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Alteração 359
ANEXO VIII, PONTO 9.1.3., COLUNA ESQUERDA

9.1.3. Ensaio da toxicidade a curto prazo em 
peixes: O registante poderá ponderar a 
possibilidade de efectuar ensaios de 
toxicidade a longo prazo, em lugar de 
ensaios de toxicidade a curto prazo.

9.1.3. Ensaio da toxicidade a curto prazo em 
peixes de acordo com a abordagem 
descendente da "concentração limiar" 
superior: O registante poderá ponderar a 
possibilidade de efectuar ensaios de 
toxicidade a longo prazo, em lugar de 
ensaios de toxicidade a curto prazo.
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(Nova alteração em conformidade com o nº 2, alínea d), do artigo 62º do Regimento, a fim de 
ter em conta a validação formal pelo CEVMA, em 21 de Março de 2006, de um teste de 

"redução")

Justificação

O nº 2 do artigo 7º da Directiva 86/609 prevê que não deve ser realizada uma experiência se, 
para obter o resultado desejado, for razoável e praticamente possível utilizar outro método 
cientificamente satisfatório que não implique a utilização de um animal. Em 21 de Março de 
2006, o Comité Científico Consultivo do CEVMA aprovou por unanimidade a validade da 
abordagem descendente da "concentração limiar" superior, capaz de reduzir, em 65-72%, os 
peixes utilizados em estudos de efeitos agudos. O presente Anexo deve, por conseguinte, ser 
modificado em conformidade.


