A REACH RENDELET ÉRTELMÉBEN ALKALMAZANDÓ ÖKOTOXICITÁSI TESZTEK
A BIZOTTSÁG 440/2008/EK RENDELETE (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet
értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek
(1) Az 1907/2006/EK rendelet értelmében közösségi szinten vizsgálati módszereket kell elfogadni olyan
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vizsgálatokat illetően, amelyek szükségesek az egyes anyagok lényegi tulajdonságaira vonatkozó
információk megszerzéséhez.
A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv V. melléklete
megállapította az anyagok és készítmények fizikai és kémiai tulajdonságainak, toxicitásának, valamint
ökotoxicitásának meghatározására szolgáló módszereket. A 2006/121/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 2008. január 1-jei hatállyal törölte a 67/548/EGK rendelet V. mellékletét.
A 67/548/EGK rendelet V. mellékletében szereplő vizsgálati módszereket bele kell foglalni ebbe a
rendeletbe.
E rendelet nem zárja ki más vizsgálati módszerek használatát, feltéve hogy alkalmazásuk összhangban
van az 1907/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésével
A vizsgálati eljárások során az állatok helyettesítésére, illetve a felhasználásuk csökkentésére és
finomítására vonatkozóelveket teljes mértékben figyelembe kell venni a vizsgálati módszerek
kidolgozásakor, különösen akkor, ha az állatkísérletek kiváltására, számának csökkentésére vagy
finomítására alkalmas, hitelesített módszerek rendelkezésre állnak.
E rendelet rendelkezései összhangban vannak az 1907/ 2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott
bizottság véleményével.

1. cikk
Az 1907/2006/EK rendelet céljából alkalmazandó vizsgálati módszereket e rendelet melléklete állapítja meg.
2. cikk
A Bizottság szükség esetén felülvizsgálja az e rendeletben foglalt vizsgálati módszereket a gerinces állatokon
végzett kísérletek helyettesítése, számának csökkentése és finomítása érdekében.
3. cikk
A 67/548/EGK irányelv V. mellékletére történő hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell
értelmezni.
4. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.
Rendelkezéseit 2008. június 1-jétől kell alkalmazni.
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