reactiviteit op het 
materiaal van de recipiënten

De stabiliteit bij opslag en de 
houdbaarheid worden in het algemeen 
bepaald op basis van de stabiliteit van de 
werkzame stof. Als het werkzame stoffen 
betreft die makkelijk ontleden, mogen de 
stabiliteit bij opslag en de houdbaarheid 
met andere valide wetenschappelijke 
methoden worden bepaald, zoals 
extrapolatie van de analysegegevens van 
de werkzame stof die zijn verkregen bij 
proeven ter bepaling van de veroudering 
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van het product tot het bereiken van de 
drempel van werkzaamheid.

Or. en

Motivering

Normale stabiliteitstests gebaseerd op het meten en kwantificeren van de werkzame stof zijn 
niet bruikbaar voor producten die makkelijk ontleedbare werkzame stoffen bevatten, zoals 
natriumhypochloriet. Het is bekend dat deze stoffen sneller uiteenvallen dan de 
drempelwaarden die worden gegeven in geaccepteerde richtsnoeren (FAO, WHO). In 
dergelijke gevallen is het beter de stabiliteit bij opslag en de houdbaarheid met andere 
middelen te bepalen, zoals extrapolatie van de analysegegevens van de werkzame stof die zijn 
verkregen bij proeven ter bepaling van de veroudering van het product tot het bereiken van de 
drempel van werkzaamheid. 

Amendement 536
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 6.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 6.1. Bij de in de punten 6.1.1 tot en met 
6.1.3 bedoelde onderzoeken moeten 
biociden met uitzondering van gassen 
langs ten minste twee wegen worden 
toegediend, waarvan er één oraal moet 
zijn. De keuze van de tweede 
toedieningsweg is afhankelijk van de aard 
van het product en de waarschijnlijke weg 
waarlangs de mens daaraan zal worden 
blootgesteld. Voor gassen en vluchtige 
vloeistoffen geschiedt de toediening via 
inademing

 6.1. Bij de in de punten 6.1.1 tot en met 
6.1.3 bedoelde onderzoeken moet indeling 
door middel van berekening de 
standaardaanpak zijn. Aanvullend in vivo 
onderzoek moet alleen in 
uitzonderingsgevallen worden overwogen 
en dan moet alleen de blootstellingsroute 
worden onderzocht die het meest relevant 
is. Voor gassen en vluchtige vloeistoffen 
geschiedt de toediening via inademing.

Or. en

Motivering

Bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG voorziet uitdrukkelijk in "indeling door middel van 
berekening" als alternatief voor overbodige in vivo proeven op preparaten die bekende 
werkzame stoffen en andere bestanddelen bevatten. Deze aanpak moet ook in de 
biocideverordening worden gehanteerd. Uit onderzoek blijkt dat dermale studies voor de 
indeling van gevaren in 99% van de gevallen geen toegevoegde waarde hebben boven orale 
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data. De gegevensvereisten moeten daarom worden herzien en aangepast aan deze nieuwe 
bevindingen.

Amendement 537
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 6.1.2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.1.2. Dermaal Schrappen

Or. en

Motivering

Dit gegevensvereiste moet worden geschrapt op basis van de bovengenoemde analyse, 
waarbij bleek dat dermale indelingen in 99% van de gevallen overeenkomen met of minder 
streng zijn dan orale indelingen. Dermale indelingen kunnen daarom worden gebaseerd op 
een directe "read-across" van orale gegevens. 

Amendement 538
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 6.1.3 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tests via de inademingsroute zijn alleen 
geschikt als (i) indeling door middel van 
berekening niet mogelijk is en (ii) dit de 
voornaamste route van menselijke 
blootstelling is, rekening houdend met de 
dampspanning van de stof en de 
mogelijke blootstelling aan aërosolen, 
deeltjes of druppeltjes met inhaleerbare 
afmetingen.
De Acute Toxic Class Method is de eerste 
keuze voor in vivo onderzoek. Alleen in 
uitzonderingsgevallen moet de klassieke 
"dodelijke concentratie" test (LC50) 
worden gebruikt. Het gebruik van een 
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andere test dient met redenen te worden 
omkleed.

Or. en

Motivering

Bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG voorziet uitdrukkelijk in "indeling door middel van 
berekening" als alternatief voor overbodige in vivo proeven op preparaten die bekende 
werkzame stoffen en andere bestanddelen bevatten. Deze aanpak moet ook in de 
biocideverordening worden gehanteerd. Uit onderzoek blijkt dat dermale studies voor de 
indeling van gevaren in 99% van de gevallen geen toegevoegde waarde hebben boven orale 
data. De gegevensvereisten moeten daarom worden herzien en aangepast aan deze nieuwe 
bevindingen.

Amendement 539
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 6.1.4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.1.4. Voor biociden waarvan toelating 
voor gebruik samen met andere biociden 
beoogd wordt, moet het 
productenmengsel, waar mogelijk en voor 
zover van toepassing, worden onderzocht 
op acute dermale toxiciteit en huid- en 
oogirritatie

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze eis moet worden geschrapt, omdat hij zou leiden tot onnodig gebruik van 
dodelijke/kwellende proeven op gewervelde dieren met beperkt of geen nut voor de 
volksgezondheid, behalve dat wat kan worden opgemaakt uit andere testdata voor de acute 
toxiciteit. 

Amendement 540
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 6.2 – alinea 1 (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indeling door middel van berekening
moet de standaardaanpak zijn.

Or. en

Motivering

Bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG voorziet uitdrukkelijk in "indeling door middel van 
berekening" als alternatief voor overbodige in vivo proeven op preparaten die bekende 
werkzame stoffen en andere bestanddelen bevatten. Deze aanpak moet ook krachtiger in de 
biocideverordening worden gehanteerd. Zie: • Richtlijn 1999/45/EG: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Amendement 541
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 6.3 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indeling door middel van berekening 
moet de standaardaanpak zijn.

Or. en

Motivering

Bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG voorziet uitdrukkelijk in "indeling door middel van 
berekening" als alternatief voor overbodige in vivo proeven op preparaten die bekende 
werkzame stoffen en andere bestanddelen bevatten. Deze aanpak moet ook krachtiger in de 
biocideverordening worden gehanteerd. Zie: • Richtlijn 1999/45/EG: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Het is een 
probleem dat deze titel geen regels voor de aanpassing van in vivo gegevensvereisten bevat.
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Amendement 542
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 6.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.4. Informatie over huidabsorptie 6.4. Informatie over in vitro huidabsorptie

Or. en

Motivering

Sinds 2004 is er een OESO-richtsnoer voor een in vitro huidirritatietest beschikbaar, die ten 
aanzien van de biocidenverordening volledig in de plaats kan komen van de in vivo methode. 
Deze gegevensvereisten moeten de in vitro methode dan ook specifiek noemen als enige 
noodzakelijke of acceptabele aanpak om aan het doel van deze sectie te voldoen.

Amendement 543
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 9.2.1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.2.1. Waar relevant, alle informatie die 
verplicht is uit hoofde van bijlage II, deel 
12

Schrappen

Or. en

Motivering

Voor deze vereiste ontbreekt het momenteel aan een beschrijving van de specifieke gegevens 
die gezocht worden, de regels voor aanpassing of de reden waarom een aanpak van "indeling 
door middel van berekening" niet volstaat op basis van de gegevens in bijlage II voor de 
werkzame stof. 
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Amendement 544
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 9.3.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.3.1.1. Acute orale toxiciteit, indien nog 
niet verricht overeenkomstig bijlage II, 
deel 7

Schrappen

Or. en

Motivering

In de woorden van het technische richtsnoer van REACH: "Weinig of geen scenario's noemen 
het acute vergiftigingsgevaar voor vogels als waarschijnlijk" en "de cijfers over pesticiden 
wijzen erop dat chronische effecten niet betrouwbaar kunnen worden afgeleid uit acute 
toxiciteitsdata". Deze gegevensvereiste zal dan ook weinig of niet bijdragen tot een 
beoordeling van de milieurisico's en moet daarom worden geschrapt.

Amendement 545
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 1 – punt 9.3.3.1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.3.3.1. Toxiciteit bij gewervelde 
landdieren, met uitzondering van vogels

Schrappen

Or. en

Motivering

Zolang geen verwijzing naar aanvaarde communautaire of internationale testrichtsnoeren in 
verband met deze gegevensvereiste wordt gegeven, moet dit punt vervallen. Het is een 
probleem dat dit punt geen regels voor de aanpassing van in vivo gegevensvereisten bevat. 
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Amendement 546
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 2 – punt 6.1.1 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indeling door middel van berekening 
moet de standaardaanpak zijn. 
Aanvullend in vivo onderzoek moet alleen 
in uitzonderingsgevallen worden 
overwogen en dan moet alleen de 
blootstellingsroute worden onderzocht die 
het meest relevant is.

Or. en

Motivering

Bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG voorziet uitdrukkelijk in "indeling door middel van 
berekening" als alternatief voor overbodige in vivo proeven op preparaten die bekende 
werkzame stoffen en andere bestanddelen bevatten. Deze aanpak moet ook in de 
biocideverordening worden gehanteerd. Uit onderzoek blijkt dat dermale studies voor de 
indeling van gevaren in 99% van de gevallen geen toegevoegde waarde hebben boven orale 
data. De gegevensvereisten moeten daarom worden herzien en aangepast aan deze nieuwe 
bevindingen.

Amendement 547
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 2 – punt 6.1.2 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tests via de inademingsroute zijn alleen 
geschikt als (i) indeling door middel van 
berekening niet doenbaar is en (ii) 
inademing de voornaamste route voor 
blootstelling van de mens is.

Or. en

Motivering

Bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG voorziet uitdrukkelijk in "indeling door middel van 
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berekening" als alternatief voor overbodige in vivo proeven op preparaten die bekende 
werkzame stoffen en andere bestanddelen bevatten. Deze aanpak moet ook in de 
biocideverordening worden gehanteerd. Uit onderzoek blijkt dat dermale studies voor de 
indeling van gevaren 99% van de gevallen geen toegevoegde waarde hebben boven orale 
data. De gegevensvereisten moeten daarom worden herzien en aangepast aan deze nieuwe 
bevindingen.

Amendement 548
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 2 – punt 6.2.1 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indeling door middel van berekening 
moet de standaardaanpak zijn.

Or. en

Motivering

Bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG voorziet uitdrukkelijk in "indeling door middel van 
berekening" als alternatief voor overbodige in vivo proeven op preparaten die bekende 
werkzame stoffen en andere bestanddelen bevatten. Deze aanpak moet ook krachtiger in de 
biocideverordening worden gehanteerd. Zie: • Richtlijn 1999/45/EG: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Het is een 
probleem dat dit punt geen regels voor de aanpassing van in vivo gegevensvereisten bevat.

Amendement 549
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 2 – punt 6.2.2 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indeling door middel van berekening 
moet de standaardaanpak zijn.

Or. en

Motivering

Bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG voorziet uitdrukkelijk in "indeling door middel van 
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berekening" als alternatief voor overbodige in vivo proeven op preparaten die bekende 
werkzame stoffen en andere bestanddelen bevatten. Deze aanpak moet ook krachtiger in de 
biocideverordening worden gehanteerd. Zie: • Richtlijn 1999/45/EG: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Het is een 
probleem dat dit punt geen regels voor de aanpassing van in vivo gegevensvereisten bevat.

Amendement 550
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 2 – punt 6.2.3 – alinea 1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indeling door middel van berekening 
moet de standaardaanpak zijn.

Or. en

Motivering

Bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG voorziet uitdrukkelijk in "indeling door middel van 
berekening" als alternatief voor overbodige in vivo proeven op preparaten die bekende 
werkzame stoffen en andere bestanddelen bevatten. Deze aanpak moet ook krachtiger in de 
biocideverordening worden gehanteerd. Zie: • Richtlijn 1999/45/EG: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Het is een 
probleem dat dit punt geen regels voor de aanpassing van in vivo gegevensvereisten bevat.

Amendement 551
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 2 – punt 9.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.1. Effecten op vogels Schrappen

Or. en

Motivering

Is onnodig voor geformuleerde producten. bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG voorziet 
uitdrukkelijk in "indeling door middel van berekening" als alternatief voor overbodige in 
vivo proeven op preparaten die bekende werkzame stoffen en andere bestanddelen bevatten. 
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Deze aanpak moet ook krachtiger in de biocideverordening worden gehanteerd.

Amendement 552
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 2 – punt 9.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.2. Effecten op aquatische organismen Schrappen

Or. en

Motivering

Bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG voorziet uitdrukkelijk in "indeling door middel van 
berekening" als alternatief voor overbodige in vivo proeven op preparaten die bekende 
werkzame stoffen en andere bestanddelen bevatten. Deze aanpak moet ook krachtiger in de 
biocideverordening worden gehanteerd.

Amendement 553
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel 2 – punt 9.7.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.7.2. Zoogdieren Schrappen

Or. en

Motivering

Zolang geen verwijzing naar aanvaarde communautaire of internationale testrichtsnoeren in 
verband met deze gegevensvereiste wordt gegeven, moet dit punt vervallen.

Amendement 554
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – titel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ALGEMENE REGELS VOOR 
AANPASSING VAN DE 
GEGEVENSVEREISTEN

Schrappen

Or. en

Motivering

Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen en te vermijden dat de bestaande 
normen die zijn vastgelegd in de biocidenrichtlijn 98/8/EG verwateren, moet een lijst van 
basisgegevens worden opgesteld die nodig zijn om de werkzame stoffen te beoordelen en toe 
te laten. De voorgestelde invoering van mogelijkheden voor vrijstelling van de overlegging 
van gegevens is in strijd met het streven de menselijke gezondheid en het milieu te 
beschermen. 

Amendement 555
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvrager kan voorstellen de 
gegevensvereisten van de bijlagen II en 
III aan te passen overeenkomstig de 
algemene regels van deze bijlage. De 
redenen voor de aanpassing van de 
gegevensvereisten moeten duidelijk 
worden uiteengezet in de passende rubriek 
van het dossier, onder verwijzing naar de 
specifieke regel(s) van deze bijlage.

Schrappen

Or. en

Motivering

Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen en te vermijden dat de bestaande 
normen die zijn vastgelegd in de biocidenrichtlijn 98/8/EG verwateren, moet een lijst van 
basisgegevens worden opgesteld die nodig zijn om de werkzame stoffen te beoordelen en toe 
te laten. De voorgestelde invoering van mogelijkheden voor vrijstelling van de overlegging 
van gegevens is in strijd met het streven de menselijke gezondheid en het milieu te 
beschermen. 
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Amendement 556
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1.1.3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.3 bis. Berekeningsmethoden voor de 
beoordeling van de gevaren voor de 
gezondheid van preparaten
Gegevensvereisten voor preparaten zijn in 
het algemeen niet nodig als de aanpak 
van berekening wordt gehanteerd die staat 
beschreven in bijlage II van Richtlijn 
1999/45/EG, die geldt voor alle 
preparaten en rekening houdt met alle 
gevaren van in preparaten aanwezige 
stoffen voor de gezondheid. Richtsnoeren 
worden met name verstrekt voor de 
volgende categorieën gevaarlijke effecten 
voor de gezondheid:
- acute letale effecten,
- onherstelbare niet-letale effecten na één 
blootstelling,
- ernstige effecten na herhaalde of 
langdurige blootstelling,
- bijtende effecten, irriterende effecten,
- sensibiliserende effecten,
- kankerverwekkende effecten,
- mutagene effecten,
- voor de voortplanting vergiftige effecten.

Or. en

Motivering

Bijlage II van Richtlijn 1999/45/EG voorziet uitdrukkelijk in "indeling door middel van 
berekening" als alternatief voor overbodige in vivo proeven op preparaten die bekende 
werkzame stoffen en andere bestanddelen bevatten. Deze aanpak moet ook krachtiger in de 
biocideverordening worden gehanteerd. Zie: • Richtlijn 1999/45/EG: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 
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Amendement 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1.4 – alinea 2 – punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de resultaten zijn toereikend voor de 
indeling en etikettering en de 
risicobeoordeling; en

(2) de resultaten zijn toereikend voor de 
indeling en etikettering en/of de 
risicobeoordeling; en

Or. en

Motivering

Sommige toxiciteitstests (bijv. van de acute toxiciteit) worden uitsluitend gebruikt voor 
indeling en etikettering en niet voor risicobeoordeling; voor deze verschillende doeleinden 
kan daarom beter worden gesproken van "en/of". 

Amendement 558
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1.4 – alinea 2 – punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de resultaten zijn toereikend voor de 
indeling en etikettering en de 
risicobeoordeling; en

(2) de resultaten zijn toereikend voor de 
indeling en etikettering en/of de 
risicobeoordeling; en

Or. en

Motivering

Sommige toxiciteitstests (bijv. van de acute toxiciteit) worden uitsluitend gebruikt voor 
indeling en etikettering en niet voor risicobeoordeling; voor deze verschillende doeleinden 
kan daarom beter worden gesproken van "en/of". 
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Amendement 559
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1.5 – alinea 3 – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– moeten de resultaten toereikend zijn voor 
de indeling en etikettering en de 
risicobeoordeling,

– moeten de resultaten toereikend zijn voor 
de indeling en etikettering en/of de 
risicobeoordeling,

Or. en

Motivering

Sommige toxiciteitstests (bijv. van de acute toxiciteit) worden uitsluitend gebruikt voor 
indeling en etikettering en niet voor risicobeoordeling; voor deze verschillende doeleinden 
kan daarom beter worden gesproken van "en/of". 

Amendement 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1.5 – alinea 3 – streepje 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– moeten de resultaten toereikend zijn voor 
de indeling en etikettering en de 
risicobeoordeling,

– moeten de resultaten toereikend zijn voor 
de indeling en etikettering en/of de 
risicobeoordeling,

Or. en

Motivering

Sommige toxiciteitstests (bijv. van de acute toxiciteit) worden uitsluitend gebruikt voor 
indeling en etikettering en niet voor risicobeoordeling; voor deze verschillende doeleinden 
kan daarom beter worden gesproken van "en/of". 

Amendement 561
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. TESTEN IS TECHNISCH NIET 
MOGELIJK

Schrappen

Testen voor een specifiek eindpunt mag 
achterwege worden gelaten als het 
vanwege de eigenschappen van de stof 
technisch niet mogelijk is het onderzoek 
uit te voeren, bijvoorbeeld omdat zeer 
vluchtige, zeer reactieve of instabiele 
stoffen niet kunnen worden gebruikt, 
omdat menging van de stof met water 
brand- of ontploffingsgevaar kan 
veroorzaken of omdat de voor bepaalde 
onderzoeken vereiste radioactieve labeling 
van een stof onmogelijk is. De 
richtsnoeren betreffende de relevante 
testmethoden, meer in het bijzonder ten 
aanzien van de technische beperkingen 
van een specifieke methode, dienen altijd 
in acht te worden genomen.

Or. en

Motivering

Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen en te vermijden dat de bestaande 
normen die zijn vastgelegd in de biocidenrichtlijn 98/8/EG verwateren, moet een lijst van 
basisgegevens worden opgesteld die nodig zijn om de werkzame stoffen te beoordelen en toe 
te laten. De voorgestelde invoering van mogelijkheden voor vrijstelling van de overlegging 
van gegevens is in strijd met het streven de menselijke gezondheid en het milieu te 
beschermen. 

Amendement 562
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. ONDERZOEK OP MAAT OP BASIS 
VAN DE BLOOTSTELLING AAN HET 
PRODUCT

Schrappen
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3.1. Op basis van overwegingen in 
verband met de blootstelling kan worden 
afgezien van tests overeenkomstig de 
rubrieken 6 en 7 van de bijlagen II en III.
3.2. In ieder geval moet een adequate 
motivering en documentatie worden 
verstrekt. De motivering dient te berusten 
op een evaluatie van de blootstelling 
overeenkomstig de technische 
richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen en te vermijden dat de bestaande 
normen die zijn vastgelegd in de biocidenrichtlijn 98/8/EG verwateren, moet een lijst van 
basisgegevens worden opgesteld die nodig zijn om de werkzame stoffen te beoordelen en toe 
te laten. De voorgestelde invoering van mogelijkheden voor vrijstelling van de overlegging 
van gegevens is in strijd met het streven de menselijke gezondheid en het milieu te 
beschermen. 

Amendement 563
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Productsoort 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producten voor conservering van 
vezelhoudende of gepolymeriseerde 
materialen, zoals leer, rubber, papier of 
textielproducten en rubber door het 
tegengaan van microbiële aantasting.

Producten voor conservering van 
vezelhoudende of gepolymeriseerde 
materialen, zoals leer, rubber, papier of 
textielproducten en rubber door het 
tegengaan van microbiële aantasting.

Hieronder vallen ook producten die 
werken tegen de hechting van micro-
organismen aan het oppervlak (bijv. 
pathogene of stankverwekkende kiemen) 
en zo het ontstaan van luchtjes tegengaan 
of verhinderen en/of een ander nut 
hebben.

Or. de
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Motivering

Onder de productgroepen moeten ook biociden worden opgenomen die worden gebruikt in de 
textielsector. 

Amendement 564
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Productsoort 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Productsoort 20: -  Productsoort 20: - Ontsmettingsmiddelen 
voor voedingsmiddelen en diervoeders
Producten voor ontsmetting van 
voedingsmiddelen of diervoeders door het 
tegengaan van schadelijke organismen.

Or. en

Motivering

De biocide-productsoort 20 ("conserveringsmiddelen voor voedingsmiddelen of diervoeders") 
dient te worden gehandhaafd, doch de definitie ervan moet worden aangepast, aangezien deze 
biociden geen conserveringsmiddelen zijn, maar ontsmettingsmiddelen. Producten die worden 
gebruikt om diervoeders vrij te maken van humane pathogenen zoals salmonella voldoen 
bijvoorbeeld niet aan de eisen van de verordeningen inzake additieven in diervoeders. Ze 
werken ook niet als conserveringsmiddel om bederf van diervoeders tegen te gaan. Deze 
producten moeten derhalve als ontsmettingsmiddelen worden beschouwd.

Amendement 565
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Productsoort 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Productsoort 20: -  Productsoort 20: - Ontsmettingsmiddelen 
voor voedingsmiddelen en diervoeders
Producten voor ontsmetting van 
voedingsmiddelen of diervoeders door het 
tegengaan van schadelijke organismen.
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Or. en

Motivering

Productsoort 20 dient te worden gehandhaafd, aangezien deze biociden geen 
conserveringsmiddelen zijn, maar ontsmettingsmiddelen. Producten die worden gebruikt om 
diervoeders vrij te maken van humane pathogenen zoals salmonella voldoen bijvoorbeeld niet 
aan de eisen van de verordeningen inzake additieven in diervoeders. Deze producten hebben 
geen "gunstig effect op het diervoeder", verhogen de prestaties ervan niet en hebben ook geen 
conserverende werking. Zij hebben ten doel besmetting van eieren en vlees van pluimvee en 
varkensvlees met salmonella te voorkomen en moeten dan ook worden beschouwd als 
ontsmettingsmiddelen die uitsluitend bestemd zijn om de menselijke gezondheid te 
beschermen.

Amendement 566
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Productsoort 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Productsoort 20: -  Productsoort 20: Ontsmettingsmiddelen 
voor voedingsmiddelen en diervoeders
Producten voor ontsmetting van 
voedingsmiddelen of diervoeders door het 
tegengaan van schadelijke organismen.

Or. en

Motivering

De biociden-productsoort 20 ("conserveringsmiddelen voor voedingsmiddelen of 
diervoeders") van de vroegere richtlijn 98/8 dient te worden gehandhaafd, maar de definitie 
ervan dient te worden aangepast, aangezien deze biociden geen conserveringsmiddelen zijn, 
maar ontsmettingsmiddelen (als gevolg daarvan heeft de toen gebruikte definitie tot 
verwarring geleid). Producten die worden gebruikt om diervoeders vrij te maken van humane 
pathogenen zoals salmonella voldoen bijvoorbeeld niet aan de eisen van de verordeningen 
inzake additieven in diervoeders. Deze producten hebben geen "gunstig effect op het 
diervoeder" en verhogen de prestaties ervan niet.
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Amendement 567
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – inleiding – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op een hoog, 
geharmoniseerd beschermingsniveau voor 
de gezondheid van mens en dier en voor 
het milieu moeten alle met het gebruik van 
een biocide verbonden risico's worden 
bepaald. Hiertoe dient een 
risicobeoordeling te worden uitgevoerd, op 
basis waarvan kan worden vastgesteld of 
de risico's bij het voorgestelde normale 
gebruik van het biocide al dan niet 
aanvaardbaar zijn. Dat moet gebeuren door 
middel van een beoordeling van de risico's 
van de relevante individuele bestanddelen 
van het biocide.

2. Met het oog op een hoog, 
geharmoniseerd beschermingsniveau voor 
de gezondheid van mens en dier en voor 
het milieu moeten alle met het gebruik van 
een biocide verbonden risico's worden 
bepaald. Hiertoe dient een 
risicobeoordeling te worden uitgevoerd, op 
basis waarvan kan worden vastgesteld of 
de risico's bij het voorgestelde normale 
gebruik van het biocide al dan niet 
aanvaardbaar zijn. Dat moet gebeuren door 
middel van een beoordeling van de risico's 
van de relevante individuele bestanddelen 
van het biocide, waarbij terdege rekening 
moet worden gehouden met cumulatieve, 
combinatie- en synergie-effecten.

Or. en

Motivering

De inaanmerkingneming van cumulatieve, combinatie- en synergie-effecten moet uitdrukkelijk 
onder de gemeenschappelijke beginselen voor de beoordeling van dossiers worden 
opgenomen.

Amendement 568
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – inleiding – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er moet in ieder geval een 
risicobeoordeling uitgevoerd worden voor 
de werkzame stof of stoffen in het biocide.

Die zal reeds zijn uitgevoerd met het oog 
op de opneming van de werkzame stof in 
bijlage I. Deze risicobeoordeling omvat het 

3. Er moet in ieder geval een 
risicobeoordeling uitgevoerd worden voor 
de werkzame stof of stoffen in het biocide. 
Die zal reeds zijn uitgevoerd met het oog 
op de opneming van de werkzame stof in 
bijlage I. Deze risicobeoordeling omvat het 
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bepalen van de gevaren en, in voorkomend 
geval, een evaluatie van de dosis-respons-
(of concentratie-effect)relatie, een 
evaluatie van de blootstelling en een 
karakterisering van het risico. . Wanneer 
geen kwantitatieve risicobeoordeling kan 
worden verricht, moet een kwalitatieve 
beoordeling worden gegeven.

bepalen van de gevaren en, in voorkomend 
geval, een evaluatie van de dosis-respons-
(of concentratie-effect)relatie, een 
evaluatie van de blootstelling en een 
karakterisering van het risico, waarbij 
terdege rekening moet worden gehouden 
met cumulatieve, combinatie- en synergie-
effecten. Wanneer geen kwantitatieve 
risicobeoordeling kan worden verricht, 
moet een kwalitatieve beoordeling worden 
gegeven.

Or. en

Motivering

De inaanmerkingneming van cumulatieve, combinatie- en synergie-effecten moet uitdrukkelijk 
onder de gemeenschappelijke beginselen voor de beoordeling van dossiers worden 
opgenomen.

Amendement 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – inleiding – punt 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor iedere andere tot bezorgdheid 
aanleiding gevende stof in het biocide 
moet een aanvullende risicobeoordeling 
worden uitgevoerd op de hierboven 
beschreven wijze, wanneer zulks relevant 
is voor het gebruik van het biocide.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet acceptabel dat een risicobeoordeling uitgevoerd moet worden voor andere stoffen 
dan de werkzame stoffen in biociden. Als die eis wordt gesteld dan leidt dat tot de duplicatie 
van testprocedures, ook proeven op dieren, omdat alle chemische bestanddelen ook in het 
kader van de REACH-verordening beoordeeld moeten worden. Alle beschikbare gegevens 
over niet-werkzame bestanddelen moeten eerder in dossiers worden opgenomen. 
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Amendement 570
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – inleiding – punt 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor iedere andere tot bezorgdheid 
aanleiding gevende stof in het biocide 
moet een aanvullende risicobeoordeling 
worden uitgevoerd op de hierboven 
beschreven wijze, wanneer zulks relevant 
is voor het gebruik van het biocide.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is niet acceptabel dat een risicobeoordeling uitgevoerd moet worden voor andere stoffen 
dan de werkzame stoffen in biociden. Als die eis wordt gesteld dan leidt dat tot de duplicatie 
van testprocedures, ook proeven op dieren, omdat alle chemische bestanddelen ook in het 
kader van de REACH-verordening beoordeeld moeten worden. Alle beschikbare gegevens 
over niet-werkzame bestanddelen moeten eerder in dossiers worden opgenomen. 

Amendement 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – beoordeling – punt 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. Voor de werkzame stof in het biocide 
moet altijd een risicobeoordeling worden 
uitgevoerd. Wanneer het biocide daarnaast 
tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen 
bevat, moet voor elk van die stoffen een 
risicobeoordeling worden uitgevoerd. De 
risicobeoordeling heeft betrekking op het 
voorgestelde normale gebruik van het 
biocide en op een realistisch "worst case"-
scenario, met inbegrip van relevante 
kwesties in verband met de productie en 
verwijdering van het biocide zelf en 

14. Voor de werkzame stof in het biocide 
moet altijd een risicobeoordeling worden 
uitgevoerd. Wanneer het biocide daarnaast 
tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen 
bevat, moeten alle beschikbare gegevens
voor elk van die stoffen worden 
opgenomen in het dossier voor de 
toelating van het biocide. De gegevens 
hebben betrekking op het voorgestelde 
normale gebruik van het biocide en op een 
realistisch "worst case"-scenario, met 
inbegrip van relevante kwesties in verband 
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materiaal dat daarmee behandeld is. met de productie en verwijdering van het 
biocide zelf en materiaal dat daarmee 
behandeld is.

Or. en

Motivering

Het is niet acceptabel dat een risicobeoordeling uitgevoerd moet worden voor andere stoffen 
dan de werkzame stoffen in biociden. Als die eis wordt gesteld dan leidt dat tot de duplicatie 
van testprocedures, ook proeven op dieren, omdat alle chemische bestanddelen ook in het 
kader van de REACH-verordening beoordeeld moeten worden. Alle beschikbare gegevens 
over niet-werkzame bestanddelen moeten eerder in dossiers worden opgenomen. 

Amendement 572
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – beoordeling – punt 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. Voor de werkzame stof in het biocide 
moet altijd een risicobeoordeling worden 
uitgevoerd. Wanneer het biocide daarnaast 
tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen 
bevat, moet voor elk van die stoffen een 
risicobeoordeling worden uitgevoerd. De 
risicobeoordeling heeft betrekking op het 
voorgestelde normale gebruik van het 
biocide en op een realistisch "worst case"-
scenario, met inbegrip van relevante 
kwesties in verband met de productie en 
verwijdering van het biocide zelf en 
materiaal dat daarmee behandeld is.

14. Voor de werkzame stof in het biocide 
moet altijd een risicobeoordeling worden 
uitgevoerd. Wanneer het biocide daarnaast 
tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen 
bevat, moeten alle beschikbare gegevens
voor elk van die stoffen worden 
opgenomen in het dossier voor de 
toelating van het biocide. De gegevens 
hebben betrekking op het voorgestelde 
normale gebruik van het biocide en op een 
realistisch "worst case"-scenario, met 
inbegrip van relevante kwesties in verband 
met de productie en verwijdering van het 
biocide zelf en materiaal dat daarmee 
behandeld is.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op bijlage VI, inleiding, punt 4. 
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Amendement 573
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – beoordeling – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. Voor iedere werkzame stof en iedere 
tot bezorgdheid aanleiding gevende stof in 
het biocide dient in de risicobeoordeling 
een bepaling van de gevaren te worden 
opgenomen en moeten, waar mogelijk, de 
bijbehorende niveaus waarop geen nadelig 
effect meer wordt waargenomen (no 
observed adverse effect levels: NOAEL) 
worden vastgesteld. Zo nodig omvat de 
risicobeoordeling tevens een evaluatie van 
de dosis-respons- (of concentratie-
effect)relatie, in combinatie met een 
evaluatie van de blootstelling en een 
karakterisering van het risico.

15. Voor iedere werkzame stof en iedere 
tot bezorgdheid aanleiding gevende stof in 
het biocide dient in de risicobeoordeling 
een bepaling van de gevaren te worden 
opgenomen en moeten, waar mogelijk, de 
bijbehorende niveaus waarop geen nadelig 
effect meer wordt waargenomen (no 
observed adverse effect levels: NOAEL) 
worden vastgesteld. Zo nodig omvat de 
risicobeoordeling tevens een evaluatie van 
de dosis-respons- (of concentratie-
effect)relatie, in combinatie met een 
blootstellingsevaluatie en een 
karakterisering van het risico, waarbij 
terdege rekening moet worden gehouden 
met cumulatieve, combinatie- en synergie-
effecten.

Or. en

Motivering

De inaanmerkingneming van cumulatieve, combinatie- en synergie-effecten moet uitdrukkelijk 
onder de gemeenschappelijke beginselen voor de beoordeling van dossiers worden 
opgenomen.

Amendement 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – beoordeling – punt 20 – streepje 9 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– immunotoxiciteit

Or.en
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Amendement 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – beoordeling – punt 47 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

47. Bij de bevoegde autoriteiten moeten 
gegevens worden ingediend aan de hand 
waarvan deze kunnen controleren of het 
biocide bij gewervelde dieren van de 
doelsoort(en) geen onnodig lijden teweeg 
brengt. Hierbij moet een beoordeling 
worden gemaakt van het mechanisme 
waarmee het gewenste effect wordt bereikt 
en van de waargenomen effecten op het 
gedrag en de gezondheid van de 
gewervelde dieren van de doelsoort(en); 
wanneer het beoogde effect de dood van 
het gewervelde dier is, moet worden 
onderzocht binnen hoeveel tijd de dood 
van het dier intreedt en onder welke 
omstandigheden dat gebeurt.

47. Bij de bevoegde autoriteiten moeten 
gegevens worden ingediend aan de hand 
waarvan deze kunnen controleren of het 
biocide bij gewervelde dieren van de 
doelsoort(en) geen onnodig lijden en pijn
teweeg brengt. Hierbij moet een 
beoordeling worden gemaakt van het 
mechanisme waarmee het gewenste effect 
wordt bereikt en van de waargenomen 
effecten op het gedrag en de gezondheid 
van de gewervelde dieren van de 
doelsoort(en); wanneer het beoogde effect 
de dood van het gewervelde dier is, moet 
worden onderzocht binnen hoeveel tijd de 
dood van het dier intreedt en onder welke 
omstandigheden dat gebeurt. De 
uitkomsten van dit onderzoek moeten voor 
elk toegelaten biocide openbaar worden 
gemaakt op de website van het 
agentschap.

Or.en

Amendement 576
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – beoordeling – punt 47 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

47. Bij de bevoegde autoriteiten moeten 
gegevens worden ingediend aan de hand 
waarvan deze kunnen controleren of het 
biocide bij gewervelde dieren van de 
doelsoort(en) geen onnodig lijden teweeg 
brengt. Hierbij moet een beoordeling 
worden gemaakt van het mechanisme 
waarmee het gewenste effect wordt bereikt 

47. Bij de bevoegde autoriteiten moeten 
gegevens worden ingediend aan de hand 
waarvan deze kunnen controleren of het 
biocide bij gewervelde dieren van de 
doelsoort(en) geen onnodig lijden en pijn
teweeg brengt. Hierbij moet een 
beoordeling worden gemaakt van het 
mechanisme waarmee het gewenste effect 
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en van de waargenomen effecten op het 
gedrag en de gezondheid van de 
gewervelde dieren van de doelsoort(en); 
wanneer het beoogde effect de dood van 
het gewervelde dier is, moet worden 
onderzocht binnen hoeveel tijd de dood 
van het dier intreedt en onder welke 
omstandigheden dat gebeurt.

wordt bereikt en van de waargenomen 
effecten op het gedrag en de gezondheid 
van de gewervelde dieren van de 
doelsoort(en); wanneer het beoogde effect 
de dood van het gewervelde dier is, moet 
worden onderzocht binnen hoeveel tijd de 
dood van het dier intreedt en onder welke 
omstandigheden dat gebeurt. De 
uitkomsten van dit onderzoek moeten voor 
elk toegelaten biocide openbaar worden 
gemaakt op de website van het 
agentschap.

Or.en

Amendement 577
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – besluitvorming – punt 59 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de aard en de ernst van het effect; - de aard en de ernst van het effect, waarbij 
terdege rekening moet worden gehouden 
met cumulatieve, combinatie- en synergie-
effecten;

Or. en

Motivering

Bij de besluitvorming moet rekening worden gehouden met cumulatieve, combinatie- en 
synergie-effecten.

Amendement 578
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – besluitvorming – punt 77 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

77. De bevoegde autoriteit of de 
Commissie verleent geen toelating voor 
een biocide indien de voorzienbare 

77. De bevoegde autoriteit of de 
Commissie verleent geen toelating voor 
een biocide indien de voorzienbare 
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concentratie van de werkzame stof of een 
tot bezorgdheid aanleiding gevende stof, 
dan wel van relevante metabolieten, 
afbraak- of reactieproducten die na gebruik 
van het biocide volgens de voorgestelde 
gebruiksaanwijzing verwacht kunnen 
worden in het oppervlaktewater of de 
sedimenten ervan:

concentratie van de werkzame stof of een 
tot bezorgdheid aanleiding gevende stof, 
dan wel van relevante metabolieten, 
afbraak- of reactieproducten die na gebruik 
van het biocide volgens de voorgestelde 
gebruiksaanwijzing verwacht kunnen 
worden in het grondwater of
oppervlaktewater of de sedimenten ervan:

Or.en

Motivering

Zorgt voor naleving van de communautaire wetgeving en van internationale overeenkomsten 
inzake de bescherming van de wateren. 

Amendement 579
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – besluitvorming – punt 77 – streepje 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het risico bestaat dat niet wordt voldaan 
aan de doelstellingen of normen die zijn 
vastgelegd in:
– Richtlijn 98/83/EG of
– Richtlijn 2000/60/EG of
– Richtlijn 2006/118/EG of
– Richtlijn 2008/56/EG of
– Richtlijn 2008/105/EG of
– internationale overeenkomsten die 
belangrijke verplichtingen betreffende de 
bescherming van de mariene wateren 
tegen vervuiling bevatten of

Or.en

Motivering

Zorgt voor naleving van de communautaire wetgeving en van internationale overeenkomsten 
inzake de bescherming van de wateren. 
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Amendement 580
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – besluitvorming – punt 77 – laatste deel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

tenzij wetenschappelijk wordt aangetoond 
dat die concentratie onder relevante 
veldomstandigheden niet wordt 
overschreden.

Schrappen

Or.en

Motivering

Zorgt voor naleving van de communautaire wetgeving en van internationale overeenkomsten 
inzake de bescherming van de wateren. 


