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Poprawka 477
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit wprowadzający (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancje wymienione w załączniku I nie 
obejmują nanomateriałów, chyba że są 
one wyraźnie podane.

Or. en

Uzasadnienie

Nanomateriały są wykorzystywane ze względu na ich właściwości odmienne lub wzmocnione 
w porównaniu z własnościami substancji w postaci objętościowej. Ze względu na swoje 
miniaturowe rozmiary i wynikający z tego wzrost powierzchni względnej mogą one stwarzać 
nowe zagrożenia. Dlatego wymagają specjalnej oceny. Włączenie substancji do załącznika I 
nie dotyczy nanomateriałów, o ile nie zostanie to wyraźnie zaznaczone, w przeciwnym razie 
nanomateriały znalazłyby się poza kontrolą. Sformułowanie zaproponowane w powyższej 
poprawce pochodzi z rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych, w którym 
również zastosowano podejście oparte na pozytywnym wykazie niektórych substancji 
(preambuła do załączników II i VI).

Poprawka 478
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – difenakum – 9 linia – 8 kolumna 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze względu na to, że charakter substancji 
czynnej sprawia, że jest ona substancją 
potencjalnie trwałą, podatną na 
bioakumulację i toksyczną lub bardzo 
trwałą i bardzo podatną na bioakumulację, 
substancję tę traktuje się jako kwalifikującą 
się do zastąpienia zgodnie z art. 9.

Ze względu na to, że charakter substancji 
czynnej spełnia kryteria pozwalające na 
sklasyfikowanie jej jako substancji 
działającej szkodliwie na rozrodczość 
kategorii 1A oraz sprawia, że jest ona 
substancją potencjalnie trwałą, podatną na 
bioakumulację i toksyczną lub bardzo 
trwałą i bardzo podatną na bioakumulację, 
substancję tę traktuje się jako kwalifikującą 
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się do zastąpienia zgodnie z art. 9.
Pozwolenia podlegają następującym 
warunkom:

Z uwagi na stwierdzone ryzyko dla wód, 
wysoką toksyczność substancji czynnej dla 
ptaków i ssaków, ryzyko zatruć u dzieci, 
problem powstawania odporności oraz ból 
i długotrwałe cierpienia powodowane 
u zwierząt docelowych pozwolenia
podlegają następującemu warunkowi:

stwierdzone musi być poważne zagrożenie 
zdrowia publicznego, niemożliwe do 
opanowania w żaden inny sposób.
Podejmuje się następujące środki 
ograniczające ryzyko:

(1) stężenie nominalne substancji czynnej 
w produktach nie przekracza 75 mg/kg 
oraz dozwolone jest stosowanie wyłącznie 
gotowych przynęt;

(1) stężenie nominalne substancji czynnej 
w produktach nie przekracza 75 mg/kg 
oraz dozwolone jest stosowanie wyłącznie 
gotowych przynęt;

(2) produkty zawierają czynnik 
zniechęcający i, jeśli stosowne, barwnik;

(2) produkty zawierają czynnik 
zniechęcający i, jeśli stosowne, barwnik;

(3) produktu nie stosuje się jako proszku 
śladowego;

(3) produktu nie stosuje się jako proszku 
śladowego;

(4) pierwotne i wtórne narażenie ludzi, 
zwierząt innych niż docelowe i środowiska 
jest zminimalizowane poprzez 
uwzględnienie i zastosowanie wszystkich 
stosownych i dostępnych środków 
ograniczających ryzyko. Obejmuje to 
między innymi ograniczenie stosowania 
produktu do celów profesjonalnych, 
określenie maksymalnej wielkości 
opakowania oraz ustanowienie obowiązku 
używania zaplombowanych i bezpiecznych 
pudełek na przynęty.

(4) pierwotne i wtórne narażenie ludzi, 
zwierząt innych niż docelowe i środowiska 
jest zminimalizowane poprzez 
zastosowanie wszystkich stosownych 
i dostępnych środków ograniczających 
ryzyko. Obejmuje to między innymi 
ograniczenie stosowania produktu do 
celów profesjonalnych, określenie 
maksymalnej wielkości opakowania oraz 
ustanowienie obowiązku używania 
zaplombowanych i bezpiecznych pudełek 
na przynęty.

Or. en

Uzasadnienie

Difenakum jest substancją bardzo problematyczną pod każdym względem (toksyczność, 
trwałość, bioakumulacja, teratogenność, wpływ na organizmy inne niż docelowe, wpływ na 
zdrowie ludzkie, cierpienie organizmów docelowych). Substancja ta powinna być stosowana 
tylko w razie stwierdzenia, że jest to konieczne dla opanowania poważnego zagrożenia 
zdrowia publicznego, którego to zagrożenia nie da się opanować w inny sposób. Środki 
ograniczające ryzyko należy uczynić prawnie wiążącymi. Na wykorzystywanie substancji 
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należy zezwalać wyłącznie specjalistom, pod rygorystycznymi warunkami.

Poprawka 479
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – punkt 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokumentacja dotycząca substancji 
czynnej powinna zawierać informacje 
potrzebne do ustalenia, w stosownych 
przypadkach, akceptowalnego dziennego 
pobrania (ADI), dopuszczalnego poziomu 
narażenia operatora (AOEL), 
przewidywanego stężenia w środowisku 
(PEC) oraz przewidywanego stężenia 
niepowodującego zmian w środowisku 
(PNEC).

1. Dokumentacja dotycząca substancji 
czynnej powinna zawierać informacje 
potrzebne do ustalenia, że stopień 
narażenia nie przekracza wartości 
progowej zagrożenia toksykologicznego 
(TTC) lub, w stosownych przypadkach, do 
ustalenia akceptowalnego dziennego 
pobrania (ADI), dopuszczalnego poziomu 
narażenia operatora (AOEL), 
przewidywanego stężenia w środowisku 
(PEC) oraz przewidywanego stężenia 
niepowodującego zmian w środowisku 
(PNEC).

Or. en

Uzasadnienie

Wartość progowa zagrożenia toksykologicznego (TTC) jest to metoda oceny ryzyka oparta na 
wartości dowodowej, wykorzystywana przy ocenie bezpieczeństwa materiałów mających 
styczność z żywnością i innych substancji o nieznanej toksyczności, ale o niskim ryzyku dla 
ludzi. W połączeniu ze znanymi informacjami i przewidywanym zachowaniem, podejście to 
dzieli substancje chemiczne na klasy, z których każda ma własne dopuszczalne limity 
narażenia ludzi. Jeżeli narażenie plasuje się poniżej tych bardzo niskich poziomów, można 
uniknąć badania toksyczności. Obecnie w Międzynarodowym Instytucie Nauk Biologicznych 
trwają prace nad zastosowaniem podejścia TTC do niektórych produktów biobójczych. 

Poprawka 480
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – punkt 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dokumentacja dotycząca substancji 
czynnej powinna zawierać informacje 
potrzebne do ustalenia, w stosownych 
przypadkach, akceptowalnego dziennego 
pobrania (ADI), dopuszczalnego poziomu 
narażenia operatora (AOEL), 
przewidywanego stężenia w środowisku 
(PEC) oraz przewidywanego stężenia 
niepowodującego zmian w środowisku 
(PNEC).

(1) Dokumentacja dotycząca substancji 
czynnej powinna zawierać informacje 
potrzebne do ustalenia, że stopień 
narażenia nie przekracza wartości 
progowej zagrożenia toksykologicznego 
(TTC) lub, w stosownych przypadkach, do 
ustalenia akceptowalnego dziennego 
pobrania (ADI), dopuszczalnego poziomu 
narażenia operatora (AOEL), 
przewidywanego stężenia w środowisku 
(PEC) oraz przewidywanego stężenia 
niepowodującego zmian w środowisku 
(PNEC).

Or .en

Uzasadnienie

Wartość progowa zagrożenia toksykologicznego to metoda oceny ryzyka oparta na wartości 
dowodowej, szeroko wykorzystywana przy ocenie bezpieczeństwa dodatków do środków 
spożywczych, środków aromatyzujących, materiałów mających styczność z żywnością i innych 
substancji o nieznanej toksyczności, ale o niskim ryzyku dla ludzi. W połączeniu ze znanymi 
informacjami strukturalnymi i przewidywanym metabolizmem lub innym zachowaniem, 
podejście to dzieli substancje chemiczne na klasy, gdzie każda ma własne dopuszczalne limity 
narażenia ludzi. Jeżeli narażenie plasuje się poniżej tych bardzo niskich poziomów, można 
uniknąć badania toksyczności. 

Poprawka 481
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – punkt 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Badania przedłożone w celu uzyskania 
pozwolenia są prowadzone zgodnie 
z metodami opisanymi w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 440/2008. Jednakże 
w przypadku gdy metoda nie jest 
odpowiednia lub nie została opisana, 
stosuje się inne metody, w miarę 
możliwości uznane w skali 

4. Badania przedłożone w celu uzyskania 
pozwolenia są prowadzone zgodnie 
z metodami opisanymi w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 440/2008. Jednakże 
w przypadku gdy metoda nie jest 
odpowiednia lub nie została opisana, 
stosuje się inne metody, które są właściwe 
z naukowego punktu widzenia i których 
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międzynarodowej, i których zastosowanie 
należy uzasadnić we wniosku.

zastosowanie należy uzasadnić we 
wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie ust. 4 załącznika II nie jest wystarczająco jasne i utrudni 
stosowanie metod alternatywnych wobec eksperymentów na zwierzętach, o których to 
metodach mowa w załączniku IV. 

Poprawka 482
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Badania przedłożone w celu uzyskania 
pozwolenia są prowadzone zgodnie 
z metodami opisanymi w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 440/2008. Jednakże 
w przypadku gdy metoda nie jest 
odpowiednia lub nie została opisana, 
stosuje się inne metody, w miarę 
możliwości uznane w skali 
międzynarodowej, i których zastosowanie 
należy uzasadnić we wniosku.

(4) Badania przedłożone w celu uzyskania 
pozwolenia są prowadzone zgodnie 
z metodami opisanymi w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 440/2008. Jednakże 
w przypadku gdy metoda nie jest 
odpowiednia lub nie została opisana, 
stosuje się inne metody, które są właściwe 
z naukowego punktu widzenia i których 
zastosowanie należy uzasadnić we 
wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie ust. 4 załącznika II nie jest wystarczająco jasne i utrudni 
stosowanie metod alternatywnych wobec eksperymentów na zwierzętach, o których to 
metodach mowa w załączniku IV. 

Poprawka 483
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Przed wykonaniem nowych badań 
mających na celu określenie właściwości 
wyszczególnionych w niniejszym 
załączniku dokonuje się oceny wszelkich 
dostępnych danych pochodzących z badań 
in vitro, in vivo, istniejących danych 
dotyczących ludzi, danych pochodzących 
z badań (Q)SAR oraz danych dotyczących 
substancji o podobnej strukturze 
(wnioskowanie przez analogię). Unikać 
należy badań in vivo z udziałem substancji 
żrących w stężeniach lub dawkach 
powodujących działanie żrące. Przed 
przeprowadzeniem badań należy 
zaczerpnąć wskazówek z niniejszego 
załącznika oraz dodatkowo z dalszych 
dokumentów dotyczących strategii 
przeprowadzania badań.

 Przed wykonaniem nowych badań 
mających na celu określenie właściwości 
wyszczególnionych w niniejszym 
załączniku dokonuje się oceny wszelkich 
dostępnych danych pochodzących z badań 
in vitro, in vivo, istniejących danych 
dotyczących ludzi, danych pochodzących 
z badań (Q)SAR oraz danych dotyczących 
substancji o podobnej strukturze 
(wnioskowanie przez analogię). Unikać 
należy badań in vivo z udziałem substancji 
żrących w stężeniach lub dawkach 
powodujących działanie żrące. Przed 
przeprowadzeniem badań należy 
zaczerpnąć wskazówek z niniejszego 
załącznika oraz dodatkowo zasięgnąć
opinii na temat inteligentnych strategii 
przeprowadzania badań u ekspertów 
w dziedzinie metod alternatywnych wobec 
eksperymentów na zwierzętach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podkreślić konieczność konsultacji z ekspertami w zakresie zastępowania, 
ograniczania i doskonalenia („zasada 3R”). Wnioskodawcom należy pomagać 
w projektowaniu inteligentnych strategii badawczych, aby uniknąć zbędnych lub powielanych 
badań oraz ograniczyć do minimum eksperymenty na zwierzętach. 

Poprawka 484
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Przed wykonaniem nowych badań 
mających na celu określenie właściwości 
wyszczególnionych w niniejszym 
załączniku dokonuje się oceny wszelkich 
dostępnych danych pochodzących z badań 

 Przed wykonaniem nowych badań 
mających na celu określenie właściwości 
wyszczególnionych w niniejszym 
załączniku dokonuje się oceny wszelkich 
dostępnych danych pochodzących z badań 
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in vitro, in vivo, istniejących danych 
dotyczących ludzi, danych pochodzących 
z badań (Q)SAR oraz danych dotyczących 
substancji o podobnej strukturze 
(wnioskowanie przez analogię). Unikać 
należy badań in vivo z udziałem substancji 
żrących w stężeniach lub dawkach 
powodujących działanie żrące. Przed 
przeprowadzeniem badań należy 
zaczerpnąć wskazówek z niniejszego 
załącznika oraz dodatkowo z dalszych 
dokumentów dotyczących strategii 
przeprowadzania badań.

in vitro, in vivo, istniejących danych 
dotyczących ludzi, danych pochodzących 
z badań (Q)SAR oraz danych dotyczących 
substancji o podobnej strukturze 
(wnioskowanie przez analogię). Unikać 
należy badań in vivo z udziałem substancji 
żrących w stężeniach lub dawkach 
powodujących działanie żrące. Przed 
przeprowadzeniem badań należy 
zaczerpnąć wskazówek z niniejszego 
załącznika oraz dodatkowo zasięgnąć
opinii na temat inteligentnych strategii 
przeprowadzania badań u ekspertów 
w dziedzinie metod alternatywnych wobec 
eksperymentów na zwierzętach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie uwypuklić konieczność konsultacji z ekspertami. Wnioskodawcom należy 
pomagać w projektowaniu inteligentnych strategii badawczych, aby uniknąć zbędnych lub 
powielanych badań oraz ograniczyć do minimum eksperymenty na zwierzętach. 

Poprawka 485
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.1.1. Badania nie trzeba wykonywać, 
jeśli:
– substancja sklasyfikowana jest jako 
żrąca lub drażniąca dla skóry; lub
substancja jest silnym kwasem (pH < 2,0) 
lub silną zasadą (pH > 11,5); lub
– substancja pali się w powietrzu 
o temperaturze pokojowej; lub
– substancja zaklasyfikowana jest jako 
działająca bardzo toksycznie w kontakcie 
ze skórą; lub
– w wyniku badania toksyczności ostrej 
przy narażeniu przez skórę nie stwierdza 
się działania drażniącego na skórę aż do 

skreślona
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granicznej wartości dawki (2 000 mg/kg 
wagi ciała).

Or. en

Uzasadnienie

W dniu 23 lipca 2009 r. Komisja Europejska zaakceptowała dwie prowadzone in vitro metody 
badania podrażnień skóry: „testy EpiDerm SIT” i „SkinEthic RHE”. W konsekwencji 
badania podrażnień skóry prowadzone in vivo stały się niepotrzebne i powinny zostać 
wykreślone z ujętych w załączniku II wymogów dotyczących danych. Pierwsze dostosowanie 
rozporządzenia (WE) nr 440/2008 do postępu technicznego obejmowało nowe wytyczne 
badawcze dotyczące badań podrażnienia skóry in vitro, które mogą zastąpić metodę in vivo 
do celów niniejszego rozporządzenia. W rezultacie metoda in vivo nie jest już potrzebna 
i powinna zostać skreślona.

Poprawka 486
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2.1. Badania nie trzeba wykonywać, 
jeśli:
– substancja zaklasyfikowana jest jako 
drażniąca dla oczu lub stwarzająca 
poważne zagrożenie uszkodzenia oczu; 
lub
– substancja zaklasyfikowana jest jako 
żrąca dla skóry i wnioskodawca 
zaklasyfikował ją jako drażniącą dla oczu; 
lub
– substancja jest silnym kwasem (pH < 
2,0) lub silną zasadą (pH > 11,5); lub
– substancja pali się w powietrzu 
o temperaturze pokojowej.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W dniu 7 września 2009 r. OECD oficjalnie przyjęła dwie alternatywne metody jako testy 
wzorcowe dotyczące wpływu na zdrowie, służące ocenie silnych podrażnień oka. Nowe wytyczne 
badawcze zostały oznaczone jako wytyczne badawcze TG 437: zmętnienie i przepuszczalność 
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rogówki u bydła (BCOP) oraz TG 438: izolowane badanie na oku kurzym (ICE). W konsekwencji 
badania podrażnień oka prowadzone in vivo powinny zostać skreślone z ujętych w załączniku II 
wymogów dotyczących danych.

Poprawka 487
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.3. Ocena tych rodzajów działania 
obejmuje poniższe etapy następujące 
kolejno po sobie:

6.3. Ocena tych rodzajów działania 
obejmuje poniższe etapy następujące 
kolejno po sobie:

(1) ocena dostępnych danych uzyskanych 
w wyniku badań na ludziach i zwierzętach 
oraz danych alternatywnych;

(1) ocena dostępnych danych uzyskanych 
w wyniku badań na ludziach i zwierzętach 
oraz danych alternatywnych;

(2) badania in vivo. (2) badania in vivo.
Nie trzeba przeprowadzać badań 
stanowiących etap 2, jeśli:

Nie trzeba przeprowadzać badań 
stanowiących etap 2, jeśli:

– dostępne informacje wskazują, że 
substancja ta powinna zostać 
zaklasyfikowana jako posiadająca 
właściwości uczulające lub żrące; lub

– dostępne informacje wskazują, że 
substancja ta powinna zostać 
zaklasyfikowana jako posiadająca 
właściwości uczulające lub żrące; lub

– substancja jest silnym kwasem (pH < 
2,0) lub silną zasadą (pH > 11,5); lub

– substancja jest silnym kwasem (pH < 
2,0) lub silną zasadą (pH > 11,5); lub

– substancja pali się w powietrzu o 
temperaturze pokojowej.

– substancja pali się w powietrzu o 
temperaturze pokojowej.

Test lokalnych węzłów limfatycznych 
(LLNA) jest najlepszą metodą badań in 
vivo. Tylko w wyjątkowych 
okolicznościach należy zastosować inne 
badanie. Należy dostarczyć uzasadnienie 
zastosowania innego badania.

Zredukowany test lokalnych węzłów 
limfatycznych (rLLNA) jest najlepszą 
metodą badań in vivo, jako badanie 
przesiewowe umożliwiające odróżnienie 
substancji o podrażniających od 
substancji niepodrażniających. Pełny test 
LLNA należy wykonywać, gdy wiadomo, 
że potrzebna jest ocena siły działania 
drażniącego. Tylko w wyjątkowych 
okolicznościach należy zastosować inne 
badanie. Należy dostarczyć uzasadnienie 
zastosowania innego badania.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby ograniczyć liczbę zwierząt doświadczalnych, do odróżniania substancji podrażniających 
skórę od substancji jej niepodrażniających należy stosować zredukowaną wersję testu 
lokalnych węzłów limfatycznych (rLLNA). Por. też odnośne oświadczenie Naukowego 
Komitetu Doradczego ECVAM z dnia 27 września 2007 r.

Poprawka 488
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.4. W przypadku pozytywnego wyniku 
któregokolwiek badania genotoksykologii 
na poziomie I należy rozważyć 
odpowiednie badania mutagenności in 
vivo.

6.4. W przypadku pozytywnego wyniku 
któregokolwiek badania genotoksykologii 
na poziomie I należy rozważyć 
odpowiednie badania mutagenności in 
vivo.

W przypadku nowych substancji 
wskazana jest ocena parametrów badania 
mikrojądrowego in vivo w ramach 28- lub 
90-dniowego badania toksyczności dla 
dawki powtarzalnej. 

Or. en

Uzasadnienie

Badania na poziomie I służą analizie licznych, wywieranych różnymi sposobami działań 
mutagennych/genotoksycznych, które należy analizować razem, w ramach podejścia opartego 
na wartości dowodowej, w celu uzyskania wyraźnego obrazu.
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Poprawka 489
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.4.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.4.1. W przypadku wyników 
pozytywnych należy rozważyć dalsze 
badania mutagenności.

6.4.1. W przypadku wyników 
pozytywnych należy rozważyć dalsze 
badania mutagenności. Badań takich nie 
trzeba prowadzić w przypadku substancji 
lub preparatów antybakteryjnych.

Or. en

Poprawka 490
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.4.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.4.3. Badania z reguły nie trzeba 
przeprowadzać, jeśli dostępne są 
adekwatne dane uzyskane w wyniku 
wiarygodnego badania mutacji genowych 
ssaków in vivo.

6.4.3. Badania nie trzeba przeprowadzać, 
jeśli gdzie indziej dostępne są adekwatne 
dane uzyskane w wyniku wiarygodnego 
badania mutacji genowych ssaków in vivo.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uściślić, że wnioskodawca nie powinien prowadzić badań in vivo samodzielnie ani ich 
zlecać.
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Poprawka 491
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.4.4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.4.4. Jeśli wynik któregokolwiek z badań 
genotoksyczności in vitro na poziomie I 
jest pozytywny i brak jest jeszcze 
dostępnych wyników badań in vivo, 
wnioskodawca wnioskuje 
o przeprowadzenie badania 
genotoksyczności na komórkach 
somatycznych in vivo.

6.4.4. Jeśli wynik któregokolwiek z badań 
genotoksyczności in vitro na poziomie I 
jest pozytywny i brak jest jeszcze 
dostępnych wyników badań in vivo, 
wnioskodawca wnioskuje 
o przeprowadzenie badania 
genotoksyczności na komórkach 
somatycznych in vivo. W przypadku 
nowych substancji powinna istnieć 
możliwość oceny parametrów badania 
mikrojądrowego in vivo w ramach 28- lub 
90-dniowego badania krótkoterminowej 
toksyczności dla dawki powtarzalnej. 

Or. en

Uzasadnienie

W sektorze farmaceutycznym coraz powszechniejsze staje się włączanie testów 
mikrojądrowych do ogólnych 28- lub 90-dniowych badań toksyczności na szczurach, co 
pozwala na skuteczne gromadzenie danych dotyczących mutagenności bez przeprowadzania 
samodzielnych badań in vivo. Zgodnie z tym podejściem indukcja mikrojąder jest określana 
poprzez pobranie krwi obwodowej kilkakrotnie w ciągu badania, a także pobranie szpiku 
kostnego przy zakończeniu badania. 

Poprawka 492
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.5. Badań nie trzeba z reguły wykonywać, 
jeśli:

6.5. Badań nie trzeba z reguły wykonywać, 
jeśli:

– substancja zaklasyfikowana jest jako 
żrąca dla skóry.

– substancja zaklasyfikowana jest jako 
żrąca dla skóry.



AM\811563PL.doc 15/77 PE439.930v03-00

PL

W przypadku substancji innych niż gazy 
informacje wymienione w punktach 6.5.2 
i 6.5.3 należy dostarczyć dla co najmniej 
jednej innej drogi narażenia oprócz 
narażenia przez drogi pokarmowe 
(pkt. 6.5.1). Wybór drugiej drogi 
narażenia będzie zależał od charakteru 
substancji i prawdopodobnej drogi 
narażenia człowieka. Jeśli jest tylko jedna 
droga narażenia, należy przedstawić 
jedynie informacje dotyczące tej drogi 
narażenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wymagać badań ostrej toksyczności uwzględniających wiele dróg narażenia 
ani zachęcać do takich badań. Dwie ostatnie retrospektywne analizy danych – w ramach 
których zbadano zgodność między klasyfikacjami wykorzystywanymi do celów 
regulacyjnych, dotyczącymi ostrej toksyczności pokarmowej, skórnej i wziewnej, 
obejmującymi kilkaset agrochemicznych i biobójczych substancji czynnych oraz blisko 
2000 przemysłowych substancji chemicznych – wykazały, że do celów klasyfikacji 
zagrożeń w ponad 99% przypadków badania naskórne nie wnoszą wartości dodatkowej 
w stosunku do danych z badań prowadzonych drogą pokarmową. Należy dokonać 
przeglądu wymogów dotyczących danych w celu odzwierciedlenia tych nowych wyników.

Poprawka 493
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.5.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.5.1. Badania nie trzeba przeprowadzać, 
jeśli dostępne jest badanie toksyczności 
ostrej przy narażeniu drogą wziewną 
(pkt. 6.5.2).

6.5.1. Badania nie trzeba przeprowadzać, 
jeśli dostępne jest badanie toksyczności 
ostrej przy narażeniu drogą wziewną 
(pkt 6.5.2).

Metoda klas ostrej toksyczności jest 
najlepszą metodą badań in vivo. Inne testy 
powinno się stosować jedynie 
w wyjątkowych okolicznościach; w takim 
przypadku przedstawia się uzasadnienie. 
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Or. en

Uzasadnienie

Należy wskazać metodę oceny ostrej toksyczności w celu ograniczenia do minimum liczby 
zwierząt doświadczalnych. W rozporządzeniu (WE) nr 440/2008 zaproponowano zarówno 
metodę klas ostrej toksyczności, jak i metodę stałej dawki. W metodzie klas ostrej toksyczności 
wykorzystuje się mniej zwierząt niż w metodzie stałej dawki, dlatego ta pierwsza powinna być 
preferowana.

Poprawka 494
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.5.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.5.2. Badanie przy narażeniu drogą 
wziewną jest właściwe, jeśli istnieje 
prawdopodobieństwo narażenia człowieka
drogą wziewną z uwzględnieniem 
prężności par substancji lub możliwości 
narażenia na działanie aerozoli, cząstek lub 
kropelek o rozmiarze umożliwiającym ich 
wdychanie.

6.5.2. Badanie przy narażeniu drogą 
wziewną jest właściwe jedynie wtedy, gdy
stanowi ona główną drogę narażenia 
człowieka z uwzględnieniem prężności par 
substancji lub możliwości narażenia na 
działanie aerozoli, cząstek lub kropelek 
o rozmiarze umożliwiającym ich 
wdychanie. Metoda klas ostrej 
toksyczności jest najlepszą metodą badań 
in vivo. Tylko w wyjątkowych 
okolicznościach należy stosować 
klasyczne badanie stężenia śmiertelnego 
(LC50). Należy przedstawić uzasadnienie 
zastosowania innego badania.

Or. en

Uzasadnienie

Badania uwzględniające wiele dróg narażenia nie powinny być konieczne, jeżeli 
podstawowym celem jest klasyfikacja zagrożenia. Przegląd wymogów dotyczących danych 
prowadzący do rezygnacji ze zbędnych badań mógłby znacząco ograniczyć koszty 
i wykorzystanie zwierząt. Gdy droga wziewna jest główną potencjalną drogą narażenia ludzi, 
wówczas metoda klas ostrej toksyczności OECD, będącą badaniem wzorcowym prowadzonym 
przy ograniczonym wykonaniu zwierząt, powinna być stosowana zamiast klasycznej metody 
toksyczności śmiertelnej.
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Poprawka 495
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.5.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.5.3. Badanie działania przy narażeniu 
przez skórę jest właściwe, jeśli:

skreślona

(1) nie jest prawdopodobne wdychanie 
substancji; oraz

(2) istnieje prawdopodobieństwo kontaktu 
ze skórą podczas produkcji lub stosowania 
substancji; oraz

(3) właściwości fizykochemiczne 
i toksykologiczne wskazują na możliwość 
wchłaniania dużej ilości substancji 
poprzez skórę.

Or. en

Uzasadnienie

Ten wymóg dotyczący danych należy skreślić w oparciu o wyżej wspomnianą analizę, która 
wykazała, że w ponad 99% przypadków klasyfikacja według działania na skórę jest albo 
zgodna z klasyfikacją według działania drogą pokarmową, albo od niej łagodniejsza. 
Klasyfikacja według działania na skórę może być zatem oparta na bezpośredniej analogii do 
danych z badań prowadzonych drogą pokarmową. 

Poprawka 496
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.6.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.6.1. Badania toksyczności 
krótkoterminowej (28 dni) nie trzeba 
wykonywać, jeśli:

6.6.1. Badania toksyczności 
krótkoterminowej (28 dni) nie trzeba 
wykonywać, jeśli:
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– dostępne jest wiarygodne badanie 
toksyczności podprzewlekłej (90 dni) 
i przewlekłej, pod warunkiem że 
przeprowadzono je z wykorzystaniem 
odpowiednich gatunków, dawkowania, 
rozpuszczalnika i drogi podania; lub

– dostępne lub planowane jest wiarygodne 
badanie toksyczności podprzewlekłej (90 
dni) i przewlekłej, pod warunkiem że 
przeprowadzono lub przeprowadzi się je 
z wykorzystaniem odpowiednich 
gatunków, dawkowania, rozpuszczalnika 
i drogi podania; lub

– w przypadku gdy substancja ulega 
natychmiastowemu rozkładowi i istnieje 
wystarczająca ilość danych na temat 
produktów rozkładu; lub

– w przypadku gdy substancja ulega 
natychmiastowemu rozkładowi i istnieje 
wystarczająca ilość danych na temat 
produktów rozkładu; lub

– zgodnie z sekcją 3 załącznika IV można 
wykluczyć istotne narażenie człowieka.

– zgodnie z sekcją 3 załącznika IV można 
wykluczyć istotne narażenie człowieka.

Odpowiednia droga narażenia wybierana 
jest na podstawie następujących 
kryteriów:

Badanie działania przy narażeniu przez 
skórę jest właściwe, jeśli:

Badanie prowadzi się drogą pokarmową, 
chyba że:

(1) nie jest prawdopodobne wdychanie 
substancji; oraz

(1) główną drogą narażenia ludzi jest 
narażenie przez skórę oraz spełnione są 
następujące warunki:

– własności fizykochemiczne 
i toksykologiczne, w tym badanie 
przenikania przez skórę (tj. TG 428 
OECD), wskazują, że przyswajalność 
biologiczna drogą skórną jest znaczna; 
lub

– w przypadku substancji o podobnej 
strukturze stwierdzono znaczące działanie 
toksyczne na skórę lub przenikanie przez 
skórę.

(2) istnieje prawdopodobieństwo kontaktu 
ze skórą podczas produkcji lub stosowania 
substancji; oraz

(2) główną drogą narażenia człowieka jest 
droga wziewna, przy czym uwzględnia się 
prężność par substancji oraz 
prawdopodobną częstość, wielkość i czas 
trwania narażenia na działanie aerozoli, 
cząstek lub kropelek o rozmiarze 
umożliwiającym ich wdychanie.

(3) właściwości fizykochemiczne i 
toksykologiczne wskazują na możliwość 
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wchłaniania dużej ilości substancji 
poprzez skórę.

Badanie przy narażeniu drogą wziewną 
jest właściwe, jeśli istnieje 
prawdopodobieństwo narażenia człowieka 
drogą wziewną z uwzględnieniem 
prężności par substancji lub możliwości 
narażenia na działanie aerozoli, cząstek 
lub kropelek o rozmiarze umożliwiającym 
ich wdychanie.

Badanie przeprowadza się tylko jedną 
drogą narażenia. Toksyczność 
w przypadku innych dróg narażenia 
szacuje się na podstawie modelowania 
farmakokinetycznego.

Wnioskodawca składa wniosek 
o przeprowadzenie badania toksyczności 
podprzewlekłej (90 dni) (poziom II, sekcja 
6.6.2), jeśli: częstotliwość i czas trwania 
narażenia człowieka na substancję 
wskazuje, że właściwe jest 
przeprowadzenie badania 
uwzględniającego dłuższy okres narażenia
oraz spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

Wnioskodawca składa wniosek 
o przeprowadzenie badania toksyczności 
podprzewlekłej (90 dni) (poziom II, sekcja 
6.6.2) zamiast badania 28-dniowego, jeśli: 
częstotliwość i czas trwania narażenia 
człowieka na substancję wskazują, że 
właściwe jest przeprowadzenie badania 
obejmującego okres 1-12 miesięcy, 
a dostępne dane wskazują, że kinetyka lub 
inne własności substancji bądź jej 
metabolitów mogą spowodować, że 
negatywnych skutków nie wykryje badanie 
toksyczności krótkoterminowej;

– inne dostępne dane wskazują, że 
substancja ta może posiadać właściwości
niebezpieczne, których nie wykryje 
badanie toksyczności krótkoterminowej;
lub

– odpowiednio zaprojektowane badania 
toksykokinetyczne ujawniają gromadzenie 
się substancji lub jej metabolitów w 
pewnych tkankach lub organach, co 
prawdopodobnie nie zostałoby wykryte 
przez badanie toksyczności 
krótkoterminowej, ale mogłoby wywołać 
szkodliwe skutki w wyniku przedłużonego 
narażenia..

Wnioskodawca może zaproponować 
dalsze badania lub mogą one być
wymagane w przypadku:

W przypadku substancji podobnych w 
skali molekularnej do substancji 
działających toksycznie na konkretne 
organy (np. neurotoksycznych) 
preferowane jest badanie odpowiednich 
parametrów w kontekście badania 28-
dniowego lub 90-dniowego, zamiast  
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badania samodzielnego, np. badania 
neurotoksyczności. Dalsze samodzielne
badania powinny być ograniczone do 
wyjątkowych okoliczności.

– braku ustalenia poziomu dawkowania, 
przy którym nie obserwuje się szkodliwych 
zmian (NOAEL) w badaniu 28- lub 90-
dniowym, chyba że powodem braku 
ustalenia wartości NOAEL jest brak 
szkodliwych zmian związanych 
z toksycznością; lub

– toksyczności stwarzającej szczególne 
powody do obaw (np. poważne skutki 
działania); lub

– wykazania skutku działania, 
w odniesieniu do którego istniejące dane 
są nieadekwatne do określenia 
charakterystyki ryzyka lub charakterystyki 
toksykologicznej. W takich przypadkach 
bardziej odpowiednie może być 
przeprowadzenie szczególnych badań 
toksykologicznych ukierunkowanych na 
zbadanie tych skutków 
(np. immunotoksyczności, 
neurotoksyczności); lub

– gdy droga narażenia zastosowana 
w początkowym badaniu toksyczności dla 
dawki powtarzalnej była niewłaściwa 
w stosunku do spodziewanej drogi 
narażenia człowieka i nie można dokonać 
ekstrapolacji wyników otrzymanych dla tej 
drogi narażenia; lub

– szczególnych obaw dotyczących 
narażenia (np. zastosowanie 
w produktach przeznaczonych dla 
konsumentów, prowadzące do narażenia 
na poziomie zbliżonym do dawki, przy 
której można spodziewać się toksycznego 
działania na człowieka); lub

– w badaniu 28- lub 90-dniowym nie 
zaobserwowano skutków działania 
substancji o budowie cząsteczki wyraźnie 
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powiązanej z budową substancji badanej.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konieczne jedynie w przypadku badania 28-dniowego albo 90-dniowego. Prowadzenie 
obu tych badań nie przynosi żadnej istotnej nowej wiedzy. Łączenie celów badawczych jest 
powszechnie akceptowaną praktyką, służącą poprawie wydajności badań, i powinno być 
propagowane, gdyż stanowi sposób ograniczenia prowadzenia samodzielnych badań 
neurotoksyczności i innych „specjalnych” badań.

Poprawka 497
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.6.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.6.2. Badania toksyczności 
podprzewlekłej (90 dni) nie trzeba 
wykonywać, jeśli:

6.6.2. Badania toksyczności 
podprzewlekłej (90 dni) nie trzeba 
wykonywać, jeśli:

– dostępne jest wiarygodne badanie 
toksyczności krótkoterminowej (28 dni) 
wykazujące poważne skutki działania 
zgodnie z kryteriami klasyfikacji substancji 
jako R48, w którym zaobserwowana 
wartość NOAEL w badaniu 28-dniowym 
przy zastosowaniu odpowiedniego 
poziomu niepewności pozwala na 
ekstrapolację wyników na 90-dniowe 
badanie wartości NOAEL dla tej samej 
drogi narażenia; lub

– dostępne jest wiarygodne badanie 
toksyczności krótkoterminowej (28 dni) 
wykazujące poważne skutki działania 
zgodnie z kryteriami klasyfikacji substancji 
jako R48, w którym zaobserwowana 
wartość NOAEL w badaniu 28-dniowym 
przy zastosowaniu odpowiedniego 
poziomu niepewności pozwala na 
ekstrapolację wyników na 90-dniowe 
badanie wartości NOAEL dla tej samej
drogi narażenia; lub

– dostępne jest wiarygodne badanie 
toksyczności przewlekłej, pod warunkiem 
że przeprowadzono je z wykorzystaniem 
odpowiednich gatunków i drogi podania; 
lub

– dostępne jest wiarygodne badanie 
toksyczności przewlekłej, pod warunkiem 
że przeprowadzono je z wykorzystaniem 
odpowiednich gatunków i drogi podania; 
lub

– w przypadku gdy substancja ulega 
natychmiastowemu rozkładowi i istnieje 
wystarczająca ilość danych na temat 
produktów rozkładu (zarówno w zakresie 
działania ogólnoustrojowego, jak 

– w przypadku gdy substancja ulega 
natychmiastowemu rozkładowi i istnieje 
wystarczająca ilość danych na temat 
produktów rozkładu (zarówno w zakresie 
działania ogólnoustrojowego, jak 
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i działania w miejscu wchłonięcia); lub i działania w miejscu wchłonięcia); lub

– substancja jest niereaktywna, 
nierozpuszczalna i nie jest możliwe jej 
wdychanie oraz w 28-dniowym „badaniu 
granicznym” nie stwierdza się wchłaniania 
ani działania toksycznego, zwłaszcza jeśli 
takiemu przypadkowi towarzyszy 
ograniczone narażenie człowieka. 

– substancja jest niereaktywna, 
nierozpuszczalna i nie jest możliwe jej 
wdychanie oraz w 28-dniowym „badaniu 
granicznym” nie stwierdza się wchłaniania 
ani działania toksycznego, zwłaszcza jeśli 
takiemu przypadkowi towarzyszy 
ograniczone narażenie człowieka. 

Odpowiednia droga narażenia wybierana 
jest na podstawie następujących 
kryteriów:

Badanie działania przy narażeniu przez 
skórę jest właściwe, jeśli:

Badanie prowadzi się drogą pokarmową, 
chyba że:

(1) istnieje prawdopodobieństwo kontaktu 
ze skórą podczas produkcji lub stosowania 
substancji; oraz

(1) główną drogą narażenia ludzi jest 
narażenie przez skórę oraz spełnione są 
następujące warunki:

– własności fizykochemiczne 
i toksykologiczne, w tym badanie 
przenikania przez skórę (tj. TG 428 
OECD), wskazują, że przyswajalność 
biologiczna drogą skórną jest znaczna; 
lub

– w przypadku substancji o podobnej 
strukturze stwierdzono znaczące działanie 
toksyczne na skórę lub przenikanie przez 
skórę.

(2) właściwości fizykochemiczne wskazują 
na wchłanianie dużej ilości substancji 
poprzez skórę; oraz

(2) główną drogą narażenia człowieka jest 
droga wziewna, przy czym uwzględnia się 
prężność par substancji oraz 
prawdopodobną częstość, wielkość i czas 
trwania narażenia na działanie aerozoli, 
cząstek lub kropelek o rozmiarze 
umożliwiającym ich wdychanie.

(3) spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

– w badaniu skórnej toksyczności ostrej 
działanie toksyczne obserwuje się przy 
niższych dawkach niż w badaniu 
toksyczności pokarmowej; lub
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– w badaniach drażniącego działania na 
skórę lub dla oczu obserwuje się działanie 
ogólnoustrojowe lub inne dowody 
wchłaniania; lub

– badania in vitro wykazują znaczący 
stopień wchłaniania przez skórę; lub

– w przypadku substancji o podobnej 
strukturze stwierdzono znaczące działanie 
toksyczne na skórę lub przenikanie przez 
skórę.

Badanie przy narażeniu drogą wziewną 
jest właściwe, jeśli:

– istnieje prawdopodobieństwo narażenia 
człowieka poprzez wdychanie 
z uwzględnieniem prężności par 
substancji lub możliwości narażenia na 
działanie aerozoli, cząstek lub kropelek 
o rozmiarze umożliwiającym ich 
wdychanie.

Badanie przeprowadza się 
z uwzględnieniem jednej drogą narażenia. 
Toksyczność w przypadku innych dróg 
narażenia szacuje się na podstawie 
modelowania farmakokinetycznego.

Wnioskodawca może zaproponować 
dalsze badania lub mogą one być 
wymagane w przypadku:

W przypadku substancji podobnych 
w skali molekularnej do substancji 
działających toksycznie na konkretne 
organy (np. neurotoksycznych) 
preferowane jest badanie odpowiednich 
parametrów w kontekście badania 
28-dniowego lub 90-dniowego, zamiast 
badania samodzielnego, np. badania 
neurotoksyczności. Dalsze samodzielne
badania powinny być ograniczone do 
wyjątkowych okoliczności. 

– braku ustalenia wartości NOAEL 
w badaniu 90-dniowym, chyba że 
powodem braku ustalenia wartości 
NOAEL jest brak szkodliwych zmian 
związanych z toksycznością; lub

– toksyczności stwarzającej szczególne 
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powody do obaw (np. poważne skutki 
działania); lub

– wykazania skutku działania, 
w odniesieniu do którego istniejące dane 
są nieadekwatne do określenia 
charakterystyki ryzyka lub charakterystyki 
toksykologicznej. W takich przypadkach 
bardziej odpowiednie może być 
przeprowadzenie szczególnych badań 
toksykologicznych ukierunkowanych na 
zbadanie tych skutków 
(np. immunotoksyczności, 
neurotoksyczności); lub

– szczególnych obaw dotyczących 
narażenia (np. zastosowanie 
w produktach przeznaczonych dla 
konsumentów, prowadzące do narażenia 
na poziomie zbliżonym do dawki, przy 
której można spodziewać się toksycznego 
działania na człowieka).

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konieczne jedynie w przypadku badania 28-dniowego lub 90-dniowego. Prowadzenie 
obu tych badań nie przynosi żadnej istotnej nowej wiedzy. Łączenie celów badawczych jest 
powszechnie akceptowaną praktyką, służącą poprawie wydajności badań, i powinno być 
propagowane, gdyż stanowi sposób ograniczenia prowadzenia samodzielnych badań 
neurotoksyczności i innych „specjalnych” badań.

Poprawka 498
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.6.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.6.3. Wnioskodawca może zaproponować 
przeprowadzenie badania toksyczności 
przewlekłej dla dawki powtarzalnej (≥ 12 
miesięcy) lub może ono być wymagane, 
jeżeli częstotliwość i czas trwania 
narażenia człowieka wskazuje, że właściwe

6.6.3. Wnioskodawca może zaproponować 
przeprowadzenie badania toksyczności dla 
dawki powtarzalnej (≥ 12 miesięcy) lub 
może ono być wymagane jedynie, gdy:
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jest przeprowadzenie badania 
uwzględniającego dłuższy okres narażania
i spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

częstotliwość, wielkość i czas trwania 
narażenia człowieka na substancję 
wskazują, że właściwa jest ocena ryzyka 
przewlekłego; oraz 

– podczas przeprowadzania 28- lub 90-
dniowych badań zaobserwowano poważne 
lub stwarzające szczególne powody do 
obaw działanie toksyczne, przy czym 
istniejące dane są nieadekwatne do 
sporządzenia oceny toksykologicznej lub 
charakterystyki ryzyka; lub 

– jeżeli zastosowanie odpowiedniego 
współczynnika niepewności nie zapewnia 
wystarczającej ochrony do celów oceny 
ryzyka. 

– w badaniu 28- lub 90-dniowym nie 
zaobserwowano skutków działania 
substancji o budowie cząsteczki wyraźnie 
powiązanej z budową substancji badanej; 
lub
– substancja może posiadać niebezpieczną 
właściwość, której nie można wykryć 
w badaniu 90-dniowym.

Jeżeli dane dotyczące działania 
rakotwórczego są również wymagane, ale 
jeszcze niedostępne, należy przeprowadzić 
długoterminowe badanie dla dawki 
powtarzalnej oraz badanie działania 
rakotwórczego z wykorzystaniem 
protokołu badań łączonych TG 453 
OECD.

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowe badania toksyczności są kosztowne zarówno pod względem ekonomicznym, 
jak i z punktu widzenia dobrostanu zwierzą i generalnie należy ich unikać, wykorzystując 
odpowiednie techniki statystyczne (np. ekstrapolację na podstawie badań 
krótkoterminowych). W wyjątkowych przypadkach, gdy dane empiryczne uznaje się za 
niezbędne, badania należy prowadzić na jednym gatunku, zaś gdy rozpatrywane jest również 
ryzyko działania rakotwórczego, wymagane powinno być łączne badanie toksyczności 
i rakotwórczości, zamiast odrębnych, samodzielnych badań dotyczących tych dwóch celów 
badawczych.
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Poprawka 499
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.6.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.6.4. Wnioskodawca może zaproponować 
dalsze badania lub mogą one być 
wymagane w przypadku:

skreślona

– toksyczności stwarzającej szczególne 
powody do obaw (np. poważne skutki 
działania); lub 

– wykazania skutku działania, 
w odniesieniu do którego istniejące dane 
są nieadekwatne do określenia 
charakterystyki ryzyka lub charakterystyki 
toksykologicznej. W takich przypadkach 
bardziej odpowiednie może być 
przeprowadzenie szczególnych badań 
toksykologicznych ukierunkowanych na 
zbadanie tych skutków 
(np. immunotoksyczności, 
neurotoksyczności); lub

– szczególnych obaw dotyczących 
narażenia (np. zastosowanie 
w produktach przeznaczonych dla 
konsumentów, prowadzące do narażenia 
na poziomie zbliżonym do dawki, przy 
której obserwuje się działanie toksyczne).

Jeżeli wiadomo, że substancja ma 
szkodliwe działanie na płodność, 
spełniając kryteria klasyfikacji jako 
działająca szkodliwie na rozrodczość 
kategorii 1A lub 1B o oznaczeniu: „Może 
upośledzać płodność (H360F)”, 
a dostępne dane są odpowiednie do 
przeprowadzenia szczegółowej oceny 
ryzyka, nie jest konieczne 
przeprowadzanie dalszych badań 
dotyczących działania na płodność. Należy 
jednak rozważyć przeprowadzenie badań 
dotyczących toksyczności rozwojowej.
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Or. en

Uzasadnienie

Zbędne powtórzenie środków wskazanych w pkt 6.6.2, 6.6.3 i 6.7.

Poprawka 500
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.7. Badania nie trzeba wykonywać, jeśli: 6.7. Badania nie trzeba wykonywać, jeśli:
– wiadomo, że substancja jest substancją 
rakotwórczą działającą genotoksycznie 
i wprowadzone są odpowiednie środki 
kontroli ryzyka; lub

– wiadomo, że substancja jest substancją 
rakotwórczą działającą genotoksycznie 
i wprowadzone są odpowiednie środki 
kontroli ryzyka; lub

– wiadomo, że substancja powoduje 
mutacje komórek płciowych 
i wprowadzone są odpowiednie środki 
kontroli ryzyka; lub

– wiadomo, że substancja powoduje 
mutacje komórek płciowych 
i wprowadzone są odpowiednie środki 
kontroli ryzyka; lub

– substancja wykazuje niską toksyczność 
(w żadnych dostępnych badaniach nie 
stwierdza się toksyczności), na podstawie 
danych toksykokinetycznych można 
dowieść, że nie zachodzi wchłanianie 
ogólnoustrojowe poprzez odpowiednie 
drogi narażenia (np. stężenie w osoczu/we 
krwi utrzymuje się poniżej granicy 
wykrywalności przy zastosowaniu czułej 
metody badań oraz brak jest substancji i jej 
metabolitów w moczu, żółci lub 
wydychanym powietrzu), a także nie 
występuje narażenie człowieka lub 
znaczące narażenie człowieka na działanie 
substancji. 

– substancja wykazuje niską toksyczność 
(w żadnych dostępnych badaniach nie 
stwierdza się toksyczności), na podstawie 
danych toksykokinetycznych można 
dowieść, że nie zachodzi wchłanianie 
ogólnoustrojowe poprzez odpowiednie 
drogi narażenia (np. stężenie w osoczu/we 
krwi utrzymuje się poniżej granicy 
wykrywalności przy zastosowaniu czułej 
metody badań oraz brak jest substancji i jej 
metabolitów w moczu, żółci lub 
wydychanym powietrzu), a także nie 
występuje narażenie człowieka lub 
znaczące narażenie człowieka na działanie 
substancji. 

Jeżeli wiadomo, że substancja ma 
szkodliwe działanie na płodność, spełniając 
kryteria klasyfikacji jako działająca 
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 
1B o oznaczeniu: „Może upośledzać 
płodność (H360F)”, a dostępne dane są 
odpowiednie do przeprowadzenia 
szczegółowej oceny ryzyka, nie jest 

Jeżeli wiadomo, że substancja ma 
szkodliwe działanie na płodność (np. na 
podstawie wykazanych danych 
patologicznych lub parametrów spermy 
uzyskanych w wyniku 90-dniowych badań 
dla dawki powtarzalnej), spełniając 
kryteria klasyfikacji jako działająca 
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 
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konieczne przeprowadzanie dalszych 
badań dotyczących działania na płodność. 
Należy jednak rozważyć przeprowadzenie 
badań dotyczących toksyczności 
rozwojowej.

1B o oznaczeniu: „Może upośledzać 
płodność (H360F)”, a dostępne dane są 
odpowiednie do przeprowadzenia 
szczegółowej oceny ryzyka, nie jest 
konieczne przeprowadzanie dalszych 
badań dotyczących działania na płodność. 
Należy jednak rozważyć przeprowadzenie 
badań dotyczących prenatalnej
toksyczności rozwojowej.

Jeżeli wiadomo, że substancja powoduje 
toksyczność rozwojową, spełniając kryteria 
klasyfikacji jako działająca szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1A lub 1B 
o oznaczeniu:
„Może uszkodzić płód (H360D)”, 
a dostępne dane są odpowiednie do 
przeprowadzenia szczegółowej oceny 
ryzyka, nie jest konieczne przeprowadzanie 
dalszych badań dotyczących toksyczności 
rozwojowej. Należy jednak rozważyć 
przeprowadzenie badań dotyczących 
działania na płodność.

Jeżeli wiadomo, że substancja powoduje 
toksyczność rozwojową, spełniając kryteria 
klasyfikacji jako działająca szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1A lub 1B 
o oznaczeniu:
„Może uszkodzić płód (H360D)”, 
a dostępne dane są odpowiednie do 
przeprowadzenia szczegółowej oceny 
ryzyka, nie jest konieczne przeprowadzanie 
dalszych badań dotyczących toksyczności 
rozwojowej. Należy jednak rozważyć 
przeprowadzenie badań dotyczących 
działania na płodność.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebny był konkretny przykład negatywnego działania na rozrodczość stwierdzonego 
w wyniku badania nieuwzględniającego kolejnych pokoleń. Przedstawiony przykład stanowi 
ilustrację tego, że negatywne skutki na płodność samców mogą być często wykryte 
w 90-dniowym badaniu dla dawki powtarzalnej, które jest mniej kosztowne i wymaga 
wykorzystanie mniejszej liczby zwierząt niż specjalne badanie wpływu na rozrodczość. 

Poprawka 501
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.7.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.7.1. Badania nie trzeba wykonywać, jeśli: 6.7.1. Badania nie trzeba wykonywać, jeśli:

– wiadomo, że substancja jest substancją 
rakotwórczą działającą genotoksycznie 

– wiadomo, że substancja jest substancją 
rakotwórczą działającą genotoksycznie 
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i wprowadzone są odpowiednie środki 
kontroli ryzyka; lub

i wprowadzone są odpowiednie środki 
kontroli ryzyka; lub

– wiadomo, że substancja powoduje 
mutacje komórek płciowych 
i wprowadzone są odpowiednie środki 
kontroli ryzyka; lub

– wiadomo, że substancja powoduje 
mutacje komórek płciowych 
i wprowadzone są odpowiednie środki 
kontroli ryzyka; lub

– zgodnie z sekcją 3 załącznika IV można 
wykluczyć istotne narażenie człowieka; 
lub

– nie zachodzi znaczące narażenie 
człowieka zgodnie z sekcją 3 załącznika 
IV; lub

– dostępne jest prenatalne badanie 
toksyczności rozwojowej (poziom II, 
sekcja 6.7.2) lub badanie szkodliwego 
działania na rozrodczość na dwóch 
pokoleniach (poziom II, 6.7.3). 

– dostępne jest prenatalne badanie 
toksyczności rozwojowej (poziom II, 
sekcja 6.7.2) lub badanie szkodliwego 
działania na rozrodczość na jednym lub
dwóch pokoleniach (poziom II, 6.7.3). 

Jeżeli wiadomo, że substancja ma 
szkodliwe działanie na płodność, spełniając 
kryteria klasyfikacji jako działająca 
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 
1B o oznaczeniu: „Może upośledzać 
płodność (H360F)”, a dostępne dane są 
odpowiednie do przeprowadzenia 
szczegółowej oceny ryzyka, nie jest 
konieczne przeprowadzanie dalszych 
badań dotyczących działania na płodność. 
Należy jednak rozważyć przeprowadzenie 
badań dotyczących toksyczności 
rozwojowej.

Jeżeli wiadomo, że substancja ma 
szkodliwe działanie na płodność, spełniając 
kryteria klasyfikacji jako działająca 
szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 
1B o oznaczeniu: „Może upośledzać 
płodność (H360F)”, a dostępne dane są 
odpowiednie do przeprowadzenia 
szczegółowej oceny ryzyka, nie jest 
konieczne przeprowadzanie dalszych 
badań dotyczących działania na płodność. 
Należy jednak rozważyć przeprowadzenie 
badań dotyczących prenatalnej
toksyczności rozwojowej.

Jeżeli wiadomo, że substancja powoduje 
toksyczność rozwojową, spełniając kryteria 
klasyfikacji jako działająca szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1A lub 1B 
o oznaczeniu: „Może uszkodzić płód 
(H360D)”, a dostępne dane są odpowiednie 
do przeprowadzenia szczegółowej oceny 
ryzyka, nie jest konieczne przeprowadzanie 
dalszych badań dotyczących toksyczności 
rozwojowej. Należy jednak rozważyć 
przeprowadzenie badań dotyczących 
działania na płodność. 

Jeżeli wiadomo, że substancja powoduje 
toksyczność rozwojową, spełniając kryteria 
klasyfikacji jako działająca szkodliwie na 
rozrodczość kategorii 1A lub 1B 
o oznaczeniu: „Może uszkodzić płód 
(H360D)”, a dostępne dane są odpowiednie 
do przeprowadzenia szczegółowej oceny 
ryzyka, nie jest konieczne przeprowadzanie 
dalszych badań dotyczących toksyczności 
rozwojowej. Należy jednak rozważyć 
przeprowadzenie badań dotyczących 
działania na płodność. 

W przypadkach gdy istnieją poważne W przypadkach gdy istnieją poważne 
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obawy dotyczące możliwości szkodliwego 
działania na płodność lub rozwój, zamiast 
badań przesiewowych wnioskodawca może 
zaproponować przeprowadzenie 
prenatalnego badania toksyczności 
rozwojowej (poziom II, sekcja 6.7.2) lub
badania szkodliwego działania na 
rozrodczość na dwóch pokoleniach
(poziom II, sekcja 6.7.3).

obawy dotyczące możliwości szkodliwego 
działania na płodność lub rozwój, zamiast 
badań przesiewowych wnioskodawca może 
zaproponować przeprowadzenie 
wzmocnionego badania szkodliwego 
działania na rozrodczość na jednym
pokoleniu, z modułem prenatalnego 
badania toksyczności rozwojowej lub bez 
takiego modułu (poziom II, sekcja 6.7.3).

Or. en

Uzasadnienie

Nieznaczna korekta techniczna; dodatkowe wyjaśnienia znajdują się w uzasadnieniu sekcji 
6.7.3.

Poprawka 502
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.7.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.7.2. Badanie należy początkowo
przeprowadzić na jednym gatunku. 
Decyzja o potrzebie przeprowadzenia 
badania na drugim gatunku dla tego lub 
kolejnego zakresu wielkości obrotu 
powinna być podjęta na podstawie wyniku 
pierwszego badania i wszelkich innych 
dostępnych i odpowiednich danych.

6.7.2. Badanie należy przeprowadzić na 
tylko jednym gatunku, najlepiej 
w połączeniu ze wzmocnionym badaniem 
wpływu na rozrodczość (poziom II, sekcja 
6.7.3).

Or. en

Uzasadnienie

Retrospektywny przegląd substancji w nowej bazie danych dotyczących substancji 
chemicznych UE wykazał, że mniej niż 5% substancji poddanych badaniom toksyczności 
rozwojowej zostało sklasyfikowanych jako szkodliwe dla rozwoju. Zważywszy, że działanie to 
występuje rzadko, należy wnioskować, że prawdopodobieństwo fałszywego negatywnego 
wyniku w badaniach na jednym gatunku jest równie niewielkie. Z drugiej strony rutynowe 
badania na drugim gatunku mogą zawyżyć odsetek fałszywych pozytywnych wyników, co 
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stanowi poważne odejście od specyfiki strategii badawczej. Badań na drugim gatunku jako 
takich nie należy wymagać, ani też do nich zachęcać.

Poprawka 503
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.7.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.7.3. Badanie wpływu na rozrodczość na 
dwóch pokoleniach jednego gatunku, 
w odniesieniu do samców i samic, wybór 
drogi podania stosownie do 
prawdopodobnej drogi narażenia 
człowieka, chyba że badanie dostarczono 
już jako część wymagań wymienionych na 
poziomie I.

6.7.3. Wzmocnione badanie wpływu na 
rozrodczość na jednym pokoleniu jednego 
gatunku, w odniesieniu do samców i samic, 
wybór drogi podania stosownie do 
prawdopodobnej drogi narażenia 
człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Rutynowych badań na wielu pokoleniach nie należy wymagać, ani też do nich zachęcać. 
Niedawne retrospektywne analizy danych, dotyczące ponad 350 badań na dwóch 
pokoleniach, wykazały, że w około 99% przypadków wyhodowanie drugiego pokolenia nie 
wniosło do przepisowej klasyfikacji ani do oceny ryzyka żadnych wyników, których nie 
można było uzyskać na podstawie danych z pierwszego pokolenia. Należy dokonać 
przeglądu wymogów dotyczących danych w celu odzwierciedlenia tej istotnej innowacji.

Poprawka 504
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.7.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.7.3. Badanie należy początkowo 
przeprowadzić na jednym gatunku. 
Decyzja o potrzebie przeprowadzenia 
badania na drugim gatunku dla tego lub 
kolejnego zakresu wielkości obrotu 
powinna być podjęta na podstawie wyniku 

skreślona
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pierwszego badania i wszelkich innych 
dostępnych i odpowiednich danych.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do prowadzenia badania na dwóch pokoleniach na drugim gatunku było 
błędem, wprowadzonym we wczesnej wersji rozporządzenia REACH. Następnie błąd ten 
został skorygowany i nie powinien powtarzać się w rozporządzeniu w sprawie produktów 
biobójczych.

Poprawka 505
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.8.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.8.1. Badanie wchłaniane przez skórę 6.8.1. Badanie wchłaniania przez skórę in 
vitro

Or. en

Uzasadnienie

Od 2004 r. dostępne są wytyczne OECD dotyczące prowadzonych in vitro badań 
podrażnienia skóry, które mogą całkowicie zastąpić metodę in vivo do celów rozporządzenia 
w sprawie produktów biobójczych. W rezultacie te wymogi dotyczące danych powinny 
wyraźnie cytować metodę in vitro, jako jedyne konieczne lub dopuszczalne podejście do 
realizacji tego celu badawczego.

Poprawka 506
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 6.9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.9. Wnioskodawca może zaproponować 
badanie rakotwórczości lub może ono być 

6.9. Wnioskodawca może zaproponować 
badanie rakotwórczości lub może ono być 
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wymagane, jeśli: wymagane, jeśli:

– substancja ma szerokie i różnorodne 
zastosowanie lub istnieją dowody częstego 
lub długotrwałego narażenia człowieka 
oraz

– substancja ma szerokie i różnorodne 
zastosowanie lub istnieją dowody częstego 
lub długotrwałego narażenia człowieka 
oraz

– substancja jest sklasyfikowana jako 
mutagenna kategorii 2 lub badania 
toksyczności dla dawki powtarzalnej 
wykazują, że substancja jest w stanie 
spowodować hiperplazję lub zmiany 
neoplastyczne.

– substancja jest sklasyfikowana jako 
mutagenna kategorii 2 lub badania 
toksyczności dla dawki powtarzalnej 
wykazują, że substancja jest w stanie 
spowodować hiperplazję lub zmiany 
neoplastyczne.

Jeżeli substancja jest sklasyfikowana jako 
mutagenna kategorii 1A lub 1B, zakłada 
się wstępnie, że prawdopodobne jest 
występowanie genotoksycznego 
mechanizmu rakotwórczości. W takich 
przypadkach nie jest zazwyczaj wymagane 
przeprowadzenie badania rakotwórczości.

Jeżeli substancja jest sklasyfikowana jako 
mutagenna kategorii 1A lub 1B, zakłada 
się wstępnie, że prawdopodobne jest 
występowanie genotoksycznego 
mechanizmu rakotwórczości. W takich 
przypadkach nie jest zazwyczaj wymagane 
przeprowadzenie badania rakotwórczości.

Jeżeli dane dotyczące toksyczności 
długoterminowej są również wymagane, 
ale jeszcze niedostępne, należy 
przeprowadzić badanie działania 
rakotwórczego oraz długoterminowe 
badanie dla dawki powtarzalnej 
z wykorzystaniem protokołu badań 
łączonych TG 453 OECD.

Or. en

Uzasadnienie

Badania działania rakotwórczego są kosztowne zarówno pod względem ekonomicznym, jak 
i z punktu widzenia dobrostanu zwierząt i generalnie należy ich unikać, wykorzystując analizę 
danych dotyczących mutagenności/genotoksyczności (powszechnie przyjmuje się, że 
substancje, które nie wykazują genotoksyczności w badaniach in vivo, nie mają 
genotoksycznego działania rakotwórczego. Gdy dane empiryczne uznaje się za niezbędne, 
badania należy prowadzić na jednym gatunku, zaś gdy rozpatrywana jest również toksyczność 
przewlekła, wymagane powinno być łączne badanie rakotwórczości i toksyczności 
przewlekłej, zamiast odrębnych, samodzielnych badań dotyczących tych dwóch celów 
badawczych.
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Poprawka 507
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 7.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.1. Można zrezygnować z wymogów 
dotyczących badania toksyczności dla 
organizmów wodnych prowadzonego na 
kręgowcach, jeżeli profil zastosowania 
substancji nie wskazuje na znaczny 
potencjał w zakresie narażenia 
środowiska wodnego.

7.1. Wnioskodawca proponuje 
przeprowadzenie badania toksyczności 
przewlekłej, jeśli ocena przeprowadzona na 
poziomie I wskazuje na potrzebę zbadania 
dalszych skutków działania na organizmy 
wodne. Wybór odpowiedniego badania lub 
badań zależy od wyników oceny 
przeprowadzonej na poziomie I.

Wnioskodawca proponuje 
przeprowadzenie badania toksyczności 
przewlekłej, jeśli ocena przeprowadzona na 
poziomie I wskazuje na potrzebę zbadania 
dalszych skutków działania na organizmy 
wodne. Wybór odpowiedniego badania lub 
badań zależy od wyników oceny 
przeprowadzonej na poziomie I.

Or. en

Uzasadnienie

Wymaganie badanie toksyczności dla organizmów wodnych powinno być uzależnione od 
narażenia, a nie bezwzględne, szczególnie w odniesieniu do testowania na kręgowcach.

Poprawka 508
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 7.1.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.1.3. Badanie toksyczności 
krótkoterminowej na rybach: Zamiast 
badania toksyczności krótkoterminowej 
wnioskodawca może rozważyć badanie 
toksyczności przewlekłej.

7.1.3. Badanie toksyczności 
krótkoterminowej na rybach: podejście 
progowe.
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Or. en

Uzasadnienie

W „podejściu progowym” zatwierdzonym przez ECVAM toksyczność dla ryb bada się, 
przeprowadzając na początek pojedyncze badanie stężenia (badanie graniczne), w którym to 
badaniu wykorzystuje się mniej ryb niż w pełnym badaniu toksyczności ostrej dla ryb. Wybór 
pojedynczego stężenia wyprowadza się na podstawie progu stężenia określonego według 
danych dotyczących toksyczności dla glonów i rozwielitek (sekcja 7.1.1). Toksyczność dla ryb 
jest następnie badana w stężeniu progowym. Jeżeli badanie graniczne nie wykaże przypadków 
śmierci, stężenie progowe można wykorzystywać w zastępstwie wartości „stężenia 
śmiertelnego” (LC50) w dalszej ocenie zagrożenia lub ryzyka.

Poprawka 509
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 7.1.6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.1.6. Badanie toksyczności przewlekłej na 
rybach (chyba że informacje już 
dostarczono jako część wymagań na 
poziomie I)

7.1.6. Badanie toksyczności przewlekłej na 
rybach, jeżeli wskazaniem do tego jest 
profil zastosowania substancji i/lub jej 
własności fizyko-chemiczne

Informacje przedkłada się w sekcji 7.1.6.1, 
7.1.6.2 lub 7.1.6.3.

Informacje przedkłada się w sekcji 7.1.6.1, 
7.1.6.2 lub 7.1.6.3.

Or. en

Uzasadnienie

W obecnym tekście nie określono warunków rozpoczęcia badań poziomu II; racjonalnymi 
warunkami są jednak profil zastosowania/narażenie oraz własności fizyko-chemiczne.
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Poprawka 510
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 7.4.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.4.1. Badanie toksyczności ostrej na 
innym organizmie nieżyjącym w wodzie, 
który nie jest organizmem docelowym

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, jakie badanie przewiduje się zgodnie z tym wymogiem dotyczącym danych. 
Jedynymi organizmami nieżyjącymi w wodzie, powszechnie pooddawanymi badaniom 
ekotoksyczności ostrej są ptaki, zaś odrębnę sekcję zawierającą wymogi dotyczące danych 
odnoszących się do ptaków uwzględniono już gdzie indziej. Jeżeli nie zostaną przedstawione 
dodatkowe specyfikacje, w tym odniesienie do przyjętych unijnych lub międzynarodowych 
wytycznych badawczych, wymóg ten należy skreślić. 

Poprawka 511
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 8.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.1. Identyfikacja jakichkolwiek substancji 
wchodzących w zakres wykazu I lub II 
w załączniku do dyrektywy 80/68/EWG 
w sprawie ochrony wód gruntowych przed 
zanieczyszczeniem spowodowanym przez 
niektóre substancje niebezpieczne.

8.1. Identyfikacja jakichkolwiek substancji 
wchodzących w zakres wykazu I lub II 
w załączniku do dyrektywy 80/68/EWG 
w sprawie ochrony wód gruntowych przed 
zanieczyszczeniem spowodowanym przez 
niektóre substancje niebezpieczne, w części 
B załącznika I do dyrektywy w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi lub w załączniku X do 
dyrektywy ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Środki konieczne do ochrony człowieka, zwierząt i środowiska powinny obejmować również 
identyfikację substancji mających znaczenie dla wody pitnej i dla polityki wodnej w ogólności.

Poprawka 512
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 11.1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11.1a. Danych dotyczących toksyczności 
dla ptaków nie wymaga się, chyba że 
profil zastosowania substancji wskazuje 
na znaczny potencjał w zakresie narażenia 
ptaków lub w zakresie szkodliwego 
działania na ptaki.

Or. en

Uzasadnienie

Wymaganie badania toksyczności dla ptaków powinno być uzależnione od narażenia, a nie 
bezwzględne, szczególnie z uwagi na dążenie do ograniczenia do minimum badań na 
kręgowcach.

Poprawka 513
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 11.1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11.1.1. Ostra toksyczność pokarmowa –
nie ma potrzeby przeprowadzania 
badania, jeżeli gatunek ptaka wybrany 
został w celu przeprowadzenia badania 
określonego w sekcji 7.4.1

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi technicznymi REACH „niewiele (jeśli w ogóle) scenariuszy może 
doprowadzić do ryzyka ostrego zatrucia ptaków”, a „doświadczenia z pestycydami wskazują, 
że na podstawie danych dotyczących ostrej toksyczności nie można dokonać wiarygodnej 
ekstrapolacji lub wnioskowania na temat efektów chronicznych”. W rezultacie wymóg ten 
przyczyni się do oceny ryzyka dla środowiska w niewielkim stopniu lub wcale się do niej nie 
przyczyni, powinien zatem zostać skreślony.

Poprawka 514
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 11.1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11.1.2. Toksyczność krótkoterminowa –
ośmiodniowe badanie żywnościowe 
z wykorzystaniem co najmniej jednego 
gatunku (innego niż kurczaki)

11.1.2. Toksyczność krótkoterminowa –
ośmiodniowe badanie żywnościowe 
z wykorzystaniem jednego gatunku

Or. en

Uzasadnienie

Badanie toksyczności żywieniowej u ptaków, jeżeli jest wskazane z uwagi na profil 
zastosowania i inne względy, powinno być ściśle ograniczone do jednego gatunku.

Poprawka 515
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 11.1.3 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11.1.3. Badanie to nie jest wymagane, 
jeżeli badanie toksyczności pokarmowej 
(sekcja 11.1.2) wykaże, że LC50 wynosi 
powyżej 2000 mg/kg.

Or. en
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Uzasadnienie

Źródło:
Wytyczne techniczne REACH: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08

Poprawka 516
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 11.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11.2. Wpływ na organizmy wodne skreślona
11.2.1. Toksyczność przewlekła 
u właściwego gatunku ryb
11.2.2. Wpływ na rozrodczość i tempo 
wzrostu właściwego gatunku ryb
11.2.3. Bioakumulacja u właściwego 
gatunku ryb
11.2.4. Rozmnażanie i tempo wzrostu 
u rozwielitek

Or. en

Uzasadnienie

Ta sekcja jest powieleniem sekcji 7.1 i powinna zostać skreślona.

Poprawka 517
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 1 – tabela – sekcja 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Klasyfikacja i oznakowanie skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Sekcję tę należy skreślić, chyba że przedstawione zostaną wymogi dotyczące danych, wraz 
z zasadami dostosowania.

Poprawka 518
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek 2 – punkt 5.2.1 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena tych rodzajów działania obejmuje 
poniższe etapy następujące kolejno po 
sobie:
(1) ocena dostępnych danych uzyskanych 
w wyniku badań na ludziach i zwierzętach 
oraz danych alternatywnych;
(2) badania in vivo.
Zredukowany test lokalnych węzłów 
limfatycznych (rLLNA) jest najlepszą 
metodą badań in vivo, jako badanie 
przesiewowe umożliwiające odróżnienie 
substancji podrażniających od 
niepodrażniających. Pełny test LLNA 
należy wykonywać, gdy wiadomo, że 
potrzebna jest ocena siły działania 
drażniącego. Inne testy powinno się 
stosować jedynie w wyjątkowych 
okolicznościach; w takim przypadku 
przedstawia się uzasadnienie. 

Or. en

Uzasadnienie

Zatwierdzony przez ECVAM „zredukowany” test lokalnych węzłów limfatycznych (rLLNA) 
powinien być standardową metodą odróżniania substancji podrażniających skórę od 
substancji jej niepodrażniających. Źródło: • Oświadczenie ECVAM dotyczące zatwierdzenia: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. Kwestią 
problematyczną jest to, że sekcja ta (i) nie obejmuje zasad dostosowania wymogów 
dotyczących danych in vivo lub (ii) nie określa przyjętych wytycznych badawczych UE lub 
międzynarodowych odnoszących się do spełniania wymogów dotyczących danych, szczególnie 
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ważnych w przypadku środków drobnoustrojowych. 

Poprawka 519
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł 2 – punkt 5.2.2 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie przeprowadza się drogą 
pokarmową, chyba że spodziewaną 
główną drogą narażenia ludzi jest droga 
wziewna. Badania przeprowadza się tylko 
przez jedną drogę narażenia.

Or.en

Uzasadnienie

Tak jak omówiono to powyżej w sekcji 6.5.1., badania przez różne drogi narażenia nie 
powinny być konieczne, jeżeli pierwotnym celem jest klasyfikacja zagrożenia. Przegląd 
wymogów dotyczących danych w celu zrezygnowania ze zbędnych badań mógłby znacząco 
zmniejszyć koszty i wykorzystanie zwierząt. Kwestią problematyczną jest fakt, że sekcja ta (i) 
nie obejmuje zasad dostosowania wymogów dotyczących danych in vivo lub (ii) nie określa 
przyjętych wytycznych UE lub międzynarodowych w zakresie badań w celu spełniania 
wymogów dotyczących danych, które są szczególnie ważne w przypadku środków 
drobnoustrojowych. 

Poprawka 520
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł 2 – punkt 5.2.2.2 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie przy narażeniu drogą wziewną 
jest właściwe jedynie, jeżeli droga ta 
stanowi główną drogę narażenia 
człowieka.

Or.en
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Uzasadnienie

Tak jak omówiono to powyżej, badania przez różne drogi narażenia nie powinny być 
konieczne, jeżeli pierwotnym celem jest klasyfikacja zagrożenia. Przegląd wymogów 
dotyczących danych w celu zrezygnowania ze zbędnych badań mógłby znacząco zmniejszyć 
koszty i wykorzystanie zwierząt. Kwestią problematyczną jest fakt, że sekcja ta (i) nie 
obejmuje zasad dostosowania wymogów dotyczących danych in vivo lub (ii) nie określa 
przyjętych wytycznych UE lub międzynarodowych w zakresie badań w celu spełniania 
wymogów dotyczących danych, które są szczególnie ważne w przypadku środków 
drobnoustrojowych. 

Poprawka 521
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł 2 – punkt 5.2.2.3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.2.2.3. Pojedyncza dawka podana 
dootrzewnowo/podskórnie

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Ani wstrzyknięcie wewnątrzotrzewnowe, ani podskórne nie stanowią istotnych dróg 
narażenia. W rezultacie korzyści z takich badań dla oceny narażenia człowieka są wątpliwe i 
należy usunąć ten wymóg dotyczący danych. Kwestią problematyczną jest fakt, że sekcja ta (i) 
nie obejmuje zasad dostosowania wymogów dotyczących danych in vivo lub (ii) nie określa 
przyjętych wytycznych UE lub międzynarodowych w zakresie badań w celu spełniania 
wymogów dotyczących danych, które są szczególnie ważne w przypadku środków 
drobnoustrojowych. 

Poprawka 522
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł 2 – punkt 5.2.5 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie przeprowadza się drogą 
pokarmową, chyba że spodziewaną 
główną drogą narażenia jest droga 
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wziewna. Badania przeprowadza się tylko 
przez jedną drogę narażenia.

Or.en

Uzasadnienie

Badania przez różne drogi narażenia nie powinny być konieczne ani promowane. Kwestią 
problematyczną jest fakt, że sekcja ta (i) nie obejmuje zasad dostosowania wymogów 
dotyczących danych in vivo lub (ii) nie określa przyjętych wytycznych UE lub 
międzynarodowych w zakresie badań w celu spełniania wymogów dotyczących danych, które 
są szczególnie ważne w przypadku środków drobnoustrojowych. 

Poprawka 523
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł 2 – punkt 5.2.5.1 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie przy narażeniu drogą wziewną 
jest właściwe jedynie, jeżeli droga ta 
stanowi główną drogę narażenia 
człowieka.

Or.en

Uzasadnienie

Badania przez różne drogi narażenia nie powinny być konieczne ani promowane. Kwestią 
problematyczną jest fakt, że sekcja ta (i) nie obejmuje zasad dostosowania wymogów 
dotyczących danych in vivo lub (ii) nie określa przyjętych wytycznych UE lub 
międzynarodowych w zakresie badań w celu spełniania wymogów dotyczących danych, które 
są szczególnie ważne w przypadku środków drobnoustrojowych. 

Poprawka 524
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł 2 – punkt 5.3 – ustęp 1 (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z badania można zrezygnować, jeżeli 
wcześniejsze badania nie wykazały 
szczególnej toksyczności.

Or.en

Uzasadnienie

Powinno to stanowić wymóg warunkowy na poziomie II. Kwestią problematyczną jest fakt, że 
sekcja ta (i) nie obejmuje zasad dostosowania wymogów dotyczących danych in vivo lub (ii) 
nie określa przyjętych wytycznych UE lub międzynarodowych w zakresie badań w celu 
spełniania wymogów dotyczących danych, które są szczególnie ważne w przypadku środków 
drobnoustrojowych. 

Poprawka 525
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł 2 – punkt 5.4 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nowych substancji powinna 
istnieć możliwość oceny parametrów 
badania mikrojądrowego in vivo jako 
części badania powtarzającego się 
narażenia.

Or.en

Uzasadnienie

W sektorze farmaceutycznym coraz powszechniejsze staje się włączenie testów 
mikrojądrowych do ogólnych 28- lub 90-dniowych badań toksyczności na szczurach, jako 
sposobu skutecznego gromadzenia danych dotyczących mutagenności bez przeprowadzania 
samodzielnych badań in vivo. Sekcja ta powinna (i) obejmować zasady dostosowania 
wymogów dotyczących danych in vivo lub (ii) określać przyjęte wytyczne UE lub 
międzynarodowe w zakresie badań w celu spełniania wymogów dotyczących danych, które są 
szczególnie ważne w przypadku środków drobnoustrojowych. 
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Poprawka 526
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł 2 – punkt 5.5 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z badania można zrezygnować, jeżeli 
wcześniejsze badania na komórkach 
somatycznych nie wykazały 
genotoksyczności.

Or.en

Uzasadnienie

Powinno to stanowić wymóg warunkowy na poziomie II. Kwestią problematyczną jest fakt, że 
sekcja ta (i) nie obejmuje zasad dostosowania wymogów dotyczących danych in vivo lub (ii) 
nie określa przyjętych wytycznych UE lub międzynarodowych w zakresie badań w celu 
spełniania wymogów dotyczących danych, które są szczególnie ważne w przypadku środków 
drobnoustrojowych. 

Poprawka 527
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł 2 – punkt 8.1 – ustępy 1 i 2 (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie toksyczności żywieniowej u 
ptaków na jednym gatunku może zostać 
zaproponowane, jeżeli profil użycia 
substancji wykazuje potencjał znaczącego 
narażenia ptaków.
Badanie reprodukcyjne u ptaków nie jest 
zazwyczaj wymagane i nie jest właściwe, 
jeżeli badanie toksyczności żywieniowej 
(sekcja 8.1.1.) wykazuje, że LC50 
przekracza 5 000 mg/kg.

Or.en
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Uzasadnienie

Badanie toksyczności żywieniowej u ptaków, jeżeli jest wskazane z uwagi na profil użycia i 
inne względy, powinno być ściśle ograniczone do jednego gatunku. Źródło: • wytyczne 
techniczne REACH: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Kwestią problematyczną jest fakt, że 
sekcja ta (i) nie obejmuje zasad dostosowania wymogów dotyczących danych in vivo lub (ii) 
nie określa przyjętych wytycznych UE lub międzynarodowych w zakresie badań w celu 
spełniania wymogów dotyczących danych, które są szczególnie ważne w przypadku środków 
drobnoustrojowych. 

Poprawka 528
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł 2 – punkt 8.2.1 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Można zrezygnować z wymagania 
badania toksyczności wodnej na 
kręgowcach, jeżeli profil użycia substancji 
nie wykazuje znaczącego potencjału 
narażenia środowiska wodnego.

Or.en

Uzasadnienie

Wymaganie badania toksyczności dla organizmów wodnych powinno być uzależnione od 
narażenia, a nie bezwzględne, szczególnie w odniesieniu do badania na kręgowcach. Kwestią 
problematyczną jest fakt, że załącznik II tytuł 2 (i) nie obejmuje zasad dostosowania 
wymogów dotyczących danych in vivo lub (ii) nie określa przyjętych wytycznych UE lub 
międzynarodowych w zakresie badań w celu spełniania wymogów dotyczących danych, które 
są szczególnie ważne w przypadku środków drobnoustrojowych. 

Poprawka 529
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tytuł 2 – punkt 8.7.2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.7.2. Ssaki skreślony
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Or.en

Uzasadnienie

Należy to usunąć, chyba że przedstawione zostanie odniesienie do przyjętych wytycznych UE 
lub międzynarodowych w celu spełnienia tego wymogu dotyczącego danych. 

Poprawka 530
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – nagłówek 1 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokumentacja dotycząca produktu
powinna zawierać informacje potrzebne do 
ustalenia, w stosownych przypadkach, 
akceptowalnego dziennego pobrania 
(ADI), dopuszczalnego poziomu narażenia 
operatora (AOEL), przewidywanego 
stężenia w środowisku (PEC) oraz 
przewidywanego stężenia 
niepowodującego zmian w środowisku 
(PNEC).

1. Dokumentacja dotycząca produktów 
biobójczych powinna zawierać informacje 
potrzebne do ustalenia, że stopień 
narażenia nie przekracza wartości 
progowej zagrożenia toksykologicznego 
(TTC) lub, w stosownych przypadkach, do 
ustalenia akceptowalnego dziennego 
pobrania (ADI), dopuszczalnego poziomu 
narażenia operatora (AOEL), 
przewidywanego stężenia w środowisku 
(PEC) oraz przewidywanego stężenia 
niepowodującego zmian w środowisku 
(PNEC).

Or.en

Uzasadnienie

Wartość progowa zagrożenia toksykologicznego to metoda oceny ryzyka na podstawie 
wartości dowodowej, wykorzystywana szeroko przy ocenie bezpieczeństwa dodatków do 
środków spożywczych, środków aromatyzujących, materiałów mających styczność z 
żywnością i innych substancji o nieznanej toksyczności, ale o niskim ryzyku dla ludzi. W 
połączeniu ze znanymi informacjami strukturalnymi i przewidywanym metabolizmem lub 
innym zachowaniem, metoda ta dzieli substancje chemiczne na klasy, gdzie każda ma własne 
dopuszczalne limity narażenia ludzi. Jeżeli narażenie plasuje się poniżej tych bardzo niskich 
poziomów, można uniknąć badania toksyczności. 
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Poprawka 531
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania przedłożone w celu uzyskania 
pozwolenia są prowadzone zgodnie z 
metodami opisanymi w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 440/2008. Jednakże w 
przypadku gdy metoda nie jest 
odpowiednia lub nie została opisana, 
stosuje się inne metody, w miarę 
możliwości uznane w skali 
międzynarodowej, i których zastosowanie 
należy uzasadnić we wniosku.

Badania przedłożone w celu uzyskania 
pozwolenia są prowadzone zgodnie z 
metodami opisanymi w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 440/2008. Metody 
wymienione w załączniku I nie obejmują 
nanomateriałów, chyba że jest to wyraźnie 
wspomniane. Jednakże w przypadku gdy 
metoda nie jest odpowiednia lub nie 
została opisana, stosuje się inne metody, w 
miarę możliwości uznane w skali 
międzynarodowej, i których słuszność
należy uzasadnić we wniosku. 

Or. en

Uzasadnienie

Nanomateriały są wykorzystywane ze względu na ich właściwości odmienne lub wzmocnione 
w porównaniu z własnościami substancji w postaci objętościowej. Ze względu na swoje 
miniaturowe rozmiary i wynikający z tego wzrost powierzchni względnej mogą one stwarzać 
nowe zagrożenia. Odpowiedni komitet naukowy Komisji uznał, że należy kontynuować 
rozwój, zatwierdzanie i standaryzację wiedzy o metodach zarówno szacunków dotyczących 
narażenia, jak i rozpoznawania potrzeb w przypadku nanomateriałów. W związku z tym nie 
można zakładać uzyskania odpowiednich danych istniejącymi metodami w zakresie 
chemikaliów luzem, chyba że jest to wyraźnie sprecyzowane.

Poprawka 532
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – nagłówek 1 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Badania przedłożone w celu uzyskania 
zezwolenia są prowadzone zgodnie z 
metodami opisanymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 440/2008. Jednakże w przypadku 
gdy metoda nie jest odpowiednia lub nie 

5. Badania przedłożone w celu uzyskania 
pozwolenia są prowadzone zgodnie z 
metodami opisanymi w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 440/2008. Jednakże w 
przypadku gdy metoda nie jest 



AM\811563PL.doc 49/77 PE439.930v03-00

PL

została opisana, stosuje się inne metody, w 
miarę możliwości uznane w skali 
międzynarodowej, i których zastosowanie 
należy uzasadnić we wniosku.

odpowiednia lub nie została opisana, 
stosuje się inne metody, które są 
zadowalające z naukowego punktu 
widzenia i których zastosowanie należy 
uzasadnić we wniosku.

Or.en

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie ust. 5 załącznika III nie jest wystarczająco jasne i utrudni 
stosowanie metod alternatywnych wobec eksperymentów na zwierzętach, o których mowa w 
załączniku IV. 

Poprawka 533
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – nagłówek 1 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku prowadzenia badań, 
należy podać szczegółowy opis 
(specyfikację) zastosowanego materiału 
oraz jego zanieczyszczenia. W razie 
konieczności wymagane są dane 
określone w załączniku II dotyczące 
wszystkich składników chemicznych 
produktu biobójczego mających znaczenie 
z punktu widzenia 
toksyczności/ekotoksyczności, zwłaszcza 
jeśli składniki te są substancjami 
potencjalnie niebezpiecznymi zgodnie z 
definicją zawartą w art. 3.

7. W przypadku prowadzenia badań, 
należy podać szczegółowy opis 
(specyfikację) zastosowanego materiału 
oraz jego zanieczyszczenia.

Or.en

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest, by wymogi dotyczące danych dla włączenia substancji czynnej do 
załącznika I i dopuszczenia produktu biobójczego skutkowały powielaniem lub powtarzaniem 
badań, szczególnie jeżeli badania te obejmują doświadczenia na zwierzętach. Substancje inne 
niż substancje czynne w recepturze produktu biobójczego będą regulowane na mocy 
rozporządzenia REACH. Przepis ten powinien jednak zostać usunięty, aby zapobiec 
pomyłkom lub potencjalnie powielanym testom na kręgowcach. 
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Poprawka 534
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – nagłówek 1 – ustęp 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Jeżeli istnieją dane dotyczące badań, 
które powstały przed dniem … [OJ: insert 
the date referred to in the first 
subparagraph of Article 85] dzięki 
metodom innym niż ustanowione w 
rozporządzeniu (WE) nr 440/2008, 
właściwy organ państwa członkowskiego 
podejmuje decyzję w poszczególnych 
przypadkach co do adekwatności tych 
danych do celów niniejszego 
rozporządzenia oraz potrzeby prowadzenia 
nowych badań zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 440/2008, biorąc między innymi 
pod uwagę potrzebę ograniczania badań na 
zwierzętach kręgowych.

8. Jeżeli istnieją dane dotyczące badań, 
które powstały przed dniem … [OJ: insert 
the date referred to in the first 
subparagraph of Article 85] dzięki 
metodom innym niż ustanowione w 
rozporządzeniu (WE) nr 440/2008, 
właściwy organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego w porozumieniu z ECHA 
podejmuje decyzję w poszczególnych 
przypadkach co do adekwatności tych 
danych do celów niniejszego 
rozporządzenia oraz potrzeby prowadzenia 
nowych badań zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 440/2008, biorąc między innymi 
pod uwagę potrzebę ograniczania badań na 
zwierzętach kręgowych.

Or.en

Poprawka 535
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – punkt 3.7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.7. Trwałość w czasie przechowywania –
trwałość i okres przydatności do użycia. 
Wpływ światła, temperatury, wilgotności 
na parametry techniczne produktu 
biobójczego; reaktywność z materiałem 
opakowania

3.7. Trwałość w czasie przechowywania –
trwałość i okres przydatności do użycia. 
Wpływ światła, temperatury, wilgotności 
na parametry techniczne produktu
biobójczego; reaktywność z materiałem 
opakowania

Trwałość w czasie przechowywania i okres 
przydatności do użycia są ogólnie 
określane na podstawie trwałości 
substancji czynnej. W przypadku łatwo 
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rozkładających się substancji czynnych 
trwałość w czasie przechowywania i okres 
przydatności do użycia można określać 
innymi właściwymi metodami naukowymi, 
takimi jak ekstrapolacja danych 
analitycznych substancji czynnej z 
produktu, prowadząc doświadczenia aż do 
chwili uzyskania progu skuteczności.

Or.en

Uzasadnienie

Standardowe testy na trwałość opierające się na pomiarach i ocenie substancji czynnej nie są 
właściwe w przypadku produktów zawierających łatwo rozkładające się substancje czynne, 
takie jak podchloryn sodowy. Wiadomo, że substancje te rozkładają się poza przyjętymi 
wytycznymi (limity FAO, WHO). W takich przypadkach właściwiej jest zatem określać 
trwałości w czasie przechowywania i okresu przydatności do użycia innymi właściwymi 
metodami, takimi jak ekstrapolacja danych analitycznych substancji czynnej z produktu, 
prowadząc doświadczenia aż do chwili uzyskania progu skuteczności. 

Poprawka 536
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – punkt 6.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Dla badań z sekcji 6.1.1-6.1.3, produkty 
biobójcze, inne niż gazy, podawane są co 
najmniej dwiema drogami narażenia, z 
których jedna powinna być drogą
pokarmową. Wybór drugiej metody 
zależeć będzie od rodzaju substancji i 
prawdopodobnej drogi narażenia
człowieka na jej działanie. Gazy i 
substancje lotne należy podawać drogą 
wziewną.

 Dla badań z sekcji 6.1.1-6.1.3, 
klasyfikacja metodą obliczeniową powinna 
być standardowym podejściem. Jedynie w 
wyjątkowych przypadkach należy 
rozważyć dodatkowe badania in vivo, i w 
takich przypadkach tylko jedna, 
najbardziej istotna droga narażenia
powinna być badana. Gazy i niestabilne 
ciecze należy podawać drogą inhalacji.

Or.en

Uzasadnienie

Załącznik II do dyrektywy 1999/45/WE przewiduje „klasyfikację metodą obliczeniową” jako 
alternatywę wobec zbędnych badań in vivo dla przygotowanych według receptury materiałów 
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składających się z dobrze opisanych substancji czynnych i innych składników. Takie podejście 
należy przyjąć w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych. Badania naukowe 
pokazują, że w ponad 99% przypadków badania naskórne nie mają wartości dodanej w 
stosunku do danych pokarmowych do celów klasyfikacji zagrożenia. Dlatego należy dokonać 
przeglądu wymogów dotyczących danych w celu odzwierciedlenia tych nowych wyników.

Poprawka 537
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – punkt 6.1.2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.1.2. Skórna skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Należy usunąć ten wymóg dotyczący danych w oparciu o wyżej wspomnianą analizę, według 
której w ponad 99% przypadków klasyfikacja na podstawie badań naskórnych jest zgodna lub 
mniej surowa niż klasyfikacja według badań pokarmowych. Klasyfikacja według badań 
naskórnych może być zatem oparta na bezpośredniej analogii z danymi pokarmowymi.  

Poprawka 538
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – punkt 6.1.3 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie przy narażeniu drogą wziewną 
jest właściwe jedynie, jeśli (i) klasyfikacja 
metodą obliczeniową jest niewykonalna i 
(ii) stanowi to główną drogę narażenia 
człowieka z uwzględnieniem prężności par 
substancji i możliwości narażenia na 
działanie aerozoli, cząstek lub kropelek o 
rozmiarze umożliwiającym ich wdychanie.
Metoda klas ostrej toksyczności jest 
najlepszą metodą badań in vivo. Tylko 
w wyjątkowych okolicznościach należy 
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zastosować klasyczne badanie stężenia 
śmiertelnego (LC50). Należy dostarczyć 
uzasadnienie zastosowania innego 
badania.

Or.en

Uzasadnienie

Załącznik II do dyrektywy 1999/45/WE przewiduje „klasyfikację metodą obliczeniową” jako
alternatywę wobec zbędnych badań in vivo dla przygotowanych według receptury materiałów 
składających się z dobrze opisanych substancji czynnych i innych składników. Takie podejście 
należy przyjąć w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych. Badania naukowe 
pokazują, że w ponad 99% przypadków badania naskórne nie mają wartości dodanej w 
stosunku do danych pokarmowych do celów klasyfikacji zagrożenia. Dlatego należy dokonać 
przeglądu wymogów dotyczących danych w celu odzwierciedlenia tych nowych wyników.

Poprawka 539
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – punkt 6.1.4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.1.4. Dla produktów biobójczych, które 
mają zostać objęte pozwoleniem w celu 
ich stosowania z innymi produktami 
biobójczymi, mieszanina produktów 
powinna, o ile jest to możliwe, zostać 
poddana badaniu na ostrą toksyczność 
skórną i w zależności od przypadku, 
podrażnienie skóry i oczu

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Należy skreślić ten wymóg, ponieważ doprowadziłby on do niepotrzebnego wykorzystywania 
zwierząt kręgowych w śmiertelnych/powodujących cierpienie badaniach o ograniczonej lub 
żadnej wartości dla zdrowia publicznego, niewykraczającej poza informacje, które można 
uzyskać z innych badań ostrej toksyczności. 
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Poprawka 540
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – punkt 6.2 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardowym podejściem powinna być 
klasyfikacja metodą obliczeniową.

Or.en

Uzasadnienie

Załącznik II do dyrektywy 1999/45/WE wyraźnie przewiduje „klasyfikację metodą 
obliczeniową” jako alternatywę wobec zbędnych badań in vivo dla przygotowanych według 
receptury materiałów składających się z dobrze opisanych substancji czynnych i innych 
składników. Takie podejście należy bardziej promować w rozporządzeniu w sprawie 
produktów biobójczych. Źródło: • Dyrektywa 1999/45/WE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Poprawka 541
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – punkt 6.3 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardowym podejściem powinna być 
klasyfikacja metodą obliczeniową.

Or.en

Uzasadnienie

Załącznik II do dyrektywy 1999/45/WE wyraźnie przewiduje „klasyfikację metodą 
obliczeniową” jako alternatywę wobec zbędnych badań in vivo dla przygotowanych według 
receptury materiałów składających się z dobrze opisanych substancji czynnych i innych 
składników. Takie podejście należy bardziej promować w rozporządzeniu w sprawie 
produktów biobójczych. Źródło: • Dyrektywa 1999/45/WE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Kwestią 
problematyczną jest fakt, że tytuł ten nie obejmuje zasad dostosowania wymogów dotyczących 
danych in vivo. 
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Poprawka 542
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – sekcja 6.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6.4) Informacje na temat wchłaniania 
przez skórę

(6.4) Informacje na temat wchłaniania 
przez skórę in vitro

Or. en

Uzasadnienie

Od 2004 r. dostępne są wytyczne OECD dotyczące prowadzonych in vitro badań podrażnień 
skóry, które mogą całkowicie zastąpić metodę in vivo do celów rozporządzenia w sprawie 
produktów biobójczych. W rezultacie te wymogi dotyczące danych powinny wyraźnie cytować 
metodę in vitro, jako jedyne konieczne lub dopuszczalne podejście dla realizacji założeń tej 
sekcji.

Poprawka 543
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – punkt 9.2.1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.2.1. Tam gdzie stosowne, wymaga się 
wszystkich informacji zgodnie z 
załącznikiem II sekcja 12

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Obecny wymóg nie zawiera opisu poszukiwanych konkretnych danych, zasad dostosowania 
lub powodów, dla których „klasyfikacja metodą obliczeniową” w oparciu o dane z 
załącznika II dotyczące substancji czynnych nie miałaby być wystarczająca. 
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Poprawka 544
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – sekcja 9.3.1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.3.1.1. Badanie ostrej toksyczność 
pokarmowej, jeżeli nie zostało już 
przeprowadzone zgodnie z załącznikiem 
II, sekcja 7

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi technicznymi REACH „niewiele (jeśli w ogóle) scenariuszy może 
doprowadzić do ryzyka ostrego zatrucia ptaków”, a „doświadczenia z pestycydami wskazują, 
że na podstawie danych dotyczących ostrej toksyczności nie można dokonać wiarygodnej 
ekstrapolacji lub wnioskowania na temat efektów chronicznych”. Zgodnie z tym ten wymóg w 
niewielkim lub żadnym stopniu przyczyni się do oceny ryzyka dla środowiska i powinien 
zatem zostać usunięty.

Poprawka 545
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1 – punkt 9.3.3.1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.3.3.1. Toksyczność dla kręgowców 
lądowych innych niż ptaki

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Należy to usunąć, chyba że dostarczone zostanie odniesienie do przyjętych wytycznych UE lub 
międzynarodowych w celu spełnienia tego wymogu dotyczącego danych. Kwestią 
problematyczną jest fakt, że sekcja ta nie obejmuje zasad dostosowania wymogów 
dotyczących danych in vivo. 
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Poprawka 546
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 2 – punkt 6.1.1 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardowym podejściem powinna być 
klasyfikacja metodą obliczeniową. Jedynie 
w wyjątkowych przypadkach należy 
rozważyć dodatkowe badania in vivo, i w 
takich przypadkach tylko jedna, 
najbardziej istotna droga narażenia 
powinna być badana.

Or.en

Uzasadnienie

Załącznik II do dyrektywy 1999/45/WE przewiduje „klasyfikację metodą obliczeniową” jako 
alternatywę wobec zbędnych badań in vivo dla przygotowanych według receptury materiałów 
składających się z dobrze opisanych substancji czynnych i innych składników. Takie podejście 
należy przyjąć w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych. Badania naukowe 
pokazują, że w ponad 99% przypadków badania naskórne nie mają wartości dodanej w 
stosunku do danych pokarmowych do celów klasyfikacji zagrożenia. Dlatego należy dokonać 
przeglądu wymogów dotyczących danych w celu odzwierciedlenia tych nowych wyników.

Poprawka 547
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 2 – punkt 6.1.2 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie przy narażeniu drogą wziewną 
jest właściwe jedynie, jeżeli (i) 
klasyfikacja metodą obliczeniową jest 
niewykonalna i (ii) stanowi to główną 
drogę narażenia człowieka.

Or.en

Uzasadnienie

Załącznik II do dyrektywy 1999/45/WE przewiduje „klasyfikację metodą obliczeniową” jako 
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alternatywę wobec zbędnych badań in vivo dla przygotowanych według receptury materiałów 
składających się z dobrze opisanych substancji czynnych i innych składników. Takie podejście 
należy przyjąć w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych. Badania naukowe 
pokazują, że w ponad 99% przypadków badania naskórne nie mają wartości dodanej w 
stosunku do danych pokarmowych do celów klasyfikacji zagrożenia. Dlatego należy dokonać 
przeglądu wymogów dotyczących danych w celu odzwierciedlenia tych nowych wyników.

Poprawka 548
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 2 – punkt 6.2.1 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardowym podejściem powinna być 
klasyfikacja metodą obliczeniową.

Or.en

Uzasadnienie

Załącznik II do dyrektywy 1999/45/WE wyraźnie przewiduje „klasyfikację metodą 
obliczeniową” jako alternatywę wobec zbędnych badań in vivo dla przygotowanych według 
receptury materiałów składających się z dobrze opisanych substancji czynnych i innych 
składników. Takie podejście należy bardziej promować w rozporządzeniu w sprawie 
produktów biobójczych. Źródło: • Dyrektywa 1999/45/WE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Kwestią 
problematyczną jest fakt, że sekcja ta nie obejmuje zasad dostosowania wymogów 
dotyczących danych in vivo. 

Poprawka 549
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 2 – punkt 6.2.2 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardowym podejściem powinna być 
klasyfikacja metodą obliczeniową.

Or.en
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Uzasadnienie

Załącznik II do dyrektywy 1999/45/WE wyraźnie przewiduje „klasyfikację metodą 
obliczeniową” jako alternatywę wobec zbędnych badań in vivo dla przygotowanych według 
receptury materiałów składających się z dobrze opisanych substancji czynnych i innych 
składników. Takie podejście należy bardziej promować w rozporządzeniu w sprawie 
produktów biobójczych. Źródło: • Dyrektywa 1999/45/WE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Kwestią 
problematyczną jest fakt, że sekcja ta nie obejmuje zasad dostosowania wymogów 
dotyczących danych in vivo. 

Poprawka 550
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 2 – punkt 6.2.3 – ustęp 1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardowym podejściem powinna być 
klasyfikacja metodą obliczeniową.

Or.en

Uzasadnienie

Załącznik II do dyrektywy 1999/45/WE wyraźnie przewiduje „klasyfikację metodą 
obliczeniową” jako alternatywę wobec zbędnych badań in vivo dla przygotowanych według 
receptury materiałów składających się z dobrze opisanych substancji czynnych i innych 
składników. Takie podejście należy bardziej promować w rozporządzeniu w sprawie 
produktów biobójczych. Źródło: • Dyrektywa 1999/45/WE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Kwestią 
problematyczną jest fakt, że sekcja ta nie obejmuje zasad dostosowania wymogów 
dotyczących danych in vivo. 

Poprawka 551
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 2 – sekcja 9.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.1. Wpływ na ptaki skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Niepotrzebne w przypadku gotowych produktów. Załącznik II do dyrektywy 1999/45/WE 
wyraźnie przewiduje „klasyfikację metodą obliczeniową” jako alternatywę wobec zbędnych 
badań in vivo dla przygotowanych według receptury materiałów składających się z dobrze 
opisanych substancji czynnych i innych składników. Takie podejście należy bardziej 
promować w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych.

Poprawka 552
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 2 – sekcja 9.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.2. Wpływ na organizmy wodne skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik II do dyrektywy 1999/45/WE wyraźnie przewiduje „klasyfikację metodą 
obliczeniową” jako alternatywę wobec zbędnych badań in vivo dla przygotowanych według 
receptury materiałów składających się z dobrze opisanych substancji czynnych i innych 
składników. Takie podejście należy bardziej promować w rozporządzeniu w sprawie 
produktów biobójczych.

Poprawka 553
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 2 – sekcja 9.7.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.7.2. Ssaki skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Należy to skreślić, chyba że dostarczone zostanie odniesienie do przyjętych wytycznych UE 
lub międzynarodowych w celu spełnienia tego wymogu dotyczącego danych.
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Poprawka 554
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

OGÓLNE ZASADY 
DOSTOSOWYWANIA WYMOGÓW 
DOTYCZĄCYCH DANYCH

skreślone

Or.en

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest zapewnienie koniecznego zestawu danych dla oceny i dopuszczania 
substancji czynnych w celu chronienia zdrowia ludzkiego i środowiska oraz uniknięcia 
pogarszania się obowiązujących standardów wprowadzonych na mocy dyrektywy 98/8/WE w 
sprawie produktów biobójczych. Proponowane wprowadzenie możliwości odstępstwa od 
danych jest sprzeczne z wysiłkami w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Poprawka 555
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskodawca może zaproponować 
dostosowanie wymogów dotyczących 
danych określonych w załączniku II i III 
zgodnie z ogólnymi zasadami 
ustanowionymi w niniejszym załączniku. 
Należy wyraźnie wskazać powody takiego 
dostosowania wymogów dotyczących 
danych w odpowiednim nagłówku 
dokumentacji odnoszącym się do 
szczególnych zasad niniejszego 
załącznika.

skreślone

Or.en
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Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest zapewnienie koniecznego zestawu danych dla oceny i dopuszczania 
substancji czynnych w celu chronienia zdrowia ludzkiego i środowiska oraz uniknięcia 
pogarszania się obowiązujących standardów wprowadzonych na mocy dyrektywy 98/8/WE w 
sprawie produktów biobójczych. Proponowane wprowadzenie możliwości odstępstwa od 
danych jest sprzeczne z wysiłkami w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Poprawka 556
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1.1.3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1.3a. Obliczeniowe metody oceny 
zagrożeń dla zdrowia spowodowanych 
preparatami
Zasadniczo można odstąpić od wymogów 
dotyczących danych w stosunku do 
preparatów na rzecz metody obliczeniowej 
określonej w załączniku II do dyrektywy 
1999/45/WE, która stosuje się do 
wszystkich preparatów i która uwzględnia 
wszystkie zagrożenia dla zdrowia 
powodowane przez substancje znajdujące 
się w preparacie. Przewidziane są 
szczególnie wytyczne dla następujących 
kategorii szkodliwego oddziaływania na 
zdrowie:
- ostre śmiercionośne skutki
- odwracalne skutki bez skutków 
śmiertelnych, po pojedynczym narażeniu
- ciężkie skutki wielokrotnego lub 
przedłużonego narażenia
- skutki żrące lub podrażniające
- skutki uczulające
- skutki rakotwórcze
- skutki mutagenne
- skutki toksyczne dla rozrodczości
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Or.en

Uzasadnienie

Załącznik II do dyrektywy 1999/45/WE wyraźnie przewiduje „klasyfikację metodą 
obliczeniową” jako alternatywę wobec zbędnych badań in vivo dla przygotowanych według 
receptury materiałów składających się z dobrze opisanych substancji czynnych i innych 
składników. Takie podejście należy bardziej promować w rozporządzeniu w sprawie 
produktów biobójczych. Źródło: • Dyrektywa 1999/45/WE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Poprawka 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1.4 – ustęp 2 – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) wyniki są adekwatne do celów 
klasyfikacji i oznakowania lub oceny 
ryzyka; oraz

(2) wyniki są adekwatne do celów 
klasyfikacji i oznakowania i/lub oceny 
ryzyka; oraz

Or.en

Uzasadnienie

Niektóre badania toksyczności (np. toksyczności ostrej) są wykorzystywane wyłącznie do 
celów klasyfikacji i oznakowania, a nie do oceny ryzyka; dlatego ważne jest uwzględnienie 
tych różnych celów regulacyjnych dzięki sformułowaniu „i/lub”. 

Poprawka 558
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1.4 – ustęp 2 – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) wyniki są adekwatne do celów 
klasyfikacji i oznakowania lub oceny 
ryzyka; oraz

(2) wyniki są adekwatne do celów 
klasyfikacji i/lub oznakowania lub oceny 
ryzyka; oraz

Or.en
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Uzasadnienie

Niektóre badania toksyczności (np. toksyczności ostrej) są wykorzystywane wyłącznie do 
celów klasyfikacji i oznakowania, a nie do oceny ryzyka; dlatego ważne jest uwzględnienie 
tych różnych celów regulacyjnych dzięki sformułowaniu „i/lub”. 

Poprawka 559
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1.5 – ustęp 3 – tiret pierwsze 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– być adekwatne do celów klasyfikacji i 
oznakowania lub oceny ryzyka,

– być adekwatne do celów klasyfikacji i 
oznakowania i/lub oceny ryzyka,

Or.en

Uzasadnienie

Niektóre badania toksyczności (np. toksyczności ostrej) są wykorzystywane wyłącznie do 
celów klasyfikacji i oznakowania, a nie do oceny ryzyka; dlatego ważne jest uwzględnienie 
tych różnych celów regulacyjnych dzięki sformułowaniu „i/lub”. 

Poprawka 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1.5 – ustęp 3 – tiret pierwsze 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– być adekwatne do celów klasyfikacji i 
oznakowania lub oceny ryzyka,

– być adekwatne do celów klasyfikacji i 
oznakowania i/lub oceny ryzyka,

Or.en

Uzasadnienie

Niektóre badania toksyczności (np. toksyczności ostrej) są wykorzystywane wyłącznie do 
celów klasyfikacji i oznakowania, a nie do oceny ryzyka; dlatego ważne jest uwzględnienie 
tych różnych celów regulacyjnych dzięki sformułowaniu „i/lub”. 
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Poprawka 561
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. BADANIE NIE JEST TECHNICZNIE 
MOŻLIWE

skreślony

Można odstąpić od badania danego 
rodzaju działania, jeżeli na skutek 
właściwości danej substancji nie jest 
technicznie możliwe prowadzenie 
badania: np. nie można użyć substancji o 
wysokiej lotności, substancji wysoce 
reaktywnych lub nietrwałych, w 
przypadku gdy mieszanie substancji z 
wodą może spowodować 
niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu 
lub też gdy wymagane przy niektórych 
badaniach znaczenie substancji 
pierwiastkiem promieniotwórczym może 
okazać się niemożliwe. Należy zawsze 
stosować się do wskazówek 
zamieszczonych w odpowiednich 
metodach badań, zwłaszcza gdy chodzi o 
ograniczenia techniczne danej metody.

Or.en

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest zapewnienie koniecznego zestawu danych dla oceny i dopuszczania 
substancji czynnych w celu chronienia zdrowia ludzkiego i środowiska oraz uniknięcia 
pogarszania się obowiązujących standardów wprowadzonych na mocy dyrektywy 98/8/WE w 
sprawie produktów biobójczych. Proponowane wprowadzenie możliwości odstępstwa od 
danych jest sprzeczne z wysiłkami w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Poprawka 562
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. BADANIA ZALEŻNE OD 
NARAŻENIA USTALANE 
INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO 
PRODUKTU

skreślony

3.1. Badania zgodnie z sekcją 6 i 7 
załączników II i III można pominąć na 
podstawie analizy narażenia.
3.2. We wszystkich przypadkach należy 
zapewnić odpowiednie uzasadnienie i 
dokumentację. Uzasadnienie opiera się na 
ocenie narażenia dokonanej zgodnie ze 
wskazówkami technicznymi.

Or.en

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest zapewnienie koniecznego zestawu danych dla oceny i dopuszczania 
substancji czynnych w celu chronienia zdrowia ludzkiego i środowiska oraz uniknięcia 
pogarszania się obowiązujących standardów wprowadzonych na mocy dyrektywy 98/8/WE w 
sprawie produktów biobójczych. Proponowane wprowadzenie możliwości odstępstwa od 
danych jest sprzeczne z wysiłkami w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Poprawka 563
Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Grupa 9 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkty stosowane do konserwacji 
materiałów włóknistych lub 
spolimeryzowanych, takich jak skóra, 
guma, papier lub wyroby włókiennicze, 
poprzez zwalczanie szkodliwego działania 
drobnoustrojów.

Produkty stosowane do konserwacji 
materiałów włóknistych lub 
spolimeryzowanych, takich jak skóra, 
guma, papier lub wyroby włókiennicze, 
poprzez zwalczanie szkodliwego działania 
drobnoustrojów.

Obejmuje to produkty hamujące 
gromadzenie się mikroorganizmów (np. 
patogenicznych lub wywołujących 
zapachy drobnoustrojów) na powierzchni 
i tym samym ograniczające lub 
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zapobiegające powstawaniu zapachów 
i/lub mające inne zastosowania.

Or.de

Uzasadnienie

Katalog grup produktów musi również obejmować produkty biobójcze stosowane w sektorze 
tekstylnym. 

Poprawka 564
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Grupa 20 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Grupa 20: -  Grupa 20: - Środki odkażające żywność i 
pasze
Produkty używane w celu odkażania 
żywności i pasz zwalczające szkodliwe 
organizmy.

Or.en

Uzasadnienie

Zachowanie grupy produktowej 20 („Środki konserwujące żywność lub pasze”) jest 
konieczne, ale jej definicja musi zostać zmieniona, ponieważ te produkty biobójcze nie są 
środkami konserwującymi, lecz środkami odkażającymi. Na przykład produkty stosowane do 
odkażania pasz z ludzkich patogenów, takich jak salmonella, nie spełniają wymogów 
określonych w przepisach dotyczących dodatków paszowych. Nie działają one również jako 
środki konserwujące, zapobiegające psuciu się pasz zwierzęcych. W związku z tym produkty te 
muszą zostać uznane za środki odkażające.

Poprawka 565
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Grupa 20 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Grupa 20: -  Grupa 20: - Środki odkażające żywność i 
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pasze
Produkty używane w celu odkażania 
żywności i pasz zwalczające szkodliwe 
organizmy.

Or.en

Uzasadnienie

Zachowanie grupy produktowej 20 jest konieczne, ponieważ te produkty biobójcze nie są 
środkami konserwującymi, lecz środkami odkażającymi. Na przykład produkty stosowane do 
odkażania pasz z ludzkich patogenów, takich jak salmonella, nie spełniają wymogów 
określonych w przepisach dotyczących dodatków paszowych. W rzeczywistości produkty te nie 
wpływają korzystnie na paszę, nie zwiększają jej wartości ani nie mają działania 
konserwującego. Mają one na celu uniknięcie zakażenia jaj, mięsa drobiowego i wieprzowiny 
salmonellą i dlatego trzeba je uznać za środki odkażające, których jedynym celem jest 
ochrona zdrowia ludzi.

Poprawka 566
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – Grupa 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Grupa 20: -  Grupa 20: Środki odkażające żywność lub 
pasze
Produkty używane w celu odkażania 
żywności i pasz zwalczające szkodliwe 
organizmy.

Or.en

Uzasadnienie

Zachowanie grupy produktowej 20 („Środki konserwujące żywność lub pasze”) zawartej w 
dyrektywie 98/8 jest konieczne, ale jej definicja musi zostać zmieniona, ponieważ te produkty 
biobójcze nie są środkami konserwującymi, lecz środkami odkażającymi (w związku z czym 
stara definicja powodowała zamieszanie). Na przykład produkty stosowane do odkażania 
pasz z ludzkich patogenów, takich jak salmonella, nie spełniają wymogów określonych w 
przepisach dotyczących dodatków paszowych. W rzeczywistości produkty te nie wpływają 
korzystnie na paszę ani nie zwiększają jej wartości. 
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Poprawka 567
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – wprowadzenie – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia zharmonizowanego 
i wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzi i zwierząt, jak również środowiska, 
identyfikuje się wszelkie ryzyko związane 
ze stosowaniem produktu biobójczego. 
Aby określić dopuszczalność wszelkiego 
rodzaju zagrożenia zidentyfikowanego w 
trakcie normalnego stosowania produktu 
biobójczego przeprowadza się ocenę 
ryzyka. Oceny takiej dokonuje się poprzez 
przeprowadzenie oceny ryzyka 
związanego z istotnymi poszczególnymi 
składnikami produktu biobójczego.

2. W celu zapewnienia zharmonizowanego 
i wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzi i zwierząt, jak również środowiska, 
identyfikuje się wszelkie ryzyko związane 
ze stosowaniem produktu biobójczego. 
Aby określić dopuszczalność wszelkiego 
rodzaju zagrożenia zidentyfikowanego w 
trakcie normalnego stosowania produktu 
biobójczego przeprowadza się ocenę 
ryzyka. Oceny takiej dokonuje się poprzez 
przeprowadzenie oceny ryzyka związanego 
z istotnymi poszczególnymi składnikami 
produktu biobójczego, z należytym 
uwzględnieniem wpływu kumulacji, 
połączenia i działania synergicznego.

Or. en

Uzasadnienie

We wspólnych zasadach oceniania dokumentacji należy wyraźnie uwzględnić rozpatrywanie 
wpływu kumulacji, połączenia i działania synergicznego.

Poprawka 568
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – wprowadzenie – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zawsze wymagane jest przeprowadzenie
oceny substancji czynnych obecnych w 
produkcie biobójczym. Powinno to już być 
dokonane w celu włączenia substancji 
czynnej do załącznika I. W ramach oceny 
ryzyka określa się zagrożenia i, w 
zależności od przypadku, przeprowadza się 
ocenę zależności dawka (stężenie) -

3. Zawsze wymagane jest przeprowadzenie 
oceny substancji czynnych obecnych w 
produkcie biobójczym. Powinno to już być 
dokonane w celu włączenia substancji 
czynnej do załącznika I. W ramach oceny 
ryzyka określa się zagrożenia i w 
zależności od przypadku, przeprowadza się 
ocenę stosunku dawka (stężenie) -
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odpowiedź (skutek), ocenę narażenia i 
charakterystykę ryzyka. Jeżeli nie można 
przeprowadzić oceny ilościowej, należy 
zastąpić ją oceną jakościową.

działanie (skutek), ocenę narażenia na 
działanie substancji i charakterystykę 
ryzyka, z należytym uwzględnieniem 
wpływu kumulacji, połączenia i działania 
synergicznego. Jeżeli nie można 
przeprowadzić oceny ilościowej, należy 
zastąpić ją oceną jakościową.

Or. en

Uzasadnienie

We wspólnych zasadach oceniania dokumentacji należy wyraźnie uwzględnić rozpatrywanie 
wpływu kumulacji, połączenia i działania synergicznego.  

Poprawka 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – wprowadzenie – punkt 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dodatkową ocenę ryzyka dla każdej 
potencjalnie niebezpiecznej substancji 
wchodzącej w skład produktu biobójczego 
przeprowadza się w taki sam sposób jak 
opisano powyżej, jeżeli ocena ta jest 
potrzebna dla wykorzystania produktu 
biobójczego.

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest wymaganie oceny ryzyka w odniesieniu do innych substancji niż 
substancje czynne w produkcie biobójczym. Doprowadziłoby to do powielania się procedur 
testowych, w tym doświadczeń na zwierzętach, ponieważ wszystkie składniki chemiczne muszą 
również zostać poddane ocenie w ramach rozporządzenia REACH. Wszystkie dostępne dane 
dotyczące składników substancji innych niż czynne muszą raczej być ujęte w dokumentacji. 
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Poprawka 570
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – wprowadzenie – punkt 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dodatkową ocenę ryzyka dla każdej 
potencjalnie niebezpiecznej substancji 
wchodzącej w skład produktu biobójczego 
przeprowadza się w taki sam sposób jak 
opisano powyżej, jeżeli ocena ta jest 
potrzebna dla wykorzystania produktu 
biobójczego.

skreślony

Or.en

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest wymaganie oceny ryzyka w odniesieniu do innych substancji niż 
substancje czynne w produkcie biobójczym. Doprowadziłoby to do powielania się procedur 
testowych, w tym doświadczeń na zwierzętach, ponieważ wszystkie składniki chemiczne muszą 
również zostać poddane ocenie w ramach rozporządzenia REACH. Wszystkie dostępne dane 
dotyczące składników substancji innych niż czynne muszą raczej być ujęte w dokumentacji. 

Poprawka 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ocena – punkt 14 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Zawsze przeprowadza się ocenę ryzyka 
substancji czynnej wchodzącej w skład 
produktu biobójczego. Jeżeli w skład 
produktu biobójczego wchodzą ponadto 
substancje potencjalnie niebezpieczne, dla
każdej z tych substancji należy 
przeprowadzić ocenę ryzyka. Ocena taka 
obejmuje proponowane normalne 
zastosowanie produktu biobójczego z 
uwzględnieniem rzeczywistych 
najgorszych scenariuszy, włączając w to 
aspekty dotyczące produkcji i usuwania 
samego produktu biobójczego lub 

14. Zawsze przeprowadza się ocenę ryzyka 
substancji czynnej wchodzącej w skład 
produktu biobójczego. Jeżeli w skład 
produktu biobójczego wchodzą ponadto 
substancje potencjalnie niebezpieczne, 
wszystkie dostępne dane dotyczące każdej 
z tych substancji należy ująć w 
dokumentacji do wydania zezwolenia na 
produkt biobójczy. Dane obejmują
proponowane normalne zastosowanie 
produktu biobójczego z uwzględnieniem 
rzeczywistych najgorszych scenariuszy, 
włączając w to aspekty dotyczące 



PE439.930v03-00 72/77 AM\811563PL.doc

PL

materiałów, poddanych jego działaniu. produkcji i usuwania samego produktu 
biobójczego lub materiałów, poddanych 
jego działaniu.

Or.en

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest wymaganie oceny ryzyka w odniesieniu do innych substancji niż 
substancje czynne w produkcie biobójczym. Doprowadziłoby to do powielania się procedur 
testowych, w tym doświadczeń na zwierzętach, ponieważ wszystkie składniki chemiczne muszą 
również zostać poddane ocenie w ramach rozporządzenia REACH. Wszystkie dostępne dane 
dotyczące składników substancji innych niż czynne muszą raczej być ujęte w dokumentacji. 

Poprawka 572
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ocena – punkt 14 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Zawsze przeprowadza się ocenę ryzyka 
substancji czynnej wchodzącej w skład 
produktu biobójczego. Jeżeli w skład 
produktu biobójczego wchodzą ponadto 
substancje potencjalnie niebezpieczne, dla 
każdej z tych substancji należy 
przeprowadzić ocenę ryzyka. Ocena taka 
obejmuje proponowane normalne 
zastosowanie produktu biobójczego z 
uwzględnieniem rzeczywistych 
najgorszych scenariuszy, włączając w to 
aspekty dotyczące produkcji i usuwania 
samego produktu biobójczego lub 
materiałów, poddanych jego działaniu.

14. Zawsze przeprowadza się ocenę ryzyka 
substancji czynnej wchodzącej w skład 
produktu biobójczego. Jeżeli w skład 
produktu biobójczego wchodzą ponadto 
substancje potencjalnie niebezpieczne, 
wszystkie dostępne dane dotyczące każdej 
z tych substancji należy ująć w 
dokumentacji do wydania zezwolenia na 
produkt biobójczy. Dane obejmują
proponowane normalne zastosowanie 
produktu biobójczego z uwzględnieniem 
rzeczywistych najgorszych scenariuszy, 
włączając w to aspekty dotyczące 
produkcji i usuwania samego produktu 
biobójczego lub materiałów, poddanych 
jego działaniu.

Or.en

Uzasadnienie

Zob. również komentarz do załącznika VI, wprowadzenie, punkt 4. 
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Poprawka 573
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ocena – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. Dla każdej substancji czynnej i każdej 
substancji potencjalnie niebezpiecznej 
wchodzącej w skład produktu biobójczego, 
ocena ryzyka, o ile jest to możliwe, 
powinna obejmować określenie zagrożenia 
i poziomu dawkowania, przy którym nie 
obserwuje się szkodliwych zmian 
(NOAEL). Jeżeli właściwe, obejmuje 
również ocenę zależności dawka (stężenie) 
- odpowiedź (skutek), jak również ocenę 
narażenie i charakterystykę ryzyka.

15. Dla każdej substancji czynnej i każdej
substancji potencjalnie niebezpiecznej 
wchodzącej w skład produktu biobójczego, 
ocena ryzyka, o ile jest to możliwe, 
powinna obejmować określenie zagrożenia 
i poziomu dawkowania, przy którym nie 
obserwuje się szkodliwych zmian 
(NOAEL). Jeżeli właściwe, obejmuje 
również ocenę zależności dawka (stężenie) 
- odpowiedź (skutek), jak również ocenę 
narażenie i charakterystykę ryzyka, z 
należytym uwzględnieniem wpływu 
kumulacji, połączenia i działania 
synergicznego.

Or. en

Uzasadnienie

We wspólnych zasadach oceniania dokumentacji należy wyraźnie uwzględnić rozpatrywanie 
wpływu kumulacji, połączenia i działania synergicznego.

Poprawka 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI– ocena – punkt 20 – tiret dziewiąte a (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- immunotoksyczność

Or.en
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Poprawka 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ocena – punkt 47 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

47. Właściwe organy poddają ocenie 
przedstawione im dane, aby ustalić czy 
produkt biobójczy nie wywołuje 
niepotrzebnego bólu u docelowych 
zwierząt kręgowych. obejmuje to ocenę 
mechanizmu, dzięki któremu osiąga się 
skutek, oraz obserwowany wpływ na 
zachowanie i zdrowie docelowych zwierząt 
kręgowych; jeżeli w wyniku zamierzonego 
działania docelowe zwierzęta kręgowe 
mają zginąć, ocenie poddawany jest czas 
potrzebny na uzyskanie takiego skutku 
oraz warunki, w których nastąpiła śmierć.

47. Właściwe organy poddają ocenie 
przedstawione im dane, aby ustalić czy 
produkt biobójczy nie wywołuje 
niepotrzebnego bólu i cierpienia u 
docelowych zwierząt kręgowych. obejmuje 
to ocenę mechanizmu, dzięki któremu 
osiąga się skutek, oraz obserwowany 
wpływ na zachowanie i zdrowie 
docelowych zwierząt kręgowych; jeżeli w 
wyniku zamierzonego działania docelowe 
zwierzęta kręgowe mają zginąć, ocenie 
poddawany jest czas potrzebny na 
uzyskanie takiego skutku oraz warunki, w 
których nastąpiła śmierć. Wyniki te dla 
każdego dopuszczonego produktu 
biobójczego są podawane do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej 
agencji.

Or.en

Poprawka 576
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – ocena – punkt 47 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

47. Właściwe organy poddają ocenie 
przedstawione im dane, aby ustalić czy 
produkt biobójczy nie wywołuje 
niepotrzebnego bólu u docelowych 
zwierząt kręgowych. obejmuje to ocenę 
mechanizmu, dzięki któremu osiąga się 
skutek, oraz obserwowany wpływ na 
zachowanie i zdrowie docelowych zwierząt 
kręgowych; jeżeli w wyniku zamierzonego 
działania docelowe zwierzęta kręgowe 

47. Właściwe organy poddają ocenie 
przedstawione im dane, aby ustalić czy 
produkt biobójczy nie wywołuje 
niepotrzebnego bólu i cierpienia u 
docelowych zwierząt kręgowych. obejmuje 
to ocenę mechanizmu, dzięki któremu 
osiąga się skutek, oraz obserwowany 
wpływ na zachowanie i zdrowie 
docelowych zwierząt kręgowych; jeżeli w 
wyniku zamierzonego działania docelowe 
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mają zginąć, ocenie poddawany jest czas 
potrzebny na uzyskanie takiego skutku 
oraz warunki, w których nastąpiła śmierć.

zwierzęta kręgowe mają zginąć, ocenie 
poddawany jest czas potrzebny na 
uzyskanie takiego skutku oraz warunki, w 
których nastąpiła śmierć. Wyniki te dla 
każdego dopuszczonego produktu 
biobójczego są podawane do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej 
agencji.

Or.en

Poprawka 577
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Proces podejmowania decyzji – punkt 59 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rodzaj i dotkliwość skutków, – rodzaj i dotkliwość skutków, z należytym 
uwzględnieniem wpływu kumulacji, 
połączenia i działania synergicznego

Or. en

Uzasadnienie

W procesie podejmowania decyzji należy uwzględnić rozpatrywanie wpływu kumulacji, 
połączenia i działania synergicznego.

Poprawka 578
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Proces podejmowania decyzji – punkt 77 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

77. Właściwy organ lub Komisja nie 
wydaje pozwolenia na produkt biobójczy, 
jeżeli przewidywane stężenie substancji 
czynnej, substancji potencjalnie 
niebezpiecznej, metabolitów, produktów 
rozkładu lub reakcji, po użyciu produktu 
biobójczego w proponowanych warunkach 
użytkowania w wodach powierzchniowych 

77. Właściwy organ lub Komisja nie 
wydaje pozwolenia na produkt biobójczy, 
jeżeli przewidywane stężenie substancji 
czynnej, substancji potencjalnie 
niebezpiecznej, metabolitów, produktów 
rozkładu lub reakcji, po użyciu produktu 
biobójczego w proponowanych warunkach 
użytkowania w wodach gruntowych lub 
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lub ich osadach: wodach powierzchniowych lub ich 
osadach:

Or.en

Uzasadnienie

Zapewnia zgodność z zawartymi w przepisach Wspólnoty i międzynarodowych 
porozumieniach normami w zakresie ochrony wód. 

Poprawka 579
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI– Proces podejmowania decyzji – punkt 77 – tiret drugie a (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– – grozi niespełnieniem celów lub norm 
określonych w:
– dyrektywie 98/83/WE lub
– dyrektywie 2000/60/WE lub
– dyrektywie 2006/118/WE lub
– dyrektywie 2008/56/WE lub
– dyrektywie 2008/105/WE lub
– umowach międzynarodowych 
zawierających zobowiązania do ochrony 
wód morskich przed zanieczyszczeniem 
lub

Or.en

Uzasadnienie

Zapewnia zgodność z zawartymi w przepisach Wspólnoty i międzynarodowych 
porozumieniach normami w zakresie ochrony wód. 

Poprawka 580
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Proces podejmowania decyzji – punkt 77 – ostatnia część
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

chyba że zostało naukowo potwierdzone, 
że we właściwych warunkach 
rzeczywistego wykorzystania, stężenie to 
nie zostaje przekroczone.

skreślona

Or.en

Uzasadnienie

Zapewnia zgodność z zawartymi w przepisach Wspólnoty i międzynarodowych 
porozumieniach normami w zakresie ochrony wód. 


