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Predlog spremembe 477
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga I – uvodni odstavek (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Snovi, navedene v Prilogi I, ne zajemajo 
nanomaterialov, razen če so posebej 
navedeni.

Or. en

Obrazložitev

Nanomateriali se uporabljajo zaradi njihovih različnih ali boljših lastnosti v primerjavi s 
snovmi v običajni obliki. Zaradi majhnosti in posledičnega povečanja relativne površine 
lahko pomenijo novo tveganje. Zato jih je treba posebej oceniti. Vključitev snovi v Prilogo I 
ne sme veljati za nanomateriale, razen če so posebej navedeni, sicer bi odprli možnost 
koristoljubnim težnjam. Predlagano besedilo je vzeto iz uredbe o kozmetičnih izdelkih, v 
kateri je za nekatere snovi tudi uporabljen pristop pozitivnega seznama (preambula k 
prilogam II do VI).

Predlog spremembe 478
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga 1 – difenakum – 9. vrstica – 8. stolpec 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi dejstva, da je aktivna snov zaradi 
svojih lastnosti lahko obstojna, se kopiči v 
organizmih in je strupena ali je dolgotrajno 
obstojna in se močno kopiči v organizmih, 
se aktivna snov obravnava kot možna snov 
za zamenjavo v skladu s členom 9.

Zaradi dejstva, da aktivna snov zaradi 
svojih lastnosti izpolnjuje merila za 
uvrstitev kot strupena za razmnoževanje 
kategorije 1A in je lahko obstojna, se 
kopiči v organizmih in je strupena ali je 
dolgotrajno obstojna in se močno kopiči v 
organizmih, se aktivna snov obravnava kot 
možna snov za zamenjavo v skladu s 
členom 9.
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Dovoljenja se izdajo pod naslednjimi 
pogoji:

Glede na ugotovljena tveganja za vodni 
prostor, močno strupenost za ptice in 
sesalce, tveganje za zastrupitev dojenčkov, 
problem nastanka odpornosti ter bolečino 
in dolgotrajno trpljenje se dovoljenja
izdajo pod naslednjimi pogoji:

Dokazana je resna nevarnost za javno 
zdravje, ki je ni mogoče nadzorovati z 
nobenim drugim sredstvom.
Sprejmejo se naslednji ukrepi za 
zmanjšanje tveganja:

(1) Nazivna koncentracija aktivne snovi v 
pripravkih ne presega 75 mg/kg, dovoljenje 
pa se izda samo za pripravke, ki se lahko 
takoj uporabijo.

(1) Nazivna koncentracija aktivne snovi v 
pripravkih ne presega 75 mg/kg, dovoljenje 
pa se izda samo za pripravke, ki se lahko 
takoj uporabijo.

(2) Pripravki morajo vsebovati averzivno 
sredstvo in po potrebi barvilo.

(2) Pripravki morajo vsebovati averzivno 
sredstvo in po potrebi barvilo.

(3) Pripravki se ne smejo uporabljati kot 
sredstvo za posipanje.

(3) Pripravki se ne smejo uporabljati kot 
sredstvo za posipanje.

(4) Primarna in sekundarna izpostavljenost 
ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata 
z upoštevanjem in uporabo vseh primernih 
in razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje 
tveganja. Ti med drugim vključujejo 
omejitev pripravka za poklicno rabo, 
določitev največje velikosti embalaže ter 
določitev zahtev za uporabo vab, 
zaščitenih pred nedosegljivimi posegi.

(4) Primarna in sekundarna izpostavljenost 
ljudi, neciljnih živali in okolja se zmanjšata 
z uporabo vseh primernih in razpoložljivih 
ukrepov za zmanjšanje tveganja. Ti med 
drugim vključujejo, da se uporaba
pripravka omeji na poklicno rabo, da se 
določijo največja velikost embalaže ter 
uporabijo samo vabe, zaščitene pred 
nedosegljivimi posegi.

Or. en

Obrazložitev

Difenakum je v vseh pogledih zelo problematična snov (strupenost, odpornost, biotska 
obstojnost, teratogenost, trpljenje ciljnih organizmov). Uporabiti bi ga bilo treba samo, ko je 
bilo dokazano, da je nujno nadzorovati resno nevarnost za javno zdravje, ki je drugače ni 
mogoče. Ukrepi za zmanjšanje tveganja morajo biti pravno zavezujoči. Po strogih merilih bi 
lahko dovolili uporabo samo strokovnjakom.
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Predlog spremembe 479
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – točka 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dokumentacija o aktivnih snoveh 
vsebuje informacije, ki so potrebne za 
določitev, kjer je to primerno, 
sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI), 
sprejemljive ravni izpostavljenosti delavca 
(AOEL), predvidene koncentracije v okolju 
(PEC) in predvidene koncentracije brez 
učinka (PNEC).

1. Dokumentacija o aktivnih snoveh 
vsebuje informacije, ki so potrebne za 
določitev ali je izpostavljenost pod pragom 
zaskrbljenosti zaradi toksikoloških 
lastnosti, ali, kjer je to primerno, določitev 
sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI), 
sprejemljive ravni izpostavljenosti delavca 
(AOEL), predvidene koncentracije v okolju 
(PEC) in predvidene koncentracije brez 
učinka (PNEC).

Or.en

Obrazložitev

Prag zaskrbljenosti zaradi toksikoloških lastnosti je pristop ocene tveganja z dovolj 
zanesljivimi dokazi, ki se uporabi pri ocenjevanju varnosti snovi, ki so v stiku z živili, in 
drugimi snovmi z neznano toksičnostjo, pri katerih je mogoče dokazati majhno tveganje za 
ljudi. Ko se ta pristop združi z znanimi informacijami in predvidenim vedenjem, razvrsti 
kemikalije v razrede z lastnimi sprejemljivimi omejitvami izpostavljenosti ljudi. Če je 
izpostavljenost nižja od teh zelo nizkih ravni, se je preskušanju strupenosti mogoče izogniti. 
Na Mednarodnem inštitutu za znanosti o življenju trenutno poteka projekt o razvoju pristopa 
praga zaskrbljenosti zaradi toksikoloških lastnosti za nekatere biocidne pripravke. 

Predlog spremembe 480
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – točka 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Dokumentacija o aktivnih snoveh 
vsebuje informacije, ki so potrebne za 
določitev, kjer je to primerno, 
sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI), 
sprejemljive ravni izpostavljenosti delavca 
(AOEL), predvidene koncentracije v okolju 
(PEC) in predvidene koncentracije brez 

(1) Dokumentacija o aktivnih snoveh 
vsebuje informacije, ki so potrebne za 
določitev ali je izpostavljenost pod pragom 
zaskrbljenosti zaradi toksikoloških 
lastnosti, ali, kjer je to primerno, določitev 
sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI), 
sprejemljive ravni izpostavljenosti delavca 
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učinka (PNEC). (AOEL), predvidene koncentracije v okolju 
(PEC) in predvidene koncentracije brez 
učinka (PNEC).

Or.en

Obrazložitev

Prag zaskrbljenosti zaradi toksikoloških lastnosti je pristop ocene tveganja z dovolj 
zanesljivimi dokazi, ki se uporabi pri ocenjevanju varnosti snovi, ki so v stiku z živili, in 
drugimi snovmi z neznano toksičnostjo, pri katerih je mogoče dokazati majhno tveganje za 
ljudi. Ko se ta pristop združi z znanimi informacijami in predvidenim vedenjem, razvrsti 
kemikalije v razrede z lastnimi sprejemljivimi omejitvami izpostavljenosti ljudi. Če je 
izpostavljenost nižja od teh zelo nizkih ravni, se je preskušanju strupenosti mogoče izogniti.

Predlog spremembe 481
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – točka 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Preskusi, predloženi za izdajo 
dovoljenja, se izvedejo po metodah iz 
Uredbe Sveta (ES) št. 440/2008. Vendar se, 
če je metoda neustrezna ali ni opisana, 
uporabijo druge metode, ki so, kjer je to 
mogoče, mednarodno priznane in morajo 
biti utemeljene v vlogi.

4. Preskusi, predloženi za izdajo 
dovoljenja, se izvedejo po metodah iz 
Uredbe Sveta (ES) št. 440/2008. Vendar se, 
če je metoda neustrezna ali ni opisana, 
uporabijo druge metode, ki so znanstveno 
ustrezne in morajo biti utemeljene v vlogi.

Or.en

Obrazložitev

Prvotno besedilo odstavka 4 Priloge II ni dovolj jasno in bi oviralo uporabo alternativnih 
možnosti za poskuse na živalih, ki so navedeni v Prilogi IV. 

Predlog spremembe 482
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Preskusi, predloženi za izdajo (4) Preskusi, predloženi za izdajo 
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dovoljenja, se izvedejo po metodah iz 
Uredbe Sveta (ES) št. 440/2008. Vendar se, 
če je metoda neustrezna ali ni opisana, 
uporabijo druge metode, ki so, kjer je to 
mogoče, mednarodno priznane in morajo 
biti utemeljene v vlogi.

dovoljenja, se izvedejo po metodah iz 
Uredbe Sveta (ES) št. 440/2008. Vendar se, 
če je metoda neustrezna ali ni opisana, 
uporabijo druge metode, ki so znanstveno 
ustrezne in morajo biti utemeljene v vlogi.

Or.en

Obrazložitev

Prvotno besedilo odstavka 4 Priloge II ni dovolj jasno in bi oviralo uporabo alternativnih 
možnosti za poskuse na živalih, ki so navedeni v Prilogi IV. 

Predlog spremembe 483
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Pred izvedbo novih preskusov za določitev 
lastnosti iz te priloge se najprej ocenijo vsi 
razpoložljivi podatki in vitro ter in vivo, 
pretekli podatki, ki veljajo za ljudi, podatki 
iz veljavnih ocen (Q)SAR in podatki, 
pridobljeni iz strukturno sorodnih snovi 
(pristop navzkrižnega branja). Preskušanju 
in vivo z jedkimi snovmi pri ravneh 
koncentracije/odmerka, ki povzročajo 
korozijo, se je treba izogibati. Pred 
preskušanjem je treba poleg te priloge 
upoštevati tudi dodatna navodila 
o strategiji preskušanja.

 Pred izvedbo novih preskusov za določitev 
lastnosti iz te priloge se najprej ocenijo vsi 
razpoložljivi podatki in vitro ter in vivo, 
pretekli podatki, ki veljajo za ljudi, podatki 
iz veljavnih ocen (Q)SAR in podatki, 
pridobljeni iz strukturno sorodnih snovi 
(pristop navzkrižnega branja). Preskušanju 
in vivo z jedkimi snovmi pri ravneh 
koncentracije/odmerka, ki povzročajo 
korozijo, se je treba izogibati. Pred 
preskušanjem je treba poleg te priloge od 
strokovnjakov za alternativne možnosti 
poskusom na živalih pridobiti tudi dodatna 
navodila o pametni strategiji preskušanja.

Or.en

Obrazložitev

Jasno je treba povedati, da je svetovanje strokovnjakov za nadomestitev, zmanjšanje in 
izboljšanje poskusov na živalih nujno. Predlagatelje je treba podpreti pri načrtovanju 
pametnih strategij preskušanja, da bi preprečili nepotrebno ali podvajano poskušanje in 
zmanjšali poskuse na živalih. 
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Predlog spremembe 484
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Pred izvedbo novih preskusov za določitev 
lastnosti iz te priloge se najprej ocenijo vsi 
razpoložljivi podatki in vitro ter in vivo, 
pretekli podatki, ki veljajo za ljudi, podatki 
iz veljavnih ocen (Q)SAR in podatki, 
pridobljeni iz strukturno sorodnih snovi 
(pristop navzkrižnega branja). Preskušanju 
in vivo z jedkimi snovmi pri ravneh 
koncentracije/odmerka, ki povzročajo 
korozijo, se je treba izogibati. Pred 
preskušanjem je treba poleg te priloge 
upoštevati tudi dodatna navodila 
o strategiji preskušanja.

 Pred izvedbo novih preskusov za določitev 
lastnosti iz te priloge se najprej ocenijo vsi 
razpoložljivi podatki in vitro ter in vivo, 
pretekli podatki, ki veljajo za ljudi, podatki 
iz veljavnih ocen (Q)SAR in podatki, 
pridobljeni iz strukturno sorodnih snovi 
(pristop navzkrižnega branja). Preskušanju 
in vivo z jedkimi snovmi pri ravneh 
koncentracije/odmerka, ki povzročajo 
korozijo, se je treba izogibati. Pred 
preskušanjem je treba poleg te priloge od 
strokovnjakov za alternativne možnosti 
poskusov na živalih pridobiti tudi dodatna 
navodila o pametni strategiji preskušanja.

Or.en

Obrazložitev

Jasno je treba povedati, da je svetovanje strokovnjakov nujno. Predlagatelje je treba podpreti 
pri načrtovanju pametnih strategij preskušanja, da bi preprečili nepotrebno ali podvajano 
poskušanje in zmanjšali poskuse na živalih. 

Predlog spremembe 485
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.1.1. Študije ni treba izvesti, če:
– je snov razvrščena kot jedka ali dražilna 
za kožo ali
– je snov močna kislina (pH < 2,0) ali 
baza (pH > 11,5) ali
– je snov vnetljiva na zraku pri sobni 

črtano
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temperaturi ali
– je snov razvrščena kot zelo strupena 
v stiku s kožo
– dermalna študija akutne strupenosti ne 
kaže draženja kože do mejne ravni 
odmerka (2.000 mg/kg telesne mase).

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija je 23. julija 2009 sprejela dve metodi za in vitro testiranje draženja kože:  
preskuse „EpiDerm SIT” in „SkinEthic RHE“. Zaradi tega testi in vivo za testiranje draženja 
kože niso več potrebni in bi jih bilo treba črtati iz zahtev za podatke iz Priloge II. Prva 
prilagoditev tehničnemu napredku Uredbe (ES) št. 440/2008 je obsegala nove smernice za in 
vitro testiranje draženja kože, ki lahko nadomestijo metodo in vivo za namene te uredbe. Zato 
metoda in vivo ni več potrebna in jo je treba črtati.

Predlog spremembe 486
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.2.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.2.1. Študije ni treba izvesti, če:
– je snov razvrščena kot dražilna za oči 
z nevarnostjo hudih poškodb oči
– je snov razvrščena kot jedka za kožo in 
pod pogojem, da je registracijski 
zavezanec razvrstil snov kot dražilno za 
oči,
– je snov močna kislina (pH < 2,0) ali 
baza (pH > 11,5) ali
– je snov vnetljiva na zraku pri sobni 
temperaturi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

7. septembra 2009 je OECD uradno sprejela dve nadomestni metodi kot smernice za preskus 
vplivov na zdravje za oceno hudega draženja oči. Nove smernice za testiranje so bile 
poimenovane Smernice za testiranje TG 437: preskusi na očeh goveda (BCOP) in TG 438: 
preskusi na očeh piščancev (ICE). Zaradi tega bi bilo treba teste in vivo za draženje kože črtati 
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iz zahtev za podatke iz Priloge II.

Predlog spremembe 487
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.3. Oceno te končne točke sestavljajo 
naslednji zaporedni koraki:

6.3. Oceno te končne točke sestavljajo 
naslednji zaporedni koraki:

(1) ocena razpoložljivih podatkov iz 
preskušanj na ljudeh in živalih,

(1) ocena razpoložljivih podatkov iz 
preskušanj na ljudeh in živalih,

(2) preskušanje in vivo. (2) preskušanje in vivo.
Koraka 2 ni treba izvesti, če: Koraka 2 ni treba izvesti, če:
– razpoložljive informacije kažejo, da mora 
biti snov razvrščena glede na 
preobčutljivost v stiku s kožo ali jedkost za 
kožo, ali

– razpoložljive informacije kažejo, da mora 
biti snov razvrščena glede na 
preobčutljivost v stiku s kožo ali jedkost za 
kožo, 

– je snov močna kislina (pH < 2,0) ali baza 
(pH > 11,5) ali

– je snov močna kislina (pH < 2,0) ali baza 
(pH > 11,5) ali 

– je snov vnetljiva na zraku pri sobni 
temperaturi.

– je snov vnetljiva na zraku pri sobni 
temperaturi.

Preskušanje in vivo se najprej izvede 
z lokalno analizo limfnih vozlov pri 
glodavcih (LLNA). Drug preskus naj bo 
uporabljen le v izjemnih okoliščinah. 
Zagotovi se utemeljitev uporabe drugega 
preskusa.

Preskušanje in vivo se najprej izvede s 
poenostavljeno lokalno analizo limfnih 
vozlov pri glodavcih (rLLNA) kot 
presejalni preskus za razlikovanje med 
snovmi, ki povzročajo preobčutljivost in 
tistimi, ki je ne povzročajo. Celotno 
lokalno analizo limfnih vozlov pri 
glodavcih je treba izvesti, ko je znano, da 
je zahtevana ocena moči preobčutljivosti. 
Drug preskus naj bo uporabljen le 
v izjemnih okoliščinah. Zagotovi se 
utemeljitev uporabe drugega preskusa.

Or. en

Obrazložitev

Kot ukrep za zmanjšanje števila uporabljenih živali bi bilo treba izvesti poenostavljeno verzijo 
lokalne analize limfnih vozlov pri glodavcih (rLLNA), da bi razlikovali med snovmi, ki 
povzročajo preobčuljivost in tistimi, ki je ne povzročajo. Primerjaj tudi z izjavo pridruženega 
svetovalnega odbora (ESAC) pri Evropskem centru za validacijo alternativnih metod 
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(ECVAM) z dne 27. septembra 2007.

Predlog spremembe 488
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.4. Če so rezultati katere koli študije 
genotoksičnosti na ravni I pozitivni, je 
treba upoštevati primerne študije 
mutagenosti in vivo.

6.4. Če so rezultati katere koli študije 
genotoksičnosti na ravni I pozitivni, je 
treba upoštevati primerne študije 
mutagenosti in vivo.

Za redke nove snovi je priporočljivo 
oceniti parametre in vivo 
mikronukleusnega poskusa kot del 28- ali 
90-dnevne študije strupenosti pri 
ponovljenih odmerkih.

Or. en

Obrazložitev

Raziskave ravni I se uporabljajo za preverjanje različnih načinov 
mutagenega/genotoksičnega delovanja, ki mora biti preverjeno hkrati, kot del pristopa z 
dovolj zanesljivimi dokazi, da bi dobili pregled nad celotno sliko.

Predlog spremembe 489
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.4.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.4.1 Pri pozitivnem rezultatu se 
upoštevajo nadaljnje študije mutagenosti.

6.4.1 Pri pozitivnem rezultatu se 
upoštevajo nadaljnje študije mutagenosti. 
Take študije ni treba izvesti pri 
protimikrobnih snoveh ali formulacijah.

Or. en
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Predlog spremembe 490
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.4.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.4.3. Študije običajno ni treba izvesti, če 
so na voljo primerni podatki iz 
zanesljivega preskusa genske mutacije pri 
sesalcih in vivo.

6.4.3. Študije ni treba izvesti, če so drugje 
na voljo primerni podatki iz zanesljivega 
preskusa genske mutacije pri sesalcih in 
vivo.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da predlagatelj ne bi bil smel sam opraviti študij in vivo ali ne bi bile smele 
biti opravljene po njegovem naročilu.

Predlog spremembe 491
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.4.4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.4.4. Če je rezultat vseh študij 
genotoksičnosti in vitro na Ravni I 
pozitiven in še ni razpoložljivih rezultatov 
iz študije in vivo, predlagatelj predlaga 
ustrezno študijo genotoksičnosti somatske 
celice in vivo.

6.4.4. Če je rezultat vseh študij 
genotoksičnosti in vitro na Ravni I 
pozitiven in še ni razpoložljivih rezultatov 
iz študije in vivo, predlagatelj predlaga 
ustrezno študijo genotoksičnosti somatske 
celice in vivo. Za redke nove snovi mora 
biti možno oceniti parametre in vivo 
mikronukleusnega poskusa kot del 28- ali 
90-dnevne študije strupenosti pri 
ponovljenih odmerkih.

Or. en

Obrazložitev

V farmacevtskem sektorju postaja vse bolj splošna praksa, da se mikronukleusni poskusi 
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vključijo v 28- ali 90-dnevne študije splošne toksičnosti pri podganah kot način za učinkovito 
zbiranje podatkov o mutagenosti brez samostojne študije in vivo. Po tem pristopu se 
mikronukleusna indukcija določi prek zbiranja periferne krvi v večkratnih sekcijah ves čas 
študije, pa tudi odvzem kostnega mozga ob koncu. 

Predlog spremembe 492
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.5. Študij običajno ni treba izvesti, če: 6.5. Študij običajno ni treba izvesti, če:

– je snov razvrščena kot jedka za kožo. – je snov razvrščena kot jedka za kožo.

Za snovi razen plinov se informacije iz 
točk od 6.5.2 do 6.5.3 zagotovijo za 
izpostavljenost pri zaužitju (6.5.1) in vsaj 
še en način izpostavljenosti. Izbira 
drugega načina bo odvisna od narave 
snovi in verjetnega načina izpostavljenosti 
ljudi. Če obstaja le en način 
izpostavljenosti, je treba informacije 
zagotoviti zgolj za ta način.

Or. en

Obrazložitev

Ne bi smeli zahtevati ali spodbujati večnačinskih študij akutne toksičnosti. Dve nedavni 
naknadni analizi podatkov, ki preverjata skladnost med regulativnimi razvrstitvami za 
akutno oralno in dermalno toksičnost ter toksičnost pri vdihavanju za več sto 
agrokemičnih in biocidnih aktivnih snovi ter skoraj 2000 industrijskimi kemikalijami sta 
razkrili, da študije dermalne toksičnosti v več kot 99 % primerov nimajo dodatne vrednosti 
nad oralnimi podatki za namene razvrščanja glede na nevarnost in onkraj njih. Zahtevane 
podatke je torej treba revidirati, da bodo odražali te nove ugotovitve.
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Predlog spremembe 493
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.5.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.5.1. Študije ni treba izvesti, če je na voljo 
študija o akutni strupenosti pri vdihavanju 
(6.5.2).

6.5.1. Študije ni treba izvesti, če je na voljo
študija o akutni strupenosti pri vdihavanju 
(6.5.2).

Preskušanje in vivo se najprej izvede 
z metodo razredov akutne toksičnosti. 
Drug preskus naj bo uporabljen le 
v izjemnih okoliščinah, za kar se zagotovi 
obrazložitev.

Or. en

Obrazložitev

Metodo za oceno akutne toksičnosti je treba podrobneje opredeliti, da bi kar se da zmanjšali 
število uporabljenih živali. V Uredbi Sveta (ES) št. 440/2008 sta predlagani metoda razredov 
akutne toksičnosti in metoda točno določenega odmerka. Pri metodi razredov akutne 
toksičnosti se uporabi manj živali kot pri metodi točno določenega odmerka, zato bi morala 
biti izbrana prva metoda.

Predlog spremembe 494
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.5.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.5.2. Preskušanje pri vdihavanju je 
ustrezno, če izpostavljenost ljudi pri 
vdihavanju verjetna ob upoštevanju 
parnega tlaka snovi in/ali možnosti 
izpostavljenosti aerosolom, delcem ali 
kapljicam, ki jih je mogoče vdihniti.

6.5.2. Preskušanje pri vdihavanju je 
ustrezno samo, če pomeni glavni način 
izpostavljenosti ljudi ob upoštevanju 
parnega tlaka snovi in/ali možnosti 
izpostavljenosti aerosolom, delcem ali 
kapljicam, ki jih je mogoče vdihniti. 
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Preskušanje in vivo se najprej izvede 
z metodo razredov akutne toksičnosti. 
Klasični preskus smrtnega odmerka 
(LC50) naj bo uporabljen le v izjemnih 
okoliščinah. Zagotovi se utemeljitev 
uporabe drugega preskusa.

Or. en

Obrazložitev

Preskušanje z več načini izpostavljenosti ni potrebno, če je primarni cilj razvrstitev glede na 
nevarnost. Pregled zahtev za podatke, da bi se izognili odvečnim preskusom, bi lahko občutno 
zmanjšal stroške in uporabo živali. V primerih, ko je vdihavanje glavni predvideni način 
izpostavljenosti ljudi, je treba namesto klasične metode smrtne zastrupitve uporabiti smernice 
OECD za zmanjšanje preskusov na živalih z razredi akutne toksičnosti.

Predlog spremembe 495
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.5.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.5.3. Preskušanje v stiku s kožo je 
ustrezno, če:

črtano

(1) je vdihavanje snovi malo verjetno in

(2) je verjeten stik s kožo pri proizvodnji 
in/ali uporabi ter

(3) fizikalno-kemijske in toksikološke
lastnosti kažejo na možnost povečane 
absorpcije skozi kožo.

Or. en

Obrazložitev

To zahtevo za podatke je treba črtati na podlagi prej omenjene analize, glede na katero je 
razvrščanje na podlagi dermalne študije enakovredno ali manj strogo kot razvrščanje na 
podlagi oralne študije. Razvrščanje na podlagi dermalne študije torej lahko temelji na 
neposrednem navzkrižnem branju podatkov oralne študije.
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Predlog spremembe 496
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.6.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.6.1. Študije kratkodobne strupenosti (28 
dni) ni treba izvesti, če:

6.6.1. Študije kratkodobne strupenosti (28 
dni) ni treba izvesti, če:

– je na voljo zanesljiva študija subkronične 
(90 dni) ali kronične strupenosti, pod 
pogojem, da so bile uporabljene ustrezne 
vrste, odmerek, topilo in način vnosa, ali

– je na voljo ali načrtovana zanesljiva 
študija subkronične (90 dni) ali kronične 
strupenosti, pod pogojem, da so bile 
uporabljene ali bodo uporabljene ustrezne 
vrste, odmerek, topilo in način vnosa, ali or

– je snov podvržena takojšnjemu 
razpadanju in je na voljo dovolj podatkov 
o produktih razpada ali

– je snov podvržena takojšnjemu 
razpadanju in je na voljo dovolj podatkov 
o produktih razpada ali

– je mogoče izključiti izpostavljenost ljudi 
v skladu z oddelkom 3 Priloge XI.

– je mogoče izključiti izpostavljenost ljudi 
v skladu z oddelkom 3 Priloge XI.

Ustrezen način se izbere na podlagi 
naslednjega:

Preskušanje v stiku s kožo je ustrezno, če: Preskušanje poteka oralno, razen če:

(1) je vdihavanje snovi malo verjetno in (1) bo glavni način izpostavljenosti ljudi
prek kože, in je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

– fizikalno-kemijske in toksikološke 
lastnosti, vključno z in vitro študijo 
prodiranja skozi kožo (t.j. OECD TG 428), 
kažejo, da bo dermalna biološka 
dostopnost precejšnja; ali

– se za strukturno sorodne snovi ugotovi 
pomembna strupenost za kožo ali 
prodiranje skozi kožo;

(2) je verjeten stik s kožo pri proizvodnji 
in/ali uporabi ter

(2) bo glavni način izpostavljenosti ljudi 
vdihovanje, ob upoštevanju parnega tlaka 
snovi in verjetne pogostosti, obsega in 
trajanja izpostavljenosti aerosolom, 
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delcem ali kapljicam, ki jih je mogoče 
vdihniti.

(3) fizikalno-kemijske in toksikološke 
lastnosti kažejo na možnost povečane 
absorpcije skozi kožo.

Preskušanje pri vdihavanju je ustrezno, če 
izpostavljenost ljudi pri vdihavanju 
verjetna ob upoštevanju parnega tlaka 
snovi in/ali možnosti izpostavljenosti 
aerosolom, delcem ali kapljicam, ki jih je 
mogoče vdihniti.

Preskušanje se izvede samo z enim 
načinom izpostavljenosti. Ocene 
strupenosti z drugimi načini temeljijo na 
farmakokinetičnem modeliranju.

Predlagatelj predlaga študijo subkronične 
strupenosti (90 dni) (raven II, 
oddelek 6.6.2), če pogostost in trajanje 
izpostavljenosti ljudi kažeta, da je ustrezno 
izvesti dolgotrajnejšo študijo, in je 
izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Predlagatelj namesto 28-dnevne študije 
predlaga študijo subkronične strupenosti 
(90 dni) (raven II, oddelek 6.6.2), če 
pogostost in trajanje izpostavljenosti ljudi 
kažeta, da je ustrezna študija, krajša od 
enega in daljša od 12 mesecev in
razpoložljivi podatki kažejo, da so kinetika 
ali druge lastnosti snovi ali njeni 
metaboliti taki, da bi utegnili biti škodljivi 
učinki neodkriti v študiji kratkodobne 
strupenosti.

– drugi razpoložljivi podatki kažejo, da 
ima snov lahko nevarno lastnost, ki je ni 
mogoče odkriti v študiji kratkodobne 
strupenosti, ali

Za snovi, povezane na molekularni ravni z 
znanimi strupenimi snovmi, ki imajo 
poznane vplive na določene organe (npr. 
nevrotoksičnost), bi bilo treba v idealnih 
razmerah pregledati parametre v okviru 
28- ali 90-dnevne študije namesto 
samostojne, npr. nevrotoksikološke 
študije. Dodatne samostojne študije
morajo biti omejene na izjemne razmere.

– ustrezno oblikovane toksikokinetične 
študije odkrivajo kopičenje snovi ali 
njenih metabolitov v nekaterih tkivih ali 
organih, ki jih mogoče ne bi odkrili 
v študiji kratkodobne strupenosti, vendar 
bi lahko povzročili škodljive učinke po 
daljši izpostavljenosti.
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Predlagatelj predlaga dodatne študije ali 
so te lahko potrebne, če:

– ni mogoče opredeliti NOAEL v 28- ali 
90-dnevni študiji, razen če je razlog za 
nezmožnost opredelitve NOAEL odsotnost 
neželenih strupenih učinkov, ali

– strupenost vzbuja posebno zaskrbljenost 
(npr. resni/hudi učinki) ali

– so razpoložljivi dokazi za indikacije 
učinka neustrezni za toksikološki opis 
in/ali opredelitev tveganja. V teh primerih 
bi mogoče bilo tudi primerneje izvajati 
posebne toksikološke študije, ki so 
oblikovane za raziskavo teh učinkov (npr. 
imunotoksičnost, nevrotoksičnost), ali

– način izpostavljenosti, uporabljen 
v začetni študiji strupenosti pri 
ponovljenih odmerkih, ni bil primeren 
glede pričakovanega načina 
izpostavljenosti ljudi in ekstrapolacije 
z enega načina na drugega ni mogoče 
izvesti ali

– če obstaja posebna zaskrbljenost v zvezi 
z izpostavljenostjo (npr. uporaba 
v izdelkih za široko potrošnjo, ki vodi 
k ravnem izpostavljenosti blizu ravnem 
odmerka, pri katerih se strupenost za ljudi 
lahko pričakuje), ali

– učinki, dokazani pri snoveh, ki so 
v molekulski strukturi jasno povezane 
s preučevano snovjo, niso bili odkriti v 28-
ali 90-dnevni študiji.

Or. en

Obrazložitev

To je potrebno le pri 28- ali 90-dnevni študiji. Če uporabimo obe, ne pridobimo nobenega 
pomembnega novega znanja. Kombiniranje na končni točki je splošno sprejeta praksa za 
izboljšanje učinkovitosti preskusov in bi ga bilo treba spodbujati kot sredstvo za kar 
najmanjšo uporabo samostojnih študij nevrotoksičnosti in drugih „posebnih“ študij.
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Predlog spremembe 497
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.6.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.6.2. Študije subkronične strupenosti (90 
dni) ni treba izvesti, če:

6.6.2. Študije subkronične strupenosti (90 
dni) ni treba izvesti, če:

– je na voljo zanesljiva študija kratkodobne 
strupenosti (28 dni), ki kaže resne učinke 
strupenosti v skladu s kriteriji za 
razvrstitev snovi kot R48, za katero 
opazovana NOAEL-28 dni, z uporabo 
ustreznega dejavnika negotovosti, 
omogoča ekstrapolacijo proti NOAEL-90 
dni za enak način izpostavljenosti, ali

– je na voljo zanesljiva študija kratkodobne 
strupenosti (28 dni), ki kaže resne učinke 
strupenosti v skladu s kriteriji za 
razvrstitev snovi kot R48, za katero 
opazovana NOAEL-28 dni, z uporabo 
ustreznega dejavnika negotovosti, 
omogoča ekstrapolacijo proti NOAEL-90 
dni za enak način izpostavljenosti, ali

– je na voljo zanesljiva študija kronične 
strupenosti, pod pogojem, da so bile 
uporabljene ustrezne vrste in načini 
dajanja, ali

– je na voljo zanesljiva študija kronične 
strupenosti, pod pogojem, da so bile 
uporabljene ustrezne vrste in načini 
dajanja, ali

– je snov podvržena takojšnjemu 
razpadanju in je na voljo dovolj podatkov 
o produktih razpada (za sistemske učinke 
in učinke na mestu vnosa) ali

– je snov podvržena takojšnjemu 
razpadanju in je na voljo dovolj podatkov 
o produktih razpada (za sistemske učinke 
in učinke na mestu vnosa) ali

– snov ni reaktivna, topna in je ni mogoče 
vdihavati ter ne obstajajo dokazi absorpcije 
in strupenosti v 28-dnevnem „mejnem 
preskusu“, zlasti če je tak vzorec povezan 
z omejeno izpostavljenostjo ljudi. 

– snov ni reaktivna, topna in je ni mogoče 
vdihavati ter ne obstajajo dokazi absorpcije 
in strupenosti v 28-dnevnem „mejnem 
preskusu“, zlasti če je tak vzorec povezan 
z omejeno izpostavljenostjo ljudi. 

Ustrezen način se izbere na podlagi 
naslednjega:

Preskušanje v stiku s kožo je ustrezno, če: Preskušanje poteka oralno, razen če:

(1) je verjeten stik s kožo pri proizvodnji 
in/ali uporabi ter

(1) bo glavni način izpostavljenosti ljudi 
prek kože, in je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

– fizikalno-kemijske in toksikološke 
lastnosti, vključno z in vitro študijo 
prodiranja skozi kožo (t.j. OECD TG 428), 
kažejo, da bo dermalna biološka 
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dostopnost precejšnja; or

– se za strukturno sorodne snovi ugotovi 
pomembna strupenost za kožo ali 
prodiranje skozi kožo;

(2) fizikalno-kemijske lastnosti kažejo na 
pomemben delež absorpcije skozi kožo ter

(2) bo glavni način izpostavljenosti ljudi 
vdihovanje, ob upoštevanju parnega tlaka 
snovi in verjetne pogostosti, obsega in 
trajanja izpostavljenosti aerosolom, 
delcem ali kapljicam, ki jih je mogoče 
vdihniti.

(3) je izpolnjen eden od naslednjih 
pogojev:

– se strupenost opazi pri preskusu akutne 
dermalne toksičnosti pri nižjih odmerkih 
kakor pri preskusu oralne toksičnosti ali

– se pri študijah draženja kože in/ali oči 
opazijo sistemski učinki ali drugi dokazi 
absorpcije ali

– preskusi in vitro kažejo pomembno 
absorpcijo skozi kožo ali

– se za strukturno sorodne snovi ugotovi 
pomembna strupenost za kožo ali 
prodiranje skozi kožo.

Preskušanje z vdihavanjem je ustrezno, 
če:

Preskušanje z vdihavanjem je ustrezno:

– je verjetna izpostavljenost ljudi pri 
vdihavanju ob upoštevanju parnega tlaka 
snovi in/ali možnosti izpostavljenosti 
aerosolom, delcem ali kapljicam, ki jih je 
mogoče vdihniti.

Predlagatelj predlaga dodatne študije ali 
so te lahko potrebne, če:

za snovi, povezane na molekularni ravni z 
znanimi strupenimi snovmi, ki imajo 
poznane vplive na določene organe (npr. 
nevrotoksičnost), bi bilo treba v idealnih 
razmerah pregledati parametre v okviru 
28- ali 90-dnevne študije namesto 
samostojne, npr. nevrotoksikološke 
študije. Dodatne samostojne študije
morajo biti omejene na izjemne razmere. 
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– ni mogoče opredeliti NOAEL v 90-
dnevni študiji, razen če je razlog za 
nezmožnost opredelitve NOAEL odsotnost 
škodljivih strupenih učinkov, ali

– strupenost vzbuja posebno zaskrbljenost 
(npr. resni/hudi učinki) ali

– so razpoložljivi dokazi za indikacije 
učinka neustrezni za toksikološki opis 
in/ali opredelitev tveganja. V teh primerih 
bi mogoče bilo tudi primerneje izvajati 
posebne toksikološke študije, ki so 
oblikovane za raziskavo teh učinkov (npr. 
imunotoksičnost, nevrotoksičnost), ali

– obstajajo razlogi za posebno 
zaskrbljenost v zvezi z izpostavljenostjo 
(npr. uporaba v izdelkih za široko 
potrošnjo, ki vodi k ravnem 
izpostavljenosti blizu ravnem odmerka, pri 
katerih se strupenost za ljudi lahko 
pričakuje).

(1) je vdihavanje snovi malo verjetno in

(2) je verjeten stik s kožo pri proizvodnji 
in/ali uporabi ter

(3) fizikalno-kemijske in toksikološke 
lastnosti kažejo na možnost povečane 
absorpcije skozi kožo.

Preskušanje pri vdihavanju je ustrezno, če 
izpostavljenost ljudi pri vdihavanju 
verjetna ob upoštevanju parnega tlaka 
snovi in/ali možnosti izpostavljenosti 
aerosolom, delcem ali kapljicam, ki jih je 
mogoče vdihniti.

Or. en

Obrazložitev

To je potrebno le pri 28- ali 90-dnevni študiji. Če uporabimo obe, ne pridobimo nobenega 
pomembnega novega znanja. Kombiniranje na končni točki je splošno sprejeta praksa za 
izboljšanje učinkovitosti preskusov in bi ga bilo treba spodbujati kot sredstvo za kar 
najmanjšo uporabo samostojnih študij nevrotoksičnosti in drugih „posebnih“ študij.
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Predlog spremembe 498
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.6.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.6.3. Predlagatelj lahko predlaga študijo 
dolgodobne ponovljene strupenosti 
(≥ 12 mesecev) ali se ta lahko zahteva, če 
pogostost in trajanje izpostavljenosti ljudi 
kažeta, da je primerna dolgodobnejša 
študija in je bil izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

6.6.3. Predlagatelj lahko predlaga študijo 
strupenosti pri ponovljenih odmerkih
(≥ 12 mesecev) ali se ta lahko zahteva, samo 
če 

pogostost, obseg in trajanje izpostavljenosti 
ljudi kažejo, da je ustrezno izvesti oceno 
kroničnega tveganja, ter 

– v 28- ali 90-dnevni študiji so bili opaženi 
resni ali hudi učinki strupenosti, ki so 
razlog posebno zaskrbljenost, za katere so 
razpoložljivi dokazi neustrezni za oceno 
strupenosti ali opredelitev tveganja, ali 

– če uporaba ustreznega dejavnika 
negotovosti ne bi bila dovolj varovalna za 
namene ocene tveganja. 

– učinki, dokazani pri snoveh, ki so 
v molekulski strukturi jasno povezani 
s preučevano snovjo, niso bili odkriti v 28-
ali 90-dnevni študiji ali
– ima snov lahko nevarno lastnost, ki je ni 
mogoče odkriti v 90-dnevni študiji.

Če se zahtevajo tudi podatki o 
rakotvornosti, ki še niso na voljo, je treba 
izvesti dolgodobno študijo pri ponovljenih 
odmerkih in dolgodobno študijo 
rakotvornosti po protokolu kombinirane 
študije OECD TG 453.

Or. en

Obrazložitev

Študija dolgodobne strupenosti stane veliko, tako v gospodarskem smislu kot v smislu 
dobrobiti živali ter se ji je običajno mogoče izogniti z uporabo ustreznih statističnih tehnik 
(npr. ekstrapolacijo iz kratkodobnih študij). V izjemnih primerih, kjer so potrebni empirični 
podatki, je treba preskuse izvajati samo na posamezni živalski vrsti, kjer pa obstaja tudi za 
tveganje raka, je treba zahtevati namesto ločenih, samostojnih študij za ti dve končni točki 
tudi kombinirano študijo kronične strupenosti in rakotvornosti.
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Predlog spremembe 499
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.6.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.6.4. Predlagatelj predlaga dodatne 
študije ali so te lahko potrebne, če:

črtano

– strupenost vzbuja posebno zaskrbljenost 
(npr. resni/hudi učinki) ali 

– so razpoložljivi dokazi za indikacije 
učinka neustrezni za toksikološki opis 
in/ali opredelitev tveganja. V teh primerih 
bi mogoče bilo tudi primerneje izvajati 
posebne toksikološke študije, ki so 
oblikovane za raziskavo teh učinkov (npr. 
imunotoksičnost, nevrotoksičnost), ali

– obstaja posebna zaskrbljenost v zvezi 
z izpostavljenostjo (npr. uporaba 
v izdelkih za široko potrošnjo, ki vodi 
k ravnem izpostavljenosti blizu ravni 
odmerka, pri katerem lahko pričakujemo 
strupenost).

Če je za snov znano, da ima neželene 
učinke na plodnost, izpolnjuje kriterije za 
razvrstitev v skupino za razmnoževanje 1A 
ali 1B: lahko škoduje plodnosti (H360F), 
podatki, ki so na voljo, pa so zadostni, da 
se opravi groba ocena tveganja, takrat ni 
potrebno nadaljnje preskušanje za 
plodnost. Vendar pa je treba upoštevati 
preskušanje strupenosti za razvoj.

Or. en

Obrazložitev

Nepotrebno ponavljanje ukrepov, navedenih v 6.6.2., 6.6.3. in 6.7.
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Predlog spremembe 500
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.7. Študij ni treba izvesti, če: 6.7. Študij ni treba izvesti, če:
– je znano, da je snov mutagen zarodnih 
celic in se izvajajo ustrezni ukrepi za 
obvladovanje tveganja, ali

– je znano, da je snov mutagen zarodnih 
celic in se izvajajo ustrezni ukrepi za 
obvladovanje tveganja, ali

– je znano, da je snov genotoksično 
rakotvorna in se izvajajo ustrezni ukrepi za 
obvladovanje tveganja, ali

– je znano, da je snov genotoksično 
rakotvorna in se izvajajo ustrezni ukrepi za 
obvladovanje tveganja, ali

– je snov slabo toksikološko dejavna (pri 
nobenem razpoložljivem preskusu ni 
dokaza o strupenosti), se lahko iz 
toksikoloških podatkov dokaže, da 
ustrezni načini izpostavljenosti ne 
povzročajo nobene sistemske absorpcije 
(npr. koncentracije plazme/krvi pod mejo 
odkrivanja z uporabo občutljive 
metode ter odsotnost snovi in metabolitov 
snovi v urinu, žolču in izdihanem 
zraku) ter da ni izpostavljenosti ljudi ali ta 
ni bistvena. 
Če je za snov znano, da ima neželene 
učinke na plodnost, izpolnjuje kriterije za 
razvrstitev v skupino za razmnoževanje 1A 
ali 1B: lahko škoduje plodnosti (H360F), 
podatki, ki so na voljo, pa so zadostni, da 
se opravi groba ocena tveganja, takrat ni 
potrebno nadaljnje preskušanje za 
plodnost. Vendar pa je treba upoštevati 
preskušanje strupenosti za razvoj.

Če je za snov znano, da ima neželene 
učinke na plodnost (npr. na podlagi 
podatkov o patologijah testisov ali 
parametrov glede na spermo iz 90-
dnevnih študij pri ponovljenih odmerkih) 
izpolnjuje kriterije za razvrstitev v skupino 
za razmnoževanje 1A ali 1B: lahko škoduje 
plodnosti (H360F), podatki, ki so na voljo, 
pa so zadostni, da se opravi groba ocena 
tveganja, takrat ni potrebno nadaljnje 
preskušanje za plodnost. Vendar pa je treba 
upoštevati preskušanje strupenosti za 
prenatalni razvoj.

Or. en
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Obrazložitev

Potreben je bil viden primer neželenih učinkov na razmnoževanje iz negeneracijske študije. 
Navedeni primer prikazuje, da je pogosto mogoče odkriti neželene učinke na moško 
plodnost v 90-dnevni študiji pri ponovljenih odmerkih, ki je cenejša in je zanjo potrebnih 
mnogokrat manj živali kot za specifično študijo strupenosti za razmnoževanje. 

Predlog spremembe 501
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.7.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.7.1. Takšne študije ni treba izvesti, če: 6.7.1. Takšne študije ni treba izvesti, če:

– je znano, da je snov genotoksično 
rakotvorna in se izvajajo ustrezni ukrepi za 
obvladovanje tveganja, ali

– je znano, da je snov genotoksično 
rakotvorna in se izvajajo ustrezni ukrepi za 
obvladovanje tveganja, ali

– je znano, da je snov mutagen zarodnih 
celic in se izvajajo ustrezni ukrepi za 
obvladovanje tveganja, ali

– je znano, da je snov mutagen zarodnih 
celic in se izvajajo ustrezni ukrepi za 
obvladovanje tveganja, ali

– je mogoče izključiti izpostavljenost ljudi 
v skladu z oddelkom 3 Priloge XI, ali

– ni pomembne izpostavljenosti ljudi 
v skladu z oddelkom 3 Priloge XI. 

– obstaja študija strupenosti za prenatalni 
razvoj (oddelek 6.7.2, raven II) ali pa 
študija dvogeneracijske strupenosti za 
razmnoževanje (oddelek 6.7.3, raven II). 

– obstaja študija strupenosti za prenatalni 
razvoj (oddelek 6.7.2, raven II) ali pa 
študija eno- ali dvogeneracijske strupenosti 
za razmnoževanje (oddelek 6.7.3, raven II). 

Če je za snov znano, da ima neželene 
učinke na plodnost, izpolnjuje kriterije za 
razvrstitev v skupino za razmnoževanje 1A 
ali 1B: lahko škoduje plodnosti (H360F), 
podatki, ki so na voljo, pa so zadostni, da 
se opravi groba ocena tveganja, takrat ni 
potrebno nadaljnje preskušanje za 
plodnost. Vendar pa je treba upoštevati 
preskušanje strupenosti za razvoj.

Če je za snov znano, da ima neželene 
učinke na plodnost, izpolnjuje kriterije za 
razvrstitev v skupino za razmnoževanje 1A 
ali 1B: lahko škoduje plodnosti (H360F), 
podatki, ki so na voljo, pa so zadostni, da 
se opravi groba ocena tveganja, takrat ni 
potrebno nadaljnje preskušanje za 
plodnost. Vendar pa je treba upoštevati 
preskušanje strupenosti za prenatalni 
razvoj.

Če je za snov znano, da povzroča 
strupenost za razvoj, izpolnjuje kriterije za 

Če je za snov znano, da povzroča 
strupenost za razvoj, izpolnjuje kriterije za 
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razvrstitev v skupino za razmnoževanje 1A 
ali 1B: škoduje lahko nerojenemu otroku 
(H360D), podatki, ki so na voljo, pa so 
zadostni, da se opravi groba ocena 
tveganja, takrat ni potrebno nadaljnje 
preskušanje za plodnost. Vendar pa je treba 
upoštevati preskušanje učinkov na 
plodnost. 

razvrstitev v skupino za razmnoževanje 1A 
ali 1B: škoduje lahko nerojenemu otroku 
(H360D), podatki, ki so na voljo, pa so 
zadostni, da se opravi groba ocena 
tveganja, takrat ni potrebno nadaljnje 
preskušanje za plodnost. Vendar pa je treba 
upoštevati preskušanje učinkov na 
plodnost. 

V primerih, kadar obstaja resna 
zaskrbljenost glede možnosti za neželene 
učinke na plodnost ali razvoj, sme 
predlagatelj namesto študije preverjanja 
predlagati študijo strupenosti za 
prenatalni razvoj (oddelek 6.7.2, raven II) 
ali pa študijo dvogeneracijske strupenosti 
za razmnoževanje (oddelek 6.7.3, raven II).

V primerih, kadar obstaja resna 
zaskrbljenost glede možnosti za neželene 
učinke na plodnost ali razvoj, sme 
predlagatelj namesto študije preverjanja 
predlagati okrepljeno študijo 
enogeneracijske strupenosti za 
razmnoževanje z modulom strupenosti za 
prenatalni razvoj ali brez njega (oddelek 
6.7.3, raven II).

Or. en

Obrazložitev

Manjši tehnični popravki; glej obrazložitev za oddelek 6.7.3. za dodatno razpravo.

Predlog spremembe 502
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.7.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.7.2. Študija se v začetku izvede na eni 
vrsti. Odločitev o izvajanju študije na 
drugi vrsti pri tej ravni tonaže ali 
naslednji mora temeljiti na izidu prvega 
preskusa in vseh drugih ustreznih 
razpoložljivih podatkih.

6.7.2. Študija se izvede samo na eni vrsti, v 
idealnih razmerah skupaj z okrepljeno 
študijo enogeneracijske strupenosti za 
razmnoževanje (oddelek 6.7.3, raven II).

Or. en
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Obrazložitev

Naknadni pregled snovi v podatkovni zbirki EU za nove kemikalije je pokazal, da je manj kot 
5 % snovi, preskušenih v študijah strupenosti za razvoj, uvrščenih kot škodljivih za razvoj. 
Glede na nizko prevlado tega učinka je tudi verjetnost, da bo pri preskušanju na posamezni 
vrsti rezultat „napačno negativen“, zelo majhna. Po drugi strani rutinsko preskušanje na 
drugi vrsti lahko napihne stopnjo napačnih pozitivnih ugotovitev, kar bi močno odstopalo od 
specifičnosti strategije preskušanja. Zato preskušanja na drugi vrsti ne bi smeli ne zahtevati 
ne spodbujati.

Predlog spremembe 503
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.7.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.7.3. Študija dvogeneracijske strupenosti 
za razmnoževanje, ena vrsta, moški in 
ženski spol, najprimernejši način vnosa, ob 
upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi, razen če ni že 
zagotovljeno kot del zahtev iz ravni II

6.7.3. Razširjena študija enogeneracijske
strupenosti za razmnoževanje, ena vrsta, 
moški in ženski spol, najprimernejši način 
vnosa, ob upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Ne bi smeli zahtevati ali spodbujati večgeneracijskih študij. Nedavne naknadne analize 
podatkov, s katerimi je bilo preverjenih več kot 350 dvogeneracijskih študij, so razkrile, da 
v približno 99 % primerov vzreje druge generacije ni prispevala k regulativni razvrstitvi 
in oceni tveganja ničesar, česar ne bi bilo mogoče izvedeti iz podatkov za prvo 
generacijo.,  Zahtevane podatke je torej treba revidirati, da bodo odražali to pomembno 
novost.

Predlog spremembe 504
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.7.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.7.3. Študija se v začetku izvede na eni črtano
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vrsti. Odločitev o izvajanju študije na 
drugi vrsti pri tej ravni tonaže ali 
naslednji mora temeljiti na izidu prvega 
preskusa in vseh drugih ustreznih 
razpoložljivih podatkih.

Or. en

Obrazložitev

Pri navedbi izvajanja dvogeneracijske študije na drugi vrsti je šlo za napako iz zgodnjega 
osnutka direktive REACH. Kasneje je bila napaka odpravljena, zato je v uredbi o 
biocidnih pripravkih ne bi smeli ponoviti.

Predlog spremembe 505
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.8.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.8.1. Študija dermalne absorpcije 6.8.1. Študija dermalne absorpcije in vitro

Or. en

Obrazložitev

Smernice OECD za in vitro preskušanje draženja kože so na razpolago od leta 2004 in lahko 
popolnoma nadomestijo metodo in vivo za namene uredbe o biocidnih pripravkih. Posledično 
morajo te zahteve po podatkih izrecno navajati in vitro metodo kot edini potreben in 
sprejemljiv pristop za izpolnjevanje te končne točke.

Predlog spremembe 506
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 6.9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.9. Predlagatelj lahko predlaga študijo 
rakotvornosti, če:

6.9. Predlagatelj lahko predlaga študijo 
rakotvornosti, če:
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– je uporaba snovi disperzivna ali obstaja 
dokaz o pogosti ali dolgotrajni 
izpostavljenosti ljudi ter

– je uporaba snovi disperzivna ali obstaja 
dokaz o pogosti ali dolgotrajni 
izpostavljenosti ljudi ter

– je snov razvrščena kot mutagen skupine 2 
ali obstaja dokaz iz študij(-e) ponovljenih 
odmerkov, da snov lahko povzroči 
hiperplazijo in/ali preneoplastične 
spremembe.

– je snov razvrščena kot mutagen skupine 2 
ali obstaja dokaz iz študij(-e) ponovljenih 
odmerkov, da snov lahko povzroči 
hiperplazijo in/ali preneoplastične 
spremembe.

Če je snov razvrščena kot mutagena 
skupine 1A ali 1B, je privzeta domneva ta, 
da obstaja verjetnost genotoksičnega 
mehanizma za rakotvornost. Praviloma se 
v teh primerih preskus rakotvornosti ne 
zahteva.

Če je snov razvrščena kot mutagena 
skupine 1A ali 1B, je privzeta domneva ta, 
da obstaja verjetnost genotoksičnega 
mehanizma za rakotvornost. Praviloma se 
v teh primerih preskus rakotvornosti ne 
zahteva.

Če se zahtevajo tudi podatki o dolgodobni 
strupenosti in niso še na voljo, je treba 
izvesti dolgodobno študijo rakotvornosti in 
dolgodobno študijo pri ponovljenih 
odmerkih po protokolu kombinirane 
študije OECD TG 453.

Or. en

Obrazložitev

Študije rakotvornosti stanejo veliko, tako v gospodarskem smislu kot v smislu dobrega počutja 
živali in se je ji je v splošnem mogoče izogniti z uporabo podatkov o mutagenosti in 
genotoksičnosti (splošno sprejeto je, da snovi, ki niso genotoksične in vivo, niso genotoskično 
rakotvorne). Če so potrebni empirični podatki, se morajo preskusi izvajati samo na posamezni 
živalski vrsti, kjer pa gre tudi za kronično strupenost, je treba zahtevati namesto ločenih, 
samostojnih študij za ti dve končni točki tudi kombinirano študijo rakotvornosti in kronične 
strupenosti.

Predlog spremembe 507
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 7.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7.1. Zahtevo za preskušanje strupenosti za 
vodno okolje na vretenčarjih je možno 
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zaobiti, če profil uporabe za snov ne 
navaja večje možnosti za izpostavljenost 
vodnemu okolju.

7.1. Predlagatelj predlaga preskušanje 
dolgodobne strupenosti, če ocena na 
podlagi ravni I kaže potrebo po dodatni 
preiskavi učinkov na vodne organizme. 
Izbira ustreznih preskusov je odvisna od 
rezultatov ocene na podlagi ravni I.

Predlagatelj predlaga preskušanje 
dolgodobne strupenosti, če ocena na 
podlagi ravni I kaže potrebo po dodatni 
preiskavi učinkov na vodne organizme. 
Izbira ustreznih preskusov je odvisna od 
rezultatov ocene na podlagi ravni I.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva za preskušanje strupenosti za vodno okolje mora biti odvisna od izpostavljenosti, ne 
pa absolutna, zlasti v zvezi s preskusi na vretenčarjih.

Predlog spremembe 508
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 7.1.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7.1.3. Preskušanje kratkodobne strupenosti 
za ribe: predlagatelj lahko upošteva 
preskušanje dolgodobne namesto 
kratkodobne strupenosti.

7.1.3. Preskušanje kratkodobne strupenosti 
za ribe: pristop praga.

Or. en

Obrazložitev

Pristop praga, ki ga je potrdil Evropski center za validacijo alternativnih metod, obravnava 
strupenost za ribe z začetno uporabo testa enotne koncentracije (mejni preskus), za katerega 
je v primerjavi s popolno študijo akutne strupenosti za ribe potrebnih manj rib. Izbira enotne 
koncentracije temelji na izpeljavi mejne koncentracije iz podatkov o strupenosti za alge in 
vrsto Daphnia (oddelek 7.1.1.). Strupenost za ribe se nato preskusi pri mejni koncentraciji. Če 
pri mejnem preskusu ni smrtnih primerov, se mejna koncentracija lahko uporabi kot 
nadomestek za vrednost „smrtne koncentracije“ (LC50) pri poznejših ocenah nevarnosti in 
tveganja.
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Predlog spremembe 509
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 7.1.6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7.1.6. Preskušanje dolgodobne strupenosti 
na ribah (razen če je že zagotovljena kot 
del zahtev ravni VIII)

7.1.6. Preskušanje dolgodobne strupenosti 
na ribah, če k temu navajajo profil 
uporabe snovi in/ali fizikalno-kemijske 
lastnosti.

Treba je zagotoviti informacije za enega od 
naslednjih oddelkov: 7.1.6.1, 7.1.6.2 ali 
7.1.6.3

Treba je zagotoviti informacije za enega od 
naslednjih oddelkov: 7.1.6.1, 7.1.6.2 ali 
7.1.6.3

Or. en

Obrazložitev

Razmere, ki bi sprožile uporabo študij raziskav ravni II, sedaj niso določene, vendar 
sprejemljivi pogoji obsegajo profil uporabe/izpostavljenost in fizikalno-kemijske lastnosti.

Predlog spremembe 510
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 7.4.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7.4.1. Preskus akutne toksičnosti na 
drugem, nevodnem, neciljnem organizmu

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, katere študije predvideva ta zahteva za podatke. Edina nevodna vrsta, ki se pogosto 
uporablja v študijah akutne ekotoksičnosti, so ptice, in poseben oddelek o zahtevah za podatke 
o ptičih je vključen drugje.

 Če ni določena dodatna specifičnost, vključno z navedbo sprejetih smernic EU ali 
mednarodnih smernic za preskuse, je treba to zahtevo črtati. 
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Predlog spremembe 511
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 8.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.1. Določitev vseh snovi, ki sodijo na 
seznam I ali II Priloge k Direktivi 
80/68/EGS o varstvu podzemnih voda pred 
onesnaževanjem, ki ga povzročajo nekatere 
nevarne snovi

8.1. Določitev vseh snovi, ki sodijo na 
seznam I ali II Priloge k Direktivi 
80/68/EGS o varstvu podzemnih voda pred 
onesnaževanjem, ki ga povzročajo nekatere 
nevarne snovi, Priloga I dela B Direktive 
98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za 
prehrano ljudi, ali Priloga X Direktive 
2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi, potrebni za zaščito človeka, živali in okolja, bi morali obsegati tudi opredelite snovi, 
ki so pomembne za pitno vodo in vodno politiko nasploh.

Predlog spremembe 512
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 11.1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11.1a. Ne smejo se zahtevati podatki o 
strupenosti za ptice, če profil uporabe za 
snov kaže možnost večje izpostavljenosti 
ali škodljivih učinkov za ptice.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva za preskušanje na pticah mora biti odvisna od izpostavljenosti, ne pa absolutna, 
zlasti glede na interes, da se kar se da zmanjšajo preskusi na vretenčarjih.
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Predlog spremembe 513
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 11.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11.1.1. Akutna oralna toksičnost - teh 
raziskav ni treba opraviti, če je bila za 
preskus iz dela 1 oddelka VII izbrana 
ptičja vrsta

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s tehničnimi smernicami REACH bi lahko le malokateri (oziroma noben) scenarij 
privedel do tveganja akutne okužbe ptičev in glede na dokaze iz pesticidov kroničnih učinkov 
ni možno zanesljivo ekstrapolirati ali povzeti iz podatkov o akutni strupenosti. Skladno s tem, 
bo ta zahteva za podatke prispevala malo ali nič k oceni okoljskega tveganja, zato jo je treba 
črtati.

Predlog spremembe 514
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 11.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11.1.2. Kratkotrajna toksičnost -
osemdnevna krmna raziskava na vsaj eni 
vrsti (razen piščancev)

11.1.2. Kratkotrajna toksičnost -
osemdnevna krmna raziskava na eni vrsti

Or. en

Obrazložitev

Preskušanje strupenosti ptičje krme, ko tako narekuje profil uporabe ali druga dejstva, mora 
biti strogo omejeno na posamezne vrste.
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Predlog spremembe 515
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 11.1.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11.1.3. Ta preskus ni zahtevan, če študija 
strupenosti krme (oddelek 11.1.2) pokaže, 
da je LC50 (srednja smrtna 
koncentracija) višja od 2000 mg/kg.

Or. en

Obrazložitev

Referenca:
REACH tehnične smernice: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08

Predlog spremembe 516
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 11.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11.2. Učinki na vodne organizme črtano
11.2.1. Dolgotrajna toksičnost za ustrezno 
vrst rib
11.2.2. Vplivi na razmnoževanje in hitrost 
rasti pri ustrezni vrsti rib
11.2.3. Bioakumulacija pri ustrezni vrsti 
rib
11.2.4. Razmnoževanje in hitrost rasti 
vodne bolhe (Daphnia magna)

Or. en

Obrazložitev

Ta oddelek podvaja oddelek 7.1, zato jo je treba črtati.
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Predlog spremembe 517
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 1 – razpredelnica – oddelek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Razvrščanje in označevanje črtano

Or. en

Obrazložitev

Če niso zagotovljene posebne zahteve za podatke skupaj s pravili za prilagoditev, se ta 
oddelek črta.

Predlog spremembe 518
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 2 – točka 5.2.1 – odstavek 1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oceno te končne točke sestavljajo 
naslednji zaporedni koraki:
(1) ocena razpoložljivih podatkov iz 
preskušanj na ljudeh in živalih,
(2) preskušanje in vivo.
Preskušanje in vivo se najprej izvede s 
poenostavljeno lokalno analizo limfnih 
vozlov pri glodavcih (rLLNA) kot 
presejalni preskus za razlikovanje med 
snovmi, ki povzročajo preobčutljivost in 
tistimi, ki je ne povzročajo. Celotno 
lokalno analizo limfnih vozlov pri 
glodavcih je treba izvesti, ko je znano, da 
je zahtevana ocena stopnje 
preobčutljivosti. Drug preskus naj bo 
uporabljen le v izjemnih okoliščinah, za 
kar se zagotovi obrazložitev.
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Or.en

Obrazložitev

„Poenostavljena“ lokalna analiza limfnih vozlov (rLLNA), ki jo je potrdil Evropski center za 
validacijo alternativnih metod, mora biti privzeti pristop za razlikovanje med snovmi, ki 
povzročajo preobčutljivost kože in tistimi, ki je ne povzročajo. Referenca: 

• izjava o dokončni potrditvi Evropskega centra za validacijo alternativnih metod: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. Problematično 
je, da ta oddelek ne (i) vključuje pravil za prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo, ali (ii) 
navaja evropskih ali mednarodnih sprejetih smernic za poskuse za izpolnjevanje zahtev za 
podatke, ki so zlasti bistveni v primeru mikrobioloških sredstev. 

Predlog spremembe 519
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 2 – točka 5.2.2 – odstavek 1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preskušanje se izvede oralno, razen če se 
pričakuje, da bo glavni način 
izpostavljenosti ljudi vdihovanje. 
Preskušanje se izvede samo z enim 
načinom izpostavljenosti.

Or.en

Obrazložitev

Kot je navedeno v oddelku 6.5.1 zgoraj, preskušanje z več načini izpostavljenosti ni potrebno, 
če je primarni cilj razvrstitev glede na nevarnost. Pregled zahtev za podatke, da bi se izognili 
odvečnim preskusom, bi lahko občutno zmanjšal stroške in uporabo živali. Problematično je, 
da ta oddelek ne (i) vključuje pravil za prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo, ali (ii) 
navaja evropskih ali mednarodnih sprejetih smernic za poskuse za izpolnjevanje zahtev za 
podatke, ki so zlasti bistveni v primeru mikrobioloških sredstev. 

Predlog spremembe 520
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 2 – točka 5.2.2.2 – odstavek 1 (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preskušanje pri vdihavanju je ustrezno 
samo, če pomeni glavni način 
izpostavljenosti ljudi.

Or.en

Obrazložitev

Kot je navedeno zgoraj, preskušanje z več načini izpostavljenosti ni potrebno, če je primarni 
cilj razvrstitev glede na nevarnost. Pregled zahtev za podatke, da bi se izognili odvečnim 
preskusom, bi lahko občutno zmanjšal stroške in uporabo živali. Problematično je, da ta 
oddelek ne (i) vključuje pravil za prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo, ali (ii) navaja 
evropskih ali mednarodnih sprejetih smernic za poskuse za izpolnjevanje zahtev za podatke, ki 
so zlasti bistveni v primeru mikrobioloških sredstev. 

Predlog spremembe 521
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 2 – točka 5.2.2.3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.2.2.3. Enkratni 
intraperitonealni/subkutani odmerek

črtano

Or.en

Obrazložitev

Ne intraperitonealna niti subkutanai injekcija nista ustrezni način izpostavljenosti. 
Posledično je vrednost takih študij za oceno tveganja za ljudi dvomljiva, zato je treba to 
zahtevo za podatke črtati. Problematično je, da ta oddelek ne (i) vključuje pravil za 
prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo, ali (ii) navaja evropskih ali mednarodnih sprejetih 
smernic za poskuse za izpolnjevanje zahtev za podatke, ki so zlasti bistveni v primeru 
mikrobioloških sredstev. 

Predlog spremembe 522
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 2 – točka 5.2.5 – odstavek 1 (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preskušanje se izvede oralno, razen če se 
pričakuje, da bo glavni način 
izpostavljenosti vdihovanje. Preskušanje 
se izvede samo z enim načinom 
izpostavljenosti.

Or.en

Obrazložitev

Preskušanje z več načini izpostavljenosti ne si smelo biti potrebno oz. ga ni treba spodbujati. 
Problematično je, da ta oddelek ne (i) vključuje pravil za prilagoditev zahtevanih podatkov in 
vivo, ali (ii) navaja evropskih ali mednarodnih sprejetih smernic za poskuse za izpolnjevanje 
zahtev za podatke, ki so zlasti bistveni v primeru mikrobioloških sredstev. 

Predlog spremembe 523
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 2 – točka 5.2.5.1 – odstavek 1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preskušanje pri vdihavanju je ustrezno 
samo, če pomeni glavni način 
izpostavljenosti ljudi.

Or.en

Obrazložitev

Preskušanje z več načini izpostavljenosti ne si smelo biti potrebno oz. ga ni treba spodbujati. 
Problematično je, da ta oddelek ne (i) vključuje pravil za prilagoditev zahtevanih podatkov in 
vivo, ali (ii) navaja evropskih ali mednarodnih sprejetih smernic za poskuse za izpolnjevanje 
zahtev za podatke, ki so zlasti bistveni v primeru mikrobioloških sredstev. 

Predlog spremembe 524
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 2 – točka 5.3 – odstavek 1 (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preskušanju se lahko izognemo, če 
zgodnje študije ne dokazujejo posebne 
strupenosti.

Or.en

Obrazložitev

To mora biti pogojna zahteva za raven II. Problematično je, da ta oddelek ne (i) vključuje 
pravil za prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo, ali (ii) navaja evropskih ali mednarodnih 
sprejetih smernic za poskuse za izpolnjevanje zahtev za podatke, ki so zlasti bistveni v 
primeru mikrobioloških sredstev. 

Predlog spremembe 525
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 2 – točka 5.4 – odstavek 1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za nove snovi mora biti možno oceniti 
parametre in vivo mikronukleusnega 
preskusa kot del študije večkratne 
izpostavljenosti.

Or.en

Obrazložitev

V farmacevtskem sektorju postaja vse bolj splošna praksa, da se mikronukleusni poskusi 
vključijo v 28- ali 90-dnevne študije splošne toksičnosti pri podganah kot način za učinkovito 
zbiranje podatkov o mutagenosti brez samostojne študije in vivo. Ta oddelek mora vključevati 
(i) pravila za prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo, ali (ii) navajati evropske ali 
mednarodne sprejete smernice za poskuse za izpolnjevanje zahtev za podatke, ki so zlasti 
bistveni v primeru mikrobioloških sredstev. 

Predlog spremembe 526
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 2 – točka 5.5 – odstavek 1 (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preskušanju se lahko izognemo, če študije 
somatskih celic ne dokazujejo 
genotoksičnosti.

Or.en

Obrazložitev

To mora biti pogojna zahteva za raven II. Problematično je, da ta oddelek ne (i) vključuje 
pravil za prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo, ali (ii) navaja evropskih ali mednarodnih 
sprejetih smernic za poskuse za izpolnjevanje zahtev za podatke, ki so zlasti bistveni v 
primeru mikrobioloških sredstev. 

Predlog spremembe 527
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 2 – točka 8.1 – odstavka 1 in 2 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Študija strupenosti krme za ptice za eno 
vrsto se lahko predlaga, če je iz profila 
uporabe snovi razbrati možnost večje 
izpostavljenosti ptic.
Študija reproduktivnosti ptic navadno ni 
zahtevana in ni ustrezna, če študija 
strupenosti krme (oddelek 8.1.1.) pokaže, 
da je LC50 (srednja smrtna 
koncentracija) višja od 5000 mg/kg.

Or.en

Obrazložitev

Preskušanje strupenosti ptičje krme, ko tako narekuje profil uporabe ali druga dejstva, mora 
biti strogo omejeno na posamezne vrste. Referenca: 

• REACH tehnične smernice: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Problematično je, da ta oddelek ne 
(i) vključuje pravil za prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo, ali (ii) navaja evropskih ali 
mednarodnih sprejetih smernic za poskuse za izpolnjevanje zahtev za podatke, ki so zlasti 
bistveni v primeru mikrobioloških sredstev. 
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Predlog spremembe 528
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 2 – točka 8.2.1 – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahtevo za preskušanje strupenosti za 
vodno okolje na vretenčarjih je možno 
zaobiti, če profil uporabe za snov ne 
navaja večje možnosti za izpostavljenost 
vodnemu okolju.

Or.en

Obrazložitev

Zahteva za preskušanje strupenosti za vodno okolje mora biti odvisna od izpostavljenosti, ne 
pa absolutna, zlasti v zvezi s preskusi na vretenčarjih. Problematično je, da naslov 2 priloge 
II ne (i) vključuje pravil za prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo, ali (ii) navaja evropskih 
ali mednarodnih sprejetih smernic za poskuse za izpolnjevanje zahtev za podatke, ki so zlasti 
bistveni v primeru mikrobioloških sredstev. 

Predlog spremembe 529
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga II – naslov 2 – točka 8.7.2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.7.2. Sesalci črtano

Or.en

Obrazložitev

Če ni zagotovljena referenca na smernice, dogovorjene na evropski ali mednarodni ravni, za 
obravnavanje teh zahtev za podatke, se črta. 
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Predlog spremembe 530
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dokumentacija o pripravku vsebuje 
informacije, ki so potrebne za določitev, 
kjer je to primerno, sprejemljivega 
dnevnega vnosa (ADI), sprejemljive ravni 
izpostavljenosti delavca (AOEL), 
predvidene koncentracije v okolju (PEC) in 
predvidene koncentracije brez učinka 
(PNEC).

1. Dokumentacija o biocidnih pripravkih
vsebuje informacije, ki so potrebne za 
določitev ali je izpostavljenost pod pragom 
zaskrbljenosti zaradi toksikoloških 
lastnosti, ali, kjer je to primerno, določitev 
sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI), 
sprejemljive ravni izpostavljenosti delavca 
(AOEL), predvidene koncentracije v okolju 
(PEC) in predvidene koncentracije brez 
učinka (PNEC).

Or.en

Obrazložitev

Prag zaskrbljenosti zaradi toksikoloških lastnosti je pristop ocene tveganja z dovolj 
zanesljivimi dokazi, ki se pogosto uporablja pri ocenjevanju varnosti živilskih dodatkov, 
arom, snovi, ki so v stiku z živili in drugih snovi z neznano strupenostjo, pri katerih pa je 
mogoče dokazati majhno izpostavljenost ljudi. Ko se ta pristop združi z znanimi strukturnimi 
informacijami in predvidenim vedenjem metabolizma in drugim vedenjem, razvrsti kemikalije 
v razrede z lastnimi sprejemljivimi omejitvami izpostavljenosti ljudi. Če je izpostavljenost 
nižja od teh zelo nizkih ravni, se je preskušanju strupenosti mogoče izogniti. 

Predlog spremembe 531
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preskusi, predloženi za izdajo dovoljenja, 
se izvedejo po metodah iz Uredbe Sveta 
(ES) št. 440/2008. Vendar se, če je metoda 
neustrezna ali ni opisana, uporabijo druge 
metode, ki so, kjer je to mogoče, 
mednarodno priznane in morajo biti 
utemeljene v vlogi.

Preskusi, predloženi za izdajo dovoljenja, 
se izvedejo po metodah iz Uredbe Sveta 
(ES) št. 440/2008. Metode, navedene v 
Prilogi I, ne zajemajo nanomaterialov, 
razen če so posebej navedeni. Vendar se, 
če je metoda neustrezna ali ni opisana, 
uporabijo druge metode, ki so, kjer je to 
mogoče, mednarodno priznane, njihova 
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veljavnost pa mora biti utemeljena v vlogi. 

Or. en

Obrazložitev

Nanomateriali se uporabljajo zaradi njihovih različnih ali boljših lastnosti v primerjavi s 
snovmi v običajni obliki. Zaradi majhnosti in posledičnega povečanja relativne površine 
lahko pomenijo novo tveganje. Ustrezni znanstveni odbor Komisije je zaključil, da je treba 
nadaljevati z razvojem, preverjanjem in standardizacijo znanja o metodologiji za ocene 
izpostavljenosti in ugotavljanje nevarnosti za nanomateriale. Ne moremo predpostavljati, da 
obstoječe metode za običajne kemikalije  zagotavljajo ustrezne podatke, razen, če ni to jasno 
opredeljeno.

Predlog spremembe 532
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Preskusi, predloženi za izdajo 
dovoljenja, se izvedejo po metodah iz 
Uredbe (ES) št. 440/2008. Vendar se, če je 
metoda neustrezna ali ni opisana, uporabijo 
druge metode, ki so, kjer je to mogoče, 
mednarodno priznane in morajo biti 
utemeljene v vlogi.

5. Preskusi, predloženi za izdajo 
dovoljenja, se izvedejo po metodah iz 
Uredbe Sveta (ES) št. 440/2008. Vendar se, 
če je metoda neustrezna ali ni opisana, 
uporabijo druge metode, ki so zadostne z 
znanstvenega vidika in morajo biti 
utemeljene v vlogi.

Or.en

Obrazložitev

Prvotno besedilo odstavka 5 Priloge III ni dovolj jasno in bo oviralo uporabo alternativnih 
možnosti za poskuse na živalih, ki so navedeni v Prilogi IV. 

Predlog spremembe 533
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – odstavek 7 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Kadar se preskus opravi, je treba 
predložiti natančen opis (specifikacijo) 
uporabljenega materiala in nečistot, ki jih 
vsebuje. Če je potrebno, se za vse 
toksikološko/ekotoksikološko pomembne 
kemične sestavine biocidnega pripravka, 
zlasti če so sestavine pogojno nevarne 
snovi, kakor je opredeljeno v členu 3, 
zahtevajo podatki, določeni v prilogi II.

7. Kadar se preskus opravi, je treba 
predložiti natančen opis (specifikacijo) 
uporabljenega materiala in nečistot, ki jih 
vsebuje.

Or.en

Obrazložitev

Ni sprejemljivo, da zaradi zahtevanih podatkov za vključitev aktivne snovi v Prilogo I in za 
odobritev biocidnega pripravka pride do podvajanja preskušanja ali ponavljanja preskusov, 
zlasti, če vključujejo poskuse na živalih. Neaktivne snovi v formulaciji biocidnega pripravka 
bo urejala uredba REACH. Zato je treba to določbo črtati, da bi se izognili zmedi ali 
morebitnemu podvajanju preskusov na vretenčarjih. 

Predlog spremembe 534
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – odstavek 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Kadar obstajajo preskusni podatki, ki so 
bili ustvarjeni pred ... [UL: vstavite datum 
iz prvega pododstavka 85] z metodami, ki 
niso določene v Uredbi (ES) št. 440/2008, 
mora pristojni organ države članice odločiti 
o primernosti takšnih podatkov za namene 
te uredbe ter o potrebi po izvedbi novih 
preskusov v skladu z Uredbo (ES) 
št. 440/2008, in sicer za vsak posamezen 
primer posebej, pri čemer mora med 
drugimi dejavniki upoštevati tudi potrebo 
po zmanjšanju števila poskusov na 
vretenčarjih.

8. Kadar obstajajo preskusni podatki, ki so 
bili ustvarjeni pred [UL:  vstavite datum iz 
prvega pododstavka 85] z metodami, ki 
niso določene v Uredbi (ES) št. 440/2008, 
mora pristojni organ zadevne države 
članice, ki jo zadeva dogovor z Evropsko 
agencijo za kemikalije, odločiti o 
primernosti takšnih podatkov za namene te 
uredbe ter o potrebi za izvedbo novih 
preskusov v skladu z Uredbo (ES) 
št. 440/2008, in sicer za vsak posamezen 
primer posebej, pri čemer med drugimi 
dejavniki upošteva tudi potrebo po 
zmanjšanju števila poskusov na 
vretenčarjih.
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Or.en

Predlog spremembe 535
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Annex III – title 1 –point 3.7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.7. Obstojnost pri shranjevanju -
obstojnost in rok uporabnosti. Učinki 
svetlobe, temperature in vlage na tehnične 
lastnosti biocidnega pripravka; reaktivnost 
na embalažo

3.7. Obstojnost pri shranjevanju -
obstojnost in rok uporabnosti. Učinki 
svetlobe, temperature in vlage na tehnične 
lastnosti biocidnega pripravka; reaktivnost 
na embalažo

Obstojnost pri shranjevanju in rok 
uporabe bosta navadno določena na 
podlagi stabilnosti aktivne snovi. V 
primeru hitro razgradljivih aktivnih snovi 
se lahko obstojnost pri shranjevanju in 
rok uporabe določita na druge veljavne 
znanstvene načine, na primer z 
ekstrapolacijo analitičnih podatkov 
aktivne snovi od preskusov o staranju 
proizvodov, dokler ni dosežen prag 
učinkovitosti.

Or.en

Obrazložitev

Standardni preskusi stabilnosti, ki temlejijo na meritvah in količinski oceni aktivne snovi, niso 
ustrezni za proizvode, ki vsebujejo hitro razgradljive aktivne snovi, na primer natrijev 
hipoklorit. Znano je, da se te snovi razgradijo prej, kot je predvideno v sprejetih smernicah 
(omejitve Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo in Svetovne zdravstvene 
organizacije). Zato je v takih primerih ustrezneje, da se obstojnost pri shranjevanju in rok 
uporabe določita na druge načine, na primer z ekstrapolacijo analitičnih podatkov aktivne 
snovi od preskusov o staranju proizvodov, dokler ni dosežen prag učinkovitosti. 

Predlog spremembe 536
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – točka 6.1



PE439.930v03-00 46/70 AM\811563SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Pri raziskavah razdelkov od 6.1.1 do 6.1.3 
se biocidne pripravke, ki niso plini, 
preskuša vsaj na dva načina, eden od 
njiju naj bo oralna uporaba. Izbira 
drugega načina je odvisna od vrste 
pripravka in verjetnega načina 
izpostavljenosti človeka. Pline in hlapne 
tekočine je treba preskušati z vdihavanjem.

 Pri raziskavah razdelkov od 6.1.1 do 6.1.3 
naj bo razvrščanje na podlagi izračuna 
privzeti pristop. Samo v izrednih primerih 
se upošteva uporaba dodatnega in vivo 
preskušanja, in v takih primerih se 
preskusi le najpomembnejši način 
izpostavljenosti. Pline in hlapne tekočine je 
treba preskušati z vdihavanjem.

Or.en

Obrazložitev

Priloga II Direktive 1999/45/ES zagotavlja razvrščanje na podlagi izračuna kot nadomestno 
možnost za odvečno prekušanje in vivo za formulirane pripravke, ki vsebujejo dobro
opredeljene aktivne snovi in druge sestavine. Ta pristop je treba spodbujati v okviru uredbe 
za biocidne pripravke. Glede na raziskave dermalne študije v več kot 99 % primerov nimajo 
dodatne vrednosti nad podatki oralne študije za namene razvrščanja glede na nevarnost in 
onkraj njih. Zahtevane podatke je torej treba revidirati, da bodo odražali te nove ugotovitve.

Predlog spremembe 537
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – točka 6.1.2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.1.2. Dermalna črtano

Or.en

Obrazložitev

To zahtevo za podatke je treba črtati na podlagi prej omenjene analize, glede na katero je 
razvrščanje na podlagi dermalne študije enakovredno ali manj strogo kot razvrščanje na 
podlagi oralne študije v več kot 99 % primerih. Razvrščanje na podlagi dermalne študije torej 
lahko temelji na neposrednem navzkrižnem branju podatkov oralne študije. 
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Predlog spremembe 538
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – točka 6.1.3 – odstavek 1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preskušanje pri vdihavanju je ustrezno le, 
če (i) razvrščanje na podlagi izračuna ni 
izvedljivo in (II) to pomeni glavni način 
izpostavljenost ljudi, pri tem pa je treba 
upoštevti parni tlak snovi in možnost 
izpostavljenosti aerosolom, delcem ali 
kapljicam, ki jih je mogoče vdihniti.
Preskušanje in vivo se najprej izvede 
z metodo razredov akutne toksičnosti. 
Klasični preskus smrtnega odmerka 
(LC50) naj bo uporabljen le v izjemnih 
okoliščinah. Zagotovi se utemeljitev 
uporabe drugega preskusa.

Or.en

Obrazložitev

Priloga II Direktive 1999/45/ES zagotavlja razvrščanje na podlagi izračuna kot nadomestno 
možnost za odvečno prekušanje in vivo za formulirane pripravke, ki vsebujejo dobro 
opredeljene aktivne snovi in druge sestavine. Ta pristop je treba spodbujati v okviru 
regulative za biocidne pripravke. Glede na raziskave dermalne študije v več kot 99 % 
primerov nimajo dodatne vrednosti nad podatki oralne študije za namene razvrščanja glede 
na nevarnost in onkraj njih. Zahtevane podatke je torej treba revidirati, da bodo odražali te 
nove ugotovitve.

Predlog spremembe 539
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – točka 6.1.4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.1.4. Pri biocidnih pripravkih, za katere 
se predvideva izdaja dovoljenja za 
uporabo z drugimi biocidnimi pripravki, 
se, kjer je mogoče, mešanico pripravkov 

črtano
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preskusi v zvezi z akutno dermalno 
toksičnostjo in draženjem kože in oči, 
kakor je ustrezno

Or.en

Obrazložitev

Ta zahteva se črta, saj bi privedla do nepotrebne uporabe vretenčarjev v študijah, ki 
povzročijo smrt ali bolečine, njihova vrednost za javno zdravje pa je omejena oziroma ne 
prinese nič več podatkov od tistih, pridobljenih z drugimi raziskavami akutne toksičnosti. 

Predlog spremembe 540
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – točka 6.2 – odstavek 1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvrščanje na podlagi izračuna mora biti 
privzeti pristop.

Or.en

Obrazložitev

Priloga II Direktive 1999/45/ES izrecno zagotavlja razvrščanje na podlagi izračuna kot 
nadomestno možnost za odvečno prekušanje in vivo za formulirane pripravke, ki vsebujejo 
dobro opredeljene aktivne snovi in druge sestavine. Ta pristop je treba močneje spodbujati v 
okviru regulative za biocidne pripravke. Reference: 

• Direktiva 1999/45/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Predlog spremembe 541
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – točka 6.3 – odstavek 1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvrščanje na podlagi izračuna mora biti 
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privzeti pristop.

Or.en

Obrazložitev

Priloga II Direktive 1999/45/ES izrecno zagotavlja razvrščanje na podlagi izračuna kot 
nadomestno možnost za odvečno prekušanje in vivo za formulirane pripravke, ki vsebujejo 
dobro opredeljene aktivne snovi in druge sestavine. Ta pristop je treba močneje spodbujati v 
okviru regulative za biocidne pripravke. Reference: 

• Direktiva 1999/45/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. Problematično je, da ta naslov ne vsebuje pravil za 
prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo. 

Predlog spremembe 542
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – oddelek 6.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6.4) Podatki o dermalni absorpciji (6.4) Podatki o in vitro dermalni absorpciji

Or. en

Obrazložitev

Smernice OECD za in vitro preskušanje draženja kože so na razpolago od leta 2004 in lahko 
popolnoma nadomestijo metodo in vivo za namene uredbe o biocidnih pripravkih. Posledično 
morajo te zahteve po podatkih izrecno navajati in vitro metodo kot edini potreben in 
sprejemljiv pristop za izpolnjevanje tega končnega oddelka.

Predlog spremembe 543
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – točka 9.2.1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9.2.1. Kjer je potrebno, vsi podatki, ki se 
zahtevajo v oddelku 12 Priloge II,

črtano
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Or.en

Obrazložitev

Navedena zahteva je trenutno brez vsakega opisa posebnih želenih podatkov in ne vsebuje 
pravil za prilagoditev oz. utemeljitve, zakaj pristop razvrščanja na podlagi izračuna ne bi 
zadostoval na podlagi podatkov iz Priloge II za aktivne snovi. 

Predlog spremembe 544
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – oddelek 9.3.1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9.3.1.1. Akutna oralna toksičnost, če 
tovrstne raziskave niso bile že opravljene v 
skladu z oddelkom 7 Priloge II

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s tehničnimi smernicami REACH bi lahko le malokateri (oziroma noben) scenarij 
privedel do tveganja akutne okužbe ptičev, glede na rezultate preskusov s pesticidi kroničnih 
učinkov ni možno zanesljivo ekstrapolirati ali povzeti iz podatkov o akutni toksičnosti. 
Skladno s tem, bo ta zahteva za podatke prispevala malo ali nič k oceni okoljskega tveganja, 
zato jo je treba črtati.

Predlog spremembe 545
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 1 – točka 9.3.3.1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9.3.3.1. Toksičnost za kopenske 
vretenčarje razen ptic

črtano

Or.en



AM\811563SL.doc 51/70 PE439.930v03-00

SL

Obrazložitev

Če ni zagotovljena referenca na smernice, dogovorjene na evropski ali mednarodni ravni, za 
obravnavanje teh zahtev za podatke, se črta. Problematično je, da ta oddelek ne vključuje 
pravil za prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo. 

Predlog spremembe 546
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 2 – točka 6.1.1 – odstavek 1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvrščanje na podlagi izračuna mora biti 
privzeti pristop. Samo v izrednih primerih 
se razmisli o uporabi dodatnega in vivo 
preskušanja, in v takih primerih se 
preskusi le najpomembnejši način 
izpostavljenosti.

Or.en

Obrazložitev

Priloga II Direktive 1999/45/ES zagotavlja razvrščanje na podlagi izračuna kot nadomestno 
možnost za odvečno prekušanje in vivo za formulirane pripravke, ki vsebujejo dobro 
opredeljene aktivne snovi in druge sestavine. Ta pristop je treba spodbujati v okviru 
regulative za biocidne pripravke. Glede na raziskave dermalne študije v več kot 99 % 
primerov nimajo dodatne vrednosti nad podatki oralne študije za namene razvrščanja glede 
na nevarnost in onkraj njih. Zahtevane podatke je torej treba revidirati, da bodo odražali te 
nove ugotovitve.

Predlog spremembe 547
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 2 – točka 6.1.2 – odstavek 1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preskušanje pri vdihavanju je ustrezno le, 
če (i) razvrščanje na podlagi izračuna ni 
izvedljivo in (ii) to pomeni glavni način 
izpostavljenost ljudi.
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Or.en

Obrazložitev

Priloga II Direktive 1999/45/ES zagotavlja razvrščanje na podlagi izračuna kot nadomestno 
možnost za odvečno prekušanje in vivo za formulirane pripravke, ki vsebujejo dobro 
opredeljene aktivne snovi in druge sestavine. Ta pristop je treba spodbujati v okviru 
regulative za biocidne pripravke. Glede na raziskave dermalne študije v več kot 99 % 
primerov nimajo dodatne vrednosti nad podatki oralne študije za namene razvrščanja glede 
na nevarnost in onkraj njih. Zahtevane podatke je torej treba revidirati, da bodo odražali te 
nove ugotovitve.

Predlog spremembe 548
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 2 – točka 6.2.1 – odstavek 1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvrščanje na podlagi izračuna mora biti 
privzeti pristop.

Or.en

Obrazložitev

Priloga II Direktive 1999/45/ES izrecno zagotavlja razvrščanje na podlagi izračuna kot 
nadomestno možnost za odvečno prekušanje in vivo za formulirane pripravke, ki vsebujejo 
dobro opredeljene aktivne snovi in druge sestavine. Ta pristop je treba močneje spodbujati v 
okviru regulative za biocidne pripravke. Reference: 

• Direktiva 1999/45/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. Problematično je, da ta oddelek ne vsebuje pravil za 
prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo. 

Predlog spremembe 549
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 2 – točka 6.2.2 – odstavek 1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvrščanje na podlagi izračuna mora biti 
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privzeti pristop.

Or.en

Obrazložitev

Priloga II Direktive 1999/45/ES izrecno zagotavlja razvrščanje na podlagi izračuna kot 
nadomestno možnost za odvečno prekušanje in vivo za formulirane pripravke, ki vsebujejo 
dobro opredeljene aktivne snovi in druge sestavine. Ta pristop je treba močneje spodbujati v 
okviru regulative za biocidne pripravke. Reference: 

• Direktiva 1999/45/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. Problematično je, da ta oddelek ne vsebuje pravil za 
prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo. 

Predlog spremembe 550
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 2 – točka 6.2.3 – odstavek 1 (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvrščanje na podlagi izračuna mora biti 
privzeti pristop.

Or.en

Obrazložitev

Priloga II Direktive 1999/45/ES izrecno zagotavlja razvrščanje na podlagi izračuna kot 
nadomestno možnost za odvečno prekušanje in vivo za formulirane pripravke, ki vsebujejo 
dobro opredeljene aktivne snovi in druge sestavine. Ta pristop je treba močneje spodbujati v 
okviru regulative za biocidne pripravke. Reference:

Direktiva 1999/45/EShttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML. Problematično je, da ta oddelek ne vsebuje pravil za 
prilagoditev zahtevanih podatkov in vivo.
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Predlog spremembe 551
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 2 – oddelek 9.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9.1. Učinki na ptice črtano

Or. en

Obrazložitev

Ni potrebno za formuliran proizvod. Priloga II Direktive 1999/45/ES izrecno zagotavlja 
razvrščanje na podlagi izračuna kot nadomestno možnost za odvečno prekušanje in vivo za 
formulirane pripravke, ki vsebujejo dobro opredeljene aktivne snovi in druge sestavine. Ta 
pristop je treba močneje spodbujati v okviru regulative za biocidne pripravke.

Predlog spremembe 552
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 2 – oddelek 9.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9.2. Učinki na vodne organizme črtano

Or. en

Obrazložitev

Priloga II Direktive 1999/45/ES izrecno zagotavlja razvrščanje na podlagi izračuna kot 
nadomestno možnost za odvečno prekušanje in vivo za formulirane pripravke, ki vsebujejo 
dobro opredeljene aktivne snovi in druge sestavine. Ta pristop je treba močneje spodbujati 
v okviru regulative za biocidne pripravke.
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Predlog spremembe 553
Julie Girling

Predlog uredbe
Priloga III – naslov 2 – oddelek 9.7.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9.7.2. Sesalci črtano

Or. en

Obrazložitev

Če ni zagotovljena nevedba mernic, dogovorjenih na evropski ali mednarodni ravni, za 
obravnavanje teh zahtev za podatke, se črta.

Predlog spremembe 554
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga IV – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SPLOŠNA PRAVILA ZA 
PRILAGODITEV ZAHTEV ZA 
PODATKE

črtano

Or.en

Obrazložitev

Bistveno je zagotoviti potreben niz podatkov za ocenitev in odobritev aktivnih sestavin, da bi 
zaščitili zdravje ljudi in okolje ter se izognili poslabšanju sedanjih standardov, ki so bili 
določeni z Direktivo o biocidnih pripravkih 98/8/ES. Predlagana uvedba možnosti za izogib 
podatkom nasprotuje prizadevanjem za zaščito zdravja ljudi in okolja. 

Predlog spremembe 555
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga IV – uvodni odstavek 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlagatelj lahko predlaga prilagoditev 
zahtev za podatke, določenih v prilogah II 
in III v skladu s splošnimi pravili iz te 
priloge. Razloge za prilagoditve zahtev za 
podatke je treba jasno navesti pod 
ustreznim naslovom zahtevka, in sicer s 
sklicevanjem na določena pravila iz te 
priloge.

črtano

Or.en

Obrazložitev

Bistveno je zagotoviti potreben niz podatkov za ocenitev in odobritev aktivnih sestavin, da bi 
zaščitili zdravje ljudi in okolje ter se izognili poslabšanju sedanjih standardov, ki so bili 
določeni z Direktivo o biocidnih pripravkih 98/8/ES. Predlagana uvedba možnosti za izogib 
podatkom nasrpotuje prizadevanjem za zaščito zdravja ljudi in okolja. 

Predlog spremembe 556
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1.1.3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.1.3a. Metode izračuna za oceno tveganj 
pripravkov za zdravje
Zahtevanim podatkom za pripravke se 
lahko navadno izognemo v korist pristopa 
izračuna, navedenega v prilogi II 
Direkitve 1999/45/ES, ki velja za vse 
pripravke in upošteva vsa tveganja za 
zdravje snovi v pripravku. Posebne 
smernice so zagotovljene za naslednje 
kategorije negativnih učinkov za zdravje:
– akutni učinki s smrtnim izidom
– trajni učinki po enkratni 
izpostavljenosti, ki nimajo smrtnega izida
– resni učinki po ponovljeni ali daljši 
izpostavljenosti
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– jedki ali dražilni učinki
– učinek preobčutljivosti
– rakotvorni učinek
– mutageni učinek
– učinek strupenosti za razmnoževanje

Or.en

Obrazložitev

Priloga II Direktive 1999/45/ES izrecno zagotavlja razvrščanje na podlagi izračuna kot 
nadomestno možnost za odvečno prekušanje in vivo za formulirane pripravke, ki vsebujejo 
dobro opredeljene aktivne snovi in druge sestavine. Ta pristop je treba močneje spodbujati v 
okviru regulative za biocidne pripravke. Reference: 

• Direktiva 1999/45/ES: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Predlog spremembe 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1.4 – odstavek 2 – točka 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) rezultati so primerni za razvrščanje in 
označevanje ter oceno tveganja in

(2) rezultati so primerni za razvrščanje 
in/ali označevanje ter oceno tveganja; ter

Or.en

Obrazložitev

Nekateri preskusi strupenosti (npr. študije akutnih učinkov) se uporabljajo izključno za 
namene razvrščanja in označevanja, ne pa za oceno tveganja. Pomembno je torej vključiti te 
različne regulativne namene z uporabo besed „in/ali“. 

Predlog spremembe 558
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1.4 – odstavek 2 – točka 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) rezultati so primerni za razvrščanje in 
označevanje ter oceno tveganja in

(2) rezultati so primerni za razvrščanje in/ 
ali označevanje ter oceno tveganja; ter

Or.en

Obrazložitev

Nekateri preskusi strupenosti (npr. študije akutnih učinkov) se uporabljajo izključno za 
namene razvrščanja in označevanja, ne pa za oceno tveganja. Pomembno je torej vključiti te 
različne regulativne namene z uporabo besed „in/ali“. 

Predlog spremembe 559
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1.5 – odstavek 3 – alinea 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

biti primerni za namen razvrščanja in 
označevanja ter ocene tveganja,

– biti primerni za namen razvrščanja in/ali
označevanja ter ocene tveganja,

Or.en

Obrazložitev

Nekateri preskusi strupenosti (npr. študije akutnih učinkov) se uporabljajo izključno za 
namene razvrščanja in označevanja, ne pa za oceno tveganja. Pomembno je torej vključiti te 
različne regulativne namene z uporabo besed „in/ali“. 

Predlog spremembe 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1.5 – odstavek 3 – alinea 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

biti primerni za namen razvrščanja in 
označevanja ter ocene tveganja,

– biti primerni za namen razvrščanja in/ali
označevanja ter ocene tveganja,

Or.en
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Obrazložitev

Nekateri preskusi strupenosti (npr. študije akutnih učinkov) se uporabljajo izključno za 
namene razvrščanja in označevanja, ne pa za oceno tveganja. Pomembno je torej vključiti te 
različne regulativne namene z uporabo besed „in/ali“. 

Predlog spremembe 561
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. PRESKUSI TEHNIČNO NISO 
IZVEDLJIVI

črtano

Preskusi za določeno končno točko se 
lahko opustijo, če študije zaradi lastnosti 
snovi tehnično ni mogoče izvesti: npr. ni 
mogoče uporabiti zelo hlapljivih, visoko 
reaktivnih ali nestabilnih snovi, mešanje 
snovi z vodo lahko povzroči nevarnost 
požara ali eksplozije ali označevanje 
radioaktivnosti snovi, ki se zahteva 
v nekaterih študijah, ni mogoče. Vedno se 
upoštevajo navodila, ki so podana v 
zadevnih poskusne metodah, zlasti 
o tehničnih omejitvah določene metode.

Or.en

Obrazložitev

Bistveno je zagotoviti potreben niz podatkov za ocenitev in odobritev aktivnih sestavin, da bi 
zaščitili zdravje ljudi in okolje ter se izognili poslabšanju sedanjih standardov, ki so bili 
določeni z Direktivo o biocidnih pripravkih 98/8/ES. Predlagana uvedba možnosti za izogib 
podatkom nasprotuje prizadevanjem za zaščito zdravja ljudi in okolja. 

Predlog spremembe 562
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. PRESKUSI GLEDE NA 
IZPOSTAVLJENOST PRIPRAVKOV

črtano

3.1. Preskusi v skladu z oddelkoma 6 in 7 
prilog II in III se lahko opustijo na 
podlagi vidikov izpostavljenosti.
3.2. Vedno se zagotovita primerna 
utemeljitev in dokumentacija. Utemeljitev 
mora temeljiti na oceni izpostavljenosti v 
skladu s tehničnimi navodili.

Or.en

Obrazložitev

Bistveno je zagotoviti potreben niz podatkov za ocenitev in odobritev aktivnih sestavin, da bi 
zaščitili zdravje ljudi in okolje ter se izognili poslabšanju sedanjih standardov, ki so bili 
določeni z Direktivo o biocidnih pripravkih 98/8/ES. Predlagana uvedba možnosti za izogib 
podatkom nasprotuje prizadevanjem za zaščito zdravja ljudi in okolja. 

Predlog spremembe 563
Christa Klaß

Predlog uredbe
Priloga 5 – 9. vrsta pripravkov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pripravki, ki se uporabljajo za zaščito 
vlaknastih ali polimeriziranih materialov, 
na primer izdelkov iz usnja, gume ali 
papirja ali tekstilnih izdelkov in gume s 
preprečevanjem kvara zaradi mikrobov.

Pripravki, ki se uporabljajo za zaščito 
vlaknastih ali polimeriziranih materialov, 
na primer izdelkov iz usnja, gume ali 
papirja ali tekstilnih izdelkov in gume s 
preprečevanjem kvara zaradi mikrobov.

Ti vključujejo proizvode, ki preprečujejo 
nastajanje mikroorganizmov na površini 
(npr. patogenih klic ali klic, ki povzročajo 
neprijeten vonj) in torej omejijo oz. 
preprečijo nastajanje neprijetih vonjav 
in/ali se uporabljajo v druge namene.

Or.de
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Obrazložitev

katalog skupnih pripravkov mora obsegati tudi biocidne pripravke, ki se uporabljajo v 
tekstilnem sektorju. 

Predlog spremembe 564
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Priloga 5 – 20. vrsta pripravkov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 20. vrsta pripravkov: -  20. vrsta pripravkov: – dezinfekcijska 
sredstva za hrano in krmo
Pripravki, ki se uporabljajo za 
dezinfekcijo hrane ali krme z nadzorom 
škodljivih organizmov.

Or.en

Obrazložitev

20. vrsto biocidnih pripravkova („sredstva za konzerviranje hrane ali krme“) je treba 
ohraniti, vendar je treba spremeniti njeno opredelitev, saj ti biocidni pripravki niso sredstva 
za konzerviranje, temveč dezinfekcijska sredstva. Na primer, sredstva za razkuževanje hrane, 
okužene s človeškimi patogeni, kakršen je salmonela, ne izpolnjujejo zahtev iz predpisov o 
krmnih dodatkih. Prav tako ne delujejo kot sredstva za konzerviranje, ki preprečujejo 
poslabšanje živalske krme. Zato je treba te pripravke obravnavati kot dezinfekcijska sredstva.

Predlog spremembe 565
Glenis Willmott

Predlog uredbe
Priloga 5 – 20. vrsta pripravkov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 20. vrsta pripravkov: -  20. vrsta pripravkov: – dezinfekcijska 
sredstva za hrano in krmo
Pripravki, ki se uporabljajo za 
dezinfekcijo hrane ali krme z nadzorom 
škodljivih organizmov.

Or.en
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Obrazložitev

Treba je ohraniti 20. vrsto pripravkov, saj ti biocidni pripravki niso sredstva za 
konzerviranje, temveč dezinfekcijska sredstva. Na primer, sredstva za razkuževanje hrane, 
okužene s človeškimi patogeni, kakršen je salmonela, ne izpolnjujejo zahtev iz predpisov o 
krmnih dodatkih. Seveda pripravki nimajo dobrega vpliva na krmo niti ne izboljšajo njene 
učinkovitosti ali nimajo učinka konzerviranja. Njihov namen je preprečiti okužbe s salmonelo 
jajc, perutnune inr svinjskega mesa, zato se morajo šteti kot dezinfekcisjka sredstva, njihov 
edini namen pa je varovanje zdravja ljudi.

Predlog spremembe 566
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Priloga 5 – 20. vrsta pripravkov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 20. vrsta pripravkov: -  20. vrsta pripravkov: dezinfekcijska 
sredstva za hrano in krmo.
Pripravki, ki se uporabljajo za 
dezinfekcijo hrane ali krme z nadzorom 
škodljivih organizmov.

Or.en

Obrazložitev

Treba je ohraniti 20. vrsto biocidnih pripravkov predhodne direktive („sredstva za 
konzerviranje hrane ali krme“), vendar je treba spremeniti opredelitev, glede na to, da ti 
biocidni pripravki niso sredstva za konzerviranje, temveč dezinfekcijska sredstva (zato je 
stara opredelitev povzročala zmedo). Na primer, sredstva za razkuževanje hrane, okužene s 
človeškimi patogeni, kakršen je salmonela, ne izpolnjujejo zahtev iz predpisov o krmnih 
dodatkih. Seveda pripravki nimajo dobrega vpliva na krmo niti ne izboljšajo njene 
učinkovitosti.

Predlog spremembe 567
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga VI – uvod – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da se zagotovi visoka in usklajena raven 2. Da se zagotovi visoka in usklajena raven 
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zaščite zdravja ljudi in živali ter okolja, se 
opredelijo vsa tveganja, ki izhajajo iz 
uporabe biocidnega pripravka. Da se to 
doseže, se izvede ocena tveganja, s katero 
se ugotovi sprejemljivost ali 
nesprejemljivost vseh tveganj, 
ugotovljenih med predlagano običajno 
uporabo biocidnega pripravka. To se 
opravi z oceno tveganj, povezanih z 
ustreznimi posameznimi sestavinami 
biocidnega pripravka.

zaščite zdravja ljudi in živali ter okolja, se 
opredelijo vsa tveganja, ki izhajajo iz 
uporabe biocidnega pripravka. Da se to 
doseže, se izvede ocena tveganja, s katero 
se ugotovi sprejemljivost ali 
nesprejemljivost vseh tveganj, ugotovljenih 
med predlagano običajno uporabo 
biocidnega pripravka. To se opravi z oceno 
tveganj, povezanih z ustreznimi 
posameznimi sestavinami biocidnega 
pripravka ob ustreznem upoštevanju 
kumulativnih učinkov, kombinacij 
učinkov ter sinergijskih učinkov.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevanje kumulativnih učinkov, kombinacij učinkov ter sinergijskih učinkov je treba 
izrecno vključiti v skupna načela za oceno dokumantacije.

Predlog spremembe 568
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga VI – uvod – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena tveganja je vedno obvezna za 
aktivno snov ali za snovi, ki so prisotne v 
biocidnem pripravku. To naj bi se že 
izvedlo zaradi vključitve aktivne snovi v 
Prilogo I. Po taki oceni tveganja se 
opredeli nevarnost in opravi, če je 
primerno, ocena razmerja med odmerkom 
(koncentracijo) in odzivom (učinkom), ter 
ocena izpostavljenosti, ter pripravi opis 
tveganja. Če količinska ocena tveganja ni 
mogoča, se pripravi kakovostna ocena.

3. Ocena tveganja je vedno obvezna za 
aktivno snov ali za snovi, ki so prisotne v 
biocidnem pripravku. To naj bi se že 
izvedlo zaradi vključitve aktivne snovi v 
Prilogo I. Po taki oceni tveganja se 
opredeli nevarnost in opravi, če je 
primerno, ocena razmerja med odmerkom 
(koncentracijo) in odzivom (učinkom), ter 
ocena izpostavljenosti, ter pripravi opis 
tveganja ob ustreznem upoštevanju 
kumulativnih učinkov, kombinacij 
učinkov ter sinergijskih učinkov. Če 
količinska ocena tveganja ni mogoča, se 
pripravi kakovostna ocena.

Or. en
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Obrazložitev

Upoštevanje kumulativnih učinkov, kombinacij učinkov ter sinergijskih učinkov je treba 
izrecno vključiti v skupna načela za oceno dokumantacije.  

Predlog spremembe 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga VI – uvod – točka 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na enak način, kot je opisano zgoraj, se 
izvedejo dodatne ocene tveganja za vse 
druge pogojno nevarne snovi, prisotne v 
biocidnem pripravku, če je to pomembno 
za njegovo uporabo.

črtano

Or.en

Obrazložitev

Ni sprejemljivo zahtevati ocene tveganja za druge snovi razen aktivnih snovi v biocidnem 
pripravku. To bi privedlo do podvajanja postopkov preskušanja, tudi poskusov na živalih, saj 
je treba tudi vse kemijske sestavine oceniti v okviru področja uporabe uredbe REACH. Vse 
razpoložljive podatke za sestavine, ki so neaktivne snovi, je treba vključiti v dokumentacijo. 

Predlog spremembe 570
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga VI – uvod – točka 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na enak način, kot je opisano zgoraj, se 
izvedejo dodatne ocene tveganja za vse 
druge pogojno nevarne snovi, prisotne v 
biocidnem pripravku, če je to pomembno 
za njegovo uporabo.

črtano

Or.en
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Obrazložitev

Ni sprejemljivo zahtevati ocene tveganja za druge snovi razen aktivnih snovi v biocidnem 
pripravku. To bi privedlo do podvajanja postopkov preskušanja, tudi poskusov na živalih, saj 
je treba tudi vse kemijske sestavine oceniti v okviru področja uporabe uredbe REACH. Vse 
razpoložljive podatke za sestavine, ki so neaktivne snovi, je treba vključiti v dokumentacijo. 

Predlog spremembe 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga VI – ocena – točka 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Za aktivno snov v biocidnem pripravku 
se vedno pripravi ocena tveganja. Če so 
poleg tega v biocidnem pripravku tudi 
druge pogojno nevarne snovi, se ocena 
tveganja pripravi tudi za vsako od njih. 
Ocena tveganja zajema predlagano 
običajno uporabo biocidnega pripravka, 
skupaj z realno najslabšim možnim 
primerom, v katerem so zajeti vsi 
pomembni problemi proizvodnje in 
odstranjevanje samega biocidnega 
pripravka ali katerega koli s pripravkom 
obdelanega materiala.

14. Za aktivno snov v biocidnem pripravku 
se vedno pripravi ocena tveganja. Če so 
poleg tega v biocidnem pripravku tudi 
druge pogojno nevarne snovi, se vsi 
razpoložjivi podatki vključijo v 
dokumentacijo za odobritev biocidnega 
pripravka za vsako od njih. Podatki 
zajemajo predlagano običajno uporabo 
biocidnega pripravka, skupaj z realno 
najslabšim možnim primerom, v katerem 
so zajeti vsi pomembni problemi 
proizvodnje in odstranjevanje samega 
biocidnega pripravka ali katerega koli s 
pripravkom obdelanega materiala.

Or.en

Obrazložitev

Ni sprejemljivo zahtevati ocene tveganja za druge snovi razen aktivnih snovi v biocidnem 
pripravku. To bi privedlo do podvajanja postopkov preskušanja, tudi poskusov na živalih, saj 
je treba tudi vse kemijske sestavine oceniti v okviru področja uporabe uredbe REACH. Vse 
razpoložljive podatke za sestavine, ki so neaktivne snovi, je treba vključiti v dokumentacijo. 

Predlog spremembe 572
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga VI – ocena – točka 14 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Za aktivno snov v biocidnem pripravku 
se vedno pripravi ocena tveganja. Če so 
poleg tega v biocidnem pripravku tudi 
druge pogojno nevarne snovi, se ocena 
tveganja pripravi tudi za vsako od njih. 
Ocena tveganja zajema predlagano 
običajno uporabo biocidnega pripravka, 
skupaj z realno najslabšim možnim 
primerom, v katerem so zajeti vsi 
pomembni problemi proizvodnje in 
odstranjevanje samega biocidnega 
pripravka ali katerega koli s pripravkom 
obdelanega materiala.

14. Za aktivno snov v biocidnem pripravku 
se vedno pripravi ocena tveganja. Če so 
poleg tega v biocidnem pripravku tudi 
druge pogojno nevarne snovi, se vsi 
razpoložjivi podatki vključijo v 
dokumentacijo za odobritev biocidnega 
pripravka  za vsako od njih. Podatki 
zajemajo predlagano običajno uporabo 
biocidnega pripravka, skupaj z realno 
najslabšim možnim primerom, v katerem 
so zajeti vsi pomembni problemi 
proizvodnje in odstranjevanje samega 
biocidnega pripravka ali katerega koli s 
pripravkom obdelanega materiala.

Or.en

Obrazložitev

Glej tudi pripombe k Prilogi VI, uvod, 4. 

Predlog spremembe 573
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga VI – ocena – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15. Za vsako aktivno in vsako pogojno 
nevarno snov, ki je v biocidnem pripravku, 
oceni tveganja sledi, kadar je to mogoče, 
opis nevarnosti in vzpostavitev ustreznih 
koncentracij, pri katerih ni opaziti 
neželenih učinkov (NOAEL). Ocena tudi 
vsebuje, kakor je primerno, oceno razmerja 
med odmerkom (koncentracijo) in 
odzivom (učinkom), skupaj z oceno 
izpostavljenosti in opisom tveganja.

15. Za vsako aktivno in vsako pogojno 
nevarno snov, ki je v biocidnem pripravku, 
oceni tveganja sledi, kadar je to mogoče, 
opis nevarnosti in vzpostavitev ustreznih 
koncentracij, pri katerih ni opaziti 
neželenih učinkov (NOAEL). Ocena tudi 
vsebuje, kakor je primerno, oceno razmerja 
med odmerkom (koncentracijo) in odzivom 
(učinkom), skupaj z oceno izpostavljenosti 
in opisom tveganja ob ustreznem 
upoštevanju kumulativnih učinkov, 
kombinacij učinkov ter sinergijskih 
učinkov.

Or. en
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Obrazložitev

Upoštevanje kumulativnih učinkov, kombinacij učinkov ter sinergijskih učinkov je treba 
izrecno vključiti v skupna načela za oceno dokumantacije.

Predlog spremembe 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Priloga VI  – ocena – točka 20 – alinea 9 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– imunotoksičnost

Or.en

Predlog spremembe 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga VI – ocena – točka 47 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

47. Pristojnim organom se predloži 
podatke, ki jih ta ovrednoti, da oceni, ali 
biocidni pripravek pri svojem učinkovanju 
ne povzroča nepotrebnega trpljenja pri 
ciljnih vretenčarjih. V to je zajeta ocena 
mehanizma, s katerim se učinek doseže, ter 
opaženi vplivi na obnašanje in zdravje 
ciljnih vretenčarjev; če je načrtovani 
učinek ubiti ciljnega vretenčarja, se oceni 
čas, ki je potreben, da nastopi smrt in 
pogoje, v katerih nastopi smrt.

47. Pristojnim organom se predloži 
podatke, ki jih ta ovrednoti, da oceni, ali 
biocidni pripravek pri svojem učinkovanju 
ne povzroča nepotrebnega trpljenja in 
bolečine pri ciljnih vretenčarjih. V to je 
zajeta ocena mehanizma, s katerim se 
učinek doseže, ter opaženi vplivi na 
obnašanje in zdravje ciljnih vretenčarjev; 
če je načrtovani učinek ubiti ciljnega 
vretenčarja, se oceni čas, ki je potreben, da 
nastopi smrt in pogoje, v katerih nastopi 
smrt. Te ugotovitve se za vsak odobren 
biocidni pripravek dajo na voljo javnosti 
na spletni strani Agencije.

Or.en
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Predlog spremembe 576
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Priloga VI – ocena – točka 47 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

47. Pristojnim organom se predloži 
podatke, ki jih ta ovrednoti, da oceni, ali 
biocidni pripravek pri svojem učinkovanju 
ne povzroča nepotrebnega trpljenja pri 
ciljnih vretenčarjih. V to je zajeta ocena 
mehanizma, s katerim se učinek doseže, ter 
opaženi vplivi na obnašanje in zdravje 
ciljnih vretenčarjev; če je načrtovani 
učinek ubiti ciljnega vretenčarja, se oceni 
čas, ki je potreben, da nastopi smrt in 
pogoje, v katerih nastopi smrt.

47. Pristojnim organom se predloži 
podatke, ki jih ta ovrednoti, da oceni, ali 
biocidni pripravek pri svojem učinkovanju 
ne povzroča nepotrebnega trpljenja in 
bolečine pri ciljnih vretenčarjih. V to je 
zajeta ocena mehanizma, s katerim se 
učinek doseže, ter opaženi vplivi na 
obnašanje in zdravje ciljnih vretenčarjev; 
če je načrtovani učinek ubiti ciljnega 
vretenčarja, se oceni čas, ki je potreben, da 
nastopi smrt in pogoje, v katerih nastopi 
smrt. Te ugotovitve se za vsak odobren 
biocidni pripravek dajo na voljo javnosti 
na spletni strani Agencije.

Or.en

Predlog spremembe 577
Michèle Rivasi

Predlog uredbe
Priloga VI – ocena – točka 59 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vrsto in resnost učinka, – vrsto in resnost učinka ob ustreznem 
upoštevanju kumulativnih učinkov, 
kombinacij učinkov ter sinergijskih 
učinkov

Or. en

Obrazložitev

Upoštevanje kumulativnih učinkov, kombinacij učinkov ter sinergijskih učinkov je treba 
obravnavati v postopku odločanja.
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Predlog spremembe 578
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga VI – odločanje – točka 77 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

77. Pristojni organi ali Komisija ne izdajo 
dovoljenja za biocidni pripravek, če 
predvidena koncentracija aktivne snovi ali 
katere druge pogojno nevarne snovi, ali 
ustreznih presnovkov ali razgradnih ali 
reakcijskih produktov, ki se pričakujejo v 
površinski vodi ali njenih sedimentih po 
uporabi biocidnega pripravka v 
predlaganih pogojih uporabe:

77. Pristojni organi ali Komisija ne izdajo 
dovoljenja za biocidni pripravek, če 
predvidena koncentracija aktivne snovi ali 
katere druge pogojno nevarne snovi, ali 
ustreznih presnovkov ali razgradnih ali 
reakcijskih produktov, ki se pričakujejo v 
podtalnici ali površinski vodi ali njenih 
sedimentih po uporabi biocidnega 
pripravka v predlaganih pogojih uporabe:

Or.en

Obrazložitev

Zagotavlja skladnost s standardi določb Skupnosti in mednarodnih sporazumov za zaščito 
voda. 

Predlog spremembe 579
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga VI – odločanje – točka 77 – alinea 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– tvega neizpolnitev ciljev ali standardov, 
določenih v:
– Direktivi 98/83/ES, ali
– Direktivi 2000/60/ES, ali
– Direktivi 2006/118/ES, ali
– Direktivah 2008/56/ES, ali
– Direktivi 2008/105/ES, ali
– mednarodnih sporazumih, ki vsebujejo 
pomembne obveznosti za varstvo morskih 
voda pred onesnaževanjem ali
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Or.en

Obrazložitev

Zagotavlja skladnost s standardi določb Skupnosti in mednarodnih sporazumov za zaščito 
voda. 

Predlog spremembe 580
Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga VI – odločanje – točka 77 – zadnji del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

razen če je znanstveno dokazano, da v 
ustreznih razmerah na prostem ta 
koncentracija ni presežena.

črtano

Or.en

Obrazložitev

Zagotavlja skladnost s standardi določb Skupnosti in mednarodnih sporazumov za zaščito 
voda. 


