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Amendamentul 477
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful introductiv (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanțele enumerate în Anexa I nu 
includ nanomaterialele, cu excepția 
cazului în care se specifică acest fapt.

Or. en

Justificare

Nanomaterialele sunt utilizate datorită proprietăților diferite sau ameliorate ale acestora, 
comparate cu cele ale substanțelor în vrac. Datorită dimensiunilor minuscule și creșterii 
suprafeței relative care rezultă, acestea pot prezenta noi riscuri. Prin urmare, acestea 
necesită o evaluare separată, de sine stătătoare. Includerea unei substanțe în Anexa I nu 
trebuie să includă nanomaterialele, cu excepția cazului în care acest lucru este menționat în 
mod specific; altfel, nanomaterialele „ar profita”. Textul propus aici este împrumutat din 
regulamentul privind cosmeticele, care are, de asemenea, o abordare bazată pe o listă 
pozitivă pentru anumite substanțe (preambulul la Anexele II - VI).

Amendamentul 478
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa I – difenacum – rândul 9 – coloana 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere faptul că substanța activă 
are caracteristici care îi conferă un caracter 
potențial persistent, capacitate de 
bioacumulare și toxicitate sau un caracter 
foarte persistent și capacitate semnificativă 
de bioacumulare, aceasta trebuie 
considerată susceptibilă de înlocuire în 
conformitate cu articolul 9.

Având în vedere faptul că substanța activă 
are caracteristici care îndeplinesc criteriile 
pentru a fi clasificată ca produs toxic 
pentru reproducere din categoria 1A și îi 
conferă un caracter potențial persistent, 
capacitate de bioacumulare și toxicitate sau 
un caracter foarte persistent și capacitate 
semnificativă de bioacumulare, aceasta 
trebuie considerată susceptibilă de 
înlocuire în conformitate cu articolul 9.
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Autorizațiile fac obiectul următoarelor
condiții:

Având în vedere riscurile identificate 
pentru compartimentele acvatice, faptul 
că substanța activă este foarte toxică 
pentru păsări și mamifere, riscurile de 
otrăvire pentru sugari, problema apariției 
rezistenței, precum și durerea și suferința 
prelungită pe care le cauzează animalelor 
vizate, autorizațiile fac obiectul 
următoarelor condiții:

În cazul în care se dovedește faptul că un 
pericol grav la adresa sănătății publice nu 
poate fi controlat prin niciun alt mijloc.
Se iau următoarele măsuri de reducere a 
riscurilor:

(1) Concentrația nominală a substanței 
active în produse nu trebuie să depășească 
75 mg/kg și se autorizează numai 
produsele gata de folosire.

(1) Concentrația nominală a substanței 
active în produse nu trebuie să depășească 
75 mg/kg și se autorizează numai 
produsele gata de folosire.

(2) Produsele trebuie să conțină un agent 
aversiv și, atunci când este cazul, un 
colorant.

(2) Produsele trebuie să conțină un agent 
aversiv și, atunci când este cazul, un 
colorant.

(3) Produsele nu trebuie să fie utilizate ca 
praf de pistă.

(3) Produsele nu trebuie să fie utilizate ca 
praf de pistă.

(4) Expunerea directă, precum și cea 
secundară, a oamenilor, a animalelor 
nevizate și a mediului trebuie să fie redusă 
la minimum, prin luarea în considerare și
aplicarea tuturor măsurile adecvate și 
disponibile de reducere a riscurilor. 
Acestea includ, printre altele, limitarea
utilizării la scopuri profesionale, fixarea
unei limite superioare a dimensiunii 
pachetului și stabilirea obligațiilor de a 
folosi capcane inviolabile și bine închise.

(4) Expunerea directă, precum și cea 
secundară, a oamenilor, a animalelor 
nevizate și a mediului este redusă la 
minimum, prin aplicarea tuturor măsurilor
adecvate și disponibile de reducere a 
riscurilor. Acestea includ, printre altele, 
faptul că utilizarea este restricționată la 
scopuri profesionale, că se fixează o limită 
superioară a dimensiunii pachetului și că 
se utilizează numai capcane inviolabile și 
bine închise.

Or. en

Justificare

Difenacum este o substanță cu un caracter foarte problematic în toate privințele (toxicitate, 
persistență, bioacumulare, teratogeneză, efecte asupra organismelor nevizate, efecte asupra 
sănătății umane, suferințele cauzate organismelor vizate). Acesta ar trebui utilizat numai 
când s-a dovedit că este necesar în scopul controlării unui pericol serios la adresa sănătății 
umane, care nu poate fi prevenit în alt mod. Măsurile de reducere a riscurilor ar trebui să 
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aibă caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Utilizarea acestuia ar trebui să fie 
permisă, în condiții stricte, numai profesioniștilor.

Amendamentul 479
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dosarele privind substanțele active
trebuie să conțină informațiile necesare 
pentru a stabili, dacă este cazul, doza 
zilnică admisibilă (DZA), nivelul admisibil 
de expunere a operatorului (NAEO), 
concentrația previzibilă în mediu (PEC) și 
concentrația previzibilă fără efect (PNEC).

1. Dosarele privind substanțele active 
conțin informațiile necesare pentru a stabili 
dacă expunerea este sub pragul de 
toxicitate (TTC), sau, dacă este cazul, 
pentru a stabili doza zilnică admisibilă 
(DZA), nivelul admisibil de expunere a 
operatorului (NAEO), concentrația 
previzibilă în mediu (PEC) și concentrația 
previzibilă fără efect (PNEC).

Or.en

Justificare

Pragul de toxicitate este o abordare de evaluare a riscurilor bazată pe „forța probantă a 
faptelor”, utilizată în evaluarea siguranței materialelor care intră în contact cu alimentele și 
a altor substanțe care au un nivel necunoscut de toxicitate, dar care s-a demonstrat că 
prezintă un risc scăzut pentru om. Atunci când este combinată cu informațiile cunoscute și 
comportamentul prevăzut, abordarea separă produsele chimice în clase, care au, fiecare, 
propria limită acceptabilă de expunere umană. În cazul în care expunerea este la un nivel 
inferior acestor niveluri foarte scăzute, se pot evita testele de toxicitate. La Institutul 
internațional de științe ale vieții (International Life Sciences Institute) este în curs de 
desfășurare un proiect care vizează elaborarea unei abordări bazate pe pragul de toxicitate 
pentru anumite produse biocide. 

Amendamentul 480
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dosarele privind substanțele active (1) Dosarele privind substanțele active 
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trebuie să conțină informațiile necesare 
pentru a stabili, dacă este cazul, doza 
zilnică admisibilă (DZA), nivelul admisibil 
de expunere a operatorului (NAEO), 
concentrația previzibilă în mediu (PEC) și 
concentrația previzibilă fără efect (PNEC).

conțin informațiile necesare pentru a stabili 
dacă expunerea este sub pragul de 
toxicitate (TTC), sau, dacă este cazul, 
pentru a stabili doza zilnică admisibilă 
(DZA), nivelul admisibil de expunere a 
operatorului (NAEO), concentrația 
previzibilă în mediu (PEC) și concentrația 
previzibilă fără efect (PNEC).

Or.en

Justificare

Pragul de risc toxicologic este o abordare de evaluare a riscurilor bazată pe „forța probantă 
a faptelor”, utilizată pe scară largă în evaluarea siguranței aditivilor alimentari, aromelor, 
materialelor care intră în contact cu alimentele și a altor substanțe care au un nivel 
necunoscut de toxicitate, dar în cazul cărora s-a demonstrat că expunerea umană are un nivel 
scăzut. Atunci când este combinată cu informații structurale cunoscute și un metabolism sau 
alt comportament prevăzut, abordarea clasează produsele chimice în categorii, care au, 
fiecare, propria limită acceptabilă de expunere umană. În cazul în care expunerea este la un 
nivel inferior acestor niveluri foarte scăzute, se pot evita testele de toxicitate. 

Amendamentul 481
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – punctul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Testele depuse în vederea autorizării 
trebuie efectuate conform metodelor 
descrise în Regulamentul (CE) nr. 
440/2008 al Consiliului. Totuși, dacă o 
metodă este inadecvată sau nu este 
descrisă, trebuie utilizate alte metode care 
sunt recunoscute internațional, în măsura 
în care este posibil, iar acest lucru trebuie 
justificat în cerere.

4. Testele depuse în vederea autorizării se 
efectuează conform metodelor descrise în 
Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al 
Consiliului. Totuși, dacă o metodă este 
inadecvată sau nu este descrisă, se 
utilizează alte metode care sunt adecvate 
din punct de vedere științific, iar acest 
lucru trebuie justificat în cerere.

Or.en

Justificare

Formularea inițială a alineatului (4) din Anexa II nu este suficient de clară și va împiedica 
utilizarea opțiunilor alternative la experimentările pe animale, care sunt menționate în Anexa 
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IV. 

Amendamentul 482
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Testele depuse în vederea autorizării 
trebuie efectuate conform metodelor 
descrise în Regulamentul (CE) 
nr. 440/2008 al Consiliului. Totuși, dacă o 
metodă este inadecvată sau nu este 
descrisă, trebuie utilizate alte metode care 
sunt recunoscute internațional, în măsura 
în care este posibil, iar acest lucru trebuie 
justificat în cerere.

(4) Testele depuse în vederea autorizării se 
efectuează conform metodelor descrise în 
Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al 
Consiliului. Totuși, dacă o metodă este 
inadecvată sau nu este descrisă, se 
utilizează alte metode care sunt adecvate 
din punct de vedere științific, iar acest 
lucru trebuie justificat în cerere.

Or.en

Justificare

Formularea inițială a alineatului (4) a Anexei II nu este suficient de clară și va împiedica 
utilizarea opțiunilor alternative la experimentările pe animale, care sunt menționate în Anexa 
IV. 

Amendamentul 483
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Înainte de efectuarea unor teste noi în 
vederea determinării proprietăților 
enumerate în prezenta anexă, se evaluează, 
în primul rând, toate datele in vitro, in 
vivo, datele privind antecedentele la 
oameni, datele din (Q)SAR-uri valabile și 
datele privind substanțele cu structură 
înrudită (abordare prin extrapolare) care 
sunt disponibile. Este necesar să se evite 

Înainte de efectuarea unor teste noi în 
vederea determinării proprietăților 
enumerate în prezenta anexă, se evaluează, 
în primul rând, toate datele in vitro, in 
vivo, datele privind antecedentele la 
oameni, datele din (Q)SAR-uri valabile și 
datele privind substanțele cu structură 
înrudită (abordare prin extrapolare) care 
sunt disponibile. Este necesar să se evite 
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testarea in vivo cu substanțe corosive la 
niveluri de concentrație/doză care conduc 
la coroziune. Înainte de testare, se 
recomandă consultarea suplimentară a 
altor îndrumări privind strategiile de 
testare, pe lângă cele din prezenta anexă.

testarea in vivo cu substanțe corosive la 
niveluri de concentrație/doză care conduc 
la coroziune. Înainte de testare, ar trebui să 
se solicite îndrumări suplimentare privind 
strategiile de testare inteligente de la 
experți în opțiunile alternative 
experimentării pe animale, pe lângă cele 
din prezenta anexă.

Or.en

Justificare

Necesitatea primirii de îndrumări din partea experților în principiul celor „3R” (înlocuire, 
reducere și perfecționare) trebuie să fie exprimată mai clar. Solicitanții trebuie să fie 
sprijiniți în conceperea de strategii de testare inteligente pentru a se evita repetarea inutilă a
testelor și a se minimiza experimentele pe animale. 

Amendamentul 484
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Înainte de efectuarea unor teste noi în 
vederea determinării proprietăților 
enumerate în prezenta anexă, se evaluează, 
în primul rând, toate datele in vitro, in 
vivo, datele privind antecedentele la 
oameni, datele din (Q)SAR-uri valabile și 
datele privind substanțele cu structură 
înrudită (abordare prin extrapolare) care 
sunt disponibile. Este necesar să se evite 
testarea in vivo cu substanțe corosive la 
niveluri de concentrație/doză care conduc 
la coroziune. Înainte de testare, se 
recomandă consultarea suplimentară a 
altor îndrumări privind strategiile de 
testare, pe lângă cele din prezenta anexă.

 Înainte de efectuarea unor teste noi în 
vederea determinării proprietăților 
enumerate în prezenta anexă, se evaluează, 
în primul rând, toate datele in vitro, in 
vivo, datele privind antecedentele la 
oameni, datele din (Q)SAR-uri valabile și 
datele privind substanțele cu structură 
înrudită (abordare prin extrapolare) care 
sunt disponibile. Este necesar să se evite 
testarea in vivo cu substanțe corosive la 
niveluri de concentrație/doză care conduc 
la coroziune. Înainte de testare, ar trebui să 
se solicite îndrumări suplimentare privind 
strategiile de testare inteligente de la 
experți în opțiunile alternative 
experimentării pe animale, pe lângă cele 
din prezenta anexă.

Or.en
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Justificare

Necesitatea primirii de îndrumări din partea experților în principiul celor „3R” (înlocuire, 
reducere și perfecționare) trebuie să fie exprimată mai clar. Solicitanții trebuie să fie 
sprijiniți în conceperea de strategii de testare inteligente, pentru a se evita repetarea inutilă a 
testelor și a se minimiza experimentarea pe animale. 

Amendamentul 485
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.6.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.1.1. Nu este necesar să se efectueze 
studiul în cazul în care:
- substanța este clasificată drept corosivă 
sau iritantă pentru piele sau
- substanța este un acid puternic (pH < 
2,0) sau o bază puternică (pH > 11,5) sau
- substanța este inflamabilă în aer, la 
temperatura camerei sau
- substanța este clasificată ca foarte toxică 
în contact cu pielea sau
- un studiu de toxicitate acută pe cale 
cutanată nu indică iritație cutanată până 
la nivelul dozei limită (2 000 mg/kg 
greutate corporală).

eliminat

Or. en

Justificare

Comisia Europeană a acceptat, la 23 iulie 2009, două modele in vitro pentru testarea 
iritațiilor cutanate: testele „EpiDermSIT” și „SkinEthicRHE”. În consecință, testele in vivo 
pentru iritațiile cutanate nu mai sunt necesare și ar trebui eliminate din cerințele de date 
menționate în Anexa II. Prima adaptare la progresele tehnice realizate în Regulamentul (CE) 
nr. 440/2008 includea o nouă orientare de testare pentru iritațiile cutanate in vitro, care 
poate înlocui metoda in vitro în sensul prezentului regulament. În consecință, metoda in vivo
nu mai este necesară și ar trebui eliminată.
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Amendamentul 486
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2.1. Nu este necesar să se efectueze 
studiul în cazul în care:
- substanța este clasificată ca iritantă 
pentru ochi, cu risc de leziuni oculare 
grave sau
- substanța este clasificată ca fiind 
corosivă pentru piele și cu condiția ca 
solicitantul să fi clasificat substanța ca 
iritantă pentru ochi sau
- substanța este un acid puternic (pH < 
2,0) sau o bază puternică (pH > 11,5) sau
- substanța este inflamabilă în aer, la 
temperatura camerei.

eliminat

Or. en

Justificare

La 7 septembrie 2009, OCDE a adoptat în mod oficial două metode alternative ca orientări de 
testare ale efectelor asupra sănătății pentru evaluarea iritațiilor oculare grave. Noile orientări 
de testare au fost denumite Orientările de testare TG 437: Opacitatea și permeabilitatea 
corneană a bovinelor (BCOP) și TG 438: Testele cu metoda ochiului izolat de pui (ICE). În 
consecință, testul in vivo pentru iritațiile oculare ar trebui eliminat din cerințele de date 
menționate în Anexa II.

Amendamentul 487
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.3. Evaluarea acestui parametru cuprinde 
următoarele etape consecutive:

6.3. Evaluarea acestui parametru cuprinde 
următoarele etape consecutive:

(1) evaluarea datelor disponibile referitoare 
la oameni, la animale și a datelor 
alternative;

(1) evaluarea datelor disponibile referitoare 
la oameni, la animale și a datelor 
alternative;
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(2) testare in vivo. (2) testare in vivo.
Nu este necesar să se efectueze etapa 2 în 
cazul în care:

Nu este necesar să se efectueze etapa 2 în 
cazul în care:

- informațiile disponibile indică faptul că 
substanța ar trebui clasificată ca substanță 
sensibilizantă sau corosivă pentru piele sau

- informațiile disponibile indică faptul că 
substanța ar trebui clasificată ca substanță 
sensibilizantă sau corosivă pentru piele sau

- substanța este un acid puternic (pH < 2,0) 
sau o bază puternică (pH > 11,5) sau

- substanța este un acid puternic (pH < 2,0) 
sau o bază puternică (pH > 11,5) sau

- substanța este inflamabilă în aer, la 
temperatura camerei.

- substanța este inflamabilă în aer, la
temperatura camerei.

Testul pe ganglioni limfatici locali murini 
(LLNA) reprezintă prima alegere pentru 
metoda de testare in vivo. Se poate recurge 
la un alt test numai în circumstanțe 
excepționale. În acest caz, trebuie 
justificată utilizarea unui alt test.

Testul redus pe ganglioni limfatici locali 
murini (rLLNA) reprezintă prima alegere 
pentru metoda de testare in vivo ca test de 
triere pentru a distinge substanțele 
sensibilizante de cele nesensibilizante.
Testul LLNA complet ar trebui efectuat în 
cazul în care este cunoscut faptul că este 
necesară o evaluare a capacității de 
sensibilizare. Se poate recurge la un alt test 
numai în circumstanțe excepționale. În 
acest caz, trebuie justificată utilizarea unui 
alt test.

Or. en

Justificare

În scopul reducerii numărului de animale utilizate, ar trebui să se efectueze o variantă redusă 
a testului pe ganglioni limfatici locali murini (rLLNA), pentru a distinge substanțele 
sensibilizante pentru piele de cele nesensibilizante. A se vedea, de asemenea, Declarația 
aferentă a Comitetului științific consultativ european (CSCE) al Centrului european pentru 
validarea metodelor alternative (CEVMA) din 27 septembrie 2007.

Amendamentul 488
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.4. Se au în vedere studii in vivo 
corespunzătoare privind mutagenitatea, în
cazul în care se obține un rezultat pozitiv în 
urma unuia dintre studiile de genotoxicitate 

6.4. Se au în vedere studii in vivo 
corespunzătoare privind mutagenitatea, în 
cazul în care se obține un rezultat pozitiv în 
urma unuia dintre studiile de genotoxicitate 
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de la nivelul I. de la nivelul I.

Pentru substanțe noi, este oportun să se 
evalueze parametrii unui test in vivo de 
micronucleu, ca parte a studiului de 
toxicitate la doză repetată pe o durată de 
28 – 90 de zile.

Or. en

Justificare

Studiile de la nivelul I examinează o varietate de moduri de acțiune mutagenă/genotoxică, 
care, pentru a se obține o imagine de ansamblu, trebuie examinate împreună, ca parte a 
abordării bazate pe „forța probantă a faptelor”.

Amendamentul 489
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unui rezultat pozitiv, se vor avea 
în vedere și alte studii privind 
mutagenitatea.

În cazul unui rezultat pozitiv, se vor avea 
în vedere și alte studii privind 
mutagenitatea. Nu este necesar să se 
efectueze un astfel de studiu în cazul 
substanțelor sau preparatelor
antimicrobiene.

Or. en

Amendamentul 490
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.4.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.4.3. În mod obișnuit, nu este necesar să 
se efectueze studiul în cazul în care sunt 
disponibile date adecvate în urma unui test 

6.4.3. Nu este necesar să se efectueze 
studiul în cazul în care sunt disponibile în 
altă parte date adecvate în urma unui test 
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in vivo concludent privind mutațiile 
genetice pe celule de mamifere.

in vivo concludent privind mutațiile 
genetice pe celule de mamifere.

Or. en

Justificare

Trebuie să devină clar dacă solicitantul a efectuat el însuși studiile in vivo sau dacă acestea 
au fost efectuate la cererea sa.

Amendamentul 491
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.4.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.4.4. În cazul în care se obține un rezultat 
pozitiv în urma oricăruia dintre studiile in 
vitro de genotoxicitate de la nivelul I și nu 
există încă rezultate disponibile în urma 
unui studiu in vivo, solicitantul propune un 
studiu in vivo adecvat de genotoxicitate pe 
celule somatice.

6.4.4. În cazul în care se obține un rezultat 
pozitiv în urma oricăruia dintre studiile in 
vitro de genotoxicitate de la nivelul I și nu 
există încă rezultate disponibile în urma 
unui studiu in vivo, solicitantul propune un 
studiu in vivo adecvat de genotoxicitate pe 
celule somatice. Pentru substanțe noi, ar 
trebui să se poată evalua parametrii unui 
test in vivo de micronucleu, ca parte a 
studiului de toxicitate la doză repetată pe 
o durată de 28 sau de 90 de zile.

Or. en

Justificare

În sectorul farmaceutic, a devenit din ce în ce mai obișnuită includerea testelor de 
micronucleu în studiile generale de toxicitate, pe durate de 28 sau de 90 de zile, efectuate pe 
șobolani, ca o modalitate de colectare eficientă a datelor referitoare la mutagenitate, fără a fi 
necesar un studio in vivo separat. Potrivit acestei abordări, inducția micronucleului este 
stabilită prin colectarea de sânge periferic în diferite perioade din cadrul unui studiu, precum 
și prin colectarea de măduvă osoasă la sfârșitul acestuia. 
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Amendamentul 492
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.5. În general, nu este necesar să se 
efectueze studiul/studiile în cazul în care:

6.5. În general, nu este necesar să se 
efectueze studiul/studiile în cazul în care:

- substanța este clasificată ca fiind corosivă 
pentru piele.

- substanța este clasificată ca fiind corosivă 
pentru piele.

Pe lângă calea orală (6.5.1), pentru alte 
substanțe decât gazele, informațiile 
menționate la punctele 5.6.2 -6.5.3 se 
furnizează pentru cel puțin încă o cale. 
Alegerea celei de-a doua căi va depinde de 
natura substanței și de calea probabilă de 
expunere a omului. În cazul în care există 
o singură cale de expunere, este necesar 
să se furnizeze informații referitoare 
numai la calea respectivă.

Or. en

Justificare

Studierea toxicității acute pe mai multe căi nu ar trebui să fie solicitată sau încurajată. 
Două analize recente de date retroactive, care examinau concordanța dintre clasificările 
de reglementare pentru toxicitatea acută orală, cutanată și de inhalare pentru câteva sute 
de substanțe active agrochimice și biocide și aproape 2 000 de produse chimice 
industriale, au arătat că, în mai mult de 99% din cazuri, studiile asupra toxicității 
cutanate nu constituie o valoare adăugată în plus, în scopul clasificării de periculozitate, 
față de datele obținute în urma studiilor asupra toxicității orale. Solicitările în materie de 
date ar trebui să fie revizuite pentru a fi conforme acestor noi rezultate.
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Amendamentul 493
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.5.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.5.1. Nu este necesar să se efectueze 
studiul, în cazul în care este disponibil un 
studiu privind toxicitatea acută prin 
inhalare (6.5.2).

6.5.1. Nu este necesar să se efectueze 
studiul, în cazul în care este disponibil un 
studiu privind toxicitatea acută prin 
inhalare (6.5.2).

Metoda clasei de toxicitate acută 
reprezintă alegerea preferențială pentru 
metoda de testare in vivo. Se poate 
recurge la un alt test numai în 
circumstanțe excepționale, iar în acest caz
trebuie prezentată o justificare.

Or. en

Justificare

Metoda pentru evaluarea toxicității acute trebuie să fie specificată în scopul minimizării 
numărului de animale utilizate. Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Consiliului sugerează 
atât metoda clasei de toxicitate acută, cât și metoda dozei fixe. Metoda clasei de toxicitate 
acută necesită utilizarea unui număr mai redus de animale decât metoda dozei fixe și ar 
trebui, prin urmare, să fie prima alegere.

Amendamentul 494
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.5.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.5.2. Testarea prin inhalare este adecvată 
în cazul în care este probabilă expunerea 
oamenilor prin inhalare, având în vedere 
presiunea de vapori a substanței și/sau 
posibilitatea expunerii la aerosoli, particule 

6.5.2. Testarea prin inhalare este adecvată 
numai în cazul în care aceasta constituie 
calea principală de expunere a oamenilor, 
având în vedere presiunea de vapori a 
substanței și/sau posibilitatea expunerii la 
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sau picături de mărime inhalabilă. aerosoli, particule sau picături de mărime 
inhalabilă. Metoda clasei de toxicitate 
acută reprezintă alegerea preferențială 
pentru metoda de testare in vivo. Numai 
în circumstanțe excepționale ar trebui să 
se utilizeze testul clasic al „concentrației 
letale” (CL50). În acest caz, trebuie 
justificată utilizarea unui alt test.

Or. en

Justificare

Testarea prin intermediul mai multor căi de expunere nu ar trebui să fie necesară, în cazul în 
care obiectivul principal este clasificarea de periculozitate. Revizuirea solicitărilor în materie 
de date, în vederea renunțării la testările inutile, ar reduce în mod semnificativ costurile și 
numărul de animale utilizate. În cazurile în care inhalarea reprezintă principalul mod de 
expunere umană, ar trebui să se utilizeze Orientarea de testare a OCDE privind clasa de 
toxicitate acută, care reduce utilizarea animalelor, în locul metodei clasice de otrăvire letală.

Amendamentul 495
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.5.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.5.3. Testarea pe cale cutanată este 
adecvată în cazul în care:

eliminat

(1) inhalarea substanței nu este probabilă 
și

(2) există probabilitatea unui contact cu 
pielea în timpul producției și/sau al 
utilizării și

(3) proprietățile fizico-chimice și 
toxicologice sugerează o potențială viteză 
semnificativă de absorbție prin piele.

Or. en
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Justificare

Această solicitare în materie de date ar trebui să fie eliminată, ținând seama de analiza 
menționată anterior, conform căreia clasificările în materie de toxicitate cutanată coincid, 
sau sunt mai puțin grave decât clasificările în materie de toxicitate orală în peste 99% din 
cazuri. Clasificările în materie de toxicitate cutanată se pot baza, prin urmare, pe extrapolări 
directe derivate din datele referitoare la toxicitatea orală.

Amendamentul 496
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.6.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.6.1. Nu este necesar să fie efectuat 
studiul toxicității pe termen scurt (28 de 
zile) în cazul în care:

6.6.1. Nu este necesar să fie efectuat 
studiul toxicității pe termen scurt (28 de 
zile) în cazul în care:

- este disponibil un studiu concludent de 
toxicitate subcronică (90 de zile) sau 
cronică, cu condiția să se fi utilizat o 
specie, o doză, un solvent și o cale de 
administrare corespunzătoare sau

- este disponibil sau planificat un studiu 
concludent de toxicitate subcronică (90 de 
zile) sau cronică, cu condiția să se fi 
utilizat să se utilizeze o specie, o doză, un 
solvent și o cale de administrare 
corespunzătoare sau

- în cazul în care o substanță se 
descompune imediat și există date 
suficiente privind produsele de 
descompunere sau

- în cazul în care o substanță se 
descompune imediat și există date 
suficiente privind produsele de 
descompunere sau

- se poate exclude o expunere 
semnificativă a oamenilor, în conformitate 
cu anexa IV secțiunea 3

- se poate exclude o expunere 
semnificativă a oamenilor, în conformitate 
cu anexa IV secțiunea 3.

Calea corespunzătoare se alege pe baza 
următoarelor elemente:

Testarea pe cale cutanată este adecvată în 
cazul în care:

Testarea se efectuează pe cale orală, cu 
excepția cazului în care:

(1) inhalarea substanței nu este probabilă 
și

(1) calea principală de expunere umană 
va fi cutanată și este îndeplinită una din 
următoarele condiții:

- proprietățile fizico-chimice și 
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toxicologice, incluzând un studiu privind 
penetrarea cutanată in vitro (și anume 
OCDE TG 428), arată că 
biodisponibilitatea cutanată va fi 
semnificativă sau

- se constată o toxicitate cutanată sau o 
penetrare cutanată semnificativă la 
substanțele cu structură înrudită.

(2) există probabilitatea unui contact cu 
pielea în timpul producției și/sau al 
utilizării și

(2) calea principală de expunere umană 
va fi inhalarea, având în vedere presiunea 
de vapori a substanței și frecvența, 
importanța și durata de expunere 
probabilă la aerosoli, particule sau 
picături de mărime inhalabilă.

(3) proprietățile fizico-chimice și 
toxicologice sugerează o potențială viteză 
semnificativă de absorbție prin piele.

Testarea prin inhalare este adecvată în 
cazul în care este probabilă expunerea 
oamenilor prin inhalare, având în vedere 
presiunea de vapori a substanței și/sau 
posibilitatea expunerii la aerosoli, 
particule sau picături de mărime 
inhalabilă.

Testarea se efectuează doar pe o singură 
cale de expunere. Estimările nivelului de 
toxicitate pe alte căi se efectuează cu 
ajutorul modelării farmaco-cinetice.

Studiul de toxicitate subcronică (90 de zile) 
(nivelul II, secțiunea 6.6.2) trebuie propus 
de către solicitant în cazul în care: 
frecvența și durata expunerii omului indică 
faptul că este necesar un studiu pe termen 
mai lung și este îndeplinită una dintre 
următoarele condiții:

Studiul de toxicitate subcronică (90 de zile) 
(nivelul II, secțiunea 6.6.2) este propus de 
către solicitant în locul unui studiu de 28 
de zile în cazul în care: frecvența și durata 
expunerii omului indică faptul că un studiu 
mai lung de o lună și mai scurt de 12 luni
este adecvat, iar datele normal disponibile 
indică faptul că cinetica sau alte 
proprietăți ale unei substanțe sau a 
metaboliților săi ar putea permite 
efectelor negative să rămână nedetectate 
într-un studiu de toxicitate pe termen scurt

- alte date disponibile indică faptul că 
substanța poate avea o proprietate 
periculoasă care nu poate fi depistată 
printr-un studiu de toxicitate pe termen 
scurt sau

- studiile toxico-cinetice concepute în mod 
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corespunzător relevă o acumulare a 
substanței sau a metaboliților acesteia în 
anumite țesuturi sau organe care ar putea 
rămâne nedepistată în urma unui studiu 
de toxicitate pe termen scurt, dar care ar 
putea conduce la efecte adverse după o 
expunere prelungită.

Studii suplimentare pot fi propuse de 
solicitant sau pot fi solicitate în 
următoarele situații:

În cazul substanțelor cu o structură 
moleculară înrudită cu cea a substanțelor 
cunoscute, toxice pentru anumite organe 
(ca de exemplu neurotoxicitate), ar fi 
ideal să se examineze parametrii relevanți 
suplimentari în cadrul unui studiu de 28 
sau 90 de zile, în locul unui studiu de sine 
stătător, cum ar fi un studiu de 
neurotoxicitate. Studiile suplimentare de 
sine stătătoare ar trebui să fie limitate la 
circumstanțe excepționale.

- în cazul imposibilității de a identifica o 
concentrație fără efecte adverse 
observabile (NOAEL) în cadrul studiului 
de 28 sau de 90 de zile, cu excepția 
cazului în care motivul imposibilității de a 
identifica o concentrație NOAEL este 
absența efectelor toxice adverse sau

- în cazul unei toxicități care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită (de 
exemplu efecte grave/ severe) sau

- în cazul în care există indicații 
referitoare la un efect pentru care 
dovezile disponibile nu sunt adecvate 
pentru caracterizarea toxicologică și/sau 
a riscului. În astfel de cazuri, poate fi mai 
adecvată efectuarea unor studii 
toxicologice specifice, destinate cercetării 
acestor efecte (de exemplu 
imunotoxicitate, neurotoxicitate) sau

- în cazul caracterului inadecvat al căii de 
expunere utilizate în studiul inițial la doză 
repetată în raport cu calea anticipată de 
expunere a omului și nu se poate realiza 
extrapolarea de la o cale la altă cale sau

- în cazul unui motiv deosebit de 
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îngrijorare privind expunerea (de 
exemplu utilizarea în produsele de 
consum, ceea ce conduce la niveluri de 
expunere apropiate de doza la care se 
poate anticipa apariția toxicității pentru 
oameni) sau

- în cazul în care nu au fost depistate, în 
urma studiului de 28 sau de 90 de zile, 
efecte observate la substanțe care prezintă 
o legătură evidentă, din punctul de vedere 
al structurii moleculare, cu substanța 
testată.

Or. en

Justificare

Este necesar numai în cazul unui test de 28 de zile, sau în cazul unui test de 90 de zile. 
Utilizarea ambelor nu generează noi cunoștințe importante. Combinarea efectelor este o 
practică general acceptată pentru ameliorarea eficienței testelor și ar trebui să fie încurajată 
ca un mod de reducere la minimum a efectuării de studii de neurotoxicitate sau alte studii 
„speciale” de sine stătătoare.

Amendamentul 497
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.6.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.6.2. Nu este necesar să se efectueze 
studiul de toxicitate subcronică (90 de zile) 
în cazul în care:

6.6.2. Nu este necesar să se efectueze 
studiul de toxicitate subcronică (90 de zile) 
în cazul în care:

- este disponibil un studiu concludent de 
toxicitate pe termen scurt (28 de zile) care 
demonstrează că există efecte toxice grave, 
conform criteriilor de clasificare a 
substanței în categoria R48, pentru care 
concentrația NOAEL-28 zile observată 
permite, după aplicarea unui factor 
corespunzător de incertitudine, 
extrapolarea la NOAEL-90 de zile pentru 
aceeași cale de expunere sau

- este disponibil un studiu concludent de 
toxicitate pe termen scurt (28 de zile) care 
demonstrează că există efecte toxice grave, 
conform criteriilor de clasificare a 
substanței în categoria R48, pentru care 
concentrația NOAEL-28 zile observată 
permite, după aplicarea unui factor 
corespunzător de incertitudine, 
extrapolarea la NOAEL-90 de zile pentru 
aceeași cale de expunere sau
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- este disponibil un studiu concludent de 
toxicitate cronică, cu condiția să fi fost 
utilizate speciile și calea de administrare 
corespunzătoare sau

- este disponibil un studiu concludent de 
toxicitate cronică, cu condiția să fi fost 
utilizate speciile și calea de administrare 
corespunzătoare sau

- substanța suferă o descompunere imediată 
și există date suficiente privind produsele 
rezultate din descompunere (atât pentru 
efectele sistemice, cât și pentru cele de la 
locul de absorbție) sau

- substanța suferă o descompunere imediată 
și există date suficiente privind produsele 
rezultate din descompunere (atât pentru 
efectele sistemice, cât și pentru cele de la 
locul de absorbție) sau

- substanța nu este reactivă, este insolubilă 
și neinhalabilă și nu există nicio dovadă a 
absorbției sau a toxicității în urma „testului 
limită” de 28 de zile, în special în cazul în 
care o astfel de situație implică o expunere 
limitată a omului. 

- substanța nu este reactivă, este insolubilă 
și neinhalabilă și nu există nicio dovadă a 
absorbției sau a toxicității în urma „testului 
limită” de 28 de zile, în special în cazul în 
care o astfel de situație implică o expunere 
limitată a omului. 

Calea corespunzătoare se alege pe baza 
următoarelor elemente:

Testarea pe cale cutanată este adecvată în 
cazul în care:

Testarea se efectuează pe cale orală, cu 
excepția cazului în care:

(1) există probabilitatea unui contact cu 
pielea în timpul producției și/sau al 
utilizării și

(1) calea principală de expunere umană 
va fi cutanată și este îndeplinită una din 
următoarele condiții:

- proprietățile fizico-chimice și 
toxicologice, incluzând un studiu privind 
penetrarea cutanată in vitro (și anume 
OCDE TG 428), arată că 
biodisponibilitatea cutanată va fi 
semnificativă sau

- se constată o toxicitate cutanată sau o 
penetrare cutanată semnificativă la 
substanțele cu structură înrudită.

(2) proprietățile fizico-chimice sugerează 
o viteză semnificativă de absorbție prin 
piele și

(2) calea principală de expunere umană 
va fi inhalarea, având în vedere presiunea 
de vapori a substanței și frecvența, 
importanța și durata de expunere 
probabilă la aerosoli, particule sau 
picături de mărime inhalabilă.

(3) este îndeplinită una din următoarele 
condiții:
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- se constată toxicitate în urma testului de 
toxicitate cutanată acută la doze mai mici 
decât în urma testului de toxicitate orală 
sau

- se observă efecte sistemice sau alte 
dovezi ale absorbției în cadrul studiilor 
privind iritația cutanată și/sau oculară 
sau

- testele in vitro indică o absorbție 
cutanată semnificativă sau

- se constată o toxicitate cutanată sau o 
penetrare cutanată semnificativă la 
substanțele cu structură înrudită.

Testarea pe calea inhalării este adecvată 
în cazul în care:

- este probabilă expunerea oamenilor prin 
inhalare, având în vedere presiunea de 
vapori a substanței și/sau posibilitatea 
expunerii la aerosoli, particule sau 
picături de mărime inhalabilă.

Testarea se efectuează pe o singură cale 
de expunere. Estimările nivelului de 
toxicitate pe alte căi se efectuează cu 
ajutorul modelării farmaco-cinetice.

Studii suplimentare pot fi propuse de 
solicitant sau pot fi solicitate în 
următoarele situații:

În cazul substanțelor cu o structură 
moleculară înrudită cu cea a substanțelor 
cunoscute, toxice pentru anumite organe 
(ca de exemplu neurotoxicitate), ar fi 
preferabil să se examineze parametrii 
relevanți suplimentari în cadrul unui 
studiu de 28 sau de 90 de zile, în locul 
unui studiu de sine stătător, cum ar fi un 
studiu de neurotoxicitate. Studiile
suplimentare de sine stătătoare ar trebui 
să fie limitate la circumstanțe 
excepționale.

- în cazul imposibilității de a identifica o 
concentrație NOAEL în cadrul studiului 
de 90 de zile, cu excepția cazului în care 
motivul imposibilității de a identifica o 
concentrație NOAEL este absența 
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efectelor toxice adverse sau

- în cazul unei toxicități care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită (de 
exemplu efecte grave/ severe) sau

- în cazul în care există indicații 
referitoare la un efect pentru care 
dovezile disponibile nu sunt adecvate 
pentru caracterizarea toxicologică și/sau 
a riscului. În astfel de cazuri, poate fi mai 
adecvată efectuarea unor studii 
toxicologice specifice, destinate cercetării 
acestor efecte (de exemplu 
imunotoxicitate, neurotoxicitate) sau

- în cazul unui motiv deosebit de 
îngrijorare privind expunerea (de 
exemplu utilizarea în produsele de 
consum, ceea ce conduce la niveluri de 
expunere apropiate de doza la care se 
poate anticipa apariția toxicității pentru 
oameni).

Or. en

Justificare

Este necesar numai în cazul unui test de 28 de zile, sau în cazul unui test de 90 de zile. 
Utilizarea ambelor nu generează noi cunoștințe importante. Combinarea efectelor este o 
practică general acceptată pentru ameliorarea eficienței testelor și ar trebui să fie încurajată 
ca un mod de reducere la minimum a efectuării de studii de neurotoxicitate sau alte studii 
„speciale” de sine stătătoare.

Amendamentul 498
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.6.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.6.3. Solicitantul poate propune sau se 
poate solicita un studiu de toxicitate la 
doză repetată pe termen lung (≥ 12 luni) în 
cazul în care frecvența și durata expunerii 
omului indică faptul că este adecvat un
studiu pe termen lung și este îndeplinită 

6.6.3. Solicitantul poate propune sau se poate 
solicita un studiu de toxicitate la doză 
repetată pe termen lung (≥ 12 luni) numai în 
cazul în care:
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una dintre următoarele condiții:
- frecvența, importanța și durata expunerii
omului indică faptul că este adecvată o
evaluare de riscuri cronice și 

- au fost constatate efecte de toxicitate 
grave sau severe care prezintă motive de 
îngrijorare deosebită în cadrul studiului 
de 28 de zile sau de 90 de zile, pentru care 
dovezile disponibile nu sunt suficiente 
pentru evaluarea toxicologică sau 
caracterizarea riscurilor sau 

- în cazul în care aplicarea unui factor de 
incertitudine adecvat nu ar avea un 
caracter suficient de protector în scopul 
evaluării de risc. 

- efectele apărute la substanțe cu 
structură moleculară asemănătoare cu a 
substanței testate nu au fost detectate în 
cadrul studiului de 28 sau de 90 de zile 
sau
- substanța poate avea o proprietate 
periculoasă care nu poate fi identificată 
într-un studiu de 90 de zile.

În cazul în care sunt necesare, de 
asemenea, date referitoare la 
cancerigenitate, iar acestea nu sunt deja 
disponibile, ar trebui efectuate studii la 
doză repetată și de cancerigenitate pe 
termen lung, utilizându-se protocolul 
pentru studii combinate OCDE TG 453.

Or. en

Justificare

Studiile pe termen lung sunt costisitoare atât din punct de vedere economic, cât și al celui 
legat de calitatea vieții animalelor și pot fi, în general, evitate prin utilizarea tehnicilor 
statistice corespunzătoare (de exemplu prin extrapolarea din studiile pe termen scurt). În 
cazuri excepționale, în care datele empirice sunt considerate necesare, testarea ar trebui să 
se realizeze numai pe o singură specie, iar în cazurile în care se ia, de asemenea, în 
considerare riscul de cancer, în locul unor studii separate, de sine stătătoare, pentru aceste 
două efecte, ar trebui să se solicite un studiu combinat de toxicitate-cancerigenitate cronică.
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Amendamentul 499
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.6.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.6.4. Studii suplimentare pot fi propuse 
de solicitant sau pot fi solicitate în 
următoarele situații:

eliminat

- în cazul unei toxicități care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită (de 
exemplu efecte grave/ severe) sau 

- în cazul în care există indicații ale unui 
efect pentru care dovezile disponibile sunt 
inadecvate pentru evaluarea toxicologică 
și/sau caracterizarea riscului. În astfel de 
cazuri, poate fi mai adecvată efectuarea 
unor studii toxicologice specifice, 
destinate cercetării acestor efecte (de 
exemplu imunotoxicitate, neurotoxicitate) 
sau

- în cazul unui motiv deosebit de 
îngrijorare privind expunerea (de 
exemplu utilizarea în produsele de 
consum, ceea ce conduce la niveluri de 
expunere apropiate de doza la care se 
observă apariția toxicității).

În cazul în care o substanță este 
cunoscută ca având efecte adverse asupra 
fertilității, îndeplinind criteriile de 
clasificare ca toxic pentru reproducere 
Categoria 1A sau 1B: poate dăuna 
fertilității (H360F), iar datele disponibile 
sunt adecvate pentru a susține o evaluare 
solidă a riscului, atunci nu mai este 
necesară testarea fertilității. Cu toate 
acestea, trebuie luată în considerare 
testarea toxicității asupra dezvoltării.

Or. en
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Justificare

Repetare inutilă a măsurilor enunțate în 6.6.2., 6.6.3. și 6.7.

Amendamentul 500
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.7

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.7. Nu este necesar să se efectueze aceste 
studii în cazul în care:

6.7. Nu este necesar să se efectueze aceste 
studii în cazul în care:

- substanța este cunoscută a fi un genotoxic 
cancerigen și se aplică măsuri 
corespunzătoare de gestionare a riscurilor 
sau

- substanța este cunoscută a fi un 
cancerigen genotoxic și se aplică măsuri 
corespunzătoare de gestionare a riscurilor 
sau

- substanța este cunoscută a fi un mutagen 
pentru celulele germinale și se aplică 
măsuri corespunzătoare de gestionare a 
riscurilor sau

- substanța este cunoscută a fi un mutagen 
pentru celulele germinale și se aplică 
măsuri corespunzătoare de gestionare a 
riscurilor sau

- substanța are o activitate toxicologică 
scăzută (dacă niciunul dintre testele 
disponibile nu a furnizat dovezi de 
toxicitate), datele toxicocinetice pot dovedi 
că nu se produce nicio absorbție sistemică 
prin intermediul căilor de expunere 
relevante (de exemplu concentrațiile în 
plasmă/sânge se află sub limita de 
detectare atunci când se utilizează o 
metodă sensibilă și absența substanței și a 
metaboliților acesteia în urină, bilă sau 
aerul expirat) și nu se produce nicio 
expunere a omului sau, dacă există, nu este 
una semnificativă. 

- substanța are o activitate toxicologică 
scăzută (dacă niciunul dintre testele 
disponibile nu a furnizat dovezi de 
toxicitate), datele toxicocinetice pot dovedi 
că nu se produce nicio absorbție sistemică 
prin intermediul căilor de expunere 
relevante (de exemplu concentrațiile în 
plasmă/sânge se află sub limita de 
detectare atunci când se utilizează o 
metodă sensibilă și absența substanței și a 
metaboliților acesteia în urină, bilă sau 
aerul expirat) și nu se produce nicio 
expunere a omului sau, dacă există, nu este 
una semnificativă. 

În cazul în care o substanță este cunoscută 
ca având efecte adverse asupra fertilității, 
îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic 
pentru reproducere Categoria 1A sau 1B: 
poate dăuna fertilității (H360F), iar datele 
disponibile sunt adecvate pentru a susține o 
evaluare solidă a riscului, atunci nu mai 
este necesară testarea fertilității. Cu toate 
acestea, trebuie avut în vedere testul de 

În cazul în care o substanță este cunoscută 
ca având efecte adverse asupra fertilității 
(de exemplu, pe baza datelor privind 
patologiile testiculelor sau parametrii 
spermei, provenite din studiile la doză 
repetată pe o durată de 90 de zile), 
îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic 
pentru reproducere Categoria 1A sau 1B: 
poate dăuna fertilității (H360F), iar datele 
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toxicitate asupra dezvoltării. disponibile sunt adecvate pentru a susține o 
evaluare solidă a riscului, atunci nu mai 
este necesară testarea fertilității. Cu toate 
acestea, trebuie avut în vedere testul de 
toxicitate asupra dezvoltării prenatale.

În cazul în care se cunoaște că o substanță 
provoacă toxicitate asupra dezvoltării, 
îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic 
pentru reproducere Categoria 1A sau 1B:
poate dăuna fătului (H360D), iar datele 
disponibile sunt adecvate pentru a susține o 
evaluare solidă a riscului, atunci nu mai 
este necesară testarea toxicității asupra 
dezvoltării. Cu toate acestea, trebuie avute 
în vedere testele privind efectele asupra 
fertilității.

În cazul în care se cunoaște că o substanță 
provoacă toxicitate asupra dezvoltării, 
îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic 
pentru reproducere Categoria 1A sau 1B:
poate dăuna fătului (H360D), iar datele 
disponibile sunt adecvate pentru a susține o 
evaluare solidă a riscului, atunci nu mai 
este necesară testarea toxicității asupra 
dezvoltării. Cu toate acestea, trebuie avute 
în vedere testele privind efectele asupra 
fertilității.

Or. en

Justificare

Era necesar un exemplu concret privind efectele adverse asupra fertilității, în urma unui 
studiu negenerațional. Exemplul prezentat ilustrează faptul că efectele adverse asupra 
fertilității masculine pot fi deseori detectate în cadrul unui studiu la doză repetată pe o 
durată de 90 de zile, care este mai puțin costisitor și utilizează mult mai puține animale 
decât un studiu specific privind toxicitatea asupra reproducerii. 

Amendamentul 501
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.7.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.7.1. Nu este necesar să se efectueze acest 
studiu în cazul în care:

6.7.1. Nu este necesar să se efectueze acest 
studiu în cazul în care:

- substanța este cunoscută a fi un genotoxic 
cancerigen și se aplică măsuri 
corespunzătoare de gestionare a riscurilor
sau

- substanța este cunoscută a fi un 
cancerigen genotoxic și se aplică măsuri 
corespunzătoare de gestionare a riscurilor 
sau

- substanța este cunoscută a fi un mutagen 
pentru celulele germinale și se aplică 
măsuri corespunzătoare de gestionare a 

- substanța este cunoscută a fi un mutagen 
pentru celulele germinale și se aplică 
măsuri corespunzătoare de gestionare a 
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riscurilor sau riscurilor sau

- se poate exclude o expunere 
semnificativă a oamenilor, în conformitate 
cu anexa IV secțiunea 3 sau

- nu există o expunere semnificativă a 
oamenilor, în conformitate cu anexa IV 
secțiunea 3 sau

- este disponibil un studiu privind 
toxicitatea în stadiul de dezvoltare prenatal 
(nivelul II punctul 6.7.2) sau un studiu 
privind toxicitatea pentru reproducere pe 
două generații (nivelul II, punctul 6.7.3). 

- este disponibil un studiu privind 
toxicitatea în stadiul de dezvoltare prenatal 
(nivelul II punctul 6.7.2) sau un studiu 
privind toxicitatea pentru reproducere pe 
una sau două generații (nivelul II, punctul 
6.7.3).

În cazul în care o substanță este cunoscută 
ca având efecte adverse asupra fertilității, 
îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic 
pentru reproducere Categoria 1A sau 1B: 
poate dăuna fertilității (H360F), iar datele 
disponibile sunt adecvate pentru a susține o 
evaluare solidă a riscului, atunci nu mai 
este necesară testarea fertilității. Cu toate 
acestea, trebuie avut în vedere testul de 
toxicitate asupra dezvoltării.

În cazul în care o substanță este cunoscută 
ca având efecte adverse asupra fertilității, 
îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic 
pentru reproducere Categoria 1A sau 1B: 
poate dăuna fertilității (H360F), iar datele 
disponibile sunt adecvate pentru a susține o 
evaluare solidă a riscului, atunci nu mai 
este necesară testarea fertilității. Cu toate 
acestea, trebuie avut în vedere testul de 
toxicitate asupra dezvoltării prenatale.

În cazul în care se cunoaște că o substanță 
provoacă toxicitate asupra dezvoltării, 
îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic 
pentru reproducere Categoria 1A sau 1B: 
poate dăuna fătului (H360D), iar datele 
disponibile sunt adecvate pentru a susține o 
evaluare solidă a riscului, atunci nu mai 
este necesară testarea toxicității asupra 
dezvoltării. Cu toate acestea, trebuie avute 
în vedere testele privind efectele asupra 
fertilității. 

În cazul în care se cunoaște că o substanță 
provoacă toxicitate asupra dezvoltării, 
îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic 
pentru reproducere Categoria 1A sau 1B: 
poate dăuna fătului (H360D), iar datele 
disponibile sunt adecvate pentru a susține o 
evaluare solidă a riscului, atunci nu mai 
este necesară testarea toxicității asupra 
dezvoltării. Cu toate acestea, trebuie avute 
în vedere testele privind efectele asupra 
fertilității. 

În cazul în care există motive serioase de 
îngrijorare privind potențialele efecte 
adverse asupra fertilității sau asupra 
dezvoltării, solicitantul poate propune, în 
locul studiului de screening, fie un studiu
privind toxicitatea asupra dezvoltării 
prenatale (nivelul II, punctul 6.7.2), fie un 
studiu privind toxicitatea pentru 
reproducere pe două generații (nivelul II, 
punctul 6.7.3).

În cazul în care există motive serioase de 
îngrijorare privind potențialele efecte 
adverse asupra fertilității sau asupra 
dezvoltării, solicitantul poate propune, în 
locul studiului de screening, un studiu
îmbunătățit, pe o generație, privind 
toxicitatea pentru reproducere (nivelul II, 
punctul 6.7.3), incluzând sau nu un modul
privind toxicitatea asupra dezvoltării 
prenatale.

Or. en



AM\811563RO.doc 29/74 PE439.930v03-00

RO

Justificare

Modificări tehnice nesemnificative; a se vedea justificarea pentru secțiunea 6.7.3 pentru 
detalii suplimentare.

Amendamentul 502
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.7.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.7.2. Inițial, studiul se efectuează pe o 
singură specie. Decizia privind necesitatea 
de a efectua un studiu la acest nivel 
cantitativ sau la următorul pe o a doua 
specie trebuie să se bazeze pe rezultatul 
primului test și pe toate celelalte date 
disponibile relevante.

6.7.2. Studiul se efectuează doar pe o 
singură specie, preferabil în combinație cu 
un studiu îmbunătățit, pe o singură 
generație, privind toxicitatea asupra 
reproducerii (nivelul II, punctul 6.7.3).

Or. en

Justificare

O evaluare retroactivă a substanțelor incluse în noua bază de date a UE privind produsele 
chimice semnalează faptul că mai puțin de 5% din substanțele testate în studiile privind 
toxicitatea pentru dezvoltare sunt clasificate ca fiind dăunătoare acesteia. Ținându-se seama 
de importanța redusă a acestui efect, reiese că probabilitatea obținerii unui rezultat „fals 
negativ” prin testarea pe o singură specie este la fel de redusă. Pe de altă parte, o testare de 
rutină pe o a doua specie poate crește rata rezultatelor fals pozitive, afectând în mod grav 
specificitatea strategiei de testare. În aceste condiții, testarea pe o a doua specie nu ar trebui 
să fie nici solicitată, nici încurajată.
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Amendamentul 503
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.7.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.7.3. Studiu pe două generații privind 
toxicitatea pentru reproducere, o singură 
specie, masculi și femele, cea mai adecvată 
cale de administrare, având în vedere calea 
probabilă de expunere a omului, cu 
excepția cazului în care aceste informații 
au fost deja furnizate în conformitate cu 
cerințele prevăzute la nivelul I.

6.7.3. Studiu îmbunătățit, pe o generație,
privind toxicitatea pentru reproducere, o 
singură specie, masculi și femele, cea mai 
adecvată cale de administrare, având în 
vedere calea probabilă de expunere a 
omului.

Or. en

Justificare

Efectuarea frecventă de studii pe mai multe generații nu ar trebui să fie necesară și nici 
încurajată. Analize recente de date retroactive, în cadrul cărora au fost evaluate peste 
350 de studii pe două generații, au demonstrat că, în aproximativ 99% din cazuri, crearea 
celei de-a doua generații nu a contribuit cu elemente noi, nici în privința clasificării de 
reglementare, nici în privința evaluării de risc, care nu puteau fi obținute din datele 
referitoare la prima generație. Solicitările în materie de date ar trebui să fie revizuite 
pentru a fi conforme cu această importantă inovație.

Amendamentul 504
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.7.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.7.3. Inițial, studiul se efectuează pe o 
singură specie. Decizia privind necesitatea 
de a efectua un studiu la acest nivel 
cantitativ sau la următorul pe o a doua 
specie trebuie să se bazeze pe rezultatul 
primului test și pe toate celelalte date 
disponibile relevante.

eliminat

Or. en



AM\811563RO.doc 31/74 PE439.930v03-00

RO

Justificare

Referirea la efectuarea unui studiu pe două generații pe o a doua specie a fost o greșeală 
care s-a strecurat într-o versiune preliminară a Directivei REACH. Între timp, aceasta a 
fost corectată și nu se va mai repeta în Regulamentul privind produsele biocide.

Amendamentul 505
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.8.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.8.1. Studiu al absorbției cutanate 6.8.1. Studiu al absorbției cutanate in vitro

Or. en

Justificare

Din 2004, este disponibilă o nouă linie directoare elaborată de OCDE pentru testele in vitro 
pentru iritațiile cutanate, care poate înlocui integral metoda in vivo în sensul Regulamentului 
privind produsele biocide. Prin urmare, prezentele solicitări în materie de date ar trebui să 
menționeze în mod expres metoda in vitro ca unica abordare necesară sau acceptabilă pentru 
atingerea acestui scop.

Amendamentul 506
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 6.9

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.9. Solicitantul poate propune sau se poate 
solicita un studiu de cancerigenitate în 
cazul în care:

6.9. Solicitantul poate propune sau se poate 
solicita un studiu de cancerigenitate în 
cazul în care:

- substanța are o utilizare dispersivă largă 
sau există dovada expunerii frecvente sau 
pe termen lung a omului și

- substanța are o utilizare dispersivă largă 
sau există dovada expunerii frecvente sau 
pe termen lung a omului și

- substanța este clasificată ca mutagenă 
Categoria 2 sau există dovezi în urma 

- substanța este clasificată ca mutagenă 
Categoria 2 sau există dovezi în urma 
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studiului (studiilor) la doză repetată 
conform cărora substanța poate induce 
hiperplazie și/sau leziuni preneoplazice.

studiului (studiilor) la doză repetată 
conform cărora substanța poate induce 
hiperplazie și/sau leziuni preneoplazice.

În cazul în care substanța este clasificată ca 
mutagenă Categoria 1A sau 1B, prezumția 
implicită ar fi aceea că este probabil un 
mecanism genotoxic pentru 
cancerigenitate. În aceste cazuri, în mod 
normal, nu este necesar un test de 
cancerigenitate.

În cazul în care substanța este clasificată ca 
mutagenă Categoria 1A sau 1B, prezumția 
implicită ar fi aceea că este probabil un 
mecanism genotoxic pentru 
cancerigenitate. În aceste cazuri, în mod 
normal, nu este necesar un test de 
cancerigenitate.

În cazul în care se solicită, de asemenea, 
date referitoare la toxicitatea pe termen 
lung și acestea nu sunt deja disponibile, 
ar trebui efectuate studii de 
cancerigenitate și la doză repetată pe 
termen lung, utilizându-se protocolul 
pentru studii combinate OCDE TG 453.

Or. en

Justificare

Studiile de cancerigenitate sunt costisitoare, atât din punct de vedere economic, cât și al celui 
legat de calitatea vieții animalelor și pot fi, în general, evitate prin utilizarea analizei datelor 
referitoare la mutagenitate/genotoxicitate (este acceptat, în general, faptul că substanțele 
care nu sunt genotoxice in vivo nu sunt cancerigene genotoxice). În cazul în care datele 
empirice sunt considerate necesare, testarea ar trebui să se realizeze numai pe o singură 
specie, iar în cazurile în care se ia, de asemenea, în considerare toxicitatea cronică, în locul 
unor studii separate, de sine stătătoare, pentru aceste două efecte, ar trebui să se solicite un 
studiu combinat de toxicitate-cancerigenitate cronică.

Amendamentul 507
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 7.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7.1. Se poate renunța la cerințele privind 
testarea toxicității acvatice la animalele 
vertebrate în cazul în care profilul de 
utilizare al unei substanțe nu indică un 
risc ridicat de expunere pentru mediul 
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acvatic.
7.1. Solicitantul propune testarea toxicității 
pe termen lung în cazul în care evaluarea 
efectuată la nivelul I indică necesitatea 
unor cercetări mai aprofundate a efectelor 
asupra organismelor acvatice. Alegerea 
testului (testelor) corespunzător 
(corespunzătoare) depinde de rezultatele 
evaluării efectuate la nivelul I.

Solicitantul propune testarea toxicității pe 
termen lung în cazul în care evaluarea 
efectuată la nivelul I indică necesitatea 
unor cercetări mai aprofundate a efectelor 
asupra organismelor acvatice. Alegerea 
testului (testelor) corespunzător 
(corespunzătoare) depinde de rezultatele 
evaluării efectuate la nivelul I.

Or. en

Justificare

Cerința privind testarea toxicității acvatice ar trebui mai degrabă să fie axată pe criteriul 
expunerii, decât să fie aplicată în mod absolut, în special în ceea ce privește testarea pe 
animale vertebrate.

Amendamentul 508
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 7.1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

7.1.3. Test de toxicitate pe termen scurt pe 
pești: Solicitantul poate opta pentru un 
test de toxicitate pe termen lung în locul 
celui pe termen scurt.

7.1.3. Test de toxicitate pe termen scurt pe 
pești: abordarea bazată pe prag.

Or. en

Justificare

„Abordarea bazată pe prag”, validată de Centrul european pentru validarea metodelor 
alternative (CEVMA), abordează toxicitatea pe pești prin utilizarea, inițial, a unui test de 
unică concentrație (test limită), care solicită utilizarea unui număr mai mic de pești decât 
studiul complet de toxicitate acută pe pești.  Alegerea unei unice concentrații este bazată pe 
derivarea unei concentrații de prag din datele de toxicitate pe alge și nevertebrate (Daphnia) 
(punctul 7.1.1). Toxicitatea pe pești este testată, apoi, la concentrația de prag. În cazul în 
care în cadrul testului limită nu sunt observate decese, concentrația de prag poate fi utilizată 
ca înlocuitor pentru valoarea „concentrației letale” (CL50) în evaluările de risc sau de 
periculozitate ulterioare.
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Amendamentul 509
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 7.1.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

7.1.6. Testarea toxicității pe termen lung pe 
pești, (cu excepția cazului în care astfel de 
informații au fost deja furnizate ca parte a 
cerințelor prevăzute la nivelul I)

7.1.6. Testarea toxicității pe termen lung pe 
pești, în cazul în care este indicată de 
profilul care semnalează utilizarea de 
substanțe și/sau proprietățile fizico-
chimice

Informațiile se furnizează pentru unul 
dintre punctele 7.1.6.1, 7.1.6.2 sau 7.1.6.3.

Informațiile se furnizează pentru unul 
dintre punctele 7.1.6.1, 7.1.6.2 sau 7.1.6.3.

Or. en

Justificare

În prezent, nu există condiții pentru lansarea de studii de nivelul II; cu toate acestea, 
condițiile rezonabile includ profilul de utilizare/expunerea și proprietățile fizico-chimice.

Amendamentul 510
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 7.4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7.4.1. Test de toxicitate acută asupra unui 
alt organism non-acvatic sau nevizat.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este clar ce studiu are in vedere această cerință în materie de date. Singurele specii non-
acvatice care fac, în mod obișnuit, obiectul studiilor de ecotoxicologie acută sunt păsările, iar 
un punct separat, referitor la cerințele în materie de date privind păsările, este inclus în altă 
parte. Dacă nu este indicată o specificitate suplimentară, inclusiv o referire la o orientare de 
teste acceptată la nivelul UE sau la nivel internațional, această cerință ar trebui să fie 
eliminată. 
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Amendamentul 511
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 8.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.1. Identificarea oricăror substanțe 
relevante din Lista I sau II din anexa la 
Directiva 80/68/CEE privind protecția 
apelor subterane împotriva poluării cauzate 
de anumite substanțe periculoase.

8.1. Identificarea oricăror substanțe 
relevante din Lista I sau II din anexa la 
Directiva 80/68/CEE privind protecția 
apelor subterane împotriva poluării cauzate 
de anumite substanțe periculoase, Anexa I 
partea B la Directiva 98/83/CE privind 
calitatea apei destinate consumului uman 
sau Anexa X la Directiva 2000/60/CE de 
stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei.

Or. en

Justificare

Măsurile necesare pentru protecția omului, animalelor și a mediului ar trebui, de asemenea, 
să includă identificarea substanțelor relevante pentru apa potabilă și, în general, pentru 
politica în domeniul apei. 

Amendamentul 512
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 11.1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11.1a. Datele privind toxicitatea la specia 
aviară nu sunt cerute decât în cazul în 
care profilul de utilizare al unei substanțe 
indică existența unui potențial ridicat de 
expunere sau a unor efecte nocive asupra 
păsărilor.

Or. en

Justificare

Cerința în materie de testare privind toxicitatea la specia aviară ar trebui mai degrabă să fie 
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axată pe criteriul expunerii, decât să fie aplicată în mod absolut, în special având în vedere 
interesul de a reduce la minimum testarea efectuată pe animale vertebrate.

Amendamentul 513
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 11.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

11.1.1. Toxicitate orală acută – acest 
studiu trebuie efectuat dacă o specie 
aviară nu a fost selecționată pentru 
studiul de la punctul 7.4.1

eliminat

Or. en

Justificare

Conform orientărilor tehnice REACH „puține (sau zero) scenarii pot duce la riscuri de 
otrăvire acută pentru specia aviară” și „indiciile din pesticide sugerează că efectele cronice 
nu pot fi în mod riguros extrapolate sau extrase din datele privind toxicitatea acută.” Prin 
urmare, această cerință în materie de date nu contribuie deloc sau contribuie într-o măsură 
redusă la evaluarea riscurilor asupra mediului și ar trebui deci să fie eliminată.

Amendamentul 514
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 11.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

11.1.2. Toxicitate pe termen scurt – studiu 
aportului alimentar de opt zile la cel puțin
o specie (alta decât galinaceele)

11.1.2. Toxicitate pe termen scurt – studiul 
aportului alimentar de opt zile la o specie

Or. en

Justificare

Testarea toxicității aportului alimentar la speciile aviare, în cazurile în care este prevăzută 
de profilul de utilizare sau de alte considerații, ar trebui să fie limitată în mod strict la o 
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singură specie.

Amendamentul 515
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 11.1.3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11.1.3 Acest test nu este cerut dacă studiul 
de toxicitate al aportului alimentar 
(secțiunea 11.1.2) arată că nivelul de 
CL50 depășește 2.000 mg/kg.

Or. en

Justificare

Referință:
Orientările tehnice REACH: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08

Amendamentul 516
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 11.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

11.2. Efecte asupra organismelor acvatice eliminat
11.2.1. Toxicitate prelungită la o specie 
adecvată de pești
11.2.2. Efecte asupra reproducerii și 
creșterii la o specie adecvată de pești
11.2.3. Bioacumulare într-o specie 
adecvată de pești
11.2.4. Rata de reproducere și de creștere 
a speciei Daphnia magna

Or. en
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Justificare

Această secțiune repetă secțiunea 7.1. și ar trebui să fie eliminată.

Amendamentul 517
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 1 – tabel – secțiunea 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Clasificare și etichetare eliminat

Or. en

Justificare

Această secțiune ar trebui eliminată, cu excepția cazului în care sunt prevăzute atât cerințe 
specifice în materie de date, cât și norme de adaptare.

Amendamentul 518
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 2 – punctul 5.2.1 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea acestui parametru cuprinde 
următoarele etape consecutive:
(1) o evaluare a datelor disponibile 
referitoare la oameni și la animale, 
precum și a datelor alternative;
(2) testare in vivo.
Testul redus pe ganglioni limfatici locali 
murini (rLLNA) reprezintă prima alegere 
ca metodă de testare in vivo folosită ca 
test de triere pentru a distinge substanțele 
sensibilizante de cele nesensibilizante. 
Testul LLNA complet ar trebui să se 
efectueze în cazul în care se știe că este 



AM\811563RO.doc 39/74 PE439.930v03-00

RO

necesară o evaluare a capacității de 
sensibilizare. Se poate recurge la un alt 
test numai în circumstanțe excepționale, 
iar în acest caz trebuie prezentată o 
justificare.

Or.en

Justificare

Varianta „redusă”, validată de Centrul european pentru validarea metodelor alternative 
(CEVMA) a testului pe ganglioni limfatici locali murini (rLLNA) ar trebui să constituie 
abordarea implicită pentru a face distincția între substanțele sensibilizante pentru piele și 
cele nesensibilizante. Referință: • Certificatul de validare ECVAM: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf Este problematic 
faptul că acest punct (i) nu include norme de adaptare a cerințelor în materie de date in vivo 
și nici (ii) nu identifică orientările referitoare la testare recunoscute la nivelul UE sau la nivel 
internațional, care permit respectarea cerințelor în materie de date, care sunt extrem de 
importante în cazul agenților microbieni. 

Amendamentul 519
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 2 – punctul 5.2.2 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Testarea se efectuează pe cale orală, cu 
excepția cazului în care calea principală 
de expunere umană se presupune că va fi 
inhalarea. Testarea se efectuează doar pe 
o singură cale de expunere.

Or.en

Justificare

Astfel cum s-a arătat mai sus, testarea pe căi de expunere multiple nu ar trebui să fie 
necesară, în cazul în care obiectivul principal este clasificarea riscurilor. Revizuirea 
cerințelor în materie de date pentru a se renunța la testările inutile ar reduce în mod 
semnificativ costurile și numărul de animale utilizate. Este problematic faptul că acest punct 
(i) nu include norme de adaptare a cerințelor în materie de date in vivo și nici (ii) nu 
identifică orientările referitoare la testare recunoscute la nivelul UE sau la nivel 
internațional, care permit respectarea cerințelor în materie de date, care sunt extrem de 
importante în cazul agenților microbieni. 
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Amendamentul 520
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 2 – punctul 5.2.2.2 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Testarea pe calea inhalării este adecvată 
numai în cazul în care aceasta constituie 
calea principală de expunere umană.

Or.en

Justificare

Astfel cum s-a arătat mai sus, testarea pe căi de expunere multiple nu ar trebui să fie 
necesară, în cazul în care obiectivul principal este clasificarea riscurilor. Revizuirea 
cerințelor în materie de date pentru a se renunța la testările inutile ar reduce în mod 
semnificativ costurile și numărul de animale utilizate. Este problematic faptul că acest punct 
(i) nu include norme de adaptare a cerințelor în materie de date in vivo și nici (ii) nu 
identifică orientările referitoare la testare recunoscute la nivelul UE sau la nivel 
internațional, care permit respectarea cerințelor în materie de date, care sunt extrem de 
importante în cazul agenților microbieni. 

Amendamentul 521
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 2 – punctul 5.2.2.3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.2.2.3. Doză unică 
intraperitoneală/subcutanată

eliminat

Or.en

Justificare

Injecția intraperitoneală sau injecția subcutanată nu sunt relevante. Prin urmare valoarea 
unor astfel de studii pentru evaluarea riscurilor pentru oameni este îndoielnică și această 
cerință de date ar trebui eliminată. Este problematic faptul că acest punct (i) nu include 
norme de adaptare a cerințelor în materie de date in vivo și nici (ii) nu identifică orientările 
referitoare la testare recunoscute la nivelul UE sau la nivel internațional, care permit 
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respectarea cerințelor în materie de date, care sunt extrem de importante în cazul agenților 
microbieni. 

Amendamentul 522
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 2 – punctul 5.2.5 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Testarea se efectuează pe cale orală, cu 
excepția cazului în care se presupune că 
calea principală de expunere este 
inhalarea. Testarea se efectuează doar pe 
o singură cale de expunere.

Or.en

Justificare

Testarea efectuată pe căi de expunere multiple nu ar trebui să fie necesară și nici încurajată. 
Este problematic faptul că acest punct (i) nu include norme de adaptare a cerințelor în 
materie de date in vivo și nici (ii) nu identifică orientările referitoare la testare recunoscute la 
nivelul UE sau la nivel internațional, care permit respectarea cerințelor în materie de date, 
care sunt extrem de importante în cazul agenților microbieni. 

Amendamentul 523
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 2 – punctul 5.2.5.1 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Testarea pe calea inhalării este adecvată 
numai în cazul în care aceasta constituie 
calea principală de expunere umană.

Or.en

Justificare

Testarea efectuată pe căi de expunere multiple nu ar trebui să fie necesară și nici încurajată. 
Este problematic faptul că această secțiune (i) nu include norme de adaptare a cerințelor în 
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materie de date in vivo și nici (ii) nu identifică orientările referitoare la testare recunoscute la 
nivelul UE sau la nivel internațional, care permit respectarea cerințelor în materie de date, 
care sunt extrem de importante în cazul agenților microbieni. 

Amendamentul 524
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 2 – punctul 5.3 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se poate acorda o derogare de la testare 
în cazul în care nu există dovezi de 
toxicitate specifică în studiile anterioare.

Or.en

Justificare

Prezenta dispoziție ar trebui să fie o cerință condițională de nivelul II. Este problematic 
faptul că acest punct (i) nu include norme de adaptare a cerințelor în materie de date in vivo 
și nici (ii) nu identifică orientările referitoare la testare recunoscute la nivelul UE sau la nivel 
internațional, care permit respectarea cerințelor în materie de date, care sunt extrem de 
importante în cazul agenților microbieni.

Amendamentul 525
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 2 – punctul 5.4 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul substanțelor noi, ar trebui să se 
poată evalua parametrii unui test in vivo 
de micronucleu, în cadrul unui studiu 
prin expunere repetată.

Or.en

Justificare

În sectorul farmaceutic, a devenit din ce în ce mai obișnuită includerea testelor de 
micronucleu în studiile generale de toxicitate, pe durate de 28 sau 90 de zile, efectuate pe 
șobolani, ca un mod de a colecta în mod eficient date referitoare la mutagenitate fără a fi 
necesar un studio in vivo separat. Acest punct ar trebui să includă (i) norme de adaptare a 
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cerințelor în materie de date in vivo sau (ii) să identifice orientările referitoare la testare 
recunoscute la nivelul UE sau la nivel internațional, care permit respectarea cerințelor în 
materie de date, care sunt extrem de importante în cazul agenților microbieni.  

Amendamentul 526
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 2 – punctul 5.5 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se poate acorda o derogare de la testare, 
în cazul în care studiile pe celule somatice 
nu au indicat că există genotoxicitate 
specifică.

Or.en

Justificare

Aceasta ar trebui să fie o cerință condițională de nivelul II.  Este problematic faptul că acest 
punct (i) nu include norme de adaptare a cerințelor în materie de date in vivo și nici (ii) nu 
identifică orientările referitoare la testare recunoscute la nivelul UE sau la nivel 
internațional, care permit respectarea cerințelor în materie de date, care sunt extrem de 
importante în cazul agenților microbieni. 

Amendamentul 527
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 2 – punctul 8.1 – paragrafele 1 și 2 (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un studiu de toxicitate al aportului 
alimentar la speciile aviare, realizat la o 
singură specie, poate fi propus în cazul în 
care profilul de utilizare al unei substanțe 
indică un potențial ridicat de expunere a 
păsărilor.
În general, nu este cerut un studiu privind 
reproducerea speciilor aviare, acesta 
nefiind adecvat în cazul în care studiul de 
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toxicitate al aportului alimentar (punctul 
8.1.1.) arată că nivelul de CL50 depășește 
5.000 mg/kg.

Or.en

Justificare

În cazurile în care profilul de utilizare sau alte considerații indică efectuarea testării 
toxicității aportului alimentar la speciile aviare, aceasta ar trebui să fie limitată în mod strict 
la o singură specie. Referință: • Orientările tehnice REACH: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08 Este problematic faptul că acest punct 
(i) nu include norme de adaptare a cerințelor în materie de date in vivo și nici (ii) nu 
identifică orientările referitoare la testare recunoscute la nivelul UE sau la nivel 
internațional, care permit respectarea cerințelor în materie de date, care sunt extrem de 
importante în cazul agenților microbieni. 

Amendamentul 528
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 2 – punctul 8.2.1 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se poate acorda o derogare de la cerințele 
privind testarea toxicității acvatice la 
animalele vertebrate în cazul în care 
profilul de utilizare al unei substanțe nu 
indică un risc ridicat de expunere pentru 
mediul acvatic.

Or.en

Justificare

Cerința privind testarea toxicității acvatice ar trebui mai degrabă să fie axată pe criteriul 
expunerii, decât să fie aplicată în mod absolut, în special în ceea ce privește testarea pe 
animale vertebrate. Este problematic faptul că anexa II titlul 2 (i) nu include norme de 
adaptare a cerințelor în materie de date in vivo și nici (ii) nu identifică orientările referitoare 
la testare recunoscute la nivelul UE sau la nivel internațional, care permit respectarea 
cerințelor în materie de date, care sunt extrem de importante în cazul agenților microbieni. 
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Amendamentul 529
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa II – titlul 2 – punctul 8.7.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.7.2. Mamifere eliminat

Or.en

Justificare

Cu excepția cazului în care se menționează o trimitere la orientări în materie de testare 
recunoscute la nivelul UE sau la nivel internațional, aplicabile pentru a îndeplini această 
cerință în materie de date, acest punct ar trebui eliminat. 

Amendamentul 530
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dosarele privind produsul trebuie să 
conțină informațiile necesare pentru a 
stabili, dacă este cazul, doza zilnică 
admisibilă (DZA), nivelul admisibil de 
expunere a operatorului (NAEO), 
concentrația previzibilă în mediu (PEC) și 
concentrația previzibilă fără efect (PNEC).

1. Dosarele privind produsele biocide
conțin informațiile necesare pentru a stabili 
dacă expunerea este sub pragul de risc 
toxicologic (TTC), sau, dacă este cazul, 
pentru a stabili doza zilnică admisibilă 
(DZA), nivelul admisibil de expunere a 
operatorului (NAEO), concentrația 
previzibilă în mediu (PEC) și concentrația 
previzibilă fără efect (PNEC).

Or.en

Justificare

Pragul de risc toxicologic este o abordare de evaluare a riscurilor bazată pe „forța probantă 
a faptelor”, utilizată pe scară largă în evaluarea siguranței aditivilor alimentari, aromelor, 
materialelor care intră în contact cu alimentele și a altor substanțe, care au un nivel 
necunoscut de toxicitate, dar în cazul cărora s-a demonstrat că expunerea umană are un nivel 
scăzut. Atunci când este combinată cu informații structurale cunoscute și un metabolism sau 
alt comportament prevăzut, abordarea clasează produsele chimice în categorii, care au, 
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fiecare, propria limită acceptabilă de expunere umană. În cazul în care expunerea se află sub 
aceste niveluri foarte scăzute, se pot evita testele de toxicitate. 

Amendamentul 531
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Testele depuse în vederea autorizării 
trebuie efectuate conform metodelor 
descrise în Regulamentul (CE) 
nr. 440/2008 al Consiliului. Totuși, dacă o 
metodă este inadecvată sau nu este 
descrisă, trebuie utilizate alte metode care 
sunt recunoscute internațional, în măsura în 
care este posibil, iar acest lucru trebuie 
justificat în cerere.

Testele depuse în vederea autorizării 
trebuie efectuate conform metodelor 
descrise în Regulamentul (CE) 
nr. 440/2008 al Consiliului. Metodele 
enumerate în anexa I nu includ 
nanomaterialele, cu excepția cazului în 
care se specifică acest fapt. Totuși, dacă o 
metodă este inadecvată sau nu este 
descrisă, trebuie utilizate alte metode care 
sunt recunoscute internațional, în măsura în 
care este posibil și a căror validitate 
trebuie justificată în cerere. 

Or. en

Justificare

Nanomaterialele sunt utilizate datorită proprietăților diferite sau ameliorate ale acestora, 
comparate cu cele ale substanțelor în vrac. Datorită dimensiunilor minuscule ale acestora și 
creșterii suprafeței relative care rezultă, acestea pot prezenta noi riscuri. Comitetul științific 
relevant al Comisiei a concluzionat că trebuie dezvoltate în continuare, validate și 
standardizate cunoștințele privind metodologia pentru realizarea unor estimări privind 
expunerea și pentru identificarea pericolelor. Nu se poate considera că metodele existente 
aplicabile în cazul substanțelor chimice în vrac furnizează, în sine, date relevante, cu excepția 
cazului în care acest lucru este specificat în mod clar.

Amendamentul 532
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 5 



AM\811563RO.doc 47/74 PE439.930v03-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Testele depuse în vederea autorizării 
trebuie efectuate conform metodelor 
descrise în Regulamentul (CE) 
nr. 440/2008. Totuși, dacă o metodă este 
inadecvată sau nu este descrisă, trebuie 
utilizate alte metode care sunt recunoscute 
internațional, în măsura în care este 
posibil, iar acest lucru trebuie justificat în 
cerere.

5. Testele depuse în vederea autorizării 
trebuie efectuate conform metodelor 
descrise în Regulamentul (CE) 
nr. 440/2008 al Consiliului. Totuși, dacă o 
metodă este inadecvată sau nu este 
descrisă, se utilizează alte metode care sunt
satisfăcătoare din punct de vedere 
științific, iar acest lucru trebuie justificat în 
cerere.

Or.en

Justificare

Formularea inițială a alineatului (5) a Anexei III nu este suficient de clară și va împiedica 
utilizarea metodelor alternative la experimentările pe animale, care sunt menționate în Anexa 
IV. 

Amendamentul 533
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În situațiile în care se efectuează teste, 
trebuie furnizată o descriere detaliată 
(specificație) a materialului utilizat și a 
impurităților acestuia. Dacă este necesar, 
datele prevăzute în anexa II vor fi 
solicitate pentru toate componentele 
chimice ale produsului biocid, care sunt 
relevante din punct de vedere 
toxicologic/ecotoxicologic, în special dacă 
respectivele componente sunt substanțe cu 
risc în sensul definiției de la articolului 3.

7. În situațiile în care se efectuează teste, 
trebuie furnizată o descriere detaliată 
(specificație) a materialului utilizat și a 
impurităților acestuia.

Or.en

Justificare

Este inacceptabil ca cerințele în materie de date necesare pentru includerea unei substanțe 
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active în anexa I și pentru autorizarea produselor biocide să aibă drept consecință duplicarea 
sau repetarea testelor, în special în cazul în care acestea includ experimente pe animale. 
Substanțele inactive conținute de produsele care aparțin unei formule biocide sunt 
reglementate în cadrul REACH. Prin urmare, această dispoziție ar trebui eliminată pentru a 
fi evitată ambiguitatea sau eventuala duplicare a testelor pe animale vertebrate. 

Amendamentul 534
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În situațiile în care există rezultate ale 
unor teste care au fost generate înainte de 
… [JO: [OJ: a se introduce data menționată 
la articolul 85 primul paragraf] prin alte 
metode decât cele prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 440/2008, 
autoritatea competentă a statului membru 
trebuie să decidă în ceea ce privește 
pertinența acestor rezultate în sensul 
prezentului regulament, precum și 
necesitatea efectuării unor noi teste în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
440/2008, de la caz la caz, luând în 
considerare, printre alți factori, necesitatea 
minimizării testării pe animale vertebrate.

8. În situațiile în care există rezultate ale 
unor teste care au fost generate înainte de 
… [JO: a se introduce data menționată la 
articolul 85 primul paragraf] prin alte 
metode decât cele prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 440/2008, 
autoritatea competentă a statului membru 
vizat, în concertare cu ECHA, trebuie să 
decidă în ceea ce privește pertinența 
acestor rezultate în sensul prezentului 
regulament, precum și necesitatea 
efectuării unor noi teste în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 440/2008, de la caz 
la caz, luând în considerare, printre alți 
factori, necesitatea minimizării testării pe 
animale vertebrate.

Or.en

Amendamentul 535
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 3.7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.7. Stabilitate în timpul depozitării –
stabilitate și durata de conservare. Efectele 
luminii, temperaturii și umidității asupra 
caracteristicilor tehnice ale produsului 

3.7. Stabilitate în timpul depozitării –
stabilitate și durata de conservare. Efectele 
luminii, temperaturii și umidității asupra 
caracteristicilor tehnice ale produsului 
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biocid; reactivitate la materialul 
recipientului

biocid; reactivitate la materialul 
recipientului

Stabilitatea în timpul depozitării și durata 
de conservare se stabilesc în general pe 
baza stabilității substanței active. În cazul 
substanțelor active care se descompun 
ușor, stabilitatea în timpul depozitării și 
durata de conservare pot fi stabilite prin 
alte metode științifice valabile, cum ar fi 
extrapolarea datelor analitice ale 
substanței active rezultate în urma 
experimentelor în materie de învechire a 
produsului, până la atingerea pragului de 
eficacitate.

Or.en

Justificare

Testele de stabilitate standard care se bazează pe măsurarea și cuantificarea substanțelor 
active nu sunt adaptate în cazul produselor care conțin substanțe active care se descompun 
ușor, cum ar fi hipocloritul de sodiu. Este cunoscut faptul că nivelul de descompunere al 
acestor substanțe depășește liniile directoare acceptate (limitele stabilite de FAO, OMS). Prin 
urmare, în astfel de cazuri, este mai potrivit ca stabilitatea și durata de conservare să fie 
stabilite prin alte mijloace, cum ar fi extrapolarea datelor analitice ale substanței active 
obținute prin experimente în materie de învechire a produsului, până la atingerea pragului de 
eficacitate. 

Amendamentul 536
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 6.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pentru studiile de la punctele 6.1.1.-6.1.3., 
substanțele biocide diferite de gaze trebuie 
administrate pe cel puțin două căi, dintre 
care una trebuie să fie cea orală. Alegerea 
celei de-a doua căi va depinde de natura 
substanței și de calea probabilă de 
expunere a omului. Gazul și lichidele 
volatile trebuie să fie administrate prin 
inhalare.

 Pentru studiile de la punctele 6.1.1.-6.1.3., 
clasificarea bazată pe calcul ar trebui să 
fie abordarea implicită. Numai în cazurile 
excepționale ar trebui examinată 
posibilitatea testării suplimentare in vivo 
și, în astfel de cazuri, ar trebui testată 
doar calea de expunere cea mai relevantă. 
Gazul și lichidele volatile trebuie să fie 
administrate prin inhalare.
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Or.en

Justificare

Anexa II de la Directiva 1999/45/CE prevede „clasificarea bazată pe calcul” ca o alternativă 
la testarea in vivo repetată în cazul preparatelor care cuprind substanțe active bine 
caracterizate și alte ingrediente. Regulamentul privind produsele biocide ar trebui să 
promoveze această abordare. Cercetările arată că în mai mult de 99% din cazuri, studiile 
cutanate realizate în scopul clasificării riscurilor nu constituie o valoare adăugată, față de 
datele privind toxicitatea orală. Prin urmare, cerințele în materie de date ar trebui să fie 
revizuite pentru a reflecta aceste noi rezultate.

Amendamentul 537
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 6.1.2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.1.2. Cutanat eliminat

Or.en

Justificare

Această cerință în materie de date ar trebui să fie eliminată, ținând seama de analiza 
menționată anterior, conform căreia clasificările în materie de toxicitate cutanată coincid, 
sau sunt mai puțin grave decât clasificările în materie de toxicitate orală în peste 99% din 
cazuri. Clasificările în materie de toxicitate cutanată se pot baza, prin urmare, pe referințe 
transversale derivate din datele referitoare la toxicitatea orală. 

Amendamentul 538
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 6.1.3 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Testarea prin inhalare este adecvată 
numai în cazul în care (i) clasificarea 
bazată pe calcul nu este fezabilă și (ii) 
aceasta constituie calea principală de 
expunere umană, având în vedere 
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presiunea de vapori a substanței și 
posibilitatea expunerii la aerosoli, 
particule sau picături de mărime 
inhalabilă.
Metoda clasei de toxicitate acută 
reprezintă alegerea preferențială pentru 
metoda de testare in vivo. Numai în 
circumstanțe excepționale ar trebui să se 
utilizeze testul clasic al „concentrației 
letale” (CL50). În acest caz, trebuie 
prezentată o justificare pentru utilizarea 
unui alt test.

Or.en

Justificare

Anexa II de la Directiva 1999/45/CE prevede „clasificarea bazată pe calcul” ca o alternativă 
la testarea in vivo repetată în cazul preparatelor care cuprind substanțe active bine 
caracterizate și alte ingrediente. Regulamentul privind produsele biocide ar trebui să 
promoveze această abordare. Cercetările arată că în mai mult de 99% din cazuri, studiile 
cutanate realizate în scopul clasificării riscurilor nu constituie o valoare adăugată, față de 
datele privind toxicitatea orală. Prin urmare, cerințele în materie de date ar trebui să fie 
revizuite pentru a reflecta aceste noi rezultate.

Amendamentul 539
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 6.1.4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.1.4. Pentru produsele biocide care
urmează a fi autorizate în vederea 
utilizării împreună cu alte produse 
biocide, amestecul de produse trebuie, 
dacă este posibil, testat pentru toxicitate 
cutanată acută și, dacă este cazul, pentru 
iritație cutanată și oculară

eliminat

Or.en

Justificare

Această cerință ar trebui eliminată, deoarece ar implica folosirea inutilă a animalelor 
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vertebrate în cadrul unor studii letale/dureroase cu valoare adăugată limitată sau inexistentă 
pentru sănătatea publică, față de datele care pot fi obținute prin intermediul altor teste în 
materie de toxicitate acută. 

Amendamentul 540
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 6.2 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clasificarea bazată pe calcul ar trebui să 
constituie abordarea implicită.

Or.en

Justificare

Anexa II de la Directiva 1999/45/CE prevede „clasificarea bazată pe calcul” ca o alternativă 
la testarea in vivo repetată în cazul preparatelor care cuprind substanțe active bine 
caracterizate și alte ingrediente. Regulamentul privind produsele biocide ar trebui să 
promoveze mai activ această abordare. Referințe: • Directiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Amendamentul 541
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 6.3 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clasificarea bazată pe calcul ar trebui să 
constituie abordarea implicită.

Or.en

Justificare

Anexa II de la Directiva 1999/45/CE prevede „clasificarea bazată pe calcul” ca o alternativă 
la testarea in vivo repetată în cazul preparatelor care cuprind substanțe active bine 
caracterizate și alte ingrediente. Regulamentul privind produsele biocide ar trebui să 
promoveze mai activ această abordare. Referințe: • Directiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML Este 
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problematic faptul că titlul nu include norme de adaptare la cerințele în materie de date 
privind testarea in vivo. 

Amendamentul 542
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – secțiunea 6.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6.4) Informații despre absorbția cutanată (6.4) Informații despre absorbția cutanată 
in-vitro

Or. en

Justificare

Din 2004, sunt disponibile noi linii directoare elaborate de OCDE pentru testele in vitro 
pentru iritațiile cutanate care pot înlocui integral metoda in vivo în sensul Regulamentului 
referitor la produsele biocide. Prin urmare, prezentele cerințe în materie de date ar trebui să 
menționeze în mod expres metoda in vitro ca unica abordare necesară sau acceptabilă pentru 
îndeplinirea scopului prezentului punct.

Amendamentul 543
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 9.2.1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.2.1. Dacă este cazul, toate informațiile 
cerute în anexa II, secțiunea 12

eliminat

Or.en

Justificare

În prezent, cerința menționată nu descrie datele specifice a căror obținere este vizată, 
normele de adaptare sau justificarea care explică de ce abordarea „clasificării bazate pe 
calcul” bazată pe datele din anexa II referitoare la substanțele active nu ar fi suficientă. 
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Amendamentul 544
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – tabel – secțiunea 9.3.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.3.1.1. Toxicitate orală acută, dacă nu a 
fost deja efectuată în conformitate cu 
anexa II, secțiunea 7

eliminat

Or. en

Justificare

Conform orientărilor tehnice REACH, „puține (sau zero) scenarii pot duce la riscuri de 
otrăvire acută pentru specia aviară” și „indiciile din pesticide sugerează că efectele cronice 
nu pot fi în mod riguros extrapolate sau extrase din datele privind toxicitatea acută.” Prin 
urmare, cerința referitoare la date nu contribuie deloc sau contribuie într-o măsură redusă la 
evaluarea riscurilor asupra mediului și ar trebui deci să fie eliminată.

Amendamentul 545
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 1 – punctul 9.3.3.1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.3.3.1. Toxicitate la alte vertebrate 
terestre în afară de păsări

eliminat

Or.en

Justificare

Cu excepția cazului în care se menționează o trimitere la orientări în materie de testare 
recunoscute la nivelul UE sau la nivel internațional, aplicabile pentru a îndeplini această 
cerință în materie de date, acest punct ar trebui eliminat. Este problematic că acest punct nu 
include norme de adaptare a cerințelor în materie de date referitoare la testarea in vivo. 
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Amendamentul 546
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 2 – punctul 6.1.1 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clasificarea bazată pe calcul ar trebui să 
constituie abordarea implicită. Numai în 
cazurile excepționale ar trebui examinată 
posibilitatea testării suplimentare in-vivo 
și, în astfel de cazuri, ar trebui testată 
doar calea unică de expunere cea mai 
relevantă.

Or.en

Justificare

Anexa II de la Directiva 1999/45/CE prevede „clasificarea bazată pe calcul” ca o alternativă 
la testarea in vivo repetată în cazul preparatelor care cuprind substanțe active bine 
caracterizate și alte ingrediente. Regulamentul privind produsele biocide ar trebui să 
promoveze această abordare. Cercetările arată că în mai mult de 99% din cazuri, studiile 
cutanate realizate în scopul clasificării riscurilor nu constituie o valoare adăugată, față de 
datele privind toxicitatea orală. Prin urmare, cerințele în materie de date ar trebui să fie 
revizuite pentru a reflecta aceste noi rezultate.

Amendamentul 547
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 2 – punctul 6.1.2 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Testarea prin inhalare este adecvată 
numai în cazul în care (i) clasificarea 
bazată pe calcul nu este fezabilă și (ii) 
aceasta constituie calea principală de 
expunere umană.

Or.en

Justificare

Anexa II de la Directiva 1999/45/CE prevede „clasificarea bazată pe calcul” ca o alternativă 
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la testarea in vivo repetată în cazul preparatelor care cuprind substanțe active bine 
caracterizate și alte ingrediente. Regulamentul privind produsele biocide ar trebui să 
promoveze această abordare. Cercetările arată că în mai mult de 99% din cazuri, studiile 
cutanate realizate în scopul clasificării riscurilor nu constituie o valoare adăugată, față de 
datele privind toxicitatea orală. Prin urmare, cerințele în materie de date ar trebui să fie 
revizuite pentru a reflecta aceste noi rezultate.

Amendamentul 548
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 2 – punctul 6.2.1 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clasificarea bazată pe calcul ar trebui să 
constituie abordarea implicită.

Or.en

Justificare

Anexa II de la Directiva 1999/45/CE prevede „clasificarea bazată pe calcul” ca o alternativă 
la testarea in vivo repetată în cazul preparatelor care cuprind substanțe active bine 
caracterizate și alte ingrediente. Regulamentul privind produsele biocide ar trebui să 
promoveze mai activ această abordare. Referințe: • Directiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML Este 
problematic faptul că acest punct nu include normele de adaptare la cerințele în materie de 
date privind testarea in vivo. 

Amendamentul 549
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 2 – punctul 6.2.2 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clasificarea bazată pe calcul ar trebui să 
constituie abordarea implicită.

Or.en
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Justificare

Anexa II de la Directiva 1999/45/CE prevede „clasificarea bazată pe calcul” ca o alternativă 
la testarea in vivo repetată în cazul preparatelor care cuprind substanțe active bine 
caracterizate și alte ingrediente. Regulamentul privind produsele biocide ar trebui să 
promoveze mai activ această abordare. Referințe: • Directiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML Este 
problematic faptul că acest punct nu include normele de adaptare la cerințele în materie de 
date privind testarea in vivo. 

Amendamentul 550
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 2 – punctul 6.2.3 – paragraful 1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clasificarea bazată pe calcul ar trebui să 
constituie abordarea implicită.

Or.en

Justificare

Anexa II de la Directiva 1999/45/CE prevede „clasificarea bazată pe calcul” ca o alternativă 
la testarea in vivo repetată în cazul preparatelor care cuprind substanțe active bine 
caracterizate și alte ingrediente. Regulamentul privind produsele biocide ar trebui să 
promoveze mai activ această abordare. Referințe: • Directiva 1999/45/CE: Este problematic 
faptul că acest punct nu include normele de adaptare la cerințele în materie de date privind 
testarea in vivo.  

Amendamentul 551
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 2 – secțiunea 9.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.1. Efecte asupra păsărilor eliminat

Or. en
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Justificare

Prezenta dispoziție este inutilă în cazul preparatelor. Anexa II de la Directiva 1999/45/CE 
prevede „clasificarea bazată pe calcul” ca o alternativă la testarea in vivo repetată în cazul 
preparatelor care cuprind substanțe active bine caracterizate și alte ingrediente. 
Regulamentul privind produsele biocide ar trebui să promoveze mai activ această abordare.

Amendamentul 552
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 2 – secțiunea 9.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.2. Efecte asupra organismelor acvatice eliminat

Or. en

Justificare

Anexa II de la Directiva 1999/45/CE prevede „clasificarea bazată pe calcul” ca o 
alternativă la testarea in vivo repetată în cazul preparatelor care cuprind substanțe active 
bine caracterizate și alte ingrediente. Regulamentul privind produsele biocide ar trebui să 
promoveze mai activ această abordare.

Amendamentul 553
Julie Girling

Propunere de regulament
Anexa III – titlul 2 – secțiunea 9.7.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.7.2. Mamifere eliminat

Or. en

Justificare

Cu excepția cazului în care se menționează o trimitere la orientări în materie de testare 
recunoscute la nivelul UE sau la nivel internațional, aplicabile pentru a îndeplini această 
cerință în materie de date, acest punct ar trebui eliminat.
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Amendamentul 554
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa IV – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

NORME GENERALE PENTRU 
ADAPTAREA CERINȚELOR PRIVIND 
DATELE

eliminat

Or.en

Justificare

Este esențială furnizarea tuturor datelor necesare pentru evaluarea și autorizarea 
ingredientelor active pentru a proteja sănătatea umană și mediul și pentru a evita 
deteriorarea normelor actuale, stabilite în Directiva 98/8/CE privind produsele biocide. 
Propunerea de a da posibilitatea de a deroga de la cerințele în materie de date contravine 
eforturilor de protejare a sănătății umane și a mediului. 

Amendamentul 555
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful introductiv 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Solicitantul poate propune adaptarea 
cerințelor privind datele, prevăzute în 
anexele II și III, în conformitate cu 
normele generale prevăzute în prezenta 
anexă. Motivele care stau la baza unor 
astfel de adaptări ale cerințelor privind 
datele trebuie să fie clar prezentate la 
rubricile adecvate din dosar, cu trimitere 
la norma (normele) specifică(e) 
prevăzută(e) în prezenta anexă.

eliminat

Or.en

Justificare

Este esențială furnizarea tuturor datelor necesare pentru evaluarea și autorizarea 
ingredientelor active pentru a proteja sănătatea umană și mediul și pentru a evita 
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deteriorarea normelor actuale, stabilite în Directiva 98/8/CE privind produsele biocide. 
Propunerea de a da posibilitatea de a deroga de la cerințele în materie de date contravine 
eforturilor de protejare a sănătății umane și a mediului. 

Amendamentul 556
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1.1.3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.3a. Metode de calcul pentru evaluarea 
riscurilor de sănătate pe care le prezintă 
preparatele
În general, se pot acorda derogări de la 
cerințele de date referitoare la preparate, 
privilegiindu-se abordarea bazată pe 
calcul menționată la anexa II din 
Directiva 1999/45/CE, care este aplicabilă 
în cazul tuturor preparatelor și care ia în 
considerare toate riscurile pentru sănătate 
prezentate de substanțele conținute în 
preparat. Se pun la dispoziție orientări în 
special pentru următoarele categorii de 
efecte dăunătoare asupra sănătății: 
- efecte letale acute;
- efecte ireversibile neletale în urma unei 
singure expuneri;
- efecte grave în urma expunerii repetate 
sau prelungite;
- efecte corosive sau efecte iritante;
- efecte sensibilizante;
- efecte cancerigene;
- efecte mutagene;
- efecte toxice pentru reproducere

Or.en

Justificare

Anexa II de la Directiva 1999/45/CE prevede „clasificarea bazată pe calcul” ca o alternativă 
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la testarea in vivo repetată în cazul preparatelor care cuprind substanțe active bine 
caracterizate și alte ingrediente. Regulamentul privind produsele biocide ar trebui să 
promoveze mai activ această abordare. Referințe: • Directiva 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Amendamentul 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1.4 – alineatul 2 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) rezultatele sunt adecvate scopului 
clasificării, al etichetării și al evaluării 
riscurilor;  și

(2) rezultatele sunt adecvate scopului 
clasificării, al etichetării și/sau al evaluării 
riscurilor; și

Or.en

Justificare

Unele teste de toxicitate (cum ar fi testele privind toxicitatea acută) sunt folosite exclusiv în 
scopul clasificării sau al etichetării și nu pentru evaluarea riscurilor. Prin urmare, este 
important ca termenii „și/sau”să evidențieze aceste scopuri de reglementare distincte. 

Amendamentul 558
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1.4 – alineatul 2 – punctul 2  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) rezultatele sunt adecvate scopului 
clasificării, al etichetării și al evaluării 
riscurilor; și

(2) rezultatele sunt adecvate scopului 
clasificării, al etichetării și/sau al evaluării 
riscurilor; și

Or.en

Justificare

Unele teste de toxicitate (cum ar fi testele privind toxicitatea acută) sunt folosite exclusiv în 
scopul clasificării sau al etichetării și nu pentru evaluarea riscurilor. Prin urmare, este 
important ca termenii „și/sau”să evidențieze aceste scopuri de reglementare distincte. 
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Amendamentul 559
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1.5 – alineatul 3 – liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

să fie adecvate scopului clasificării, al 
etichetării și al evaluării riscurilor;

să fie adecvate scopului clasificării și al 
etichetării și/sau al evaluării riscurilor;

Or.en

Justificare

Unele teste de toxicitate (cum ar fi testele privind toxicitatea acută) sunt folosite exclusiv în 
scopul clasificării sau al etichetării și nu pentru evaluarea riscurilor. Prin urmare, este
important ca termenii „și/sau”să evidențieze aceste scopuri de reglementare distincte. 

Amendamentul 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 1.5 – alineatul 3 – liniuța 1  

Textul propus de Comisie Amendamentul

să fie adecvate scopului clasificării, al 
etichetării și al evaluării riscurilor;

să fie adecvate scopului clasificării și al 
etichetării și/sau al evaluării riscurilor;

Or.en

Justificare

Unele teste de toxicitate (cum ar fi testele privind toxicitatea acută) sunt folosite exclusiv în 
scopul clasificării sau al etichetării și nu pentru evaluarea riscurilor. Prin urmare, este 
important ca termenii „și/sau”să evidențieze aceste scopuri de reglementare distincte. 

Amendamentul 561
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 2 



AM\811563RO.doc 63/74 PE439.930v03-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. TESTAREA NU ESTE POSIBILĂ 
DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC

eliminat

Se pot omite testele pentru un anumit 
efect, în cazul în care nu este posibilă 
efectuarea studiului din punct de vedere 
tehnic, ca urmare a proprietăților 
substanței: de exemplu nu se pot utiliza 
substanțe foarte volatile, foarte reactive 
sau instabile, amestecarea substanței cu 
apa poate genera pericol de incendiu sau 
de explozie sau nu este posibilă marcarea 
substanței cu izotopi radioactivi, necesară 
în anumite studii. Trebuie să fie 
respectate în permanență orientările 
prevăzute în metodele de testare relevante, 
în special cele privind limitările tehnice 
ale unei anumite metode.

Or.en

Justificare

Este esențială furnizarea tuturor datelor necesare pentru evaluarea și autorizarea 
ingredientelor active pentru a proteja sănătatea umană și mediul și pentru a evita 
deteriorarea normelor actuale, stabilite în Directiva 98/8/CE privind produsele biocide. 
Propunerea de a da posibilitatea de a deroga de la cerințele în materie de date contravine 
eforturilor de protejare a sănătății umane și a mediului. 

Amendamentul 562
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. TESTE REFERITOARE LA 
EXPUNERE ADAPTATE PENTRU UN 
ANUMIT PRODUS

eliminat

3.1. Testarea în conformitate cu secțiunile 
6 și 7 ale anexelor II și III se poate omite 
pe baza unor considerente de expunere.
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3.2. În toate cazurile, este necesar să se 
furnizeze o justificare și o documentație 
corespunzătoare. Justificarea trebuie să 
se bazeze pe evaluarea expunerii în 
conformitate cu notele tehnice orientative.

Or.en

Justificare

Este esențială furnizarea tuturor datelor necesare pentru evaluarea și autorizarea 
ingredientelor active pentru a proteja sănătatea umană și mediul și pentru a evita 
deteriorarea normelor actuale, stabilite în Directiva 98/8/CE privind produsele biocide. 
Propunerea de a da posibilitatea de a deroga de la cerințele în materie de date contravine 
eforturilor de protejare a sănătății umane și a mediului. 

Amendamentul 563
Christa Klaß

Propunere de regulament
Anexa V – Tipul de produs 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produse utilizate pentru protejarea 
materialelor fibroase sau polimerizate, cum 
ar fi pielea, cauciucul, hârtia sau produsele 
textile, prin controlul alterărilor 
microbiologice.

Produse utilizate pentru protejarea 
materialelor fibroase sau polimerizate, cum 
ar fi pielea, cauciucul, hârtia sau produsele 
textile, prin controlul alterărilor 
microbiologice.

Acestea includ produse care inhibă 
acumularea de microorganisme la 
suprafață (cum ar fi germenii patogeni 
sau germenii generatori de mirosuri) și 
care, prin urmare, controlează sau evită 
degajarea mirosurilor și/sau au alte 
utilizări.

Or.de

Justificare

Inventarul grupurilor de produse trebuie să includă de asemenea produsele biocide utilizate 
în sectorul textil. 



AM\811563RO.doc 65/74 PE439.930v03-00

RO

Amendamentul 564
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Anexa V – Tipul de produs 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Tipul de produs 20: -  Tipul de produs 20: - Dezinfectante 
pentru produsele alimentare și furaje
Produse utilizate la dezinfectarea 
produselor alimentare sau a furajelor prin 
combaterea organismelor dăunătoare.

Or.en

Justificare

Este necesar să se păstreze produsele biocide de tip 20 („Produse pentru protecția 
produselor alimentare sau a furajelor”) dar definiția acestora trebuie modificată întrucât 
aceste produse biocide nu sunt conservanți, ci dezinfectante. De exemplu, produsele utilizate 
pentru dezinfectarea alimentelor de agenții patogeni pentru om, precum Salmonella, nu 
îndeplinesc cerințele impuse de regulamentele privind aditivii din furaje. De asemenea, ele 
nici nu acționează ca și conservanți, care împiedică deteriorarea furajelor. De aceea, 
produsele respective trebuie considerate drept agenți dezinfectanți.

Amendamentul 565
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Anexa V – Tipul de produs 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Tipul de produs 20: -  Tipul de produs 20: - Dezinfectante 
pentru produsele alimentare și furaje
Produse utilizate la dezinfectarea 
produselor alimentare sau a furajelor 
pentru animale prin combaterea 
organismelor dăunătoare.

Or.en

Justificare

Este necesar să se păstreze produsele de tip 20 , dat fiind faptul că aceste produse biocide nu 
sunt conservanți, ci dezinfectanți. De exemplu, produsele utilizate pentru dezinfectarea 
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alimentelor de agenții patogeni pentru om, precum Salmonella, nu îndeplinesc cerințele 
impuse de regulamentele privind aditivii din furaje. Într-adevăr, produsele nu au un efect 
pozitiv asupra furajelor, nici nu le sporesc performanțele și nici nu au efect de conservare. 
Acestea sunt menite să evite contaminarea cu Salmonella a ouălor și a cărnii de pasăre și de 
porc și, prin urmare, trebuie să fie considerate agenți de dezinfectare al căror scop unic este 
acela de a proteja sănătatea umană.

Amendamentul 566
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Anexa V – Tipul de produs 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Tipul de produs 20: -  Tipul de produs 20: Dezinfectante pentru 
produsele alimentare și furaje
Produse utilizate la dezinfectarea 
produselor alimentare sau a furajelor prin 
combaterea organismelor dăunătoare.

Or.en

Justificare

Este necesar să se păstreze produsele biocide de tip 20 din precedenta directivă 98/8/CE 
(„Produse pentru protecția produselor alimentare sau furajelor”), dar definiția acestora 
trebuie modificată întrucât aceste produse biocide nu sunt conservanți, ci dezinfectanți (în 
consecință, definiția mai veche crea confuzii). De exemplu, produsele utilizate pentru 
dezinfectarea alimentelor de agenții patogeni pentru om, precum Salmonella, nu îndeplinesc 
cerințele impuse de regulamentele privind aditivii din furaje. Într-adevăr, produsele nu au un 
efect pozitiv asupra furajelor și nici nu le sporesc performanțele.

Amendamentul 567
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa VI – introducere – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a garanta un nivel de protecție 
ridicat și armonizat pentru sănătatea umană 
și animală, precum și pentru mediu, trebuie 
identificate toate riscurile rezultate în urma 

2. Pentru a garanta un nivel de protecție 
ridicat și armonizat pentru sănătatea umană 
și animală, precum și pentru mediu, trebuie 
identificate toate riscurile rezultate în urma 
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utilizării unui produs biocid. Pentru 
aceasta, trebuie efectuată o evaluare a 
riscurilor, cu scopul de a determina 
acceptabilitatea sau inacceptabilitatea 
tuturor riscurilor identificate pe parcursul 
utilizării normale propuse a produsului 
biocid. Acest lucru se realizează prin 
efectuarea unei evaluări a tuturor riscurilor 
legate de compușii individuali relevanți ai 
produsului biocid.

utilizării unui produs biocid. Pentru 
aceasta, trebuie efectuată o evaluare a 
riscurilor, cu scopul de a determina 
acceptabilitatea sau inacceptabilitatea 
tuturor riscurilor identificate pe parcursul 
utilizării normale propuse a produsului 
biocid. Acest lucru se realizează prin 
efectuarea unei evaluări a tuturor riscurilor 
legate de compușii individuali relevanți ai 
produsului biocid, ținând cont în mod 
corespunzător de efectele cumulative, 
combinate și sinergice.

Or. en

Justificare

Este necesară includerea explicită în principiile comune de evaluare a dosarelor a faptului că 
sunt luate în considerare efectele cumulative, combinate și sinergice.

Amendamentul 568
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa VI – introducere – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Este necesar să se efectueze întotdeauna 
o evaluare a riscurilor substanței sau 
substanțelor active conținute în produsul 
biocid. Aceasta va avea loc înaintea 
includerii substanței active în anexa I. 
Evaluarea riscurilor presupune 
identificarea pericolelor și, dacă este cazul, 
evaluarea raportului doză (concentrație) –
răspuns (efect), evaluarea expunerii și 
caracterizarea riscurilor. Dacă nu poate fi 
efectuată o evaluare cantitativă, aceasta 
este înlocuită de o evaluare calitativă.

3. Este necesar să se efectueze întotdeauna 
o evaluare a riscurilor substanței sau 
substanțelor active conținute în produsul 
biocid. Aceasta va avea loc înaintea
includerii substanței active în anexa I. 
Evaluarea riscurilor presupune 
identificarea pericolelor și, dacă este cazul, 
evaluarea raportului doză (concentrație) –
răspuns (efect), evaluarea expunerii și 
caracterizarea riscurilor, ținând cont în 
mod corespunzător de efectele 
cumulative, combinate și sinergice. Dacă 
nu poate fi efectuată o evaluare cantitativă, 
aceasta este înlocuită de o evaluare 
calitativă.

Or. en
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Justificare

Este necesară includerea explicită în principiile comune de evaluare a dosarelor a faptului că 
sunt luate în considerare efectele cumulative, combinate și sinergice.  

Amendamentul 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa VI – introducere – punctul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Se efectuează evaluări suplimentare ale 
riscurilor, în modul descris mai sus, cu 
privire la orice altă substanță cu risc 
conținută în produsul biocid dacă această 
evaluare este relevantă pentru utilizarea 
produsului biocid.

eliminat

Or.en

Justificare

Este inacceptabilă solicitarea evaluărilor riscurilor pentru alte substanțe decât cele active 
conținute în produsele biocide. Aceasta ar duce la duplicarea procedurilor de testare, 
inclusiv în cazul experimentelor pe animale, deoarece toate ingredientele trebuie evaluate și 
în conformitate cu Regulamentul REACH. Este preferabil ca toate datele disponibile 
referitoare la substanțele inactive să fie incluse în dosare. 

Amendamentul 570
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa VI – introducere – punctul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Se efectuează evaluări suplimentare ale 
riscurilor, în modul descris mai sus, cu 
privire la orice altă substanță cu risc 
conținută în produsul biocid dacă această 
evaluare este relevantă pentru utilizarea

eliminat
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produsului biocid.

Or.en

Justificare

Este inacceptabilă solicitarea evaluărilor riscurilor pentru alte substanțe decât cele active 
conținute în produsele biocide. Aceasta ar duce la duplicarea procedurilor de testare, 
inclusiv în cazul experimentelor pe animale, deoarece toate ingredientele trebuie evaluate și 
în conformitate cu Regulamentul REACH. Este preferabil ca toate datele disponibile 
referitoare la substanțele inactive să fie incluse în dosare. 

Amendamentul 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa VI – evaluare – punctul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Se efectuează întotdeauna o evaluare a 
riscurilor substanței active conținute în 
produsul biocid. Dacă produsul biocid 
conține, în plus, substanțe cu risc, se 
efectuează o evaluare a riscurilor pentru 
fiecare dintre acestea. Această evaluare
acoperă utilizarea normală propusă pentru 
produsul biocid, precum și scenariul realist 
cel mai defavorabil, inclusiv aspectele 
relevante ale producției și eliminării 
produsului însuși sau a materialelor tratate 
cu el.

14. Se efectuează întotdeauna o evaluare a 
riscurilor substanței active conținute în 
produsul biocid. Dacă produsul biocid 
conține, în plus, substanțe cu risc, toate 
datele disponibile pentru fiecare dintre 
acestea sunt incluse în dosarul de 
autorizare a unui produs biocid. Aceste 
date acoperă utilizarea normală propusă 
pentru produsul biocid, precum și scenariul 
realist cel mai defavorabil, inclusiv 
aspectele relevante ale producției și 
eliminării produsului însuși sau a 
materialelor tratate cu el.

Or.en

Justificare

Este inacceptabilă solicitarea evaluărilor riscurilor pentru alte substanțe decât cele active 
conținute în produsele biocide. Aceasta ar duce la duplicarea procedurilor de testare, 
inclusiv în cazul experimentelor pe animale, deoarece toate ingredientele trebuie evaluate și 
în conformitate cu Regulamentul REACH. Este preferabil ca toate datele disponibile 
referitoare la substanțele inactive să fie incluse în dosare. 
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Amendamentul 572
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa VI – evaluare – punctul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Se efectuează întotdeauna o evaluare a 
riscurilor substanței active conținute în 
produsul biocid. Dacă produsul biocid 
conține, în plus, substanțe cu risc, se 
efectuează o evaluare a riscurilor pentru 
fiecare dintre acestea. Această evaluare
acoperă utilizarea normală propusă pentru 
produsul biocid, precum și scenariul realist 
cel mai defavorabil, inclusiv aspectele 
relevante ale producției și eliminării 
produsului însuși sau a materialelor tratate 
cu el.

14. Se efectuează întotdeauna o evaluare a 
riscurilor substanței active conținute în 
produsul biocid. Dacă produsul biocid 
conține, în plus, substanțe cu risc, toate 
datele disponibile pentru fiecare dintre 
acestea sunt incluse în dosarul de 
autorizare a unui produs biocid. Aceste 
date acoperă utilizarea normală propusă 
pentru produsul biocid, precum și scenariul 
realist cel mai defavorabil, inclusiv 
aspectele relevante ale producției și 
eliminării produsului însuși sau a 
materialelor tratate cu el.

Or.en

Justificare

A se vedea, de asemenea, observația de la anexa VI, Introducere, alineatul (4). 

Amendamentul 573
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa VI – evaluare – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. Pentru fiecare substanță activă și 
fiecare substanță cu risc conținută în 
produsul biocid, evaluarea riscurilor 
trebuie să conțină o identificare a 
pericolelor și determinarea concentrației 
fără efecte adverse observabile (NOAEL), 
dacă este posibil. Se include, de asemenea, 
dacă este cazul, o evaluare doză 
(concentrație) – răspuns (efect), precum și 
o evaluare a expunerii și o caracterizare a 
riscurilor.

15. Pentru fiecare substanță activă și 
fiecare substanță cu risc conținută în 
produsul biocid, evaluarea riscurilor 
trebuie să conțină o identificare a 
pericolelor și determinarea concentrației 
fără efecte adverse observabile (NOAEL), 
dacă este posibil. Se include, de asemenea, 
dacă este cazul, o evaluare doză 
(concentrație) – răspuns (efect), precum și 
o evaluare a expunerii și o caracterizare a 
riscurilor, ținând cont în mod 
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corespunzător de efectele cumulative, 
combinate și sinergice..

Or. en

Justificare

Este necesară includerea explicită în principiile comune de evaluare a dosarelor a faptului că 
sunt luate în considerare efectele cumulative, combinate și sinergice.

Amendamentul 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Anexa VI – evaluare – punctul 20 – liniuța 9a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- imunotoxicitate

Or.en

Amendamentul 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa VI – evaluare – punctul 47 

Textul propus de Comisie Amendamentul

47. Autoritatea competentă evaluează 
datele care îi sunt furnizate, pentru a 
determina dacă produsul biocid nu 
provoacă suferințe inutile vertebratelor 
vizate. Aceasta implică o evaluare a 
mecanismului prin care se obține efectul și 
a efectelor observate în ceea ce privește 
comportamentul și sănătatea vertebratelor 
vizate; dacă efectul dorit este de a ucide 
animalul vizat, trebuie evaluate timpul 
necesar pentru obținerea acestui rezultat și 
condițiile în care survine moartea.

47. Autoritatea competentă evaluează 
datele care îi sunt furnizate, pentru a 
determina dacă produsul biocid nu 
provoacă suferințe și dureri inutile 
vertebratelor vizate. Aceasta implică o 
evaluare a mecanismului prin care se 
obține efectul și a efectelor observate în 
ceea ce privește comportamentul și 
sănătatea vertebratelor vizate; dacă efectul 
dorit este de a ucide animalul vizat, trebuie 
evaluate timpul necesar pentru obținerea 
acestui rezultat și condițiile în care survine 
moartea. Aceste concluzii sunt publicate, 
pentru fiecare produs biocid în parte, pe 
site-ul Agenției.
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Or.en

Amendamentul 576
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Anexa VI – evaluare – punctul 47 

Textul propus de Comisie Amendamentul

47. Autoritatea competentă evaluează 
datele care îi sunt furnizate, pentru a 
determina dacă produsul biocid nu 
provoacă suferințe inutile vertebratelor 
vizate. Aceasta implică o evaluare a 
mecanismului prin care se obține efectul și 
a efectelor observate în ceea ce privește 
comportamentul și sănătatea vertebratelor 
vizate; dacă efectul dorit este de a ucide 
animalul vizat, trebuie evaluate timpul 
necesar pentru obținerea acestui rezultat și 
condițiile în care survine moartea.

47. Autoritatea competentă evaluează 
datele care îi sunt furnizate, pentru a 
determina dacă produsul biocid nu 
provoacă suferințe și dureri inutile 
vertebratelor vizate. Aceasta implică o 
evaluare a mecanismului prin care se 
obține efectul și a efectelor observate în 
ceea ce privește comportamentul și 
sănătatea vertebratelor vizate; dacă efectul 
dorit este de a ucide animalul vizat, trebuie 
evaluate timpul necesar pentru obținerea 
acestui rezultat și condițiile în care survine 
moartea. Aceste concluzii sunt publicate, 
pentru fiecare produs biocid în parte, pe 
site-ul Agenției.

Or.en

Amendamentul 577
Michèle Rivasi

Propunere de regulament
Anexa VI - procesul decizional - punctul 59 - a doua liniuță

Textul propus de Comisie Amendamentul

- natura și gravitatea efectului, - natura și gravitatea efectului, ținând cont 
în mod corespunzător de efectele 
cumulative, combinate și sinergice

Or. en

Justificare

În cadrul procesului decizional trebuie să se țină cont de efectele cumulative, combinate și 
sinergice.
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Amendamentul 578
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa I – procesul decizional – punctul 77 - partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

77. Autoritățile competente sau Comisia nu 
autorizează un produs biocid dacă 
concentrația previzibilă a substanței active, 
a unei substanțe cu risc, a metaboliților, a 
produselor de degradare sau de reacție, de 
așteptat în apele de suprafață sau în 
sedimentele acestora după utilizarea 
produsului biocid în condițiile de utilizare 
propuse:

77. Autoritățile competente sau Comisia nu 
autorizează un produs biocid dacă 
concentrația previzibilă a substanței active, 
a unei substanțe cu risc, a metaboliților, a 
produselor de degradare sau de reacție, de 
așteptat în apele subterane sau de 
suprafață sau în sedimentele acestora după 
utilizarea produsului biocid în condițiile de 
utilizare propuse:

Or.en

Justificare

Această dispoziție asigură respectarea standardelor prevăzute în normele comunitare și în 
acordurile internaționale în materie de protecție a apelor. 

Amendamentul 579
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa VI – procesul decizional – punctul 77 – liniuța 2a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- riscul neîndeplinirii obiectivelor sau 
standardelor stabilite în:
– Directiva 98/83/CE sau
– Directiva 2000/60/CE sau
– Directiva 2006/118/CE sau
– Directiva 2008/56/CE sau
– Directiva 2008/105/CE sau
- acordurile internaționale care cuprind 
importante obligații în materie de 
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protecție a apelor marine împotriva 
poluării sau

Or.en

Justificare

Această dispoziție asigură respectarea standardelor prevăzute în normele comunitare și în 
acordurile internaționale în materie de protecție a apelor. 

Amendamentul 580
Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa I – procesul decizional – punctul 77 - partea finală

Textul propus de Comisie Amendamentul

cu excepția cazului în care se dovedește 
științific că, în condiții de utilizare reale 
adecvate, această concentrație nu este 
depășită.

eliminat

Or.en

Justificare

Această dispoziție asigură respectarea standardelor prevăzute în normele comunitare și în 
acordurile internaționale în materie de protecție a apelor. 


