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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 94/37/EBE
frá 22. júlí 1994

um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE
um markaðssetningu plöntuvarnarefna(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991
um markaðssetningu plöntuvarnarefna (1), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/71/EBE (2),
einkum 2. mgr. 18. gr,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í II. og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE eru settar fram
kröfur um skjöl sem umsækjendur eiga að leggja fram við
skráningu virks efnis í I. viðauka og til að fá leyfi fyrir
plöntuvarnarefni.

Í II. og III. viðauka verða umsækjendur að geta séð eins
nákvæmlega og unnt er hvaða upplýsinga er krafist, svo sem við
hvaða aðstæður, skilyrði og með hvaða tæknilegu aðferðar-
lýsingum ákveðin próf skulu gerð. Þessum nákvæmnisatriðum
skal komið á framfæri um leið og þau liggja fyrir til að
umsækjendur geti notað þau við skjalagerð sína.

Nú er unnt að gera nákvæmari grein fyrir kröfum um gögn
varðandi auðkenni, eðlis- og efnafræðilega eiginleika og nánari
upplýsingar um virka efnið sem kveðið er á um í 1., 2. og 3. þætti
A-hluta II. viðauka.

Nú er unnt að gera nákvæmari grein fyrir kröfum um gögn
varðandi auðkenni, eðlisfræðilega, efnafræðilega og tæknilega
eiginleika og nánari upplýsingar um plöntuvarnarefnið sem kveðið
er á um í 1. — 4. þætti A-hluta III. viðauka.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í tilskipun þessari eru í
samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntuheilbrigði.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun
91/414/EBE:

1. Í stað 1. liðar, ,,Auðkenni virka efnisins“, 2. liðar, ,,Eðlis-
og efnafræðilegir eiginleikar virka efnisins“ og 3. liðar
,,Frekari upplýsingar um virka efnið“ í A-hluta II. viðauka
komi I. viðauki við þessa tilskipun.

2. Í stað 1. liðar, ,,Auðkenni plöntuvarnarefnisins“, 2. liðar,
,,Eðlisfræðilegir, efnafræðilegir og tæknilegir eiginleikar
plöntuvarnarefnisins“, 3. liðar, ,,Gögn um notkun“ og 4.
liðar ,,Frekari upplýsingar um plöntuvarnarefnið“ í A-hluta
III. viðauka komi II. viðauki við þessa tilskipun.

2. gr.
Aðildarríkin skulu leiða í lög nauðsynleg lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 31. júlí
1995. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi 1. ágúst 1994.

Gjört í Brussel 22. júlí 1994.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

René STEICHEN

framkvæmdastjóri.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 194, 29. 7. 1994, bls. 65, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/95 frá 27. janúar
1995 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti
við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 230, 19. 8. 1991, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 221, 31. 8. 1993, bls. 27.
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VIÐAUKI I

1. Auðkenni virka efnisins

Upplýsingarnar sem eru veittar verða að vera nægilega nákvæmar til að unnt sé að auðkenna
sérhvert virkt efni, skilgreina það með tilliti til forskrifta og greina eðli þess. Viðkomandi upplýsinga
og gagna er krafist fyrir öll virk efni, nema annað sé tekið fram.

1.1. Umsækjandi (nafn, heimilisfang, o.s.frv.)

Veita skal upplýsingar um nafn og heimilisfang umsækjanda (fast heimilisfang í bandalaginu),
ásamt nafni, stöðu, síma- og bréfasímanúmeri tengiliðar.

Hafi umsækjandi ennfremur skrifstofu, umboðsmann eða fulltrúa í aðildarríki sem umsókn um
skráningu í I. viðauka er send til og, ef ekki er um sama aðildarríkið að ræða, í aðildarríki sem
hefur framsögu, tilnefndu af framkvæmdastjórninni, skal tilgreina nafn og heimilisfang skrifstofu,
umboðsmanns eða fulltrúa á staðnum, ásamt nafni, stöðu, síma- og bréfasímanúmeri tengiliðar.

1.2. Framleiðandi (nafn, heimilisfang, þar með talið staðsetning verksmiðjunnar)

Veita skal upplýsingar um nafn og heimilisfang framleiðanda eða framleiðenda virka efnisins
ásamt nafni og heimilisfangi allra verksmiðja sem framleiða virka efnið. Tilgreina skal tengilið
(helst aðaltengilið með nafni, síma- og bréfasímanúmeri) með það fyrir augum að veita dagfærðar
upplýsingar og svara fyrirspurnum um framleiðslutækni, framleiðsluferli og gæði fram-
leiðsluvörunnar (þar með talið, ef við á, einstakra framleiðslulota). Verði breyting á heimilisfangi
eða númeri framleiðenda eftir að virkt efni hefur verið skráð í I. viðauka skal senda
framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum aftur þær upplýsingarnar sem krafist er.

1.3. Almennt heiti lagt til eða viðurkennt af ISO ásamt samheitum

Almennt ISO-heiti, fyrirhugað ISO-heiti og, ef við á, önnur fyrirhuguð eða samþykkt heiti (samheiti),
þar með talið heiti (titill) á viðkomandi yfirvaldi nafnakerfis.

1.4. Efnaheiti (IUPAC- og CA-nafnakerfi)

Efnaheiti skal tilgreint á sama hátt og í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða, ef það kemur ekki
fram í tilskipuninni, í samræmi við bæði IUPAC- og CA-nafnakerfið.

1.5. Þróunarnúmer framleiðanda

Tilgreina skal kenninúmer, sem eru notuð meðan þróunarvinna stendur yfir, til að auðkenna virka
efnið og hugsanlega efnasamsetningar sem innihalda virka efnið. Fyrir hvert kenninúmer sem er
tilgreint skal tekið fram til hvaða efnis það vísar, á hvaða tímabili það var notað og í hvaða
aðildarríkjum eða öðrum löndum það hefur verið og er notað.

1.6. CAS-, EBE- og CIPAC-númer (ef til er)

Tilgreina skal númer að því er varðar Chemical Abstracts, EBE (EINECS eða ELINCS) og CIPAC
ef þau eru til.

1.7. Sameinda- og byggingarformúla, sameindamassi

Gefa skal upp sameindaformúlu, sameindamassa og byggingarformúlu virka efnisins og, ef við á,
byggingarformúlu fyrir öll stereó-myndbrigði og ljósfræðileg myndbrigði (ísómer) í virka efninu.
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1.8. Aðferð við framleiðslu (nýmyndunaraðferð) virka efnisins

Veita skal upplýsingar um framleiðsluaðferð sérhverrar verksmiðju, með tilliti til auðkenna hráefnis,
viðkomandi efnaferla og auðkenna aukaafurða og óhreininda í endanlegu afurðinni. Yfirleitt er
upplýsinga um verktækni ekki krafist.

Ef upplýsingar sem eru veittar tengjast plönturæktunartilraunum skulu þær veittar aftur þegar
jafnvægi hefur skapast um aðferðir og reglur í framleiðslugreinum.

1.9. Hreinleiki virka efnisins í g/kg

Tilgreina skal lágmarksinnihald af hreinu virku efni í g/kg (að undanskildum óvirkum
myndbrigðum) í verksmiðjuframleidda efninu sem er notað til framleiðslu á tilbúinni
efnasamsetningu.

Ef upplýsingar sem eru veittar tengjast plönturæktunartilraunum skal senda framkvæmdastjórninni
og aðildarríkjunum þær aftur þegar jafnvægi hefur skapast um aðferðir og reglur í
framleiðslugreinum, en þó því aðeins að breytingar á framleiðslu leiði til breytinga á
hreinleikakröfum.

1.10. Myndbrigði, óhreinindi og aukefni (t.d. stöðugleikaefni) ásamt byggingarformúlu og innihaldi,
gefið upp í g/kg

Veita skal upplýsingar um hámarksinnihald óvirkra myndbrigða og, ef við á, hlutfall myndbrigða/
díastereó-myndbrigða í g/kg. Að auki skal tilgreina í g/kg hámarksinnihald allra annarra efnisþátta
en aukefnisins, þar með talið aukaafurðir og óhreinindi. Að því er aukefni varðar skal tilgreina
innihald í g/kg.

Fyrir hvern efnisþátt, sem að magni til er 1 g/kg eða meira, skulu eftirfarandi upplýsingar veittar,
ef við á:

- efnaheiti í samræmi við IUPAC- og CA-nafnakerfið,

- fyrirhugað eða samþykkt ISO-heiti, ef til er,

- CAS-númer, EBE-númer (EINECS- eða ELINCS-númer) og CIPAC-númer ef til er,

- sameinda- og byggingarformúla,

- sameindamassi og

- hámarksinnihald í g/kg.

Ef framleiðsluferlið hefur í för með sér að í virka efninu kunni að vera óhreinindi og aukaafurðir,
sem eru sérlega óæskileg vegna eiturefnafræðilegra, umhverfiseiturefnafræðilegra eða
umhverfislegra eiginleika þeirra, skal ákvarða og skrá innihald slíkra efnisþátta. Í því tilviki ber að
tilgreina fyrir hvern efnisþátt hvaða greiningaraðferð er notuð og ákvörðunarmörkin, sem verða
að vera nógu lág. Að auki skal veita eftirfarandi upplýsingar, ef við á:

- efnaheiti í samræmi við IUPAC- og CA-nafnakerfið,

- fyrirhugað eða samþykkt ISO-heiti, ef til er,

- CAS-númer, EBE-númer (EINECS- eða ELINCS-númer) og CIPAC-númer ef til er,

- sameinda- og byggingarformúla,

- sameindamassi og

- hámarksinnihald í g/kg.
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Ef upplýsingar sem eru veittar tengjast plönturæktunartilraunum skal veita þær aftur þegar jafnvægi
hefur skapast um aðferðir og reglur í framleiðslugreinum, en þó því aðeins að breytingar á framleiðslu
leiði til breytinga á hreinleikakröfum.

Ef ekki er unnt að auðkenna efnisþátt til fulls, til dæmis þéttuð efni, á grundvelli upplýsinganna
skal veita nákvæmar upplýsingar um samsetningu hvers efnisþáttar.

Einnig skal, ef við á, tilgreina viðskiptaheiti efnisþátta sem er bætt við virka efnið áður en tilbúna
efnasamsetningin er framleidd til að varðveita stöðugleika og auðvelda meðhöndlun þess. Að auki
skal veita eftirfarandi upplýsingar fyrir slík aukefni, ef við á:

- efnaheiti í samræmi við IUPAC- og CA-nafnakerfið,

- fyrirhugað eða samþykkt ISO-heiti, ef til er,

- CAS-númer, EBE-númer (EINECS- eða ELINCS-númer) og CIPAC-númer ef til er,

- sameinda- og byggingarformúla,

- sameindamassi og

- hámarksinnihald í g/kg.

Vegna efnisþátta sem bætt er við, þ.e. annarra efnisþátta en virka efnisins og óhreininda sem
myndast á framleiðsluferlinu, ber að tilgreina hvaða hlutverki efnisþættir (aukefni) gegna:

- froðueyðandi efni,

- ísvari,

- bindiefni,

- jafnalausn,

- dreifiefni,

- stöðugleikaefni,

- annað (tilgreinið).

1.11. Greining framleiðslulota

Greina skal dæmigerð sýni úr virka efninu að því er varðar hreint virkt efni, óvirk myndbrigði,
óhreinindi og aukefni, eftir því sem við á. Þær greiningarniðurstöður sem eru skráðar skulu fela í
sér töluleg gögn, þ.e. innihald í g/kg, um alla efnisþætti sem að magni til eru yfir 1 g/kg og yfirleitt
skal gera grein fyrir 98% efnisins. Raunverulegt innihald efnisþátta, sem eru sérlega óæskilegir
vegna eiturefnafræðilegra, umhverfiseiturefnafræðilegra eða umhverfislegra eiginleika þeirra, ber
að ákvarða og skrá. Skráð gögn skulu fela í sér niðurstöður úr greiningu einstakra sýna og yfirlit
yfir gögnin, til að sýna lágmark eða hámark og dæmigert innihald sérhvers viðkomandi efnisþáttar,
eftir því sem við á.

Ef virkt efni er framleitt í ýmsum verksmiðjum skulu upplýsingarnar veittar fyrir hverja einstaka
verksmiðju.

Að auki skal, sé það fyrir hendi og vel til fallið, greina sýni úr virka efninu sem er framleitt á
rannsóknarstofu eða í ræktunartilraunum, hafi slíkt efni verið notað til að afla eiturefnafræðilegra
eða umhverfiseiturefnafræðilegra gagna.
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2. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar virka efnisins

i) Upplýsingar sem eru veittar skulu lýsa eðlis- og efnafræðilegum eiginleikum virkra efna og
þjóna þeim tilgangi, ásamt öðrum viðkomandi upplýsingum, að greina eðli efnanna. Með
upplýsingunum skal einkum gert kleift:

- að greina eðlisfræðilega, efnafræðilega og tæknilega hættu er tengist virkum efnum,

- að flokka efnin eftir hættu,

- að ákvarða viðeigandi takmarkanir og skilyrði í tengslum við skráningu í I. viðauka,

- að tilgreina viðeigandi hættu- og öryggissetningar.

Upplýsinga og gagna, sem vísað er til, er krafist fyrir öll virk efni nema annað sé tekið
fram.

ii) Upplýsingar sem eru veittar skulu, ásamt upplýsingum sem eru veittar um efnablöndur, gera
kleift að greina eðlisfræðilega, efnafræðilega og tæknilega hættu er tengist efnablöndum, að
flokka efnablöndur og staðfesta að unnt sé með góðu móti að nota efnablöndur á þann hátt að
áhætta fyrir menn, dýr og umhverfi sé sem allra minnst með tilliti til notkunar.

iii) Tilgreina skal í hve miklum mæli virk efni, sem sótt er um skráningu í I. viðauka fyrir,
samræmast viðkomandi forskriftum FAO. Frávikum frá forskriftum FAO skal lýst nákvæmlega
og þau rökstudd.

iv) Við ákveðnar nánar tilteknar aðstæður skulu prófanir gerðar á hreinu virku efni með tiltekna
forskrift. Í slíkum tilvikum ber að skrá meginreglur um hreinsunaraðferðirnar sem eru notaðar.
Hreinleiki prófunarefnis, sem á að vera eins mikill og mögulegt er með því að beita
fullkomnustu tækni sem völ er á, skal tilgreindur. Rökstudd ástæða skal gefin þegar hreinleiki
er minni en 980 g/kg.

Slíkur rökstuðningur skal sýna fram á að allar eðlilegar og tæknilega færar leiðir til þess að
framleiða virka efnið hafi verið prófaðar.

2.1. Bræðslumark og suðumark

2.1.1. Bræðslumark, eða eftir atvikum storknunar- eða frostmark, fyrir hreint virkt efni skal ákvarðað
og skráð í samræmi við EBE-aðferð A 1. Mælingar skulu gerðar að 360°.

2.1.2. Suðumark fyrir hreint virkt efni skal, ef við á, ákvarðað og skráð í samræmi við EBE-aðferð A
2. Mælingar skulu gerðar að 360°.

2.1.3. Ef ekki er unnt að ákvarða bræðslumark og/eða suðumark sökum niðurbrots eða þurrgufunar
skal skrá hitastig við niðurbrot eða þurrgufun.

2.2. Hlutfallslegur eðlismassi

Fyrir fljótandi eða föst virk efni skal hlutfallslegur eðlismassi ákvarðaður og skráður í samræmi
við EBE-aðferð A 3.

2.3. Gufuþrýstingur (í Pa), rokgirni (t.d. fasti skv. lögmáli Henrys)

2.3.1. Gufuþrýstingur í hreinu virku efni skal skráður í samræmi við EBE-aðferð A 4. Sé gufuþrýstingur
undir 10-5 Pa er unnt að ákvarða gufuþrýsting við 20 eða 25° með því að nota gufuþrýstingsferil.
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2.3.2. Fyrir föst eða fljótandi virk efni skal rokgirni (fasti skv. lögmáli Henrys) í hreinu virku efni
ákvarðað eða reiknað út frá vatnsleysni og gufuþrýstingi og skráð (í Pa x m3 x mol-1).

2.4. Útlit (efnislegt ástand, litur og lykt; ef þekkt)

2.4.1. Gefa skal lýsingu bæði á lit, ef hann er greinanlegur, og eðlisfræðilegu ástandi virka efnisins,
bæði sem verksmiðjuframleitt og hreint virkt efni.

2.4.2. Gefa skal lýsingu á lykt sem tengist virka efninu, bæði sem verksmiðjuframleitt og hreint virkt
efni, sem kann að finnast við meðhöndlun efnisins á rannsóknarstofum eða verksmiðjum.

2.5. Litróf (UV/VIS, IR, NMR, MS), eðlisgleypni við viðeigandi bylgjulengd

2.5.1. Eftirfarandi litróf, að meðtalinni töflu yfir auðkennandi merki, skal ákvarðað og skráð: útfjólublátt/
sýnilegt (UV/VIS), innrautt (R), kjarnasegulherma (NMR) og massaróf (MS) í hreinu virku efni;
auk þess skal ákvarða og skrá eðlisgleypni á viðkomandi bylgjulengd.

Ákvarða skal og skrá á hvaða bylgjulengdum UV/VIS eðlisgleypni verður ásamt, ef við á,
bylgjulengd með hæstu gleypni yfir 290 nm.

Að því er varðar virk efni sem eru aðskilin ljósfræðileg myndbrigði skal sýnilegur hreinleiki
þeirra mældur og skráður.

2.5.2. Ákvarða skal og skrá UV/VIS-gleypniróf, IR-, NMR- og MS-róf sé það nauðsynlegt til að geta
borið kennsl á óhreinindi er teljast hafa eiturefnafræðileg, umhverfiseiturefnafræðileg eða
umhverfisleg áhrif.

2.6. Leysni í vatni þar með talin áhrif pH (4 til 10) á leysni

Vatnsleysni virks efnis við loftþrýsting skal ákvarða og skrá í samræmi við EBE-aðferð A 6.
Ákvarða skal vatnsleysni á hlutlausu mælisviði (t.d. í eimuðu vatni í jafnvægi við koldíoxíð
andrúmslofts). Ef virka efnið getur myndað járn skal ennfremur ákvarða og skrá gildi fyrir súrt
(pH 4 til 6) og basískt (pH 8 til 10) mælisvið. Ef stöðugleiki virka efnisins í vatni er of lítill til að
unnt sé að ákvarða vatnsleysnina skulu færð rök fyrir því á grundvelli prófunargagnanna.

2.7. Leysni í lífrænum leysum

Leysni virks efnis, sem er verksmiðjuframleitt efni, í eftirtöldum lífrænum leysum við 15 til 25
skal ákvörðuð og skráð ef hún er undir 250 g/kg, og skal hitastigið tilgreint:

- Alífatískt vetniskolefni: helst n-heptan

- Arómatísk vetniskolefni: helst xýlen

- Halógenað vetniskolefni: helst 1,2-díklóretan

- Alkóhól: helst metanól eða ísóprópýl alkóhól

- Ketón: helst aseton

- Ester: helst etýlasetat

Ef einn eða fleiri leysar henta ekki fyrir tiltekið virkt efni (t.d. ef efnahvörf verða við prófunarefnið)
er hægt að nota aðra leysa í staðinn. Í slíkum tilvikum skal rökstyðja val á leysum með tilliti til
byggingar eða pólunar.
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2.8. Deilistuðull n-oktanól/vatn þar með talin áhrif pH (4 til 10)

n-oktanól/vatn deilistuðul hreins efnis skal ákvarða og skrá í samræmi við EBE-aðferð A 8.
Áhrif pH (4 til 10) skulu rannsökuð ef efnið er súrt eða basískt (pKa <12 fyrir sýrur, pKa >2 fyrir
basa).

2.9. Stöðugleiki í vatni, vatnsrofshraði, ljósefnafræðilegt niðurbrot, skammtanýtni og auðkenni
niðurbrotsafurð (niðurbrotsafurðir), niðurbrotsfasti, þar með talin áhrif pH (4 til 9)

2.9. 1.Vatnsrofshraða hreinna virkra efna (yfirleitt virkt efni merkt sem geislavirkt efni, með > 95%
hreinleika) fyrir hvert pH-gildi 4, 7 og 9, við dauðhreinsaðar aðstæður í myrkri, skal ákvarða og
skrá samkvæmt EBE-aðferð C 7. Fyrir efni með lágan vatnsrofshraða er hægt að ákvarða hraðann
við 50eða annað viðeigandi hitastig.

Eigi niðurbrot sér stað við 50skal ákvarða niðurbrotshraða við annað hitastig og draga upp
Arrhenius-skýringarmynd svo að unnt sé að meta vatnsrof við 20. Gera skal grein fyrir
vatnsrofsafurðum sem myndast og hraðanum sem stöðugt fylgst er með. Einnig ber að gera grein
fyrir áætluðu DT 50 gildi.

2.9.2. Fyrir sambönd með mólargleypnistuðulinn > 10 (1 x mól-1 x sm-1) á bylgjulengd >- 290 nm skal
beint ljósniðurbrot í hreinu (þ.e. eimuðu) vatni við 20 til 25, á hreinu virku efni sem er yfirleitt
merkt sem geislavirkt efni ákvarðað, við dauðhreinsaðar aðstæður í gerviljósi, ef nauðsyn ber til
með aðstoð uppleysandi efnis, og skráð. Næmisefni á borð við aseton skulu ekki notuð sem
hjálparleysar eða uppleysandi efni. Ljósgjafinn skal líkja eftir sólarljósi og vera útbúinn með
síum til að útiloka geislun á bylgjulengd >- 290 nm. Ennfremur skal veita upplýsingar um auðkenni
niðurbrotsafurða sem myndast og eru til staðar einhvern tíma meðan á rannsókninni stendur í
magni sem er >- 10% af viðbættu virku efni, massajafnvægi sem er minnst 90% af viðbættu
geislavirku efni, ásamt ljósfræðilegum helmingunartíma.

2.9.3. Sé nauðsynlegt að rannsaka beint ljósniðurbrot skal ákvarða og skrá skammtanýtni beins
ljósniðurbrots í vatni, ásamt útreikningum til að meta fræðilegan helmingunartíma virka efnisins
í efstu lögum vatnskerfisins og raunverulegan helmingunartíma efnisins.

Aðferðinni er lýst í Endurskoðuðum viðmiðunarreglum FAO um umhverfisviðmiðanir vegna
skráningar varnarefna.

2.9.4. Ef sundrun í vatni á sér stað skal ákvarða og skrá sundrunarfasta (pKa-gildi) hreinsaða virka
efnisins í samræmi við 112. prófunarreglu Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD). Veita
skal upplýsingar um auðkenni sundrunartegunda sem myndast, samkvæmt fræðilegri umfjöllun.
Ef virka efnið er salt skal tilgreina pKa-gildi virka efnisins.

2.10. Stöðugleiki í lofti, ljósefnafræðilegt niðurbrot, auðkenni niðurbrotsefnis (niðurbrotsefna)

Mat á ljósefnafræðilegu oxunarniðurbroti (óbeint ljósniðurbrot) virka efnisins skal lagt fram.

2.11. Eldfimi, þar með talin sjálfíkviknun

2.11.1.Eldfimi virkra efna sem er verksmiðjuframleitt efni í formi fasts efnis, lofttegunda eða efna sem
mynda mjög eldfimar lofttegundir, skal ákvarða og skrá í samræmi við EBE-aðferð A 10, A 11
eða A 12, eftir því sem við á.

2.11.2.Sjálfsíkviknun virka efna sem er verksmiðjuframleitt efni skal ákvarða og skrá í samræmi við
EBE-aðferð A 15 eða A 16 og/eða, ef við á, í samræmi við UN-Bowes-Cameron-Cage-prófun
(Tilmæli Sameinuðu þjóðanna um flutning á hættulegum vörum, 14. kafli, nr. 14.3.4).

2.12. Kveikjumark

Kveikjumark virkra efna sem er verksmiðjuframleitt efni með bræðslumark undir 40skal ákvarðað
og skráð í samræmi við EBE-aðferð A 9; eingöngu skal nota aðferðir með lokuðum ílátum.

83



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.7/ 2.3.1995

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a
2.13. Sprengifimi

Sprengifimi virka efna sem eru verksmiðjuframleidd efni skal ákvörðuð og skráð í samræmi við
EBE-aðferð A 14, ef við á.

2.14. Yfirborðsspenna

Yfirborðsspenna skal ákvörðuð og skráð í samræmi við EBE-aðferð A 5.

2.15. Oxunareiginleikar

Oxunareiginleika virka efna sem eru verksmiðjuframleidd efni skal ákvarða og skrá í samræmi
við EBE-aðferð A 17, nema rannsókn á byggingu þeirra staðfesti með óyggjandi hætti að
varmaorka losni ekki úr læðingi þegar virka efnið kemst í snertingu við eldfimt efni. Í því tilviki
nægir að leggja fram upplýsingar sem réttlæta að oxunareiginleikar efnis séu ekki ákvarðaðir.

3. Frekari upplýsingar um virka efnið

i) Upplýsingarnar sem eru veittar skulu lýsa því í hvaða tilgangi efnablöndurnar sem innihalda
virka efnið eru eða verða hugsanlega notaðar og í hvaða skömmtum og með hvaða aðferðum
þær eru eða verða hugsanlega notaðar.

ii) Upplýsingarnar sem eru veittar skulu fela í sér lýsingu á því hvað aðferðum og
varúðarráðstöfunum ber að fylgja við meðhöndlun, geymslu og flutning virka efnisins.

iii) Rannsóknir, gögn og upplýsingar sem gerð er grein fyrir, ásamt öðrum viðkomandi
rannsóknum, gögnum og upplýsingum, skulu bæði tilgreina og réttlæta aðferðir og
varúðarráðstafanir sem ber að fylgja ef eldur skyldi kvikna. Meta skal á grundvelli
efnafræðilegrar byggingar og eðlis- og efnafræðilegra eiginleika virka efnisins hvaða
brennsluafurðir kunni að myndast við bruna.

iv) Rannsóknir, gögn og upplýsingar sem gerð er grein fyrir, ásamt öðrum viðkomandi
rannsóknum, gögnum og upplýsingum, skulu sýna fram á að fyrirhugaðar neyðarráðstafanir
séu hentugar.

v) Upplýsinga og gagna sem um getur er krafist fyrir öll virk efni, nema annað sé tekið fram.

3.1. Hlutverk t.d. sveppaeyðir, illgresiseyðir, skordýraeitur, fæliefni, stýriefni

Nota skal eitthvert eftirtalinna hugtaka til að lýsa hlutverki:

- mauraeitur

- bakteríueyðir

- sveppaeyðir

- illgresiseyðir

- skordýraeitur

- lindýraeitur

- þráðormaeitur

- stýriefni
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- fæliefni

- nagdýraeitur

- efni sem breyta einkennum lífvera

- moldvörpueitur

- veirueyðir

- annað (verður að tilgreina)

3.2. Áhrif á skaðlegar lífverur, t.d. snerti-, innöndunar- eða magaeitur, sveppaeitur o.s.frv., kerfisverkun
eða ekki í plöntum

3.2.1. Tilgreina skal áhrif á skaðlegar lífverur:

- verkun við snertingu

- verkun um maga

- verkun við innöndun

- sveppaeiturverkun

- sveppaheftandi verkun

- þurrkandi verkun

- æxlunarheftandi verkun

- annað (verður að tilgreina)

3.2.2. Tilgreina skal tilflutning virka efnisins í plöntunum og, ef við á, hvort slíkur tilflutningur á sér
stað um æðakerfi, milli fruma eða hvortveggja.

3.3. Fyrirhugað notkunarsvið, t.d. akur, varin ræktun, geymsla plöntuafurða, einkagarður

Tilgreina skal gildandi og fyrirhuguð notkunarsvið efnablandna sem innihalda virka efnið, með
því að nota einhverja af eftirtöldum lýsingum:

- Notkunarsvið, t.d. landbúnaður, garðrækt, skógrækt og vínrækt —varin ræktun

- útivistarsvæði

- uppræting illgresis á óræktuðum svæðum

- einkagarður

- stofuplöntur

- geymsla plöntuafurða

- annað (verður að tilgreina)
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3.4. Skaðlegar lífverur sem halda á í skefjum og ræktun eða vörur sem á að verja eða meðhöndla

3.4.1. Veita skal upplýsingar um gildandi og fyrirhugaða notkun með tilliti til ræktunar, ræktunarflokka,
plantna eða plöntuafurða sem er meðhöndluð og, ef við á, varin.

3.4.2. Ef við á skal veita upplýsingar um þær skaðlegu lífverur sem aðgerðin beinist gegn.

3.4.3. Ef við á skal gera grein fyrir þeim árangri sem næst, þ.e. spírunarhömlun, vaxtartálmun, styttri
stilkur og aukin frjósemi.

3.5. Verkunarmáti

3.5.1. Gefa skal yfirlýsingu um verkunarmáta virka efnisins með tilliti til, ef við á, viðkomandi lífefna-
og lífeðlisfræðilegra kerfa og lífefnafræðilegra ferla, að því marki sem vitneskja er fyrir hendi.

3.5.2. Ef vitað er, að til að hafa tilætluð áhrif verður virka efnið að umbreytast í efnaskipta- eða
niðurbrotsafurð eftir framköllun eða notkun efnablandnanna sem það inniheldur skulu eftirfarandi
upplýsingar veittar fyrir virka efnaskipta- eða niðurbrotsafurð og, ef við á, er vísað til og tekið
tillit til upplýsinga sem eru veittar á grundvelli 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2 og 9:

- efnaheiti í samræmi við IUPAC- og CA-nafnakerfið,

- samþykkt eða fyrirhugað ISO-heiti,

- CAS-númer, EBE-númer (EINECS- eða ELINCS-númer) og CIPAC-númer ef til er,)

- sameinda- og byggingarformúla og

- sameindamassi.

3.5.3. Fyrirliggjandi upplýsingar um myndun virkra efnaskipta- og niðurbrotsafurða skulu veittar, þar
á meðal:

- viðkomandi ferli, kerfi og efnahvörf,

- hvarfafræði og aðrar upplýsingar um ummyndunarhraða og hraðahindrunarstig, ef það er
þekkt,

- umhverfisþættir og aðrir þættir sem hafa áhrif á hraða og umfang umbreytingar.

3.6. Upplýsingar um myndun eða hugsanlega myndun þols gegn efninu og viðeigandi varnarúrræði

Veita skal upplýsingar um þol gegn efninu eða hugsanlegt víxlþol.

3.7. Aðferðir og varúðarráðstafanir sem mælt er með varðandi meðhöndlun, geymslu, flutning eða
eld

Leggja skal fram öryggisgögn um öll virk efni samkvæmt 27. gr. tilskipunar ráðsins 67/548/
EBE (1).

3.8. Aðferðir við eyðingu eða afmengun

3.8.1. Brennsla undir eftirliti

Í mörgum tilvikum er brennsla undir eftirliti í brennsluofni sem leyfi er fyrir helsta eða eina
leiðin til að farga á öruggan hátt virkum efnum, menguðum efnum eða menguðum umbúðum.

(1) Stjtíð. EB nr. L 196, 16. 8. 1967, bls. 1.
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Ef innihald halógena í virka efninu er meira en 60% skal tilgreina hitaniðurbrot virka efnisins
við stýrðar aðstæður (þ.m.t. viðeigandi súrefnismagn og skilgreindan stöðvunartíma) við 800°Cog
innihald fjölhalógenaða díbensó-p-díoxíða og díbensó-fúrans í hitaniðurbrotsafurðum. Á
umsókninni skulu koma fram nákvæmar leiðbeiningar um örugga förgun.

3.8.2. Annað

Lýsa skal nákvæmlega öðrum aðferðum við förgun á virku efni, menguðum umbúðum og
menguðum efnum ef mælt er fyrir um þær. Leggja skal fram gögn vegna slíkra aðferða til að
staðfesta gagnsemi þeirra og öryggi.

3.9. Neyðarráðstafanir ef slys verður

Setja skal reglur um afmengun vatns ef slys verður.
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VIÐAUKI II

1. Auðkenni plöntuvarnarefnisins

Upplýsingarnar sem eru veittar, ásamt upplýsingum sem eru veittar fyrir virk efni, verða að vera
nægilega nákvæmar til að unnt sé að auðkenna efnablöndur, skilgreina þær með tilliti til forskrifta
og greina eðli þeirra. Viðkomandi upplýsinga og gagna er krafist fyrir öll plöntuvarnarefni, nema
annað sé tekið fram.

1.1. Umsækjandi (nafn, heimilisfang, o.s.frv.)

Veita skal upplýsingar um nafn og heimilisfang umsækjanda (fast heimilisfang í bandalaginu),
ásamt nafni, stöðu, síma- og bréfasímanúmeri tengiliðar.

Hafi umsækjandi ennfremur skrifstofu, umboðsmann eða fulltrúa í aðildarríki þar sem sótt er um
skráningu, skal tilgreina nafn og heimilisfang skrifstofu, umboðsmanns eða fulltrúa á staðnum,
ásamt nafni, stöðu, síma- og bréfasímanúmeri tengiliðar.

1.2. Framleiðandi efnablöndunnar og virka efnisins eða efnanna (nafn, heimilisfang o.s.frv., þar með
talið staðsetning verksmiðjanna)

Veita skal upplýsingar um nafn og heimilisfang framleiðanda efnablöndunnar og sérhvers virks
efnis í efnablöndunni ásamt nafni og heimilisfangi allra verksmiðja sem framleiða efnablönduna
og virka efnið.

Í hverju tilviki skal tilgreina tengilið (helst aðaltengilið með nafni, síma- og bréfasímanúmeri).

Ef virka efnið kemur frá framleiðanda sem hefur ekki áður lagt fram gögn í samræmi við II.
viðauka ber að leggja fram yfirlýsingu, sem kveðið er á um í II. viðauka, um hreinleika og nákvæmar
upplýsingar um óhreinindi.

1.3. Viðskiptaheiti eða tillaga að viðskiptaheiti og þróunarnúmer framleiðandans fyrir efnablönduna,
ef við á

Tilgreina skal öll fyrri, núgildandi og fyrirhuguð viðskiptaheiti og þróunarnúmer fyrir efnablönduna
ásamt núgildandi nöfnum og númerum. Ef viðskiptaheiti og númer sem vísað er til tengjast svipuðum
en þó öðrum efnablöndum (hugsanlega fyrndum), skal leggja fram nákvæma lýsingu á mismuninum.
(Tillaga að viðskiptaheiti má ekki valda ruglingi við annað viðskiptaheiti plöntuvarnarefnis sem
þegar hefur verið skráð.)

1.4. Nákvæmar upplýsingar um magn og gæði er varða samsetningu efnablöndunnar (virk efni og
hjálparefni)

1.4.1.Veita skal eftirfarandi upplýsingar vegna efnablanda:

- innihald virkra efna, tæknilegra og hreinna;

- innihald hjálparefna.

Styrkleikann skal tilgreina á þann hátt sem kveðið er á um í 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 78/631/EBE.

1.4.2.Fyrir virk efni skal tilgreina almennt ISO-heiti eða fyrirhugað ISO-heiti og CIPAC-númer þeirra
og, ef til er, EBE-númer (EINECS- eða ELINCS-númer). Þar sem við á skal tilgreina hvaða sölt,
estarar, forskauts- eða bakskautsjón eru til staðar.
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1.4.3. Hjálparefni skulu, þar sem unnt er, auðkennd bæði með efnaheiti sínu eins og tilgreint er í I.
viðauka við tilskipun 67/548/EBE eða, ef þau eru ekki tilgreind í tilskipuninni, í samræmivið
bæði IUPAC- og CA-nafnakerfið. Tilgreina skal byggingu þeirra eða byggingarformúlu. Fyrir
hvert innihaldsefni hjálparefnanna skal tilgreina viðkomandi EBE-númer (EINECS- eða ELINCS-
númer) og CAS-númer, ef þau eru til. Einnig skal tilgreina viðskiptaheiti hjálparefna ef þau eru
til.

1.4.4. Gefa skal upp virkni hjálparefna:

- heftiefni,

- froðueyðandi efni,

- ísvari,

- bindiefni,

- jafnalausn,

- burðarefni,

- lykteyðandi efni,

- dreifiefni,

- litarefni,

- uppsöluefni,

- ýruefni,

- áburður,

- rotvarnarefni,

- lyktarefni,

- ilmefni,

- drifefni,

- fæliefni,

- mildandi efni,

- leysiefni,

- stöðugleikaefni,

- efni sem stuðlar að samvirkni,

- þykkingarefni,

- lausnarefni,

- ýmis efni (tilgreinið nánar).
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1.5. Ástand og eðli efnablöndunnar (fleytiþykkni, lausnarduft, lausn o.s.frv.)

1.5.1.Efnablanda skal fá tegundarheiti og númer í samræmi við ,,Skrá yfir gerðir varnarefnablandna og
alþjóðlegt skráningarkerfi“ (tæknileg greinargerð GIFAP nr. 2, 1989)“.

Ef tiltekin efnablanda er ekki skilgreind nákvæmlega í þessu skjali skal leggja fram ítarlega lýsingu
á eðlisfræðilegum eiginleikum og gerð efnablöndunnar ásamt tillögu að viðeigandi lýsingu á gerð
efnablöndunnar og tillögu að skilgreiningu á henni.

1.6. Virkni (illgresiseyðir, skordýraeyðir o.s.frv.)

Nota skal eitthvert eftirtalinna hugtaka til að lýsa virkni:

- mauraeitur,

- bakteríueyðir,

- sveppaeyðir,

- illgresiseyðir,

- skordýraeitur,

- lindýraeitur,

- þráðormaeitur,

- stýriefni,

- fæliefni

- nagdýraeitur,

- efni sem breyta einkennum lífvera,

- moldvörpueitur,

- veirueyðir,

- annað (verður að tilgreina).

2. Eðlisfræðilegir, efnafræðilegir og tæknilegir eiginleikar plöntuvarnarefnisins

Tilgreina skal að hve miklu leyti plöntuvarnarefni sem sótt er um heimild fyrir samrýmist viðeigandi
forskriftum FAO sem sérfræðingahópur, úr sérfræðingadómnefnd FAO um forskriftir varnarefna,
skráningarkröfur og notkunarstaðla, hefur samþykkt. Frávikum frá forskriftum FAO skal lýst
nákvæmlega í smáatriðum og þau rökstudd.

2.1. Útlit (litur og lykt)

Gefa skal lýsingu bæði á lit og lykt, ef um slíkt er að ræða, og eðlisfræðilegu ástandi efnablöndunnar.

2.2. Sprengifimi og oxunareiginleikar

2.2.1 Veita skal upplýsingar um sprengifimi efnablandnanna í samræmi við EBE-aðferð A 14. Ef varma-
fræðilegar upplýsingar staðfesta svo ekki verði um villst að útvermið efnahvarf geti ekki átt sér
stað í efnablöndunni, nægir að gefa þessar upplýsingar til réttlætingar á því að sprengifim
innihaldsefni efnablöndunnar eru ekki ákvörðuð.
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2.2.2. Ákvarða verður oxunareiginleika efnablandnanna og tilgreina þá í samræmi við EBE-aðferð A
17. Fyrir aðrar efnablöndur skal færa rök fyrir þeirri aðferð sem notuð er. Ekki þarf að ákvarða
oxunareiginleika ef hægt er að staðfesta með óyggjandi hætti á grundvelli varmafræðilegra
upplýsinga að varmaorka losni ekki úr læðingi þegar efnablandan kemst í snertingu við eldfim
efni.

2.3. Kveikjumark og aðrar upplýsingar um eldfimi eða sjálfsíkviknun

Kveikjumark vökva sem innihalda eldfim leysiefni skal ákvarðað og tilgreint í samræmi við
EBE-aðferð A 9. Eldfimi fastra efnablanda og lofttegunda skal ákvörðuð og tilgreind í samræmi
við EBE-aðferðir A 10, A 11 og A 12, eftir því sem við á. Sjálfsíkveikja efnablandna skal
ákvörðuð og tilgreind í samræmi við EBE-aðferðir A 15 eða A 16, eftir því sem við á og/eða, ef
nauðsyn krefur, í samræmi við UN-Bowes-Cameron-Cage-prófun (Tilmæli Sameinuðu þjóðanna
um flutning á hættulegum vörum, 14. kafli, nr. 14.3.4).

2.4. Súrleiki/basastig og, ef nauðsynlegt er, pH-gildi

2.4.1. Ef um er að ræða efnablöndur sem eru súrar (pH < 4) eða basískar (pH > 10) skal ákvarða og
tilgreina súrleika eða basastig og pH-gildi í samræmi við CIPAC-aðferð MT 31 og MT 75, eftir
því sem við á.

2.4.2. Þar sem við á (ef notuð er vatnslausn) skal pH í 1% af vatnslausn, fleyti eða dreifilausn
efnablöndunnar ákvarðað og tilgreint í samræmi við CIPAC-aðferð MT 75.

2.5. Seigja, yfirborðsspenna

2.5.1. Ef um er að ræða vökvablöndur sem er úðað í mjög litlu vökvamagni (Ultra Low Volume (ULV))
skal ákvarða og tilgreina seigju er lýtur að hreyfilýsingu í samræmi við 114. prófunarreglu
Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD).

2.5.2. Að því er varðar vökva sem ekki er hægt að mæla með Newton-mælieiningunni skal ákvarða og
tilgreina seigju ásamt prófunarskilyrðum.

2.5.3. Ef um er að ræða vökvablöndur skal ákvarða og tilgreina yfirborðsspennu í samræmi við EBE-
aðferð A 5.

2.6. Eðlismassi og búlkamassi

2.6.1. Eðlismassi vökvablöndu skal ákvarðaður og tilgreindur í samræmi við EBE-aðferð A. 3.

2.6.2. Búlkamassi efnablandna sem eru duft eða kyrni skal ákvarðaður og tilgreindur í samræmi við
CIPAC-aðferðir MT 33, MT 159 eða MT 169, eftir því sem við á.

2.7. Geymsla - stöðugleiki og geymsluþol: Áhrif ljóss, hita og raka á tæknilega eiginleika
plöntuvarnarefnis

2.7.1. Stöðugleiki efnablöndu eftir 14 daga geymslu við 54 skal ákvarðaður og tilgreindur í samræmi
við CIPAC-aðferð MT 46.

Hugsanlega þarf að nota aðra tíma- og/eða hitaeiningu (t.d. átta vikur við 40 eða 12 vikur við 35
eða 18 vikur við 30) ef efnablandan er hitanæm.

Ef innihald virks efnis við hitastöðugleikaprófun hefur minnkað um meira en 5% af upphaflegu
tilgreindu innihaldi, skal setja fram lágmarksinnihald og veita upplýsingar um
niðurbrotsafurðirnar.

2.7.2. Auk þess skal, ef um er að ræða vökvablöndur, ákvarða og tilgreina áhrif lágs hitastigs á
stöðugleika í samræmi við CIPAC-aðferðir MT 39, MT 48, MT 51 eða MT 54, eftir því sem við
á.
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2.7.3. Tilgreina skal geymsluþol efnablöndunnar við umhverfishita. Ef geymsluþol er minna en tvö ár

skal tilgreina geymsluþol í mánuðum ásamt viðeigandi forskriftum varðandi hitastig. Nánari
upplýsingar er að finna í greinargerð GIFAP nr. 17.

2.8. Tæknileg einkenni plöntuvarnarefnis

Ákvarða skal tæknileg einkenni efnablöndunnar til að unnt sé að meta hvort hægt sé að viðurkenna
hana.

2.8.1. Vætunarhæfni

Ákvarða skal og tilgreina vætunarhæfni fastrar efnablöndu sem búið er að þynna fyrir notkun
(t.d. lausnarduft, vatnsleysiduft, vatnsleysanlegt kyrni og kyrni í vatnsdreifilausn) í samræmi
við CIPAC-aðferð MT 53.3.

2.8.2. Varanleiki froðumyndunar

Varanleiki froðumyndunar efnablandna sem skal þynna með vatni er ákvarðaður og tilgreindur
í samræmi við CIPAC-aðferð MT 47.

2.8.3. Myndun og stöðugleiki sviflausnar

- Ákvarða skal og tilgreina myndun sviflausnar fyrir efni í vatnsdreifilausn (t.d. lausnarduft,
kyrni í vatnsdreifilausn, kyrni í sviflausn) í samræmi við CIPAC-aðferð MT 15, MT 161
eða MT 168, eftir því sem við á.

- Ósjálfráð dreifing efna í vatnsdreifilausn (t.d. kyrna í dreifilausn og kyrna í vatnsdreifilausn)
í samræmi við CIPAC-aðferðir MT 160 eða MT 174, eftir því sem við á.

2.8.4. Upplausnarstöðugleiki

Upplausnarstöðugleiki vatnsleysanlegra efna skal ákvarðaður og tilgreindur í samræmi við
CIPAC-aðferð MT 41.

2.8.5. Blautsigtipróf og þurrsigtipróf

Til að tryggja hæfilega dreifingu kornastærðar í þurrdufti skal framkvæma og tilgreina
þurrsigtipróf í samræmi við CIPAC-aðferð MT 59.1.

Að því er varðar efni í vatnsdreifilausn skal framkvæma og tilgreina blautsigtipróf í samræmi
við CIPAC-aðferð MT 59.3 eða MT 167, eftir því sem við á.

2.8.6. Dreifing kornastærðar (þurrduft og lausnarduft, kyrni), innihald ryks/smárra efnisagna (kyrnis),
slit og molnanleiki (kyrnis)

2.8.6.1.Dreifing kornastærðar í dufti skal ákvörðuð og tilgreind í samræmi við OECD-aðferð 110.

Uppgefin stærðarmörk kyrnis til beinnar notkunar skulu ákvörðuð og tilgreind í samræmi við
CIPAC-aðferð MT 58.3 og fyrir kyrni í vatnsdreifilausn í samræmi við CIPAC-aðferð MT 170.

2.8.6.2.Rykmagn í kyrniblöndum skal ákvarðað og tilgreint í samræmi við CIPAC-aðferð MT 171. Ef
við á með tilliti til áhættu notanda, skal ákvarða og tilgreina kornastærð ryks í samræmi við
OECD-aðferð 110.

2.8.6.3.Molnanleika og sliteinkenni kyrnis skal ákvarða og tilgreina þegar alþjóðlegar aðferðir hafa
verið samþykktar. Ef gögn eru þegar fyrir hendi skal tilgreina þau ásamt aðferðinni sem notuð
var.

2.8.7. Fleytanleiki, endurfleytanleiki, stöðugleiki fleytunnar
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2.8.7.1.Fleytanleiki, stöðugleiki og endurfleytanleiki efnablanda sem mynda fleyti skal ákvarðaður og
tilgreindur í samræmi við CIPAC-aðferðir MT 36 eða MT 37, eftir því sem við á.

2.8.7.2.Stöðugleiki þynntrar fleytu og efnablandna sem eru fleytur skal ákvarðaður og tilgreindur í
samræmi við CIPAC-aðferð MT 20 eða MT 173.

2.8.8. Fljótanleiki, hellanleiki (skolanleiki) og rykmyndun

2.8.8.1.Fljótanleiki kyrnisblandna skal ákvarðaður og tilgreindur í samræmi við CIPAC-aðferð MT
172.

2.8.8.2.Hellanleiki (þ.m.t. efnaleifar) sviflausna (t.d. kyrni í sviflausn, sviflausnarfleyti) skal ákvarðaður
og skráður í samræmi við CIPAC-aðferð MT 148.

2.8.8.3.Rykmyndun þurrdufts eftir geymsluhröðun samkvæmt lið 2.7.1 skal ákvörðuð og tilgreind í
samræmi við CIPAC-aðferð MT 34 eða aðra viðeigandi aðferð.

2.9. Eðlis- og efnafræðileg samsvörun við önnur efni, þar með talin plöntuvarnarefni sem leyft
verður að nota þau með

2.9.1. Eðlisfræðileg samhæfi í geymisblöndum skal skráð samkvæmt prófunaraðferðum viðkomandi
fyrirtækis eða stofnunar. Hagnýtt próf er einnig viðurkenndur möguleiki.

2.9.2. Efnafræðilega samhæfi í geymisblöndum skal ákvörðuð og skráð nema rannsókn á einstökum
eiginleikum efnablandnanna sýni svo ekki verði um villst að engin hætta sé á efnahvörfum. Í
þeim tilvikum nægir að gefa þessar upplýsingar til réttlætingar á því að ákvarða ekki efnafræðilega
samhæfi með raunverulegum aðferðum.

2.10. Viðloðun og dreifing til fræja

Ef nota á efnablöndur vegna meðferðar fræja skal rannsaka og skrá bæði dreifingu og viðloðun;
hvað dreifingu varðar skal fara eftir CIPAC-aðferð MT 175.

2.11. Samantekt og mat á upplýsingum sem veittar eru samkvæmt liðum 2.1 til 2.10

3. Gögn um notkun

3.1. Fyrirhugað notkunarsvið, t.d. akur, varin ræktun, geymsla plöntuafurða, einkagarður

Tilgreina verður gildandi og fyrirhuguð notkunarsvið efnablandna sem í eru virk efni með
eftirtöldum lýsingum:

Notkunarsvið, t.d. landbúnaður, garðrækt, skógrækt og vínrækt,

- varin ræktun,

- útivistarsvæði,

- uppræting illgresis á óræktuðum svæðum,

- einkagarður,

- stofuplöntur,

- geymsla plöntuafurða,

- annað (verður að tilgreina).

3.2. Áhrif á skaðlegar lífverur, t.d. snerti-, innöndunar- eða magaeitur, sveppaeitur eða efni sem dregur
úr vexti sveppa, o.s.frv., kerfisverkun eða ekki í plöntum
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Tilgreina skal áhrif á skaðlegar lífverur:

- verkun við snertingu,

- verkun um maga,

- verkun við innöndun,

- sveppaeiturverkun,

- sveppaheftandi verkun,

- þurrkandi verkun,

- æxlunarheftandi verkun,

- annað (verður að tilgreina).

Tilgreina skal hvort efnið yfirfærist í plöntunum.

3.3. Nákvæm lýsing á fyrirhugaðri notkun, t.d. tegundir skaðlegra lífvera sem halda á í skefjum
og/eða plöntur eða plöntuafurðir sem á að verja

Veita skal nákvæmar upplýsingar um fyrirhugaða notkun.

Ef við á skal gera grein fyrir þeim árangri sem næst, þ.e. spírunarhömlun, vaxtartálmun, styttri
stilkur og aukin frjósemi.

3.4. Tíðni notkunar

Fyrir hvern verkunar- og notkunarmáta skal veita upplýsingar um tíðni notkunar á meðhöndlaða
einingu (ha, m2 m3) í g eða kg bæði efnablöndu og virks efnis.

Tíðni notkunar skal að öðru jöfnu gefa upp í g eða kg/ha eða í kg/m3 og þar sem við á í g eða
kg/tonn; fyrir varða ræktun og einkagarð skal gefa upp tíðni notkunar í g eða kg/100 m2 eða g eða
kg/m3.

3.5. Styrkur virka efnisins í efninu sem notað er (t.d. í þynntum úða, á beitu eða meðhöndluðum
fræjum)

Tilgreina skal magn virks efnis, eftir því sem við á, í g/l, g/kg, mg/kg eða í g/tonn.

3.6. Notkunaraðferð

Lýsa verður fyrirhugaðri notkunaraðferð í smáatriðum og taka fram tegund búnaðar sem á að
nota, ef við á, svo og gerð og magn þynningarefnis sem á að nota á svæðis- eða magneiningu.

3.7. Hve oft og hvenær notað og hve lengi vörnin endist

Tilgreina skal hversu oft er leyfilegt að nota efnið og hvenær. Ef við á skal veita upplýsingar um
vaxtarstig ræktunar eða plantna sem á að verja og þroskastig skaðlegu lífveranna. Ef unnt er skal
tilgreina hversu margir dagar skuli líða á milli meðferða.

Tilgreina skal endingu hverrar meðferðar og hversu oft er leyfilegt að nota efnið.

3.8. Nauðsynleg hlé á notkun eða aðrar varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir plöntueitrun í síðari
ræktun

Ef við á skal veita upplýsingar um lágmarkstíma sem skal líða frá síðustu notkun að sáningu eða
gróðursetningu í síðari ræktun, sem er nauðsynlegt til að forðast plöntueitrun í síðari ræktun og
skal það jafnframt skiljast af þeim gögnum sem veittar eru upplýsingar um samkvæmt lið 6.6.
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Tilgreina verður, ef slíkt er nauðsynlegt, takmarkanir í vali í síðari ræktun.

3.9. Notkunarleiðbeiningar

Notkunarleiðbeiningar varðandi efnablönduna, prentaðar á merkimiða eða fylgiseðla, skulu fylgja
með.

4. Frekari upplýsingar um plöntuvarnarefnið

4.1. Umbúðir (gerð, efni, stærð o.s.frv.), samrýmanleiki efnablöndunnar og umbúðarefnisins sem
lagt er til að nota

4.1.1. Lýsa verður umbúðum nákvæmlega að því er varðar efni, gerð (t.d. lofttæmt, logsoðið o.s.frv.),
stærð og rúmtak, stærð ops, gerð lokunarbúnaðar og innsigla. Þær skulu hannaðar í samræmi við
skilyrði og leiðbeiningar sem tilgreindar eru í ,,Viðmiðunarreglum FAO um pökkun varnarefna“.

4.1.2. Ákvarða skal og tilgreina, í samræmi ADR-aðferðir 3552, 3553, 3560, 3554, 3555, 3556, 3558
eða aðrar ADR-aðferðir fyrir meðalstóra búlka og í samræmi við ISO-staðla 8317 ef krafist er
barnalæsinga, hvort umbúðir eru hentugar, þ.m.t. lokunarbúnaður, að því er varðar styrkleika,
þéttleika og þol við venjulegan flutning og meðhöndlun.

4.1.3. Þol umbúða gagnvart innihaldi skal tilgreint í samræmi við greinargerð GIFAP nr. 17.

4.2. Aðferðir við hreinsun á notuðum búnaði

Hreinsunaraðferðum bæði fyrir notkunarbúnað og hlífðarfatnað skal lýst í smáatriðum. Rannsaka
skal nákvæmlega og skrá árangur af hreinsunaraðferðum.

4.3. Tímabil sem aðgangur er bannaður, nauðsynleg hlé á notkun eða aðrar varúðarráðstafanir til að
vernda menn og dýr

Upplýsingar sem veittar eru skal mega ráða af og styðja með þeim gögnum sem fylgja með
virkum efnum og gögnum sem eru tilgreind í liðum 7 og 8.

4.3.1. Ef við á skal tilgreina hlé fyrir uppskeru, tímabil sem aðgangur er bannaður eða frestunartímabil
sem nauðsynleg teljast til að halda í lágmarki efnaleifum í eða á ræktun, plöntum og plöntuafurðum,
eða á svæðum sem hafa verið meðhöndluð, með það í huga að vernda menn eða búfénað, t.d.:

- hlé fyrir uppskeru (í dögum) fyrir hverja tegund sem ræktuð er,

- tímabil sem aðgangur er bannaður (í dögum) vegna beitar búfénaðar,

- tímabil sem mönnum er bannaður aðgangur (í klukkustundum eða dögum) að ræktun,
byggingum eða svæðum sem hafa verið meðhöndluð,

- frestunartímabil (í dögum) vegna dýrafóðurs,

- biðtími (í dögum) frá notkun að meðhöndlun afurða sem hafa fengið meðferð eða

- biðtími (í dögum) frá síðustu notkun að sáningu eða gróðursetningu fyrir síðari ræktun.

4.3.2. Ef nauðsyn krefur skal veita upplýsingar, í ljósi prófunarniðurstaðna, um plöntuheilbrigði eða
þau umhverfisskilyrði sem gilda um notkun eða bann við notkun efnablöndunnar.

4.4. Aðferðir og varúðarráðstafanir sem mælt er með vegna meðhöndlunar, geymslu, flutnings eða
eldsvoða

95



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.7/ 2.3.1995

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a

Veita skal upplýsingar um aðferðir og varúðarráðstafanir sem mælt er með vegna meðhöndlunar
(nákvæmt) við geymslu, bæði í vöruhúsum og hjá notanda plöntuvarnarefnisins, flutning og
eldsvoða. Veita verður upplýsingar um efni sem myndast við bruna ef þær eru fyrir hendi. Tilgreina
verður áhættu og aðferðir til að draga úr þeirri hættu sem myndast. Veita verður upplýsingar um
aðferðir til að fyrirbyggja eða draga úr myndun úrgangs eða leifa.

Ef við á skal fara fram mat í samræmi við ISO - TR 9122.

Ef við á skal veita upplýsingar um eðli og eiginleika hlífðarfatnaðar og búnaðar sem mælt er
með. Þau gögn sem fylgja með skulu nægja til að meta hentugleika og notagildi við raunverulegar
aðstæður (t.d. á akri eða í gróðurhúsi).

4.5. Neyðarráðstafanir ef slys verður

Tilgreina skal nákvæmlega til hvaða neyðarráðstafana skuli grípa við flutning, geymslu eða
notkun og veita upplýsingar um:

- innilokun efnisins sem helltist niður,

- afmengun svæða, ökutækja og bygginga,

- förgun skemmdra umbúða, sogefnis og annarra efna,

- verndun björgunarliðs og vegfarenda,

- skyndihjálp.

4.6. Aðferðir til að eyða plöntuvarnarefninu og umbúðum þess eða afmenga vegna þess

Þróa verður aðferðir til að eyða og afmenga bæði smáa skammta (fyrir notendur) og stóra (fyrir
vöruhús). Aðferðirnar skulu vera í samræmi við á ákvæði á staðnum er lúta að förgun úrgangs og
eiturefnaúrgangs. Förgunaraðferðir sem lagðar eru til megi ekki hafa óviðunandi áhrif á umhverfið
og skulu vera eins hagkvæmar og ódýrar og unnt er.

4.6.1. Möguleiki á hlutleysingu

Lýsa skal hlutleysingu (t.d. með efnahvörfum við basa til að mynda minna eitraða samsetningu)
sem skal nota ef hellist niður af slysni, ef slíkt telst æskilegt. Tilgreina skal og meta, bæði á
raunverulegum og fræðilegum grundvelli, þær afurðir sem eru framleiddar eftir hlutleysingu.

4.6.2. Losun undir eftirliti

Í mörgum tilvikum er brennsla undir eftirliti í brennsluofni sem leyfi er fyrir helsta eða eina
leiðin til að farga á öruggan hátt virkum efnum og plöntuvarnarefnum sem innihalda þau,
menguðum efnum eða menguðum umbúðum.

Ef innihald halógena í virku efnunum í efnablöndunni er meira en 60% skal tilgreina hitaniðurbrot
virkra efna við stýrðar aðstæður (þ.m.t. viðeigandi innihald af súrefni og skilgreindan
stöðvunartíma) við 800°C og innihald fjölhalógenaða díbensó-p-díoxíða og díbensó-fúrans í
hitaniðurbrotsafurðum. Á umsókninni skulu koma fram nákvæmar leiðbeiningar um örugga
förgun.

4.6.3. Annað

Lýsa skal nákvæmlega öðrum aðferðum við förgun plöntuvarnarefna, umbúða og mengaðra
efna ef mælt er fyrir um þær. Leggja skal fram gögn vegna slíkra aðferða til að staðfesta gagnsemi
þeirra og öryggi.
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