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Ändringsförslag 477
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga I – inledning (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ämnen som förtecknats i bilaga I 
omfattar inte nanomaterial, såvida de inte 
specifikt anges.

Or. en

Motivering

Nanomaterial används på grund av deras annorlunda eller förbättrade egenskaper i 
jämförelse med ämnen i bulkform. På grund av deras minimala storlek och den ökning av den 
relativa ytan som detta orsakar kan de medföra nya risker. Därför kräver de en egen 
bedömning. Införande av ett ämne i bilaga I bör inte omfatta nanomaterial, såvida de inte 
specifikt anges, annars skulle nanomaterial få åka ”snålskjuts”. Den ordalydelse som 
föreslås här kommer från förordningen om kosmetika, som också har ett tillvägagångssätt 
med en positivlista för vissa ämnen (inledningen till bilagorna II–VI).

Ändringsförslag 478
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga I – difenakum – rad 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på att det verksamma ämnets 
egenskaper gör det potentiellt långlivat, 
bioackumulerande och toxiskt eller mycket 
långlivat och mycket bioackumulerande, 
ska det verksamma ämnet betraktas som ett 
ämne som kan bytas ut i enlighet med 
artikel 9.

Med tanke på att det verksamma ämnets 
egenskaper uppfyller kraven för att 
klassificeras som reproduktionstoxiska i 
kategori 1A och gör det potentiellt 
långlivat, bioackumulerande och toxiskt 
eller mycket långlivat och mycket 
bioackumulerande, ska det verksamma 
ämnet betraktas som ett kandidatämne för 
substitution i enlighet med artikel 9.

Godkännanden ska ges om följande villkor 
är uppfyllda:

Med beaktande av de risker som fastställts 
för vatten, och att det verksamma ämnet 
är mycket toxiskt för fåglar och däggdjur, 
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risken för förgiftning av spädbarn, 
problemet med resistensbildning och den 
smärta och det långvariga lidande ämnet 
orsakar hos måldjur, ska godkännanden 
ges om följande villkor är uppfyllda:

En allvarlig fara för folkhälsan har visats, 
som inte kan kontrolleras på något annat 
sätt.
Följande riskreducerande åtgärder ska 
vidtas:

(11) Den nominella koncentrationen av det 
verksamma ämnet i produkterna får inte 
överstiga 75 mg/kg och endast 
bruksfärdiga produkter får godkännas.

(11) Den nominella koncentrationen av det 
verksamma ämnet i produkterna får inte 
överstiga 75 mg/kg och endast 
bruksfärdiga produkter får godkännas.

(12) Produkterna ska innehålla ett 
bittermedel och, om så är lämpligt, ett 
färgämne.

(12) Produkterna ska innehålla ett 
bittermedel och, om så är lämpligt, ett 
färgämne.

(13) Produkter får inte användas som 
ströpulver.

(13) Produkter får inte användas som 
ströpulver.

(14) Primär och sekundär exponering av 
människor, icke-måldjur och miljön ska 
minimeras genom att alla lämpliga och 
tillgängliga riskbegränsande åtgärder 
beaktas och tillämpas. I dessa ingår bland 
annat begränsning till endast yrkesmässig 
användning samt fastställande av en övre 
gräns för förpackningsstorlek samt 
införande av krav på att använda
åverkanssäkra och säkra beteslådor.

(14) Primär och sekundär exponering av 
människor, icke-måldjur och miljön ska 
minimeras genom att alla lämpliga och 
tillgängliga riskbegränsande åtgärder 
tillämpas. I dessa ingår bland annat att 
användningen ska vara begränsad till 
endast yrkesmässig användning, att en övre 
gräns för förpackningsstorlek fastställs
samt att endast åverkanssäkra och säkra 
beteslådor ska användas.

Or. en

Motivering

Difenakum är ett mycket problematiskt ämne ur alla aspekter (toxicitet, långlivat, 
bioackumulerande, teratogenicitet, effekter på icke-målorganismer, effekter på människors 
hälsa, målorganismens lidande). Det bör endast användas om det har visats att det 
verksamma ämnet är nödvändigt för att kontrollera ett allvarligt hot mot folkhälsan som inte 
kan kontrolleras på något annat sätt. De riskbegränsande åtgärderna borde göras rättsligt 
bindande. Endast yrkesmässiga användare borde få lova att använda det i enlighet med 
stränga villkor.

Ändringsförslag 479
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Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Dokumentationen om verksamma ämnen 
ska innehålla de uppgifter som behövs för 
att i tillämpliga fall fastställa ett 
acceptabelt dagligt intag (ADI), en 
godtagbar användarexponering (AOEL), en 
förväntad miljökoncentration (PEC) och en 
uppskattad nolleffektkoncentration 
(PNEC).

1. Dokumentationen om verksamma ämnen 
ska innehålla de uppgifter som behövs för 
att fastställa att exponeringen 
underskrider gränsvärdet för 
toxikologiska risker (TTC), eller i 
tillämpliga fall, fastställa ett acceptabelt 
dagligt intag (ADI), en godtagbar 
användarexponering (AOEL), en förväntad 
miljökoncentration (PEC) och en 
uppskattad nolleffektkoncentration 
(PNEC).

Or. en

Motivering

Gränsvärdet för toxikologiska risker är en riskbedömningsmetod som ger en ”sammanvägd 
bedömning” och som används vid säkerhetsbedömning av material som kommer i kontakt 
med livsmedel och andra ämnen med okänd toxicitet men med påvisbart låg risk för 
människor. När denna metod kombineras med känd information och förutsebart beteende slås 
kemikalierna samman i klasser, vilka har egna gränser för godtagbar exponering av 
människor. Om exponeringen ligger under dessa mycket låga nivåer kan man hoppa över 
toxicitetsundersökningarna. Det pågår för närvarande ett projekt som drivs av 
International Life Sciences Institute om utarbetande av en TTC-metod (gränsvärdet för 
toxikologiska risker) för vissa biocidprodukter.

Ändringsförslag 480
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Dokumentationen om verksamma ämnen 
ska innehålla de uppgifter som behövs för 
att i tillämpliga fall fastställa ett 
acceptabelt dagligt intag (ADI), en 
godtagbar användarexponering (AOEL), en 
förväntad miljökoncentration (PEC) och en 

1. Dokumentationen om verksamma ämnen 
ska innehålla de uppgifter som behövs för 
att fastställa att exponeringen 
underskrider gränsvärdet för 
toxikologiska risker (TTC), eller i 
tillämpliga fall, fastställa ett acceptabelt 
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uppskattad nolleffektkoncentration 
(PNEC).

dagligt intag (ADI), en godtagbar 
användarexponering (AOEL), en förväntad 
miljökoncentration (PEC) och en 
uppskattad nolleffektkoncentration 
(PNEC).

Or. en

Motivering

Gränsvärdet för toxikologiska risker är en riskbedömningsmetod som ger en ”sammanvägd 
bedömning” och har utbredd tillämpning vid säkerhetsbedömning av livsmedelstillsatser, 
aromer, material som kommer i kontakt med livsmedel och andra ämnen med okänd toxicitet, 
men där exponeringen av människor är påvisbart låg. När denna metod kombineras med 
känd information om strukturen och förutsebar metabolism eller annat beteende slås 
kemikalierna samman i klasser, vilka var och en har sina gränser för godtagbar exponering 
av människor. Om exponeringen ligger under dessa mycket låga nivåer kan man hoppa över 
toxicitetsundersökningarna.

Ändringsförslag 481
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Försök som lämnats in för godkännande 
ska utföras enligt de metoder som beskrivs 
i rådets förordning (EG) nr 440/20081. Om 
en metod är olämplig eller inte finns 
beskriven ska man dock använda andra 
metoder som om möjligt är internationellt 
erkända, vilket måste styrkas i ansökan.

4. Försök som lämnats in för godkännande 
ska utföras enligt de metoder som beskrivs 
i rådets förordning (EG) nr 440/20081. Om 
en metod är olämplig eller inte finns 
beskriven ska man dock använda andra 
metoder som är lämpliga ur vetenskaplig 
synvinkel, vilket måste styrkas i ansökan.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga ordalydelsen i punkt 4 i bilaga II är inte tillräckligt tydlig och kommer att 
stå i vägen för den användning av alternativ till djurförsök som avses i bilaga IV.

Ändringsförslag 482
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Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Försök som lämnats in för godkännande 
ska utföras enligt de metoder som beskrivs 
i rådets förordning (EG) nr 440/20081. Om 
en metod är olämplig eller inte finns 
beskriven ska man dock använda andra 
metoder som om möjligt är internationellt 
erkända, vilket måste styrkas i ansökan.

4. Försök som lämnats in för godkännande 
ska utföras enligt de metoder som beskrivs 
i rådets förordning (EG) nr 440/20081. Om 
en metod är olämplig eller inte finns 
beskriven ska man dock använda andra 
metoder som är lämpliga ur vetenskaplig 
synvinkel, vilket måste styrkas i ansökan.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga ordalydelsen i punkt 4 i bilaga II är inte tillräckligt tydlig och kommer att 
stå i vägen för den användning av alternativ till djurförsök som avses i bilaga IV.

Ändringsförslag 483
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning I – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan nya tester görs för att bestämma de 
egenskaper som anges i denna bilaga ska 
alla tillgängliga in vitro-data, in vivo-data, 
historiska humandata, data från giltiga 
(Q)SAR och data från strukturlika ämnen 
utvärderas. In vivo-testning med frätande 
ämnen i koncentrations-/dosnivåer som 
förorsakar frätskador ska undvikas. Inför 
ett test bör ytterligare vägledning om 
teststrategier beaktas utöver denna bilaga.

Innan nya tester görs för att bestämma de 
egenskaper som anges i denna bilaga ska 
alla tillgängliga in vitro-data, in vivo-data, 
historiska humandata, data från giltiga 
(Q)SAR och data från strukturlika ämnen 
utvärderas. In vivo-testning med frätande 
ämnen i koncentrations-/dosnivåer som 
förorsakar frätskador ska undvikas. Inför 
ett test bör experter på alternativ till 
djurförsök höras om ytterligare 
vägledning om intelligenta teststrategier 
utöver denna bilaga.

Or. en
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Motivering

Man måste göra det tydligt att råd från experter på ”3R-principen” behövs. Sökanden bör 
stödjas i utformandet av intelligenta teststrategier för att undvika onödiga försök och 
dubbelarbete och för att minimera djurförsöken.

Ändringsförslag 484
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning I – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan nya tester görs för att bestämma de 
egenskaper som anges i denna bilaga ska 
alla tillgängliga in vitro-data, in vivo-data, 
historiska humandata, data från giltiga 
(Q)SAR och data från strukturlika ämnen 
utvärderas. In vivo-testning med frätande 
ämnen i koncentrations-/dosnivåer som 
förorsakar frätskador ska undvikas. Inför 
ett test bör ytterligare vägledning om 
teststrategier beaktas utöver denna bilaga.

Innan nya tester görs för att bestämma de 
egenskaper som anges i denna bilaga ska 
alla tillgängliga in vitro-data, in vivo-data, 
historiska humandata, data från giltiga 
(Q)SAR och data från strukturlika ämnen 
utvärderas. In vivo-testning med frätande 
ämnen i koncentrations-/dosnivåer som 
förorsakar frätskador ska undvikas. Inför 
ett test bör experter på alternativ till 
djurförsök höras om ytterligare 
vägledning om intelligenta teststrategier 
utöver denna bilaga.

Or. en

Motivering

Man måste göra det tydligt att råd från experter behövs. Sökanden bör stödjas i utformandet 
av intelligenta teststrategier för att undvika onödiga försök och dubbelarbete och för att 
minimera djurförsöken.

Ändringsförslag 485
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.1.1. Ingen undersökning krävs utgår
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– om ämnet är klassificerat som frätande 
eller irriterande för huden, eller
om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) eller 
bas (pH > 11,5), eller
– om ämnet är brandfarligt i luft vid 
rumstemperatur, eller
– om ämnet är klassificerat som mycket 
giftigt vid hudkontakt, eller
– om undersökningen av akut toxicitet vid 
administrering via huden inte tyder på 
hudirritation vid dosering upp till 
gränsvärdet (2 000 mg/kg kroppsvikt).

Or. en

Motivering

Den 23 juli 2009 antog Europeiska kommissionen två in vitro-metoder för att testa 
hudirritation, nämligen testmetoderna ”EpiDerm SIT” och ”SkinEthic RHE”. Följaktligen 
behövs det inte längre några in vivo-test avseende hudirritation och dessa bör strykas från 
uppgiftskraven i bilaga II. Den första anpassningen till den tekniska utvecklingen i förordning 
(EG) nr 440/2208 omfattade nya riktlinjer för in vitro-försök avseende hudirritation som kan 
ersätta in vivo-metoden för de syften som avses i denna förordning. Alltså behövs 
in vivo-metoder inte längre och de bör utgå.

Ändringsförslag 486
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2.1. Ingen undersökning krävs utgår
– om ämnet är klassificerat som 
irriterande för ögonen med risk för att 
ögonen allvarligt skadas, eller
– om ämnet är klassificerat som frätande 
för huden, dock endast om den sökande 
klassificerat ämnet som irriterande för 
ögonen, eller
om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) eller 
bas (pH > 11,5), eller
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– om ämnet är brandfarligt i luft vid 
rumstemperatur.

Or. en

Motivering

OECD antog officiellt den 7 september 2009 två alternativa metoder som Health Effects Test 
Guidelines (riktlinjer för test av hälsoeffekter) för att bedöma allvarlig ögonirriation. De nya 
testriktlinjerna har kallats ”Test Guidelines TG 437: Bovine corneal opacity and permeability 
(BCOP)” och ”TG 438: Isolated chicken-eye assay (ICE)”. Följaktligen bör in vivo-testet 
avseende ögonirritation utgå från uppgiftskraven i bilaga II.

Ändringsförslag 487
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3. En bedömning för detta resultatmått 
ska omfatta dessa på varandra följande 
steg:

6.3. En bedömning för detta resultatmått 
ska omfatta dessa på varandra följande 
steg:

1. En bedömning av tillgängliga human-, 
djur- och alternativa data.

1. En bedömning av tillgängliga human-, 
djur- och alternativa data.

2. In vivo-testning. 2. In vivo-testning.

Steg 2 krävs inte Steg 2 krävs inte
– om tillgänglig information tyder på att 
ämnet bör klassificeras för 
hudsensibilisering eller frätande 
egenskaper, eller

– om tillgänglig information tyder på att 
ämnet bör klassificeras för 
hudsensibilisering eller frätande 
egenskaper, eller

om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) eller 
bas (pH > 11,5), eller

om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) eller 
bas (pH > 11,5), eller

– om ämnet är brandfarligt i luft vid 
rumstemperatur.

– om ämnet är brandfarligt i luft vid 
rumstemperatur.

LLNA-test (Murine Local Lymph Node 
Assay) är förstahandsvalet för in vivo-
testning. Endast i undantagsfall bör något 
annat test användas. En motivering bör 
anges för användning av en annan metod.

rLLNA-test (reduced Murine Local Lymph 
Node Assay) är förstahandsvalet för 
in vivo-testning som screeningmetod för 
att skilja mellan sensibiliserande och icke 
sensibiliserande ämnen. Ett komplett 
LLNA-test bör utformas när man vet att 
en bedömning av 
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sensibiliseringspotentialen behövs. Endast 
i undantagsfall bör något annat test 
användas. En motivering bör anges för 
användning av en annan metod.

Or. en

Motivering

Som en åtgärd för att minska antalet använda försöksdjur bör en mindre version av 
LLNA-testet (reduced Murine Local Lymph Node Assay, rLLNA-test) utföras för att skilja 
mellan sensibiliserande och icke sensibiliserande ämnen. Jämför också med det tillhörande 
yttrandet från ECVAM:s vetenskapliga rådgivande kommitté (ESAC) av den 
27 september 2009.

Ändringsförslag 488
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.4. Vid positiva resultat i 
mutagenitetsstudierna i bilaga V eller VI 
ska lämpliga mutagenitetsstudier in vivo 
övervägas.

6.4. Vid positiva resultat i 
mutagenitetsstudierna i bilaga V eller VI 
ska lämpliga mutagenitetsstudier in vivo 
övervägas.

För nya ämnen rekommenderas en 
bedömning av parametrarna i ett 
in vivo-test av mikrokärnor som ingår i en 
undersökning av toxicitet vid upprepad 
dosering under 28 eller 90 dagar.

Or. en

Motivering

I undersökningar enligt nivå I undersöks ett antal olika verkningssätt för 
mutagenicitet/toxicitet, vilka måste undersökas samtidigt som en del av metoden för 
”sammanvägd bedömning”, så att man får en fullständig och tydlig bild.

Ändringsförslag 489
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Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.4.1. Vid positiva resultat ska ytterligare 
undersökningar av mutageniteten 
övervägas.

6.4.1. Vid positiva resultat ska ytterligare 
undersökningar av mutageniteten 
övervägas. En sådan undersökning måste 
inte genomföras när det gäller 
antimikrobiella ämnen eller beredningar.

Or. en

Ändringsförslag 490
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.4.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.4.3. Undersökningen behöver vanligen
inte utföras om adekvata uppgifter från ett 
tillförlitligt test av genmutationer på 
däggdjur in vivo är tillgängliga.

6.4.3. Undersökningen behöver inte utföras 
om adekvata uppgifter från ett tillförlitligt 
test av genmutationer på däggdjur in vivo 
är tillgängliga någon annanstans.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att sökanden inte skulle ha genomfört in vivo-undersökningarna själv, 
eller om de utfördes på sökandens uppdrag.

Ändringsförslag 491
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.4.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.4.4 Om ett positivt resultat erhålls i 
någon av undersökningarna av in 

6.4.4. Om ett positivt resultat erhålls i 
någon av undersökningarna av 
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vitro-genotoxicitet på nivå I och det inte 
redan finns några resultat från en in vivo-
undersökning, ska den sökande föreslå en 
cellgenotoxicitetsstudie i somatiska celler 
in vivo.

in vitro-genotoxicitet på nivå I och det inte 
redan finns några resultat från en in vivo-
undersökning, ska den sökande föreslå en 
cellgenotoxicitetsstudie i somatiska celler 
in vivo. För nya ämnen bör det vara 
möjligt att bedöma parametrarna i ett 
in vivo-test av mikrokärnor som ingår i en 
undersökning av toxicitet vid upprepad 
dosering under 28 eller 90 dagar.

Or. en

Motivering

Det har blivit allt vanligare i läkemedelssektorn att ta med test av mikrokärnor i allmänna 
toxicitetsundersökningar under 28 eller 90 dagar på råttor, som ett sätt att effektivt erhålla 
mutagenicitetsuppgifter utan en fristående in vivo-undersökning. Enligt denna testmetod 
bestäms induktion av mikrokärnor genom insamling av perifert blod vid flera tidpunkter 
under undersökningens gång, samt insamling från benmärg vid testets slut.

Ändringsförslag 492
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.5. Ingen undersökning krävs i allmänhet 6.5. Ingen undersökning krävs i allmänhet

– om ämnet är klassificerat som frätande 
för huden.

– om ämnet är klassificerat som frätande 
för huden.

Utöver informationen avseende oralt 
intag (6.5.1) ska, för andra ämnen än 
gaser, den information som anges under 
6.5.2–6.5.3 lämnas för åtminstone 
ytterligare en exponeringsväg. Valet av 
den andra exponeringsvägen beror på 
ämnets karaktär och hur det är sannolikt 
att människor exponeras. Om det endast 
finns en exponeringsväg behöver 
information endast tillhandahållas om 
denna exponeringsväg.

Or. en
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Motivering

Man bör inte kräva eller uppmuntra till undersökningar av akut toxicitet som använder sig av 
flera exponeringsvägar. Två nyligen utförda undersökningar av retrospektiva uppgifter i vilka 
man undersökte samstämmigheten mellan lagstadgad klassificering av flera 
hundra verksamma ämnen i jordbrukskemikalier och biocidprodukter och nästan 
2 000 industrikemikalier avseende akut oral och dermal toxicitet och toxicitet vid inandning 
visade att undersökningar av dermal toxicitet inte tillförde något mervärde utöver de 
uppgifter som härrörde från undersökningar av oral toxicitet för riskklassificering i över 
99 procent av fallen. Uppgiftskraven bör ses över för att beakta dessa nya resultat.

Ändringsförslag 493
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.5.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.5.1. Ingen undersökning krävs om en 
undersökning av akut toxicitet genom 
inandning (6.5.2) finns att tillgå.

6.5.1. Ingen undersökning krävs om en 
undersökning av akut toxicitet genom 
inandning (6.5.2) finns att tillgå.

Metoden för bestämning av akut 
toxicitetsklass är förstahandsvalet för 
in vivo-testning. Endast under 
exceptionella omständigheter får någon 
annan metod användas och i så fall ska 
en motivering anges.

Or. en

Motivering

Metoden för att bestämma akut toxicitet måste specificeras för att minimera antalet använda 
djur. I rådets förordning (EG) nr 440/2008 föreslås både metoden för bestämning av akut 
toxicitetsklass och metoden med fasta särskiljande doser. Med metoden för bestämning av 
akut toxicitetsklass används färre djur än med metoden med fasta särskiljande doser och den 
bör därför vara förstahandsvalet.

Ändringsförslag 494
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.5.2



AM\811563SV.doc 15/71 PE439.930v03-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.5.2. Testning genom inandning är 
lämpligt om det är sannolikt att människor
exponeras via inandning, med hänsyn till 
ämnets ångtryck och/eller möjlig 
exponering för aerosoler, partiklar eller 
droppar som är av en sådan storlek att de 
kan inandas.

6.5.2. Testning genom inandning är 
lämpligt endast om detta utgör den 
primära vägen för exponering av
människor, med hänsyn till ämnets 
ångtryck och/eller möjlig exponering för 
aerosoler, partiklar eller droppar som är av 
en sådan storlek att de kan inandas. 
Metoden för bestämning av akut 
toxicitetsklass är förstahandsvalet för 
in vivo-testning. Endast under 
exceptionella omständigheter får det 
klassiska testet ”50 % letal koncentration” 
(LC50-värde) användas. En motivering 
bör anges för användning av en annan 
metod.

Or. en

Motivering

Testning via flera olika exponeringsvägar borde inte vara nödvändigt om riskklassificering är 
huvudsyftet. En översyn av uppgiftskraven för att undvika överflödiga undersökningar skulle 
avsevärt minska kostnaderna och användningen av försöksdjur. I de fall då inandning utgör 
den primära vägen för exponering av människor ska OECD:s riktlinje för minskning av 
antalet försöksdjur genom metoden för bestämning av akut toxicitetsklass användas i stället 
för den klassiska metoden med letal dos.

Ändringsförslag 495
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.5.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.5.3. Testning på huden är lämpligt utgår
1. om inandning av ämnet är osannolikt, 
och
2. om det är sannolikt att ämnet kommer i 
kontakt med huden vid produktion 
och/eller användning, och
3. om ämnets fysikalisk-kemiska och 
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toxikologiska egenskaper tyder på en 
potential för att ämnet i betydande 
utsträckning absorberas via huden.

Or. en

Motivering

Detta uppgiftskrav bör utgå på grund av den ovannämnda undersökningen, i vilken man fann 
att klassificering utifrån dermal toxicitet var samstämmig med, eller mindre allvarlig, än 
klassificering utifrån oral toxicitet i över 99 procent av fallen. Klassificering av dermal 
toxicitet kan därför grundas på en direkt överföring av uppgifter om oral toxicitet.

Ändringsförslag 496
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.6.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.6.1. Undersökningen av akut toxicitet 
(28 dagar) behöver inte göras

6.6.1. Undersökningen av akut toxicitet 
(28 dagar) behöver inte göras

– om tillförlitliga resultat från en 
undersökning av subkronisk (90 dagar) 
eller kronisk toxicitet är tillgängliga, under 
förutsättning att lämplig art, dosering, 
lösningsmedel och administreringsväg 
använts, eller

om tillförlitliga resultat från en 
undersökning av subkronisk (90 dagar) 
eller kronisk toxicitet är tillgängliga eller 
planeras, under förutsättning att lämplig 
art, dosering, lösningsmedel och 
administreringsväg använts eller kommer 
att användas, eller

– om ämnet omedelbart sönderdelas och 
det finns tillräckliga uppgifter om 
sönderdelningsprodukterna, eller

– om ämnet omedelbart sönderdelas och 
det finns tillräckliga uppgifter om 
sönderdelningsprodukterna, eller

– om relevant exponering av människor 
kan uteslutas i enlighet med bilaga IV, 
avsnitt 3.

– om relevant exponering av människor 
kan uteslutas i enlighet med bilaga IV, 
avsnitt 3.

Lämplig administreringsväg ska väljas på 
grundval av följande:
Testning på huden är lämpligt Testning ska genomföras genom oralt 

intag om inte
1. om inandning av ämnet är osannolikt, 
och

1. den primära vägen för exponering av 
människor kommer att vara via huden, 
och ett av följande villkor är uppfyllt:
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– de fysikalisk-kemiska och toxikologiska 
egenskaperna, inbegripet en 
undersökning in vitro av dermal 
penetration (exempelvis OECD TG 428), 
tyder på att biotillgängligheten via huden 
kommer att vara betydande,
– betydande dermal toxicitet eller dermal 
penetration noteras för strukturlika 
ämnen,

2. om det är sannolikt att ämnet kommer i 
kontakt med huden vid produktion 
och/eller användning, och

2. den primära vägen för exponering av 
människor kommer att vara via inandning, 
med hänsyn till ämnets ångtryck och
sannolik frekvens av, storlek på och 
varaktighet av exponering för aerosoler, 
partiklar eller droppar som är av en sådan 
storlek att de kan inandas.

3. om ämnets fysikalisk-kemiska och 
toxikologiska egenskaper tyder på en 
potential för att ämnet i betydande 
utsträckning absorberas via huden.
Testning genom inandning är lämpligt om 
det är sannolikt att människor exponeras
via inandning, med hänsyn till ämnets 
ångtryck och/eller möjlig exponering för 
aerosoler, partiklar eller droppar som är av 
en sådan storlek att de kan inandas.

Testning ska endast utföras via en 
exponeringsväg. Toxicitetsuppskattningar 
via andra exponeringsvägar ska grunda 
sig på farmakokinetiska modeller.

Den sökande ska föreslå en undersökning 
av subkronisk toxicitet (90 dagar) (nivå II, 
punkt 6.6.2) om exponeringen av 
människor har en sådan frekvens och 
varaktighet att det är lämpligt att göra en 
kronisk toxicitetsstudie,

Den sökande ska föreslå en undersökning 
av subkronisk toxicitet (90 dagar) (nivå II, 
punkt 6.6.2) i stället för en 
28-dagarsstudie om

och om något av följande villkor är 
uppfyllt:

exponeringen av människor har en sådan 
frekvens och varaktighet att det är lämpligt 
att göra en toxicitetsstudie som varar > 
1 månad och < 12 månader och
tillgängliga uppgifter tyder på att ämnets 
kinetiska eller andra egenskaper eller dess 
metaboliter är sådana att negativa effekter 
skulle kunna förbli oupptäckta i en 
undersökning av subkronisk toxicitet,

– Andra tillgängliga uppgifter tyder på att 
ämnet har en farlig egenskap som inte 
kan upptäckas vid en undersökning av 
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subkronisk toxicitet.

För ämnen som på molekylär nivå hänger 
samman med kända organspecifika 
toxiska ämnen (exempelvis neurotoxiska), 
bör ytterligare relevanta parametrar om 
möjligt undersökas med en 28-
dagarsstudie eller en 90-dagarsstudie i 
stället för med en fristående studie, som 
en neurotoxicitetsstudie. Ytterligare 
fristående undersökningar bör begränsas 
till exceptionella omständigheter.

– Korrekt utformade toxikokinetiska 
undersökningar visar att ämnet eller dess 
metaboliter ackumuleras i vissa vävnader 
eller organ. Detta skulle sannolikt inte 
upptäckas i en undersökning av akut 
toxicitet, men kan ge skadliga effekter vid 
långvarig exponering.
Ytterligare undersökningar ska föreslås av 
den sökande eller kan krävas
– om NOAEL inte kan fastställas i 
28- eller i 90-dagarsundersökningen, 
såvida detta inte beror på att det inte 
förekommer några skadliga toxiska 
effekter, eller
– om toxiciteten ger anledning till särskild 
oro (t.ex. allvarliga effekter), eller
– om det finns indikationer på en effekt 
men tillgängliga uppgifter inte är 
adekvata för toxikologisk utvärdering 
och/eller riskkarakterisering; i sådana fall 
kan det också vara lämpligare att göra 
särskilda toxicitetsstudier som är 
utformade för att studera dessa effekter 
(t.ex. immunotoxicitet eller 
neurotoxicitet), eller
– om den exponeringsväg som används i 
den ursprungliga undersökningen med 
upprepad dosering var olämplig med 
tanke på den förväntade 
exponeringsvägen för människor och 
man inte kan göra någon extrapolering 
från en exponeringsväg till en annan, 
eller
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– om exponeringen väcker särskilda 
farhågor (t.ex. om användningen i 
konsumentprodukter leder till 
exponeringsnivåer i närheten av de 
dosnivåer vid vilka man kan förvänta sig 
att ämnet är toxiskt för människor), eller
– om effekter som uppkommer med 
ämnen vars molekylstruktur är tydligt 
besläktad med det ämne som studeras, 
inte registreras i 28- eller i 
90-dagarsundersökningen

Or. en

Motivering

Det behövs bara endera en 28-dagarsstudie eller en 90-dagarsstudie. Ingen betydande ny 
kunskap kommer fram genom att använda båda. Att kombinera resultat är en allmänt 
godtagen metod för att förbättra testernas effektivitet och bör uppmuntras som ett sätt minska 
bruket av fristående neurotoxicitetstudier och andra ”särskilda” studier.

Ändringsförslag 497
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.6.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.6.2. Undersökningen av subkronisk 
toxicitet (90 dagar) behöver inte göras

6.6.2. Undersökningen av subkronisk 
toxicitet (90 dagar) behöver inte göras

– om en tillförlitlig akut toxicitetsstudie 
(28 dagar) är tillgänglig och denna visar på 
allvarliga toxiska effekter i enlighet med de 
kriterier som gäller för klassificering av 
ämnet som R48, och det observerade 
NOAEL-28 dagar, med tillämpning av 
lämplig osäkerhetsfaktor, möjliggör en 
extrapolering till NOAEL-90 dagar för 
samma exponeringsväg, eller

– om en tillförlitlig akut toxicitetsstudie 
(28 dagar) är tillgänglig och denna visar på 
allvarliga toxiska effekter i enlighet med de 
kriterier som gäller för klassificering av 
ämnet som R48, och det observerade 
NOAEL-28 dagar, med tillämpning av 
lämplig osäkerhetsfaktor, möjliggör en 
extrapolering till NOAEL-90 dagar för
samma exponeringsväg, eller

– om en tillförlitlig undersökning av 
kronisk toxicitet är tillgänglig, under 
förutsättning att en lämplig art och 
administreringsväg använts, eller

– om en tillförlitlig undersökning av 
kronisk toxicitet är tillgänglig, under
förutsättning att en lämplig art och 
administreringsväg använts, eller

– om ämnet omedelbart sönderdelas och – om ämnet omedelbart sönderdelas och 
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det finns tillräckliga uppgifter om 
sönderdelningsprodukterna (såväl 
beträffande systemiska effekter som 
effekterna på upptagsplatsen), eller

det finns tillräckliga uppgifter om 
sönderdelningsprodukterna (såväl 
beträffande systemiska effekter som 
effekterna på upptagsplatsen), eller

– om ämnet är föga reaktivt, olösligt och 
inte kan inandas och det dessutom inte 
finns något som tyder på att det absorberas 
eller att det är toxiskt i ett korttidstest på 28 
dagar, särskilt om ett sådant mönster är 
kopplat till en begränsad exponering av 
människor.

– om ämnet är föga reaktivt, olösligt och 
inte kan inandas och det dessutom inte 
finns något som tyder på att det absorberas 
eller att det är toxiskt i ett korttidstest på 28 
dagar, särskilt om ett sådant mönster är 
kopplat till en begränsad exponering av 
människor.

Lämplig administreringsväg ska väljas på 
grundval av följande:
Testning på huden är lämpligt Testning ska genomföras genom oralt 

intag om inte
1. om det är sannolikt att ämnet kommer i 
kontakt med huden vid produktion 
och/eller användning, och

1. den primära vägen för exponering av 
människor kommer att vara via huden, 
och ett av följande villkor är uppfyllt:
– de fysikalisk-kemiska och toxikologiska 
egenskaperna, inbegripet en 
undersökning in vitro av dermal 
penetration (exempelvis OECD TG 428), 
tyder på att biotillgängligheten via huden 
kommer att vara betydande,
– betydande dermal toxicitet eller dermal 
penetration noteras för strukturlika 
ämnen,

2. om ämnets fysikalisk-kemiska 
egenskaper tyder på att ämnet i betydande 
utsträckning absorberas via huden, och

2. den primära vägen för exponering av 
människor kommer att vara via 
inandning, med hänsyn till ämnets 
ångtryck och sannolik frekvens av, storlek 
på och varaktighet av exponering för 
aerosoler, partiklar eller droppar som är 
av en sådan storlek att de kan inandas.

3. om något av följande villkor är 
uppfyllt:
– Ämnet befinns i ett test av akut dermal 
toxicitet vara toxiskt i lägre doser än vid 
test av oral toxicitet.
Systemiska effekter eller andra tecken på 
absorption noteras vid undersökning av 
hud- och/eller ögonirritation.
– In vitro-tester tyder på betydande 
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absorption via huden.
– Betydande dermal toxicitet eller dermal 
penetration noteras för strukturlika 
ämnen.
Testning genom inandning är lämpligt
– om det är sannolikt att människor 
exponeras via inandning, med hänsyn till 
ämnets ångtryck och/eller möjlig 
exponering för aerosoler, partiklar eller 
droppar som är av en sådan storlek att de 
kan inandas.

Testning ska utföras via en 
exponeringsväg. Toxicitetsuppskattningar 
via andra exponeringsvägar ska grunda 
sig på farmakokinetiska modeller.

Ytterligare undersökningar ska föreslås av 
den sökande eller kan krävas

För ämnen som på molekylär nivå hänger 
samman med kända organspecifika 
toxiska (exempelvis neurotoxiska) ämnen, 
bör ytterligare relevanta parametrar om 
möjligt undersökas med en 28-
dagarsstudie eller en 90-dagarsstudie i 
stället för med en fristående studie, som 
en neurotoxicitetsstudie. Ytterligare 
fristående undersökningar bör begränsas 
till exceptionella omständigheter.

– om NOAEL inte kan fastställas i 
90-dagarsundersökningen, såvida detta 
inte beror på att det inte förekommer 
några skadliga toxiska effekter,
– om toxiciteten ger anledning till särskild 
oro (t.ex. allvarliga effekter),
– om det finns indikationer på en effekt 
men tillgängliga uppgifter inte är 
adekvata för toxikologisk utvärdering 
och/eller riskkarakterisering; i sådana fall 
kan det också vara lämpligare att göra 
särskilda toxicitetsstudier som är 
utformade för att studera dessa effekter 
(t.ex. immunotoxicitet eller 
neurotoxicitet), eller
– om exponeringen väcker särskilda 
farhågor (t.ex. om användningen i 
konsumentprodukter leder till 
exponeringsnivåer i närheten av de 
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dosnivåer vid vilka man kan förvänta sig 
att ämnet är toxiskt för människor).

Or. en

Motivering

Det behövs bara endera en 28-dagarsstudie eller en 90-dagarsstudie. Ingen betydande ny 
kunskap kommer fram genom att använda båda. Att kombinera resultat är en allmänt 
godtagen metod för att förbättra testernas effektivitet och bör uppmuntras som ett sätt minska 
bruket av fristående neurotoxicitetstudier och andra ”särskilda” studier.

Ändringsförslag 498
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.6.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.6.3. En kronisk toxicitetsstudie vid 
upprepad dosering (≥ 12 månader) kan 
föreslås av den sökande eller kan krävas 
om exponeringen av människor har en 
sådan frekvens och varaktighet att detta 
tyder på att det är lämpligt att göra en 
långtidsundersökning, och om ett av 
följande villkor är uppfyllt:

6.6.3. En kronisk toxicitetsstudie vid 
upprepad dosering (≥ 12 månader) kan 
föreslås av den sökande eller kan krävas 
endast om

– exponeringen av människor har en sådan 
frekvens, storlek och varaktighet att detta 
tyder på att det är lämpligt att göra en 
riskbedömning av kronisk toxicitet, och 

– Om allvarliga toxiska effekter som ger 
anledning till särskild oro noteras i 
28-dagars- eller 90-
dagarsundersökningen, men tillgängliga 
uppgifter inte räcker för att göra en 
toxikologisk utvärdering eller 
riskkarakterisering.

– om tillämpning av en lämplig 
osäkerhetsfaktor inte skulle ge tillräckligt 
skydd för riskbedömningsändamål.

– Om effekter som uppkommer med 
ämnen vars molekylstruktur är tydligt 
besläktad med det ämne som studeras, 
inte registreras i 28-dagars- eller 
90-dagarsundersökningen.
– Om ämnet kan ha en farlig egenskap Om det också krävs uppgifter om 
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som inte kan upptäckas i en 
90-dagarsundersökning.

cancerframkallande egenskaper och dessa 
inte finns lätt tillgängliga bör kroniska 
toxicitetsstudier vid upprepad dosering 
och studier av cancerframkallande 
egenskaper utföras med tillämpning av 
det kombinerade 
undersökningsprotokollet OECD TG 453.

Or. en

Motivering

Kroniska toxicitetsstudier är dyra både i ekonomiska termer och med tanke på djurens välfärd 
och kan i allmänhet undvikas genom att lämpliga statistiska metoder används (exempelvis 
extrapolering från studier av akut toxicitet). I exceptionella fall när det anses att empiriska 
uppgifter behövs bör testning endast utföras med hjälp av en enda art, och när man också 
behandlar cancerrisker bör en kombinerad undersökning av toxicitet och cancerframkallande 
egenskaper krävas i stället för separata, fristående studier för dessa två slags effekter.

Ändringsförslag 499
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.6.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.6.4. Ytterligare undersökningar ska 
föreslås av den sökande eller kan krävas

utgår

– om toxiciteten ger anledning till särskild 
oro (t.ex. allvarliga effekter),
– om det finns indikationer på en effekt 
men tillgängliga uppgifter inte är 
adekvata för toxikologisk utvärdering 
och/eller riskkarakterisering; i sådana fall 
kan det också vara lämpligare att göra 
särskilda toxicitetsstudier som är 
utformade för att studera dessa effekter 
(t.ex. immunotoxicitet eller 
neurotoxicitet), eller
– om exponeringen väcker särskilda 
farhågor (t.ex. om användningen i 
konsumentprodukter leder till 
exponeringsnivåer i närheten av de 
dosnivåer vid vilka toxicitet noteras).
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Om ett ämne är känt för att ha en skadlig 
effekt på fruktsamheten och uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som Repr 
Cat 1A eller 1B: Kan skada fertilitet 
(H360F), och tillgängliga uppgifter 
lämpar sig som underlag för en ingående 
riskbedömning, krävs ingen ytterligare 
testning avseende fertilitet. Testning av 
utvecklingstoxicitet måste däremot tas 
under övervägande.

Or. en

Motivering

Onödig upprepning av åtgärder som redan uttryckts i leden 6.6.2., 6.6.3. och 6.7.

Ändringsförslag 500
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.7. Ingen undersökning krävs 6.7. Ingen undersökning krävs
– om ämnet är känt för att vara en 
genotoxisk carcinogen och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet är känt för att vara en 
genotoxisk carcinogen och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla 
mutationer i bakterieceller och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla 
mutationer i könsceller och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet har låg toxikologisk aktivitet 
(inga tecken på toxicitet i något av de 
tillgängliga testerna), och om det på 
grundval av toxikokinetiska uppgifter kan 
bevisas att det inte förekommer någon 
systemisk adsorbtion via relevanta 
exponeringsvägar (t.ex. om 
koncentrationerna i plasma/blod ligger 
under detektionsgränsen vid användning av 
en känslig metod och om ämnet och 
metaboliter av ämnet inte förekommer i 
urin, galla eller utandningsluft) och om 
exponeringen av människor är obefintlig 

– om ämnet har låg toxikologisk aktivitet 
(inga tecken på toxicitet i något av de 
tillgängliga testerna), och om det på 
grundval av toxikokinetiska uppgifter kan 
bevisas att det inte förekommer någon 
systemisk adsorbtion via relevanta 
exponeringsvägar (t.ex. om 
koncentrationerna i plasma/blod ligger 
under detektionsgränsen vid användning av 
en känslig metod och om ämnet och 
metaboliter av ämnet inte förekommer i 
urin, galla eller utandningsluft) och om 
exponeringen av människor är obefintlig 
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eller obetydlig. eller obetydlig.
Om ett ämne är känt för att ha en skadlig 
effekt på fruktsamheten och uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som Repr 
Cat 1A eller 1B: Kan skada fertilitet 
(H360F), och tillgängliga uppgifter lämpar 
sig som underlag för en ingående 
riskbedömning, krävs ingen ytterligare 
testning avseende fertilitet. Testning av 
utvecklingstoxicitet måste däremot tas 
under övervägande.

Om ett ämne är känt för att ha en skadlig 
effekt på fruktsamheten (exempelvis på 
grund av patologiska fynd från testiklar 
eller parametrar avseende spermier från 
90-dagarsstudier med upprepad dosering)
och uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som Repr Cat 1A eller 1B: 
Kan skada fertilitet (H360F), och 
tillgängliga uppgifter lämpar sig som 
underlag för en ingående riskbedömning, 
krävs ingen ytterligare testning avseende 
fertilitet. Testning av utvecklingstoxicitet 
före födseln måste däremot tas under 
övervägande.

Om ett ämne är känt för att orsaka 
utvecklingstoxicitet och uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
Repr Cat 1A eller 1B: Kan skada det 
ofödda barnet (H360D), och tillgängliga 
uppgifter lämpar sig som underlag för en 
ingående riskbedömning, krävs ingen 
ytterligare testning avseende 
utvecklingstoxicitet. Testning av effekterna 
på fruktsamheten måste däremot tas under 
övervägande.

Om ett ämne är känt för att orsaka 
utvecklingstoxicitet och uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
Repr Cat 1A eller 1B: Kan skada det 
ofödda barnet (H360D), och tillgängliga 
uppgifter lämpar sig som underlag för en 
ingående riskbedömning, krävs ingen 
ytterligare testning avseende 
utvecklingstoxicitet. Testning av effekterna 
på fruktsamheten måste däremot tas under 
övervägande.

Or. en

Motivering

Det behövdes ett konkret exempel på negativa effekter på reproduktionen från ett slags studier 
som inte omfattar flera generationer. Det exempel som ges belyser att negativa effekter på 
manlig fertilitet ofta kan upptäckas vid en 90-dagarsstudie med upprepad dosering, som 
kostar mindre och använder många gånger färre försöksdjur än en specifik studie av 
reproduktionstoxicitet.

Ändringsförslag 501
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.7.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE439.930v03-00 26/71 AM\811563SV.doc

SV

6.7.1. Ingen undersökning krävs 6.7.1. Ingen undersökning krävs
– om ämnet är känt för att vara en 
genotoxisk carcinogen och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet är känt för att vara en 
genotoxisk carcinogen och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla 
mutationer i bakterieceller och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla 
mutationer i könsceller och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om relevant exponering av människor 
kan uteslutas i enlighet med bilaga IV, 
avsnitt 3, eller

– det inte finns någon betydande 
exponering av människor i enlighet med 
bilaga IV, avsnitt 3, eller

– om en undersökning av fosterskadande 
effekter före födseln (nivå II, 6.7.2) eller en 
undersökning av reproduktionstoxicitet på 
två generationer (nivå II, 6.7.3) finns att 
tillgå.

– om en undersökning av fosterskadande 
effekter före födseln (nivå II, 6.7.2) eller en 
undersökning av reproduktionstoxicitet på 
en eller två generationer (nivå II, 6.7.3) 
finns att tillgå. 

Om ett ämne är känt för att ha en skadlig 
effekt på fruktsamheten och uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
Repr Cat 1A eller 1B: Kan skada fertilitet 
(H360F), och tillgängliga uppgifter lämpar 
sig som underlag för en ingående 
riskbedömning, krävs ingen ytterligare 
testning avseende fertilitet. Testning av 
utvecklingstoxicitet måste däremot tas 
under övervägande.

Om ett ämne är känt för att ha en skadlig 
effekt på fruktsamheten och uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
Repr Cat 1A eller 1B: Kan skada fertilitet 
(H360F), och tillgängliga uppgifter lämpar 
sig som underlag för en ingående 
riskbedömning, krävs ingen ytterligare 
testning avseende fertilitet. Testning av 
utvecklingstoxicitet före födseln måste 
däremot tas under övervägande.

Om ett ämne är känt för att orsaka 
utvecklingstoxicitet och uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som Repr 
Cat 1A eller 1B: Kan skada det ofödda 
barnet (H360D), och tillgängliga uppgifter 
lämpar sig som underlag för en ingående 
riskbedömning, krävs ingen ytterligare 
testning avseende utvecklingstoxicitet.
Testning av effekterna på fruktsamheten 
måste däremot tas under övervägande.

Om ett ämne är känt för att orsaka 
utvecklingstoxicitet och uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som Repr 
Cat 1A eller 1B: Kan skada det ofödda 
barnet (H360D), och tillgängliga uppgifter 
lämpar sig som underlag för en ingående 
riskbedömning, krävs ingen ytterligare 
testning avseende utvecklingstoxicitet.
Testning av effekterna på fruktsamheten 
måste däremot tas under övervägande.

I de fall där det finns allvarlig oro för 
möjliga skadliga effekter på fruktsamheten 
eller utvecklingen, finns det möjlighet för 
den sökande att föreslå antingen en 
undersökning av fosterskadande effekter 
före födseln (nivå II, punkt 6.7.2) eller en 
undersökning av reproduktionstoxicitet på
två generationer (bilaga II, punkt 6.7.3) i 
stället för screening-undersökningen.

I de fall där det finns allvarlig oro för 
möjliga skadliga effekter på fruktsamheten 
eller utvecklingen, finns det möjlighet för 
den sökande att föreslå en förbättrad
undersökning av reproduktionstoxicitet på 
en generation, med eller utan en modul 
för fosterskadande effekter före födseln
(bilaga II, punkt 6.7.3) i stället för 
screening-undersökningen.
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Or. en

Motivering

Mindre tekniska redigeringar; se motiveringen till punkt 6.7.3 för ytterligare diskussion.

Ändringsförslag 502
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.7.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.7.2. Undersökningen ska inledningsvis
göras på en art. Ett beslut om behovet av 
att genomföra en undersökning på denna 
mängdnivå eller nästa till en andra art 
bör baseras på resultaten från det första 
testet och alla andra relevanta uppgifter 
som är tillgängliga.

6.7.2. Undersökningen ska göras på en art, 
om möjligt i kombination med en 
förbättrad undersökning av 
reproduktionstoxicitet på en generation 
(nivå II, punkt 6.7.3).

Or. en

Motivering

I en retrospektiv översyn av ämnen i EU:s databas för nya kemikalier avslöjas att färre än 
5 procent av de ämnen som testats för fosterskadande effekter klassificeras som skadliga för 
fosterutvecklingen. Eftersom denna effekt förekommer så sällan är det sannolikt att ”falskt 
negativa” resultat genom studier på en enda art är lika sällsynta. Å andra sidan kan 
rutinstudier på en andra art ge för många falskt positiva resultat, vilket allvarligt försvårar 
en försöksstrategis specificitet. Man bör i sig varken kräva eller uppmuntra till försök på en 
andra art.

Ändringsförslag 503
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.7.3 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.7.3. Undersökning av 
reproduktionstoxicitet på två generationer, 
en art, honor och hanar, såvida en sådan 

6.7.3. Förbättrad undersökning av 
reproduktionstoxicitet på en generation, en 
art, honor och hanar. Administreringsvägen 
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undersökning inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i 
nivå I. Administreringsvägen ska väljas 
med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor.

ska väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor.

Or. en

Motivering

Man bör inte kräva eller uppmuntra till rutinmässiga undersökningar på flera generationer. 
Nyligen utförda undersökningar av retrospektiva uppgifter avseende över 350 undersökningar 
på två generationer har visat att avel av en andra generation i cirka 99 procent av fallen inte 
bidrog med något vare sig till den lagstiftade klassificeringen eller riskbedömningen, som 
man inte kunde ha fått från uppgifter om den första generationen. Uppgiftskraven bör ses 
över för att beakta denna viktiga innovation.

Ändringsförslag 504
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.7.3 – kolumn 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.7.3. Undersökningen ska inledningsvis 
göras på en art. Ett beslut om behovet av 
att genomföra en undersökning på denna 
mängdnivå eller nästa till en andra art 
bör baseras på resultaten från det första 
testet och alla andra relevanta uppgifter 
som är tillgängliga.

utgår

Or. en

Motivering

Hänvisning till utförande av en undersökning på två generationer och en andra art var ett 
misstag som infördes i ett tidigt utkast till Reach. Detta misstag har rättats till sedan dess och 
bör inte bevaras för all framtid i förordningen om biocidprodukter.

Ändringsförslag 505
Julie Girling

Förslag till förordning
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Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.8.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.8.1. Undersökning av upptag genom 
huden

6.8.1. In vitro-undersökning av upptag 
genom huden

Or. en

Motivering

Det har funnits en OECD-testriktlinje tillgänglig för undersökning in vitro av hudirritation 
sedan 2004 och den är kan fullständigt ersätta in vivo-metoden för de syften som anges i 
förordningen om biocidprodukter. Följaktligen bör dessa uppgiftskrav särskilt nämna 
in vitro-metoden som den enda metod som behövs eller är godtagbar för att uppnå dessa 
resultat.

Ändringsförslag 506
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 6.9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.9. En undersökning av 
cancerframkallande egenskaper kan 
föreslås av den sökande eller kan krävas

6.9. En undersökning av 
cancerframkallande egenskaper kan 
föreslås av den sökande eller kan krävas

– om ämnet har en utbredd användning och 
det finns bevis för frekvent eller långsiktig 
exponering av människor, och

– om ämnet har en utbredd användning och 
det finns bevis för frekvent eller långsiktig 
exponering av människor, och

– om ämnet klassificeras som mutagent i 
kategori 2 eller om uppgifter från 
undersökningar med upprepad dosering 
tyder på att ämnet kan ge upphov till 
hyperplasi och/eller pre-neoplastiska 
skador.

– om ämnet klassificeras som mutagent i 
kategori 2 eller om uppgifter från 
undersökningar med upprepad dosering 
tyder på att ämnet kan ge upphov till 
hyperplasi och/eller pre-neoplastiska 
skador.

Om ämnet klassificeras som mutagent i 
kategori 1A eller 1B, blir huvudantagandet 
att sannolikheten talar för en genotoxisk 
mekanism för cancerogenitet. I så fall ska 
det normalt inte krävas något test av 
cancerframkallande egenskaper.

Om ämnet klassificeras som mutagent i 
kategori 1A eller 1B, blir huvudantagandet 
att sannolikheten talar för en genotoxisk 
mekanism för cancerogenitet. I så fall ska 
det normalt inte krävas något test av 
cancerframkallande egenskaper.

Om det också krävs uppgifter om kronisk 
toxicitet och dessa inte finns lätt 
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tillgängliga ska studier av 
cancerframkallande egenskaper och 
kroniska toxicitetsstudier vid upprepad 
dosering utföras med tillämpning av det 
kombinerade undersökningsprotokollet 
OECD TG 453.

Or. en

Motivering

Studier av cancerframkallande egenskaper är dyra både i ekonomiska termer och med tanke 
på djurens välfärd och kan generellt undvikas genom att man analyserar uppgifter om 
mutagenicitet/genotoxicitet (det är allmänt accepterat att ämnen som inte är genotoxiska 
in vivo inte heller är genotoxiska carcinogener). När det anses att empiriska uppgifter behövs 
bör testning endast utföras med hjälp av en enda art, och när man också behandlar kronisk 
toxicitet bör en kombinerad undersökning av kronisk toxicitet och cancerframkallande 
egenskaper krävas i stället för separata, fristående studier för dessa två slags resultatmått.

Ändringsförslag 507
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 7.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.1. Krav på testning av akvatisk toxicitet 
med ryggradsdjur får undantas om ett 
ämnes användningsområde inte tyder på 
någon betydande potential för exponering 
av den akvatiska miljön.

7.1. Den sökande ska föreslå testning av 
kronisk toxicitet om bedömningen enligt 
nivå I tyder på att effekterna på 
vattenlevande organismer behöver 
undersökas närmare. Valet av tester beror 
på resultaten av bedömningen enligt nivå I.

Den sökande ska föreslå testning av 
kronisk toxicitet om bedömningen enligt 
nivå I tyder på att effekterna på 
vattenlevande organismer behöver 
undersökas närmare. Valet av tester beror 
på resultaten av bedömningen enligt nivå I.

Or. en

Motivering

Kravet på testning av akvatisk toxicitet bör vara exponeringsbaserat snarare än ovillkorligt, 
särskilt med avseende på testning av ryggradsdjur.
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Ändringsförslag 508
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 7.1.3 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.1.3. Test av akut toxicitet på fisk: Den 
sökande får överväga att testa kronisk 
toxicitet i stället för akut toxicitet.

7.1.3. Test av akut toxicitet på fisk: 
Tröskelvärdesmetoden.

Or. en

Motivering

Den av ECVAM godkända ”tröskelvärdesmetoden” behandlar toxicitet hos fisk genom att 
ursprungligen tillämpa ett test med en enda koncentration (gränsvärdestest) som kräver färre 
antal fiskar jämfört med det fullständiga testet av akut toxicitet hos fisk. Valet av en enda 
koncentration utgår från härledning av en tröskelkoncentration från uppgifter om toxicitet på 
alger och Daphnia (punkt 7.1.1). Toxiciteten på fisk testas sedan vid tröskelkoncentrationen. 
Om inga döda djur upptäcks i gränsvärdestestet kan tröskelkoncentrationen användas för att 
ersätta “50 % letal koncentration” (LC50-värde) vid fortsatt bedömning av faror eller risker.

Ändringsförslag 509
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 7.1.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.1.6. Test av kronisk toxicitet på fisk 
(såvida en sådan test inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven på 
nivå I).

7.1.6. Test av kronisk toxicitet på fisk, om 
ämnets användningsområde och/eller 
fysikalisk-kemiska egenskaper ger 
anledning till det. 

Information ska lämnas under en av 
punkterna 7.1.6.1, 7.1.6.2 och 7.1.6.3.

Information ska lämnas under en av 
punkterna 7.1.6.1, 7.1.6.2 och 7.1.6.3.

Or. en

Motivering

För närvarande finns inga villkor fastställda för att nivå II-studier ska inledas. Rimliga 
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villkor omfattar emellertid användningsområden/exponering och fysikalisk-kemiska 
egenskaper.

Ändringsförslag 510
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 7.4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.4.1. Undersökningar av akut toxicitet på 
en annan icke-akvatisk organism som inte 
är målorganism

utgår

Or. en

Motivering

Det framgår inte klart vilken undersökning som avses i detta uppgiftskrav. Den enda 
icke-akvatiska artgrupp som vanligtvis ingår i akuta ekotoxikologiska studier är fåglar och ett 
separat avsnitt om uppgiftskrav avseende fåglar har tagits med på en annan plats. Om 
ytterligare specificitet inte tillhandahålls, inbegripet hänvisning till en av EU eller 
internationellt godkänd testriktlinje, bör detta krav strykas.

Ändringsförslag 511
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 8.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.1. Identifiering av alla ämnen som ligger 
inom räckvidden för förteckning I eller II i 
bilagan till direktiv 80/68/EEG om skydd 
för grundvatten mot förorening genom 
vissa farliga ämnen1

8.1. Identifiering av alla ämnen som ligger 
inom räckvidden för förteckning I eller II i 
bilagan till direktiv 80/68/EEG om skydd 
för grundvatten mot förorening genom 
vissa farliga ämnen1, del B i bilaga I till 
direktiv 98/83/EG om kvaliteten på 
dricksvatten eller bilaga X till 
direktiv 2000/60/EG om upprättande av 
en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område

Or. en
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Motivering

De åtgärder som behövs för att skydda människor, djur och miljön bör också omfatta 
identifiering av de ämnen som är relevanta för drickvattnet och vattenpolitiken i allmänhet.

Ändringsförslag 512
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 11.1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11.1a. Det får inte krävas uppgifter om 
toxicitet på fåglar om inte ett ämnes 
användningsområde tyder på betydande 
potential för exponering av eller skadliga 
effekter på fåglar.

Or. en

Motivering

Kravet på testning av toxicitet på fåglar bör vara exponeringsbaserat snarare än ovillkorligt, 
särskilt med tanke på intresset för att minimera tester på ryggradsdjur.

Ändringsförslag 513
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 11.1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11.1.1. Akut oral toxicitet – detta behöver 
inte göras om en fågelart valts för 
undersökningen i punkt 7.4.1.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt Reach vetenskapliga vägledning leder få (om ens några) scenarier till akuta 
förgiftningsrisker för fåglar och rön från bekämpningsmedel tyder på att långtidseffekter inte 
tillförlitligt kan extrapoleras eller härledas från uppgifter om akut toxicitet. Följaktligen 
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kommer detta uppgiftskrav att bidra lite eller inte alls vid bedömning av en miljörisk och bör 
därför strykas.

Ändringsförslag 514
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 11.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11.1.2. Korttidstoxicitet – åtta dagars 
foderstudie på minst en art (annan än 
kyckling)

11.1.2. Korttidstoxicitet – åtta dagars 
foderstudie på en art

Or. en

Motivering

Studier av toxicitet på fåglar via fodret, där det finns anledning till sådana på grund av 
användningsområde och andra hänsyn, bör vara strikt begränsade till en enda art.

Ändringsförslag 515
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 11.1.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11.1.3. Denna studie behövs inte om 
fodertoxicitetsstudien (punkt 11.1.2) visar 
att LC50 ligger över 2 000 mg/kg.

Or. en

Motivering

Referens: Reach:s vetenskapliga vägledning: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_r7c_en.p
df?vers=20_08_08

Ändringsförslag 516
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Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – leden 11.2–11.2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11.2. Effekter på akvatiska organismer utgår
11.2.1. Förlängd toxicitet för en lämplig 
fiskart
11.2.2. Effekter på reproduktions- och 
tillväxttakt för en lämplig fiskart
11.2.3. Bioackumulering i en lämplig 
fiskart
11.2.4. Reproduktions- och tillväxttakt för 
Daphnia magna

Or. en

Motivering

Denna punkt är en dubblering av punkt 7.1 och bör strykas.

Ändringsförslag 517
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 1 – tabellen – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Klassificering och märkning utgår

Or. en

Motivering

Om inte specifika uppgiftskrav tillhandahålls, samtidigt som anpassningsbestämmelser, bör 
denna punkt strykas.

Ändringsförslag 518
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Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 2 – led 5.2.1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En bedömning av detta resultatmått ska 
omfatta dessa på varandra följande steg:
1. En bedömning av tillgängliga uppgifter 
avseende människor och djur samt 
alternativa uppgifter.
2. In vivo-testning.
rLLNA-test (reduced Murine Local 
Lymph Node Assay) är förstahandsvalet 
för in vivo-testning som screeningmetod 
för att skilja mellan sensibiliserande och 
icke sensibiliserande ämnen. Ett komplett 
LLNA-test bör utformas när man vet att 
en bedömning av 
sensibiliseringspotentialen behövs. Endast 
under exceptionella omständigheter får 
någon annan metod användas och i så 
fall ska en motivering anges.

Or. en

Motivering

Den av ECVAM godkända ”mindre” versionen av LLNA-testet (reduced Murine Local Lymph 
Node Assay, rLLNA-test) bör bara förstahandsmetoden för att skilja mellan 
hudsensibiliserande och icke hudsensibiliserande ämnen. Referens: ECVAM:s yttrande om 
godkännande: http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. 
Det är ett problem att detta avsnitt inte i) omfattar bestämmelser för anpassning av 
in vivo-uppgiftskrav eller ii) fastställer på EU-nivå eller internationellt accepterade 
testriktlinjer för att uppfylla uppgiftskrav, vilket är särskilt avgörande när det gäller 
mikrobiella agens.

Ändringsförslag 519
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 2 – led 5.2.2 – stycke 1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Testning ska genomföras genom oralt 
intag om inte den primära vägen för 
exponering av människor förväntas vara 
via inandning, Testning ska utföras via 
endast en enda exponeringsväg.

Or. en

Motivering

Såsom diskuterats ovan i punkt 6.5.1 borde testning via flera olika exponeringsvägar inte 
vara nödvändigt om riskklassificering är huvudsyftet. En översyn av uppgiftskraven för att 
undvika överflödiga undersökningar skulle avsevärt minska kostnaderna och användningen 
av försöksdjur. Det är ett problem att detta avsnitt inte i) omfattar bestämmelser för 
anpassning av in vivo-uppgiftskrav eller ii) fastställer, på EU-nivå eller internationellt, 
accepterade testriktlinjer för att uppfylla uppgiftskrav, vilket är särskilt avgörande när det 
gäller mikrobiella agens. 

Ändringsförslag 520
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 2 – led 5.2.2.2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Testning genom inandning är lämpligt 
endast om detta utgör den primära vägen 
för exponering av människor.

Or. en

Motivering

Såsom diskuterats ovan borde testning via flera olika exponeringsvägar inte vara nödvändigt 
om riskklassificering är huvudsyftet. En översyn av uppgiftskraven för att undvika överflödiga 
undersökningar skulle avsevärt minska kostnaderna och användningen av försöksdjur. Det är 
ett problem att detta avsnitt inte i) omfattar bestämmelser för anpassning av in vivo-
uppgiftskrav eller ii) fastställer, på EU-nivå eller internationellt, accepterade testriktlinjer för 
att uppfylla uppgiftskrav, vilket är särskilt avgörande när det gäller mikrobiella agens. 

Ändringsförslag 521
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Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 2 – led 5.2.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.2.2.3. Intraperitoneal/subkutan 
enkeldos

utgår

Or. en

Motivering

Varken intraperitoneal eller subkutan injicering är relevanta exponeringsvägar. Följaktligen 
är värdet av sådana studier för bedömningen av risken för människor tvivelaktigt och detta 
uppgiftskrav bör strykas. Det är ett problem att detta avsnitt inte i) omfattar bestämmelser för 
anpassning av in vivo-uppgiftskrav eller ii) fastställer, på EU-nivå eller internationellt, 
accepterade testriktlinjer för att uppfylla uppgiftskrav, vilket är särskilt avgörande när det 
gäller mikrobiella agens.

Ändringsförslag 522
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 2 – led 5.2.5 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Testning ska genomföras genom oralt 
intag om inte den primära vägen för 
exponering förväntas vara via inandning. 
Testning ska utföras via endast en enda 
exponeringsväg.

Or. en

Motivering

Det bör inte vara nödvändigt eller uppmuntras till testning via flera exponeringsvägar. Det är 
ett problem att detta avsnitt inte i) omfattar bestämmelser för anpassning av in vivo-
uppgiftskrav eller ii) fastställer, på EU-nivå eller internationellt, accepterade testriktlinjer för 
att uppfylla uppgiftskrav, vilket är särskilt avgörande när det gäller mikrobiella agens.

Ändringsförslag 523
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Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 2 – led 5.2.5.1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Testning genom inandning är lämpligt 
endast om detta utgör den primära vägen 
för exponering av människor.

Or. en

Motivering

Det bör inte vara nödvändigt eller uppmuntras till testning via flera exponeringsvägar. Det är 
ett problem att detta avsnitt inte i) omfattar bestämmelser för anpassning av 
in vivo-uppgiftskrav eller ii) fastställer, på EU-nivå eller internationellt, accepterade 
testriktlinjer för att uppfylla uppgiftskrav, vilket är särskilt avgörande när det gäller 
mikrobiella agens.

Ändringsförslag 524
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 2 – led 5.3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Testning kan utgå om det inte finns några 
belägg för specifik toxicitet i tidigare 
studier.

Or. en

Motivering

Detta bör vara ett villkorat krav på nivå II. Det är ett problem att detta avsnitt inte i) omfattar 
bestämmelser för anpassning av in vivo-uppgiftskrav eller ii) fastställer, på EU-nivå eller 
internationellt, accepterade testriktlinjer för att uppfylla uppgiftskrav, vilket är särskilt 
avgörande när det gäller mikrobiella agens. 

Ändringsförslag 525
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Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 2 – led 5.4 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För nya ämnen bör det vara möjligt att 
bedöma parametrarna i ett in vivo-test av 
mikrokärnor som ingår i en undersökning 
av toxicitet vid upprepad dosering.

Or. en

Motivering

Det har blivit allt vanligare i läkemedelssektorn att ta med test av mikrokärnor i allmänna 
toxicitetsundersökningar under 28 eller 90 dagar på råttor, som ett sätt att effektivt erhålla 
mutagenicitetsuppgifter utan en fristående in vivo-undersökning. Denna punkt borde 
i) omfatta bestämmelser för anpassning av in vivo-uppgiftskrav eller ii) fastställa, på EU-nivå 
eller internationellt, accepterade testriktlinjer för att uppfylla uppgiftskrav, vilket är särskilt 
avgörande när det gäller mikrobiella agens.

Ändringsförslag 526
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 2 – led 5.5 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Testning kan utgå om det inte finns några 
belägg för genotoxicitet i studier på 
kroppsceller.

Or. en

Motivering

Detta bör vara ett villkorat krav på nivå II. Det är ett problem att detta avsnitt inte i) omfattar 
bestämmelser för anpassning av in vivo-uppgiftskrav eller ii) fastställer, på EU-nivå eller 
internationellt, accepterade testriktlinjer för att uppfylla uppgiftskrav, vilket är särskilt 
avgörande när det gäller mikrobiella agens.

Ändringsförslag 527
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Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 2 – led 8.1 – stycke 1 och 2(nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En foderstudie av toxicitet på fåglar med 
hjälp av en enda art får föreslås om ett 
ämnes användningsområde tyder på 
potential för betydande exponering av 
fåglar.
En reproduktionsstudie på fåglar krävs 
inte generellt, och är inte lämplig om 
fodertoxicitetsstudien (punkt 8.1.1) visar 
att LC50 ligger över 5 000 mg/kg.

Or. en

Motivering

Studier av toxicitet på fåglar via fodret, där det finns anledning till sådana på grund av 
användningsområde och andra hänsyn, bör vara strikt begränsade till en enda art. Referens: 
• Reach vetenskapliga vägledning: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08. Det är ett problem att detta avsnitt inte 
i) omfattar bestämmelser för anpassning av in vivo-uppgiftskrav eller ii) fastställer, på 
EU-nivå eller internationellt, accepterade testriktlinjer för att uppfylla uppgiftskrav, vilket är 
särskilt avgörande när det gäller mikrobiella agens.

Ändringsförslag 528
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 2 – led 8.2.1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krav på testning av akvatisk toxicitet med 
ryggradsdjur kan utgå om ett ämnes 
användningsområde inte tyder på någon 
betydande potential för exponering av den 
akvatiska miljön.

Or. en
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Motivering

Kravet på testning av akvatisk toxicitet bör vara exponeringsbaserat snarare än ovillkorligt, 
särskilt med avseende på testning av ryggradsdjur. Det är ett problem att avdelning 2 i 
bilaga II inte i) omfattar bestämmelser för anpassning av in vivo-uppgiftskrav eller 
ii) fastställer, på EU-nivå eller internationellt, accepterade testriktlinjer för att uppfylla 
uppgiftskrav, vilket är särskilt avgörande när det gäller mikrobiella agens.

Ändringsförslag 529
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga II – avdelning 2 – led 8.7.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.7.2. Däggdjur utgår

Or. en

Motivering

Om det inte ges någon hänvisning till av EU eller internationellt godkända testriktlinjer 
avseende detta uppgiftskrav bör det strykas. 

Ändringsförslag 530
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Dokumentationen om verksamma 
ämnen ska innehålla de uppgifter som 
behövs för att i tillämpliga fall fastställa ett 
acceptabelt dagligt intag (ADI), en 
godtagbar användarexponering (AOEL), en 
förväntad miljökoncentration (PEC) och en 
uppskattad nolleffektkoncentration 
(PNEC).

1. Dokumentationen om biocidprodukter
ska innehålla de uppgifter som behövs för 
att fastställa att exponeringen 
underskrider gränsvärdet för 
toxikologiska risker (TTC), eller i 
tillämpliga fall, fastställa ett acceptabelt 
dagligt intag (ADI), en godtagbar 
användarexponering (AOEL), en förväntad 
miljökoncentration (PEC) och en 
uppskattad nolleffektkoncentration 
(PNEC).
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Or. en

Motivering

Gränsvärdet för toxikologiska risker är en riskbedömningsmetod som ger en ”sammanvägd 
bedömning” och har utbredd tillämpning vid säkerhetsbedömning av livsmedelstillsatser, 
aromer, material som kommer i kontakt med livsmedel och andra ämnen med okänd toxicitet, 
men där exponeringen av människor är påvisbart låg. När denna metod kombineras med 
känd information om strukturen och förutsagd metabolism eller annat beteende slås 
kemikalierna samman i klasser, vilka var och en har sina gränser för godtagbar exponering 
av människor. Om exponeringen ligger under dessa mycket låga nivåer kan man hoppa över 
toxicitetsundersökningarna. 

Ändringsförslag 531
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Försök som lämnats in för godkännande 
ska utföras enligt de metoder som beskrivs 
i förordning (EG) nr 440/2008. Om en 
metod är olämplig eller inte finns 
beskriven ska man dock använda andra 
metoder som om möjligt är internationellt 
erkända, vilket måste styrkas i ansökan.

5. Försök som lämnats in för godkännande 
ska utföras enligt de metoder som beskrivs 
i rådets förordning (EG) nr 440/2008. 
Metoder som förtecknats i bilaga I 
omfattar inte nanomaterial, såvida de inte 
specifikt anges. Om en metod är olämplig 
eller inte finns beskriven ska man dock 
använda andra metoder som om möjligt är 
internationellt erkända, och vilkas giltighet
måste styrkas i ansökan.

Or. en

Motivering

Nanomaterial används på grund av deras annorlunda eller förbättrade egenskaper i 
jämförelse med ämnen i bulkform. På grund av deras minimala storlek och den ökning av den 
relativa ytan som detta orsakar kan de medföra nya risker. Kommissionens berörda 
vetenskapliga kommitté har dragit slutsatsen att kunskaperna om metoderna för såväl 
uppskattningar av exponering som fastställande av faror måste vidareutvecklas, godkännas 
och standardiseras för nanomaterial. De metoder som finns idag är tillämpliga på kemikalier 
i bulkform och kan inte antas ge relevanta uppgifter, om man inte tydligt specificerar detta.

Ändringsförslag 532
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Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Försök som lämnats in för godkännande 
ska utföras enligt de metoder som beskrivs 
i förordning (EG) nr 440/2008. Om en 
metod är olämplig eller inte finns 
beskriven ska man dock använda andra 
metoder som om möjligt är internationellt 
erkända, vilket måste styrkas i ansökan.

5. Försök som lämnats in för godkännande 
ska utföras enligt de metoder som beskrivs 
i rådets förordning (EG) nr 440/2008. Om 
en metod är olämplig eller inte finns 
beskriven ska man dock använda andra 
metoder som är tillfredsställande ur 
vetenskaplig synvinkel, vilket måste 
styrkas i ansökan.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga ordalydelsen i punkt 5 i bilaga III är inte tillräckligt tydlig och kommer att 
stå i vägen för den användning av alternativ till djurförsök som avses i bilaga IV.

Ändringsförslag 533
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När testning görs måste en detaljerad 
beskrivning (specifikation) av det använda 
materialet och dess föroreningar ingå. Vid 
behov ska uppgifterna enligt bilaga II 
krävas för samtliga 
toxikologiskt/ekotoxikologiskt relevanta 
kemiska beståndsdelar av 
biocidprodukten, i synnerhet om dessa 
beståndsdelar är potentiellt skadliga enligt 
definitionen i artikel 3.

7. När testning görs måste en detaljerad 
beskrivning (specifikation) av det använda 
materialet och dess föroreningar ingå.

Or. en

Motivering

Det är inte acceptabelt att uppgiftskrav för upptagande av ett verksamt ämne i bilaga I och 
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godkännande av en biocidprodukt leder till dubblerade tester eller upprepning av tester, 
särskilt om de omfattar djurförsök. Icke verksamma ämnen i en beredning av en 
biocidprodukt kommer att regleras i enlighet med Reach. Denna bestämmelse bör därför utgå 
för att förhindra sammanblandning eller eventuella dubblerade försök på ryggradsdjur. 

Ändringsförslag 534
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om det finns testdata som genererats 
före ... [EUT: ange det datum som anges i 
artikel 85 första stycket] med hjälp av 
andra metoder än dem som fastställs i 
förordning (EG) nr 440/2008, ska 
medlemsstatens behöriga myndighet fatta 
beslut, från fall till fall och med beaktande 
av bland annat nödvändigheten att 
minimera antalet försök på ryggradsdjur, 
om huruvida dessa uppgifter är 
tillfredsställande för syftet med den här 
förordningen och om det är nödvändigt att 
utföra nya försök i enlighet med förordning 
(EG) nr 440/2008.

8. Om det finns testdata som genererats 
före ... [EUT: ange det datum som anges i 
artikel 85 första stycket] med hjälp av 
andra metoder än dem som fastställs i 
förordning (EG) nr 440/2008, ska den 
berörda medlemsstatens behöriga 
myndighet i samråd med ECHA fatta 
beslut, från fall till fall och med beaktande 
av bland annat nödvändigheten att 
minimera antalet försök på ryggradsdjur, 
om huruvida dessa uppgifter är 
tillfredsställande för syftet med den här 
förordningen och om det är nödvändigt att 
utföra nya försök i enlighet med förordning 
(EG) nr 440/2008.

Or. en

Ändringsförslag 535
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 1 – led 3.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.7. Lagringsstabilitet – stabilitet och 
hållbarhet. Inverkan från ljus, temperatur 
och fuktighet på biocidproduktens tekniska 
egenskaper; reaktionsbenägenhet gentemot 
förpackningsmaterial

3.7. Lagringsstabilitet – stabilitet och 
hållbarhet. Inverkan från ljus, temperatur 
och fuktighet på biocidproduktens tekniska 
egenskaper; reaktionsbenägenhet gentemot 
förpackningsmaterial
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Lagringsstabilitet och hållbarhet kommer 
i allmänhet att fastställas med 
utgångspunkt i det verksamma ämnets 
stabilitet. När det gäller lätt nedbrytbara 
verksamma ämnen får lagringsstabiliteten 
och hållbarheten fastställas med andra 
giltiga vetenskapliga metoder, till exempel 
genom att extrapolera analysdata för det 
verksamma ämnet från experiment om 
produkternas åldrande tills 
effektivitetströskeln nås.

Or. en

Motivering
Standardtesterna för stabilitet, som bygger på att man mäter och beräknar mängden av det 
verksamma ämnet, lämpar sig inte för produkter som innehåller lättnedbrytbara verksamma 
ämnen, såsom natriumhypoklorit. Dessa ämnen bryts ner mer än vad som anges i godtagna 
riktlinjer (FAO:s och WHO:s gränser). I sådana fall är det därför lämpligare att fastställa 
stabiliteten och hållbarheten på andra sätt, till exempel genom att extrapolera analysdata för 
det verksamma ämnet från experiment om produkternas åldrande tills effektivitetströskeln 
nås. 

Ändringsförslag 536
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 1 – led 6.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller försöken i avsnitt 6.1.1–6.1.3 
ska biocidprodukter som inte är i gasform 
tillföras på minst två sätt, varav ett ska
vara oralt. Valet av den andra 
tillförselvägen ska bero på produktens 
egenskaper och den sannolika 
exponeringsvägen för människor. Gaser 
och flyktiga vätskor ska tillföras genom 
inandning.

När det gäller försöken i avsnitt 6.1.1–6.1.3 
ska klassificering genom beräkning vara 
förstahandsmetod. Endast i undantagsfall 
bör ytterligare testning in vivo övervägas 
och i sådana fall bör endast en enda, den 
mest relevanta, exponeringsväg testas. 
Gaser och flyktiga vätskor ska tillföras 
genom inandning.

Or. en

Motivering

I bilaga I till direktiv 1999/45/EG ges möjligheten till klassificering genom beräkning som ett 
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alternativ till överflödig testning in vivo för beredningar so består av väl beskrivna 
verksamma ämnen och andra beståndsdelar. Denna metod bör främjas med förordningen om 
biocidprodukter. Forskning visar att undersökningar av dermal toxicitet inte tillför något 
mervärde utöver de uppgifter som härrörde från undersökningar av oral toxicitet för 
riskklassificeringssyften i över 99 procent av fallen. Uppgiftskraven bör därför ses över för att 
beakta dessa nya resultat.

Ändringsförslag 537
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 1 – led 6.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.1.2. Dermalt utgår

Or. en

Motivering

Detta uppgiftskrav bör utgå på grund av den ovannämnda undersökningen, i vilken man fann 
att klassificering utifrån dermal toxicitet var samstämmig med, eller mindre allvarlig, än 
klassificering utifrån oral toxicitet i över 99 procent av fallen. Klassificering av dermal 
toxicitet kan därför grundas på en direkt överföring av uppgifter om oral toxicitet.

Ändringsförslag 538
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 1 – led 6.1.3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Testning genom inandning är lämpligt 
endast om i) klassificering genom 
beräkning inte är genomförbart och 
ii) detta utgör den primära vägen för 
exponering av människor, med hänsyn till 
ämnets ångtryck och möjlig exponering 
för aerosoler, partiklar eller droppar som 
är av en sådan storlek att de kan inandas.
Metoden för bestämning av akut 
toxicitetsklass är förstahandsvalet för 
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in vivo-testning. Endast under 
exceptionella omständigheter får det 
klassiska testet ”50 % letal koncentration” 
(LC50-värde) användas. En motivering 
bör anges för användning av en annan 
metod.

Or. en

Motivering

I bilaga II till direktiv 1999/45/EG ges möjligheten till klassificering genom beräkning som ett 
alternativ till överflödig testning in vivo för beredningar som består av väl beskrivna 
verksamma ämnen och andra beståndsdelar. Denna metod bör främjas med förordningen om 
biocidprodukter. Forskning visar att undersökningar av dermal toxicitet inte tillför något 
mervärde utöver de uppgifter som härrörde från undersökningar av oral toxicitet för 
riskklassificeringssyften i över 99 procent av fallen. Uppgiftskraven bör därför ses över för att 
beakta dessa nya resultat.

Ändringsförslag 539
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 1 – led 6.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.1.4. När det gäller biocidprodukter som 
ska godkännas för användning 
tillsammans med andra biocidprodukter 
ska produktblandningen om möjligt testas 
för akut dermal toxicitet samt för hud-
och ögonirritation

utgår

Or. en

Motivering

Detta krav bör strykas eftersom det skulle leda till onödig användning av ryggradsdjur i 
studier som leder till döden eller orsakar smärta och som är av begränsat eller intet värde för 
folkhälsan utöver vad som kan härledas från andra uppgifter från tester av akut toxicitet. 

Ändringsförslag 540
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Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 1 – led 6.2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klassificering genom beräkning bör vara 
förstahandsmetod.

Or. en

Motivering

I bilaga II till direktiv 1999/45/EG ges uttryckligen möjlighet till klassificering genom 
beräkning som ett alternativ till överflödig testning in vivo för beredningar som består av väl 
beskrivna verksamma ämnen och andra beståndsdelar. Denna metod bör främjas ännu 
starkare genom förordningen om biocidprodukter. Referens: • Direktiv 1999/45/CE: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:SV:HTML 

Ändringsförslag 541
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 1 – led 6.3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klassificering genom beräkning bör vara 
förstahandsmetod.

Or. en

Motivering

I bilaga II till direktiv 1999/45/EG ges uttryckligen möjlighet till klassificering genom 
beräkning som ett alternativ till överflödig testning in vivo för beredningar som består av väl 
beskrivna verksamma ämnen och andra beståndsdelar. Denna metod bör främjas ännu 
starkare genom förordningen om biocidprodukter. Referens: • Direktiv 1999/45/CE: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 
Det är ett problem att denna rubrik inte omfattar bestämmelser för anpassning av 
uppgiftskrav för in vivo-tester. 

Ändringsförslag 542
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Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 1 – led 6.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.4. Uppgifter om absorption genom huden 6.4. Uppgifter om in vitro absorption 
genom huden

Or. en

Motivering

Det har funnits en OECD-testriktlinje tillgänglig för undersökning in vitro av hudirritation 
sedan 2004 och den är kan fullständigt ersätta in vivo-metoden för de syften som anges i 
förordningen om biocidprodukter. Följaktligen bör dessa uppgiftskrav särskilt nämna 
in vitro-metoden som den enda metod som behövs eller är godtagbar för att efterleva denna 
avslutande del.

Ändringsförslag 543
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 1 – led 9.2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.2.1. I förekommande fall alla uppgifter 
som krävs i avsnitt 12 i bilaga II

utgår

Or. en

Motivering

Det krav som det hänvisas till saknar för närvarande varje beskrivning av särskilda uppgifter 
som eftersträvas, anpassningsbestämmelser eller någon logisk anledning till varför metoden 
klassificering genom beräkning inte skulle vara tillräckligt på grundval av uppgifter från 
bilaga II för det verksamma ämnet.

Ändringsförslag 544
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 1 – led 9.3.1.1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.3.1.1. Akut oral toxicitet, om sådana 
försök inte redan har gjorts i enlighet med 
avsnitt 7 i bilaga II

utgår

Or. en

Motivering

Enligt Reach vetenskapliga vägledning leder få (om ens några) scenarier till akuta 
förgiftningsrisker för fåglar och rön från bekämpningsmedel tyder på att långtidseffekter inte 
tillförlitligt kan extrapoleras eller härledas från uppgifter om akut toxicitet. Följaktligen 
kommer detta uppgiftskrav att bidra lite eller inte alls vid bedömning av en miljörisk och bör 
därför strykas.

Ändringsförslag 545
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 1 – led 9.3.3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.3.3.1. Toxicitet för andra landdäggdjur 
än fåglar

utgår

Or. en

Motivering

Om det inte ges någon hänvisning till en av EU eller internationellt godkänd testriktlinje 
avseende detta uppgiftskrav bör det strykas. Det är ett problem att detta avsnitt inte omfattar 
bestämmelser för anpassning av in vivo-uppgiftskrav.

Ändringsförslag 546
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 2 – led 6.1.1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Klassificering genom beräkning bör vara 
förstahandsmetod. Endast i undantagsfall 
bör ytterligare testning in vivo övervägas 
och i sådana fall bör endast en enda, den 
mest relevanta, exponeringsväg testas.

Or. en

Motivering

I bilaga II till direktiv 1999/45/EG ges möjligheten till klassificering genom beräkning som ett 
alternativ till överflödig testning in vivo för beredningar som består av väl beskrivna 
verksamma ämnen och andra beståndsdelar. Denna metod bör främjas med förordningen om 
biocidprodukter. Forskning visar att undersökningar av dermal toxicitet inte tillför något 
mervärde utöver de uppgifter som härrörde från undersökningar av oral toxicitet för 
riskklassificeringssyften i över 99 procent av fallen. Uppgiftskraven bör därför ses över för att 
beakta dessa nya resultat.

Ändringsförslag 547
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 2 – led 6.1.2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Testning genom inandning är lämpligt 
endast om i) klassificering genom 
beräkning inte är genomförbart och 
ii) detta utgör den primära vägen för 
exponering av människor.

Or. en

Motivering

I bilaga II till direktiv 1999/45/EG ges möjligheten till klassificering genom beräkning som ett 
alternativ till överflödig testning in vivo för beredningar som består av väl beskrivna 
verksamma ämnen och andra beståndsdelar. Denna metod bör främjas med förordningen om 
biocidprodukter. Forskning visar att undersökningar av dermal toxicitet inte tillför något 
mervärde utöver de uppgifter som härrörde från undersökningar av oral toxicitet för 
riskklassificeringssyften i över 99 procent av fallen. Uppgiftskraven bör därför ses över för att 
beakta dessa nya resultat.

Ändringsförslag 548
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Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 2 – led 6.2.1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klassificering genom beräkning bör vara 
förstahandsmetod.

Or. en

Motivering

I bilaga II till direktiv 1999/45/EG ges uttryckligen möjlighet till klassificering genom 
beräkning som ett alternativ till överflödig testning in vivo för beredningar som består av väl 
beskrivna verksamma ämnen och andra beståndsdelar. Denna metod bör främjas ännu 
starkare genom förordningen om biocidprodukter. Referens: • Direktiv 1999/45/CE: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 
Det är ett problem att detta avsnitt inte omfattar bestämmelser för anpassning av uppgiftskrav 
för in vivo-tester. 

Ändringsförslag 549
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 2 – led 6.2.2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klassificering genom beräkning bör vara 
förstahandsmetod.

Or. en

Motivering

I bilaga II till direktiv 1999/45/EG ges uttryckligen möjlighet till klassificering genom 
beräkning som ett alternativ till överflödig testning in vivo för beredningar som består av väl 
beskrivna verksamma ämnen och andra beståndsdelar. Denna metod bör främjas ännu 
starkare genom förordningen om biocidprodukter. Referens: • Direktiv 1999/45/CE: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 
Det är ett problem att detta avsnitt inte omfattar bestämmelser för anpassning av uppgiftskrav 
för in vivo-tester. 
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Ändringsförslag 550
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 2 – led 6.2.3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klassificering genom beräkning bör vara 
förstahandsmetod.

Or. en

Motivering

I bilaga II till direktiv 1999/45/EG ges uttryckligen möjlighet till klassificering genom 
beräkning som ett alternativ till överflödig testning in vivo för beredningar som består av väl 
beskrivna verksamma ämnen och andra beståndsdelar. Denna metod bör främjas ännu 
starkare genom förordningen om biocidprodukter. Referens: • Direktiv 1999/45/CE: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 
Det är ett problem att detta avsnitt inte omfattar bestämmelser för anpassning av uppgiftskrav 
för in vivo-tester. 

Ändringsförslag 551
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga III - avdelning 2 – led 9.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.1. Effekter på fåglar utgår

Or. en

Motivering

Onödigt för en beredning. I bilaga II till direktiv 1999/45/EG ges uttryckligen möjlighet till 
klassificering genom beräkning som ett alternativ till överflödig testning in vivo för 
beredningar som består av väl beskrivna verksamma ämnen och andra beståndsdelar. Denna 
metod bör främjas ännu starkare genom förordningen om biocidprodukter.

Ändringsförslag 552
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Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 2 – led 9.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.2. Effekter på akvatiska organismer utgår

Or. en

Motivering

I bilaga II till direktiv 1999/45/EG ges uttryckligen möjlighet till klassificering genom 
beräkning som ett alternativ till överflödig testning in vivo för beredningar som består av väl 
beskrivna verksamma ämnen och andra beståndsdelar. Denna metod bör främjas ännu 
starkare genom förordningen om biocidprodukter.

Ändringsförslag 553
Julie Girling

Förslag till förordning
Bilaga III – avdelning 2 – avsnitt 9.7.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.7.2. Däggdjur utgår

Or. en

Motivering

Om det inte ges någon hänvisning till en av EU eller internationellt godkänd testriktlinje
avseende detta uppgiftskrav bör det strykas.

Ändringsförslag 554
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna regler om anpassning av 
uppgiftskraven

utgår
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Or. en

Motivering

Det är avgörande att tillhandahålla det dataset som behövs för att utvärdera och godkänna 
verksamma ämnen i syfte att skydda människors hälsa och miljön och för att undvika att de 
gällande standarderna som fastställts i och med direktiv 98/8/EG om biocidprodukter 
försvagas. Det förslag som läggs fram om att införa möjligheter att undanta uppgifter står i 
strid med insatserna för att skydda människors hälsa och miljön. 

Ändringsförslag 555
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga IV – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande kan föreslå anpassningar av 
uppgiftskraven i bilagorna II och III 
enligt de allmänna reglerna i denna 
bilaga. Skälen till sådana anpassningar 
av uppgiftskraven måste anges tydligt 
under berörd rubrik i den dokumentation 
som avser de specifika reglerna i denna 
bilaga.

utgår

Or. en

Motivering

Det är avgörande att tillhandahålla det dataset som behövs för att utvärdera och godkänna 
verksamma ämnen i syfte att skydda människors hälsa och miljön och för att undvika att de 
gällande standarderna som fastställts i och med direktiv 98/8/EG om biocidprodukter 
försvagas. Det förslag som läggs fram om att införa möjligheter att undanta uppgifter står i 
strid med insatserna för att skydda människors hälsa och miljön. 

Ändringsförslag 556
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1.1.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1.1.3a. Beräkningsmetod för att utvärdera 
hälsofaror med beredningar
Till förmån för den beräkningsmetod som 
anges i bilaga II till direktiv 1999/45/EG 
och som är tillämpbar för samtliga 
beredningar och som beaktar samtliga 
hälsofaror med ämnen som ingår i 
beredningen, kan uppgiftskraven för 
beredningar utgå. Vägledning ges särskilt 
för följande kategorier av skadliga 
effekter på hälsan:
– Akut dödliga effekter.
– Icke dödliga irreversibla effekter efter 
en enda exponering.
– Allvarliga effekter efter upprepad eller 
långvarig exponering.
– Frätande effekter eller irriterande 
effekter.
– Sensibiliserande effekter.
– Cancerframkallande effekter.
– Mutagena effekter.
– Reproduktionstoxiska effekter.

Or. en

Motivering

I bilaga II till direktiv 1999/45/EG ges uttryckligen möjlighet till klassificering genom 
beräkning som ett alternativ till överflödig testning in vivo för beredningar som består av väl 
beskrivna verksamma ämnen och andra beståndsdelar. Denna metod bör främjas ännu 
starkare genom förordningen om biocidprodukter. Referens: • Direktiv 1999/45/CE: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:SV:HTML 

Ändringsförslag 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1.4 – stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) om resultaten kan användas för (Berör inte den svenska versionen.)
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klassificering, märkning och/eller 
riskbedömning, och

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 558
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1.4 – stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) om resultaten kan användas för 
klassificering, märkning och/eller 
riskbedömning, och

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 559
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1.5 – stycke 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– vara tillräckliga för klassificering, 
märkning och riskbedömning,

– vara tillräckliga för klassificering, 
märkning och/eller riskbedömning,

Or. en

Motivering

Vissa toxicitetstester (exempelvis studier av akut toxicitet) används uteslutande för 
klassificerings- och märkningssyften och inte för riskbedömning. Av denna anledning är det 
viktigt att dessa olika regleringssyften hänger samman med begreppet och/eller. 
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Ändringsförslag 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 1.5 – stycke 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– vara tillräckliga för klassificering, 
märkning och riskbedömning,

– vara tillräckliga för klassificering, 
märkning och/eller riskbedömning,

Or. en

Motivering

Vissa toxicitetstester (exempelvis studier av akut toxicitet) används uteslutande för 
klassificerings- och märkningssyften och inte för riskbedömning. Av denna anledning är det 
viktigt att dessa olika regleringssyften hänger samman med begreppet och/eller.

Ändringsförslag 561
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Testningen är inte tekniskt möjlig utgår
Testning med avseende på ett visst 
resultatmått är inte nödvändig om det inte 
är tekniskt möjligt att göra en 
undersökning till följd av ämnets 
egenskaper, t.ex. på grund av att det är 
mycket flyktigt, ytterst reaktivt eller 
instabilt, på grund av att det föreligger en 
brand- eller explosionsrisk om ämnet
blandas med vatten eller på grund av att 
den radioaktiva märkning av ämnet som 
krävs i vissa undersökningar inte är 
möjlig. Den vägledning som ges i de 
relevanta testmetoderna ska alltid 
respekteras, särskilt när det gäller en viss 
metods tekniska begränsningar.
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Or. en

Motivering

Det är avgörande att tillhandahålla det dataset som behövs för att utvärdera och godkänna 
verksamma ämnen i syfte att skydda människors hälsa och miljön och för att undvika att de 
gällande standarderna som fastställts i och med direktiv 98/8/EG om biocidprodukter 
försvagas. Det förslag som läggs fram att införa möjligheter att undanta uppgifter står i strid 
med insatserna för att skydda människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 562
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga IV – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ämnesanpassad exponeringsbaserad 
testning

utgår

3.1. Testning i enlighet med avsnitten 6 
och 7 i bilagorna II och III kan undvaras 
på basis av särskilda omständigheter i 
samband med exponeringen.
3.2. I samtliga fall ska tillräcklig 
motivering och dokumentation 
tillhandahållas. Motiveringen ska bygga 
på en exponeringsbedömning i enlighet 
med de tekniska riktlinjerna.

Or. en

Motivering

Det är avgörande att tillhandahålla det dataset som behövs för att utvärdera och godkänna 
verksamma ämnen i syfte att skydda människors hälsa och miljön och för att undvika att de 
gällande standarderna som fastställts i och med direktiv 98/8/EG om biocidprodukter 
försvagas. Det förslag som läggs fram att införa möjligheter att undanta uppgifter står i strid 
med insatserna för att skydda människors hälsa och miljön. 

Ändringsförslag 563
Christa Klaß

Förslag till förordning
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Bilaga V – produkttyp 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter som används för att skydda 
fibermaterial och polymeriserade material 
som läder, gummi eller pappers- eller 
textilprodukter genom bekämpning av 
mikrobangrepp.

Produkter som används för att skydda 
fibermaterial och polymeriserade material 
som läder, gummi eller pappers- eller 
textilprodukter genom bekämpning av 
mikrobangrepp.

Till dessa hör även produkter som 
motverkar påväxt av mikroorganismer 
(exempelvis patogena mikroorganismer 
eller mikroorganismer som avger dålig 
lukt) på ytor och därmed hämmar eller 
förhindrar att dålig lukt uppkommer 
och/eller som har andra användningar.

Or. de

Motivering

Förteckningen över produkttyper måste också omfatta biocidprodukter som används i 
textilbranschen. 

Ändringsförslag 564
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Bilaga V – produkttyp 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkttyp 20: - Produkttyp 20: Desinfektionsmedel för 
livsmedel och djurfoder
Produkter som används för desinficering 
av livsmedel eller djurfoder genom 
bekämpning av skadliga organismer.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att behålla biocidprodukttyp 20 (”konserveringsmedel för livsmedel eller 
djurfoder”), men dess definition måste ändras eftersom sådana biocidprodukter inte är 
konserveringsmedel utan desinfektionsmedel. Exempelvis uppfyller produkter som används 
för att desinficera foder mot mänskliga patogener som Salmonella inte kraven i 
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förordningarna om fodertillsatser. De fungerar inte heller som konserveringsmedel för att 
hindra djurfoder från att bli dåligt. Dessa produkter måste därför anses vara 
desinfektionsmedel.

Ändringsförslag 565
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Bilaga V – produkttyp 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkttyp 20: - Produkttyp 20: Desinfektionsmedel för 
livsmedel och djurfoder
Produkter som används för desinficering 
av livsmedel eller djurfoder genom 
bekämpning av skadliga organismer.

Or. en

Motivering

Produkttyp 20 måste få finnas kvar, eftersom de här biocidprodukterna inte är konserverings-
utan desinfektionsmedel. Exempelvis uppfyller produkter som används för att desinficera 
foder mot mänskliga patogener som Salmonella inte kraven i förordningarna om 
fodertillsatser. De här produkterna påverkar ju verkligen inte fodret i gynnsam riktning och 
inte heller gör de fodret effektivare eller har de någon konserverande verkan. Syftet med dem 
är att man ska kunna undvika att ägg, hönskött och griskött smittas med Salmonella och 
därför måste de anses som desinfektionsmedel som endast syftar till att skydda människors 
hälsa.

Ändringsförslag 566
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga V – produkttyp 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkttyp 20: - Produkttyp 20: Desinfektionsmedel för 
livsmedel och djurfoder
Produkter som används för desinficering 
av livsmedel eller djurfoder genom 
bekämpning av skadliga organismer.
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Or. en

Motivering

Biocidprodukttyp 20 i det förra direktivet 98/8/EG måste få finnas kvar (”konserveringsmedel 
för livsmedel eller fodermedel”) men definitionen av den måste ändras, i och med att dessa 
biocidprodukter inte är konserverings- utan desinfektionsmedel (till följd därav skapade den 
gamla definitionen förvirring). Exempelvis uppfyller produkter som används för att 
desinficera foder mot mänskliga patogener som Salmonella inte kraven i förordningarna om 
fodertillsatser. De här produkterna påverkar inte fodret i gynnsam riktning och gör inte heller 
fodret effektivare.

Ändringsförslag 567
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga VI – Inledning – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att säkerställa en hög och 
harmoniserad skyddsnivå för människors 
och djurs hälsa samt för miljön ska alla 
risker som uppstår till följd av 
användningen av en biocidprodukt 
identifieras. För att åstadkomma detta ska 
en riskbedömning genomföras för att 
avgöra om de risker som har identifierats 
vid den föreslagna normala användningen 
av biocidprodukten är acceptabla eller inte.
Detta görs genom en bedömning av de 
risker som är förknippade med de relevanta 
enskilda beståndsdelarna i 
biocidprodukten.

2. För att säkerställa en hög och 
harmoniserad skyddsnivå för människors 
och djurs hälsa samt för miljön ska alla 
risker som uppstår till följd av 
användningen av en biocidprodukt 
identifieras. För att åstadkomma detta ska 
en riskbedömning genomföras för att 
avgöra om de risker som har identifierats 
vid den föreslagna normala användningen 
av biocidprodukten är acceptabla eller inte. 
Detta görs genom en bedömning av de 
risker som är förknippade med de relevanta 
enskilda beståndsdelarna i 
biocidprodukten, med vederbörligt 
beaktande av kumulativa, kombinerade 
och synergistiska effekter.

Or. en

Motivering

Man måste uttryckligen ta med att kumulativa, kombinerade och synergistiska effekter ska 
beaktas i de gemensamma principerna för bedömningen av handlingarna.

Ändringsförslag 568
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Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga VI – Inledning – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En riskbedömning av det eller de 
verksamma ämnena i biocidprodukten ska 
alltid genomföras. Detta kommer redan att 
vara utfört för upptagande av det 
verksamma ämnet i bilaga I. Denna 
riskbedömning ska vara förenad med en 
faroidentifiering samt, i förekommande 
fall, en bedömning av sambandet mellan 
dos (koncentration) och respons (effekt), 
en exponeringsbedömning samt en 
riskkarakterisering. Om det inte går att 
göra en kvantitativ riskbedömning ska en 
kvalitativ bedömning göras.

3. En riskbedömning av det eller de 
verksamma ämnena i biocidprodukten ska 
alltid genomföras. Detta kommer redan att 
vara utfört för upptagande av det 
verksamma ämnet i bilaga I. Denna 
riskbedömning ska vara förenad med en 
faroidentifiering samt, i förekommande 
fall, en bedömning av sambandet mellan 
dos (koncentration) och respons (effekt), 
en exponeringsbedömning samt en 
riskkarakterisering, med vederbörligt 
beaktande av kumulativa, kombinerade 
och synergistiska effekter. Om det inte går 
att göra en kvantitativ riskbedömning ska 
en kvalitativ bedömning göras.

Or. en

Motivering

Man måste uttryckligen ta med att kumulativa, kombinerade och synergistiska effekter ska 
beaktas i de gemensamma principerna för bedömningen av handlingarna.

Ändringsförslag 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga VI – Inledning – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När detta är relevant för användningen 
av biocidprodukten ska ytterligare 
riskbedömningar göras, på samma sätt 
som ovan, av andra potentiellt skadliga 
ämnen i biocidprodukten.

utgår

Or. en
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Motivering

Det är inte acceptabelt att kräva riskbedömningar av andra ämnen än de verksamma ämnena 
i en biocidprodukt. Detta skulle leda till att testförfaranden dubblerades, inbegripet 
djurförsök, eftersom samtliga kemiska beståndsdelar också måste bedömas inom ramen för 
Reach-förordningen. Samtliga tillgängliga uppgifter om icke verksamma ämnen som ingår 
som beståndsdelar ska däremot ingå i handlingarna.

Ändringsförslag 570
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga VI – Inledning – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När detta är relevant för användningen 
av biocidprodukten ska ytterligare 
riskbedömningar göras, på samma sätt 
som ovan, av andra potentiellt skadliga 
ämnen i biocidprodukten.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte acceptabelt att kräva riskbedömningar av andra ämnen än de verksamma ämnena 
i en biocidprodukt. Detta skulle leda till att testförfaranden dubblerades, inbegripet 
djurförsök, eftersom samtliga kemiska beståndsdelar också måste bedömas inom ramen för 
Reach-förordningen. Samtliga tillgängliga uppgifter om icke verksamma ämnen som ingår 
som beståndsdelar ska däremot ingå i handlingarna. 

Ändringsförslag 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga VI – Utvärdering – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. En riskbedömning av det verksamma 
ämnet i biocidprodukten ska alltid 
genomföras. Om det dessutom finns andra 
potentiellt skadliga ämnen i 
biocidprodukten ska en riskbedömning 

14. En riskbedömning av det verksamma 
ämnet i biocidprodukten ska alltid 
genomföras. Om det dessutom finns andra 
potentiellt skadliga ämnen i 
biocidprodukten ska samtliga tillgängliga 
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göras för vart och ett av dessa.
Riskbedömningen ska omfatta den 
planerade normala användningen av 
biocidprodukten samt en realistisk värsta-
fallsituation, inbegripet alla relevanta 
frågor om produktion och bortskaffande av 
antingen biocidprodukten själv eller 
material som har behandlats med denna.

uppgifter om vart och ett av dessa ingå i 
dokumentationen för ett godkännande av 
en biocidprodukt. Uppgifterna ska omfatta 
den planerade normala användningen av 
biocidprodukten samt en realistisk värsta-
fallsituation, inbegripet alla relevanta 
frågor om produktion och bortskaffande av 
antingen biocidprodukten själv eller 
material som har behandlats med denna.

Or. en

Motivering

Det är inte acceptabelt att kräva riskbedömningar av andra ämnen än de verksamma ämnena 
i en biocidprodukt. Detta skulle leda till att testförfaranden dubblerades, inbegripet 
djurförsök, eftersom samtliga kemiska beståndsdelar också måste bedömas inom ramen för 
Reach-förordningen. Samtliga tillgängliga uppgifter om icke verksamma ämnen som ingår 
som beståndsdelar ska däremot ingå i handlingarna. 

Ändringsförslag 572
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga VI – Utvärdering – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. En riskbedömning av det verksamma 
ämnet i biocidprodukten ska alltid 
genomföras. Om det dessutom finns andra 
potentiellt skadliga ämnen i 
biocidprodukten ska en riskbedömning 
göras för vart och ett av dessa.
Riskbedömningen ska omfatta den 
planerade normala användningen av 
biocidprodukten samt en realistisk värsta-
fallsituation, inbegripet alla relevanta 
frågor om produktion och bortskaffande av 
antingen biocidprodukten själv eller 
material som har behandlats med denna.

14. En riskbedömning av det verksamma 
ämnet i biocidprodukten ska alltid 
genomföras. Om det dessutom finns andra 
potentiellt skadliga ämnen i 
biocidprodukten ska samtliga tillgängliga 
uppgifter om vart och ett av dessa ingå i 
dokumentationen för ett godkännande av 
en biocidprodukt. Uppgifterna ska omfatta 
den planerade normala användningen av 
biocidprodukten samt en realistisk värsta-
fallsituation, inbegripet alla relevanta 
frågor om produktion och bortskaffande av 
antingen biocidprodukten själv eller 
material som har behandlats med denna.

Or. en
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Motivering

Se även anmärkningen till bilaga VI, inledningen, punkt 4.

Ändringsförslag 573
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga VI – Utvärdering – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. För varje verksamt ämne och varje 
potentiellt skadligt ämne i biocidprodukten 
ska riskbedömningen vara förenad med en 
faroidentifiering och, där så är möjligt, ett 
fastställande av lämpliga NOAEL-värden 
(no-observed-adverse-effect levels) .
Riskbedömningen ska i förekommande fall 
också omfatta en bedömning av sambandet 
mellan dos (koncentration) och respons 
(effekt) samt en exponeringsbedömning 
och en riskkarakterisering.

15. För varje verksamt ämne och varje 
potentiellt skadligt ämne i biocidprodukten 
ska riskbedömningen vara förenad med en 
faroidentifiering och, där så är möjligt, ett 
fastställande av lämpliga NOAEL-värden 
(no-observed-adverse-effect levels) . 
Riskbedömningen ska i förekommande fall 
också omfatta en bedömning av sambandet 
mellan dos (koncentration) och respons 
(effekt) samt en exponeringsbedömning 
och en riskkarakterisering, med 
vederbörligt beaktande av kumulativa, 
kombinerade och synergistiska effekter.

Or. en

Motivering

Man måste uttryckligen ta med att kumulativa, kombinerade och synergistiska effekter ska 
beaktas i de gemensamma principerna för bedömningen av handlingarna.

Ändringsförslag 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga VI – Utvärdering – punkt 20 – strecksats 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Immunotoxicitet.

Or. en
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Ändringsförslag 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga VI – Utvärdering – punkt 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47. Uppgifter ska läggas fram för den 
behöriga myndigheten som ska utvärdera 
dem för att göra en bedömning av om 
biocidproduktens effekter medför onödigt 
lidande för ryggradsdjur i målgruppen.
Denna bedömning ska innehålla en 
värdering av den mekanism med vilken 
effekten uppnås och de observerade 
effekterna på beteende och hälsa för 
ryggradsdjur i målgruppen; om den 
avsedda effekten är att döda 
ryggradsdjuren ska det göras en bedömning 
av den tid som behövs för att framkalla 
djurens död och under vilka förhållanden 
döden inträffar.

47. Uppgifter ska läggas fram för den 
behöriga myndigheten som ska utvärdera 
dem för att göra en bedömning av om 
biocidproduktens effekter medför onödigt 
lidande och onödig smärta för 
ryggradsdjur i målgruppen. Denna 
bedömning ska innehålla en värdering av 
den mekanism med vilken effekten uppnås 
och de observerade effekterna på beteende 
och hälsa för ryggradsdjur i målgruppen; 
om den avsedda effekten är att döda 
ryggradsdjuren ska det göras en bedömning 
av den tid som behövs för att framkalla 
djurens död och under vilka förhållanden 
döden inträffar. För varje godkänd 
biocidprodukt ska dessa resultat 
offentliggöras på kemikaliemyndighetens 
webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 576
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga VI – Utvärdering – punkt 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47. Uppgifter ska läggas fram för den 
behöriga myndigheten som ska utvärdera 
dem för att göra en bedömning av om 
biocidproduktens effekter medför onödigt 
lidande för ryggradsdjur i målgruppen.
Denna bedömning ska innehålla en 
värdering av den mekanism med vilken 
effekten uppnås och de observerade 
effekterna på beteende och hälsa för 

47. Uppgifter ska läggas fram för den 
behöriga myndigheten som ska utvärdera 
dem för att göra en bedömning av om 
biocidproduktens effekter medför onödigt 
lidande och onödiga smärtor för 
ryggradsdjur i målgruppen. Denna 
bedömning ska innehålla en värdering av 
den mekanism med vilken effekten uppnås 
och de observerade effekterna på beteende 
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ryggradsdjur i målgruppen; om den 
avsedda effekten är att döda 
ryggradsdjuren ska det göras en bedömning 
av den tid som behövs för att framkalla 
djurens död och under vilka förhållanden 
döden inträffar.

och hälsa för ryggradsdjur i målgruppen; 
om den avsedda effekten är att döda 
ryggradsdjuren ska det göras en bedömning 
av den tid som behövs för att framkalla 
djurens död och under vilka förhållanden 
döden inträffar. För varje godkänd 
biocidprodukt ska dessa resultat 
offentliggöras på kemikaliemyndighetens 
webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 577
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Bilaga VI – Beslut – punkt 59 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Effektens art och svårighetsgrad. – Effektens art och svårighetsgrad, med 
vederbörligt beaktande av kumulativa, 
kombinerade och synergistiska effekter.

Or. en

Motivering

Under beslutsprocessen måste de kumulativa, kombinerade och synergistiska effekterna 
beaktas.

Ändringsförslag 578
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga VI – Beslut – punkt 77 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

77. De behöriga myndigheterna eller 
kommissionen ska inte godkänna en 
biocidprodukt om den koncentration av det 
verksamma ämnet eller av ett potentiellt 
skadligt ämne eller av relevanta 
metaboliter, nedbrytnings- eller 

77. De behöriga myndigheterna eller 
kommissionen ska inte godkänna en 
biocidprodukt om den koncentration av det 
verksamma ämnet eller av ett potentiellt 
skadligt ämne eller av relevanta 
metaboliter, nedbrytnings- eller 
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reaktionsprodukter som kan förväntas i 
ytvatten eller dess sediment efter 
användning av biocidprodukten under de 
föreslagna användningsvillkoren

reaktionsprodukter som kan förväntas i 
grundvatten eller ytvatten eller dess 
sediment efter användning av 
biocidprodukten under de föreslagna 
användningsvillkoren

Or. en

Motivering

Garanterar överensstämmelse med standarderna i gemenskapsbestämmelserna och 
internationella avtal om skydd av vatten.

Ändringsförslag 579
Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga VI – Beslut – punkt 77 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– medför risk för att de mål eller 
standarder inte uppnås som fastställts i
– direktiv 98/83/EG, eller
– direktiv 2000/60/EG, eller
– direktiv 2006/118/EG, eller
– direktiv 2008/56/EG, eller
– direktiv 2008/105/EG, eller
– internationella avtal som innehåller 
viktiga skyldigheter när det gäller att 
skydda marina vatten mot föroreningar 
eller

Or. en

Motivering

Garanterar överensstämmelse med standarderna i gemenskapsbestämmelserna och 
internationella avtal om skydd av vatten.

Ändringsförslag 580
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Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga VI – Beslut – punkt 77 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om det inte är vetenskapligt påvisat att 
denna koncentration inte överskrids 
under relevanta fältförhållanden.

utgår

Or. en

Motivering

Garanterar överensstämmelse med standarderna i gemenskapsbestämmelserna och 
internationella avtal om skydd av vatten. 


