
AM\632559NL.doc PE 378.807v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

27.9.2006 PE 378.807v01-00

AMENDEMENT 359-359

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing (PE 371.746v01-00)
Guido Sacconi
Registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot 
wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG) .../... [inzake persistente organische 
stoffen]

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad ((7524 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Carl Schlyter en Hiltrud Breyer

Amendement 359
BIJLAGE VIII, PUNT 9.1.3, LINKER KOLOM

9.1.3. Onderzoek naar toxiciteit op korte 
termijn bij vissen: De registrant kan 
onderzoek op toxiciteit op lange termijn in 
plaats van korte termijn overwegen.

9.1.3. Onderzoek naar toxiciteit op korte 
termijn bij vissen volgens de Upper 
Threshold Concentration (UTC) Step-
Down Approach: De registrant kan 
onderzoek op toxiciteit op lange termijn in 
plaats van korte termijn overwegen.

Or. en

(Nieuw amendement overeenkomstig artikel 62, lid 2, d) van het Reglement, om rekening te 
houden met de formele validering van een reductieproef door het Europees Centrum voor de 

validatie van alternatieve methoden op 21 maart 2006)

Motivering

In artikel 7, lid 2 van Richtlijn 86/609 wordt bepaald: "Er mag geen proef worden verricht 
indien er een redelijke, praktische mogelijkheid bestaat het gewenste resultaat te verkrijgen met 
behulp van een andere wetenschappelijk verantwoorde methode waarbij geen proefdier wordt 
gebruikt". Op 21 maart 2006 bevestigde het wetenschappelijk adviescomité van het Europees 
Centrum voor de validatie van alternatieve methoden eenstemmig de validiteit van de Upper 
Threshold Concentration (UTC) Step-Down Approach, waarmee het gebruik van vis in acute 
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onderzoeken met 65-72% kan worden gereduceerd. Bijlage VIII moet daarom overeenkomstig 
worden gewijzigd.
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