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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
með tilskipun 94/43/EB (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 verður að skýra fyrir umsækjendum 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 ákvæðum skal komið
á framfæri um leið og þau liggja fyrir til að umsækjendur geti
notað þau við skjalagerð sína.

Nú er einnig unnt að gera nákvæmari grein fyrir kröfum um
gögn varðandi eiturefna- og efnaskiptarannsóknir á virka efninu
sem kveðið er á um í 5. þætti A-hluta II. viðauka.

Nú er unnt að gera nákvæmari grein fyrir kröfum um gögn
varðandi eiturefnarannsóknir á plöntuvarnarefninu sem kveðið
er á um í 7. þætti A-hluta II. viðauka.

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

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

1. í stað 5. liðar, ,,Eiturefnafræðilegar og efnaskiptarannsóknir
á virka efninu“ í A-hluta II. viðauka komi I. viðauki við
þessa tilskipun;

2. í stað 7. liðar, ,,Eiturefnafræðilegar rannsóknir“, í A-hluta
III. viðauka komi II. viðauki við þessa tilskipun;

3. í stað liðar 1.2 í inngangi að II. og III. viðauka komi
eftirfarandi: ,,1.2. skulu, þar sem við á, fengnar með
prófleiðbeiningunum, í samræmi við síðustu útgáfu sem
samþykkt hefur verið og sem getið er um eða lýst í þessum
viðauka; sé um að ræða rannsóknir sem hafnar eru áður en
breytingar á þessum viðauka voru samþykktar skulu
upplýsingarnar fengnar með því að nota staðfestar
alþjóðlegar eða innlendar prófleiðbeiningar eða, séu þær
ekki til, prófleiðbeiningar sem lögbæra yfirvaldið
samþykkir;“

4. í lið 1.3 í inngangi að II. og III. viðauka bætast eftirfarandi
orð við í lokin: ,,einkum ef í þessum viðauka er getið um
EBE-aðferð sem felur í sér yfirfærslu aðferðar sem hefur
verið þróuð af alþjóðasamtökum (t.d. OECD) en þá er
aðildarríki heimilt að samþykkja að upplýsingar sem krafist
er séu fengnar í samræmi við síðustu útgáfu af þeirri aðferð
ef EBE-aðferðin hefur ekki verið uppfærð áður en
rannsóknir hefjast;“.

2. gr.
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli til að fara að tilskipun þessari, eigi síðar en 31. janúar
1996. 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.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 354, 31. 12. 1994, bls. 16, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/95 frá 22. júní
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 227, 1. 9. 1994, bls. 31.
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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 94/79/EB

frá 21. desember 1994

um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna(*)
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4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi 1. febrúar 1995.

Gjört í Brussel 21. desember 1994.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

René STEICHEN

framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI

,,5. EITUREFNA- OG EFNASKIPTARANNSÓKNIR

Inngangur

i) Upplýsingar sem eru veittar, ásamt þeim sem látnar eru í té fyrir eina eða fleiri efnablöndur
sem innihalda virka efnið, skulu vera fullnægjandi til að hægt sé að framkvæma mat á áhættu
fyrir þá sem meðhöndla og nota plöntuvarnarefni sem innihalda virka efnið og áhættu sem
mönnum stafar af leifum í matvælum og vatni. Þar að auki skulu upplýsingar sem látnar eru
í té vera fullnægjandi til að hægt sé að:

- taka ákvörðun um hvort skrá eigi virka efnið í I. viðauka,

- tilgreina viðeigandi aðstæður eða takmarkanir sem tengjast skráningu í I. viðauka,

- flokka virkt efni í hættuflokk,

- ákvarða viðtekinn dagskammt (ADI) fyrir menn,

- ákvarða viðtekið áreitistig notanda (AOEL),

- tilgreina hættutákn, upplýsingar um hættu og hættu- og varnaðarsetningar sem eiga að
vera á umbúðunum til verndar mönnum, dýrum og umhverfinu,

- tilgreina viðeigandi ráðstafanir um skyndihjálp og viðeigandi ráðstafanir um
sjúkdómsgreiningu og meðferð sem fara skal eftir ef menn verða fyrir eiturhrifum, og

- að meta eðli og umfang áhættu fyrir menn, dýr (tegundir sem menn fóðra, halda eða
neyta) og áhættu fyrir aðrar tegundir hryggleysingja sem eru ekki markhópur.

ii) Nauðsynlegt er að rannsaka og skýra frá öllum hugsanlegum skaðlegum áhrifum sem finnast
við venjubundnar eiturefnrannsóknir (þar með talin áhrif á líffæri og sérstök kerfi, eins og
ónæmiseiturhrif og taugaeiturhrif) og að gera og skýra frá þeim viðbótarrannsóknum sem
nauðsynlegar reynast til að rannsaka líklega verkun sem um ræðir til að ákveða mörk um
engin skaðleg áhrif (NOAEL) og til að meta mikilvægi þessara áhrifa. Skýra skal frá öllum
fáanlegum líffræðilegum gögnum og upplýsingum sem máli skipta við mat á
eiturefnafræðilegu sviði prófunarefnisins.

iii) Bráðnauðsynlegt er, í tengslum við þau áhrif sem óhreinindi geta haft á eiturefnahegðun, að
gefa við hverja rannsókn nákvæma lýsingu (forskrift) á efninu sem er notað, eins og um
getur í 11. lið 1. þáttar. Prófin skulu gerð með því að nota virkt efni með þeirri forskrift sem
notuð er við framleiðslu efnablöndunnar sem heimila á, nema þegar krafist er eða leyft að
efnið sé merkt sem geislavirkt.

iv) Ef rannsóknir eru gerðar með því að nota virkt efni sem er framleitt á rannsóknarstofu eða
við plönturæktunartilraun verður að endurtaka rannsóknirnar með því að nota virkt efni sem
er framleitt, nema hægt sé að færa rök fyrir því að prófefnið sé í megindráttum hið sama að
því er varðar eiturefnapróf og -mat. Ef um óvissu er að ræða verður að leggja fram viðeigandi
samanburðarrannsóknir og á grundvelli þeirra er ákveðið hvort nauðsynlegt sé að endurtaka
rannsóknirnar.

v) Ef um er að ræða rannsóknir þar sem skammtar eru gefnir yfir tiltekið tímabil skulu
skammtarnir helst teknir úr sömu framleiðslulotu virks efnis ef stöðugleiki þess leyfir það.
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vi) Fyrir öll próf skal skýra frá þeim raunskammti sem fæst í mg/kg líkamsþyngdar og í öðrum
þekktum einingum. Ef skammturinn er settur í fóður skal prófunarefninu dreift jafnt í fóðrið.

vii) Ef efnaleifar (sem neytendur eða starfsmenn, eins og skilgreint er í lið 7.2.3 í III. viðauka,
verða fyrir áreitun af), vegna efnaskipta eða annarrar vinnslu á eða í meðhöndluðum plöntum,
innihalda efni sem er ekki hið eiginlega virka efni og sem er ekki skilgreint sem umbrotsefni
í spendýrum, er nauðsynlegt að gera eiturhrifarannsóknir á þessum þáttum efnaleifanna nema
hægt sé að færa sönnur á að áreitun sem neytandi eða starfsmaður verða fyrir af völdum
þessara efna hafi ekki í för með sér heilsufarshættu. Einungis skal gera rannsóknir á
eiturefnaferlum og efnaskiptum sem tengjast umbrotsefnum og niðurbrotsefnum ef ekki er
hægt að meta niðurstöður eiturhrifa með því að nota niðurstöður sem liggja fyrir varðandi
virka efnið.

viii) Hvernig prófunarefnið er gefið inn er háð helstu áreitunarleiðum. Ef áreitun verður aðallega
um loftfasa gæti verið hagstæðara að gera innöndunarrannsóknir í stað rannsókna á inntöku
um munn.

5.1. Rannsóknir á upptöku, dreifingu, útskiljun og efnaskiptum í spendýrum

Hugsanlega þarf einungis að afla takmarkaðra gagna á þessu sviði eins og lýst er hér fyrir neðan,
afmarkað við eina prófunartegund (venjulega rottur). Þessi gögn geta veitt upplýsingar sem nýtast
við hönnun og túlkun síðari eiturhrifaprófa. Hafa ber þó hugfast að upplýsingar um mun milli
tegunda geta haft mikla þýðingu við að staðfesta gildi framreiknings gagna um dýr yfir á menn og
upplýsingar um upptöku í gegnum húð, upptöku, dreifingu, útskiljun og efnaskipti er hægt að nota
til að meta hættu fyrir notanda. Ekki er mögulegt að gera kröfur um nákvæmar upplýsingar á
öllum sviðum þar eð nákvæmar kröfur byggjast á niðurstöðum fyrir hvert einstakt prófunarefni.

Markmið prófsins:

Prófið ætti að veita nægilegar upplýsingar til að hægt sé að:

- meta hraða og umfang upptöku,

- meta dreifingu prófunarefnisins í vefjum og hraða og umfang útskiljunar þess og viðeigandi
umbrotsefni,

- greina umbrotsefni og efnaskiptaleiðir.

Einnig ætti að rannsaka áhrif skammtastigs á þessar færibreytur og hvort niðurstöður eru mismunandi
eftir því hvort gefinn er einn eða fleiri skammtar.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Gera skal og skýra frá rannsóknum á eiturefnaferlum í rottum þar sem gefinn er einn skammtur (í
gegnum munn) í a.m.k. tveimur styrkleikum og rannsókn á eiturefnaferlum í rottum þar sem um
endurtekna skammta í einum styrkleika er að ræða (í gegnum munn). Í sumum tilvikum gæti verið
nauðsynlegt að gera viðbótarrannsóknir á öðrum tegundum (eins og geitum eða hænsnum).

Prófleiðbeiningar

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 88/302/EBE frá 18. nóvember 1987 um níundu aðlögun að
tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og
stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna (1), B-hluti, eiturefnaferlar.
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5.2. Bráð eiturhrif

Rannsóknir, gögn og upplýsingar sem á að veita og meta verða að vera fullnægjandi til að hægt sé
að greina áhrif af völdum einstakrar áreitunar af virka efninu, einkum til að ákveða eða gefa til
kynna

- eiturhrif virka efnisins,

- hve lengi áhrifin vara og einkenni þeirra, ásamt nákvæmri lýsingu á hegðunarbreytingum og
mögulegum niðurstöðum stórsærra meinafræðilegra breytinga eftir krufningu,

- ef hægt er, tegund eiturverkunar, og

- hlutfallslega hættu sem tengist ólíkum áreitunarleiðum.

Leggja verður áherslu á að meta þau svið eiturhrifa sem um er að ræða og þær upplýsingar sem fást
verða einnig að gera kleift að flokka virka efnið í samræmi við tilskipun ráðsins 67/548/EBE.
Upplýsingar sem fást úr prófi á bráðum eiturhrifum hafa sérstakt gildi fyrir mat á hættu sem gæti
orðið ef slys verða.

5.2.1 Í gegnum munn

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ætíð ber að skýra frá bráðum eiturhrifum virka efnisins gefið í gegnum munn.

Prófleiðbeiningar

Prófið ber að gera í samræmi við viðauka við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 92/69/EBE frá
31. júlí 1992 um sautjándu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðins 67/548/EBE um
samræmingu á lögum og stjórnsýsluaðgerðum aðildarríkjanna um flokkun, pökkun og merkingu
hættulegra efna (2), aðferð B1 eða B1 a.

5.2.2 Í gegnum húð

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ætíð ber að skýra frá bráðum virka efnisins gefið í gegnum húð.

Prófleiðbeiningar

Rannsaka skal bæði staðbundna verkun og kerfisverkun. Gera ber prófið í samræmi við tilskipun
92/69/EBE, aðferð B3.

5.2.3.Innöndun

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Skýra ber frá eiturhrifum virka efnisins við innöndun þar sem virka efnið:

- er lofttegund eða fljótandi lofttegund,

- skal notast sem úðunareitur,

- skal sett í blöndu sem myndar reyk, úða eða gufu

- skal notast með gufubúnaði,
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(2) Stjtíð. EB nr. L 383A, 29. 12. 1992, bls. 1.
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- hefur gufuþrýsting > 1 x 10-2 Pa og verður notuð í blöndur sem á að nota í lokuðum rýmum,
eins og vöruhúsum eða gróðurhúsum,

- verður notað í blöndur í púðurformi sem innihalda mikið hlutfall af kornum sem eru > 50 mm
að þvermáli (> 1% miðað við þyngd), eða

- verður notað í blöndur sem á að nota þannig að mikið magn af kornum eða smádropum
myndist sem eru < 50 mm að þvermáli (>1% miðað við þyngd).

Prófleiðbeiningar

Prófið ber að gera í samræmi við tilskipun 92/69/EBE, aðferð B2.

5.2.4.Húðerting

Markmið prófsins

Prófið gefur upplýsingar um getu virka efnisins til að framkalla húðertingu, þar með talið möguleiki
á því hvort áhrifin gangi til baka.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ákvarða skal getu virka efnisins til að framkalla húðertingu nema þegar líklegt er, eins og fram
kemur í prófleiðbeiningunum, að efnið framkalli alvarlega húðertingu eða að hægt sé að koma í
veg fyrir þessa verkun.

Prófleiðbeiningar

Próf sem framkallar bráða húðertingu verður að gera í samræmi við tilskipun 92/69/EBE, aðferð
B4.

5.2.5.Augnerting

Markmið prófsins

Prófið gefur upplýsingar um getu efnisins til að framkalla augnertingu, þar með talin möguleiki á
því hvort áhrifin gangi til baka.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Gera skal augnertingarpróf nema þegar líklegt er, eins og fram kemur í prófleiðbeiningunum, að
efnið hafi í för með sér alvarleg áhrif á augun.

Prófleiðbeiningar

Ákvarða verður bráða augnertingu í samræmi við tilskipun 92/69/EBE, aðferð B 5.

5.2.6Húðnæmi

Markmið prófsins

Prófið gefur fullnægjandi upplýsingar til að meta getu virka efnisins til að framkalla
ofnæmisviðbrögð á húð.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist
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Gera skal próf nema þegar vitað er að efnið hefur næmiáhrif.

Prófleiðbeiningar

Prófið ber að gera í samræmi við tilskipun 92/69/EBE, aðferð B6.

5.3. Skammvinn eiturhrif

Hanna verður rannsóknir á skammvinnum eiturhrifum til að fá upplýsingar um það magn virka
efnisins sem hægt er að nota án þess að eiturhrif myndist við prófaðstæður. Slíkar rannsóknir veita
nytsamar upplýsingar um hættu sem steðjar að þeim sem meðhöndla eða nota efnablöndur sem
innihalda virka efnið. Rannsóknir á skammvinnum eiturhrifum gefa einnig mikilvægar upplýsingar
um hugsanlega uppsafnaða verkun virka efnisins og hættu sem steðjar að starfsmönnum sem geta
orðið fyrir mikilli áreitun. Þar að auki geta rannsóknir á skammvinnum eiturhrifum einnig gefið
nytsamar upplýsingar um hönnun á rannsóknum á langvinnum eiturhrif.

Rannsóknirnar, gögnin og upplýsingarnar sem á að láta í té og meta verða að vera fullnægjandi til
að hægt sé að greina áhrif sem verða í kjölfar endurtekinnar áreitunar af völdum virka efnisins,
einkum til að ákveða frekar eða gefa til kynna:

- tengsl milli skammtar og skaðlegra áhrifa,

- eiturhrif virka efnisins, þar með talin mörk um engin skaðleg áhrif (NOAEL) ef hægt er,

- marklíffæri, ef við á,

- hve lengi áhrifin vara og einkenni eitrunar með nákvæmri lýsingu á hegðunarbreytingum og
mögulegum niðurstöðum meinafræðilegra breytinga eftir krufningu,

- tiltekin eiturhrif og meinafræðilegar breytingar sem verða,

- ef hægt er, þrávirkni tiltekinna eiturhrifa og að hve miklu leyti áhrifin ganga til baka þegar
hætt er að gefa efnið inn,

- ef hægt er, tegund eiturverkunar, og

- hlutfallslega hættu sem tengist ólíkum áreitunarleiðum.

5.3.1 28 daga rannsókn, gefið um munn

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Jafnvel þótt ekki sé skylda að gera 28 daga rannsóknir á skammvinnum eiturhrifum geta þær verið
mjög nytsamlegar sem athuganir til að finna mörk. Ef rannsóknirnar fara fram verður að skýra frá
niðurstöðum þeirra því þær gætu verið þýðingarmiklar við að greina aðlögunarviðbrögð sem
gætu dulist við rannsóknir á langvinnum eiturhrifum.

Prófleiðbeiningar

Prófið ber að gera í samræmi við tilskipun 92/69/EBE, aðferð B7.

5.3.2 90 daga rannsókn, gefið um munn

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist
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Ætíð ber að skýra frá prófi á skammvinnum eiturhrifum virka efnisins við munninntöku (90
dagar) bæði í rottum og hundum. Ef rannsóknin sýnir að hundurinn sé mun viðkvæmari og ef slík
gögn eru líkleg til að hafa þýðingu þegar gögnin eru framreiknuð yfir menn ber að gera og skýra
frá 12 mánaða eiturhrifarannsókn í hundum.

Prófleiðbeiningar

Tilskipun 88/302/EBE, B-hluti, meðalbráð eiturhrif, gefið um munn.

5.3.3Aðrar áreitunarleiðir

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Til að hægt sé að meta áreitun sem notendur verða fyrir gæti verið nytsamlegt að gera
viðbótarrannsóknir þar sem efni er gefið í gegnum húð.

Ef um rokgjörn efni er að ræða (gufuþrýstingur $ > $ 10-2 Pa) er mikilvægt að ráðfæra sig við
sérfræðinga til að ákveða hvort rannsóknir á skammvinnum eiturhrifum eigi að fara fram með því
að gefa efni um munn eða með innöndun.

Prófleiðbeiningar

- 28 daga próf, gefið í gegnum húð: Tilskipun 92/69/EBE, aðferð B9,

- 90 daga próf, gefið í gegnum húð: Tilskipun 88/302/EBE, B-hluti, Meðalbráð eiturhrif,
gefið í gegnum húð,

- 28 daga próf, gefið með innöndun: Tilskipun 92/69/EBE, aðferð B8,

- 90 daga próf, gefið með innöndun: Tilskipun 88/302/EBE, B-hluti, meðalbráð eiturhrif,
gefið með innöndun.

5.4 Próf á erfðaeiturhrifum

Markmið prófsins

Þessar rannsóknir eru þýðingarmiklar til að:

- spá fyrir um getu efnis til að framkalla erfðaeitur,

- greina snemma efni sem framkalla erfðaeitur og eru krabbameinsvaldandi,

- skýra verkun sumra krabbameinsvalda.

Til að forðast viðbrögð vegna galla í prófkerfinu má ekki nota mjög eitraða skammta í
stökkbreytivaldaprófi í glasi eða í lífi. Þessari reglu skal að öllu jöfnu fylgt. Það er mikilvægt að
reglur séu sveigjanlegar þar eð síðari próf byggjast á túlkun niðurstaðna á hverju stigi.

5.4.1 Próf í glasi

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ætíð ber að gera stökkbreytivaldapróf í glasi (gerlagreining á genastökkbreytingum, próf á
litningabrenglun í frumum spendýra og próf á genastökkbreytingum í spendýrafrumum).
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Prófleiðbeiningar

Dæmi um viðurkenndar prófleiðbeiningar:

Tilskipun 92/69/EBE, aðferð B14 - Salmonella Typhirmurium, afturhvarfsbreytingapróf

Tilskipun 92/69/EBE, aðferð B10 - frumuerfðafræðipróf á spendýrum í glasi

Tilskipun 88/302/EBE, B-hluti - genastökkbreytingapróf í spendýrafrumum í lífi

5.4.2 Próf í lífi í líkamsfrumum

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef allar niðurstöður úr rannsóknum í lífi eru neikvæðar skal gera frekari próf með tilliti til annarra
fyrirliggjandi upplýsinga sem máli skipta (þar með talið gögn um eiturefnaferli, eiturefnahvörf og
eðlis- og efnafræði og gögn um sambærileg efni). Prófið getur verið í glasi eða í lífi með því að
nota önnur efnaskiptakerfi en áður voru notuð.

Ef frumuerfðafræðipróf í lífi  er jákvætt verður að gera próf í glasi á líkamsfrumum (greining á
beinmergsfrumum nagdýra í metafasa eða próf á smákjörnum nagdýra).

Ef annað hvort genastökkbreytingaprófið í glasi er jákvætt verður að gera próf lífi  til að rannsaka
viðgerðareftirmyndun á DNA eða gera blettapróf á músum.

Prófleiðbeiningar

Dæmi um viðurkenndar prófleiðbeiningar:

Tilskipun 92/69/EBE, aðferð B12 - smákjarnapróf,

Tilskipun 88/302/EBE, B-hluti - blettapróf á músum,

Tilskipun 92/69/EBE, aðferð B11 - frumuerfðafræðipróf í lífi  á beinmergsfrumum spendýra,
litningagreining.

5.4.3.Próf í lífi á kímfrumum

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef niðurstöður prófs í lífi  á líkamsfrumum eru jákvæðar er réttlætanlegt að gera próf í lífi  á áhrifum
í kímfrumum. Þörfina á að gera þessi próf verður að meta í hverju tilviki fyrir sig, að teknu tilliti til
upplýsinga varðandi eiturefnaferli, notkun og áreitun sem búist er við. Í viðeigandi prófum þarf að
rannsaka samspil við DNA (eins og ríkjandi banapróf), athuga hugsanleg arfgeng áhrif og mögulega
að framkvæma magnbundið mat á arfgengum áhrifum. Þar eð alkunna er að arfgeng áhrif eru mjög
flókin þyrfti að færa gild rök fyrir notkun magnbundinna rannsókna.

5.5. Langvinn eiturhrif og krabbameinsvaldandi áhrif

Markmið prófsins

Rannsóknir á langvinnum eiturhrifum sem fara fram og skýrt er frá ásamt öðrum gögnum og
upplýsingum sem máli skipta um virka efnið verða að vera fullnægjandi til að hægt sé að greina
áhrif í kjölfar endurtekinnar áreitunar af völdum virka efnisins, einkum skulu þær gera kleift að:
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- greina skaðleg áhrif sem stafar af áreitun af völdum virka efnisins,

- greina marklíffæri, ef við á,

- greina tengsl milli skammtar og verkunar,

- greina breytingar á merkjum um eiturhrif og á verksummerkjum,

- ákvarða mörk þar sem engin skaðleg áhrif (NOAEL) finnast.

Að sama skapi verða krabbameinsvaldapróf, ásamt öðrum gögnum sem máli skipta og upplýsingum
um virka efni að vera fullnægjandi til að hægt sé að meta hættu sem steðjar að mönnum vegna
endurtekinnar áreitunar af virka efninu, einkum skulu þau gera kleift að:

- greina skaðleg áhrif sem stafa af áreitun af völdum virka efnisins,

- ákvarða sérvirkni tegundar og líffæris að því er varðar æxlismyndun,

- greina tengsl milli skammtar og verkunar,

- greina, fyrir krabbameinsvalda sem hafa ekki erfðaeituráhrif, hámarksskammt sem veldur
ekki skaðlegum áhrifum (viðmiðunarskammtur).

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ákvarða skal langvinn eiturhrif og krabbameinsvaldandi áhrif allra virkra efna. Ef staðhæft er í
undantekningartilvikum að slík próf séu óþörf verður að færa rök fyrir þeirri staðhæfingu, þ.e.a.s
að gögn um eiturefnaferli sýni að upptaka virka efnisins sé ekki frá þörmunum, í gegnum húð eða
í gegnum lungun.

Prófskilyrði

Gera verður próf á langvinnum eiturhrifum (tvö ár) og krabbameinsvaldandi áhrifum virka efnisins
við munninntöku með því að nota rottur sem tilraunadýr; hægt er að sameina þessi próf.

Nota skal mýs sem tilraunadýr fyrir krabbameinsvaldapróf á virka efninu.

Ef haldið er fram að krabbameinsvaldandi áhrif hafi ekki erfðaeiturverkun skal færa fyrir því gild
rök studd viðeigandi tilraunagögnum, þar með talið nauðsyn þess að skýra hugsanlega verkun þar
að lútandi.

Ef staðlaðir viðmiðunarpunktar fyrir svörun við meðferð eru samkeppnissamanburðargögn kunna
eldri samanburðargögn að koma að gagni við túlkun á tilteknum rannsóknum á krabbameinsvöldum.
Ef eldri samanburðargögn eru lögð fram ættu þau að vera um sömu dýrategund og -stofn, aldir við
svipuð skilyrði, og samanburðargögnin ættu að fást við rannsóknir sem eiga sér stað samtímis.
Upplýsingar um eldri samanburðargögn sem láta á í té skulu fela í sér:

- upplýsingar um tegund, stofn, nafn birgis og sérstakt landsvæði ef birgirinn hefur aðsetur á
fleiri en einu landsvæði,

- heiti rannsóknarstofu og upplýsingar um hvenær prófið var gert,

- lýsingu á almennum skilyrðum sem dýrunum er haldið við, þar með talið gerð eða vöruheiti
fóðurs og, þar sem hægt er, það magn sem er innbyrt,
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- aldur samanburðardýranna (í dögum talið) við upphaf rannsóknarinnar og þegar þau eru

drepin eða aflífuð,

- lýsingu á dauðamynstri dýra í samanburðarhópnum við upphaf eða lok rannsóknarinnar,
ásamt öðrum atriðum sem máli skipta (t.d. sjúkdómar, sýkingar),

- heiti rannsóknarstofunnar og nöfn vísindamannanna sem eru ábyrgir fyrir söfnun og túlkun
meinafræðilegra gagna úr rannsókninni, og

- yfirlýsingu um eðli æxla þar sem upplýsingar hafa verið sameinaðar til að fá gögn um útbreiðslu
þeirra.

Velja skal prófskammtana, þar með talið stærsta prófskammtinn, á grundvelli niðurstaðna úr prófi
á skammvinnum eiturhrifum og á grundvelli gagna um efnaskipti og eiturefnaferli, ef slíkar
upplýsingar liggja fyrir þegar viðkomandi rannsóknir eru skipulagðar. Hæsta skammtastig í
krabbameinsvaldaprófi ætti að sýna merki um lágmarkseiturhrif, eins og örlitla minnkun á
þyngdaraukningu (minna en 10%), án þess að drep myndist í vefjum eða efnaskiptamettun verði
og án þess að breyta verulega eðlilegum líftíma af völdum annarra verkana en æxla.

Ef rannsóknir á langvinnum eiturhrifum eru framkvæmdar sérstaklega ætti hæsta skammtastig að
sýna greinileg merki um eiturhrif án þess að valda verulega hárri dánartíðni. Stærri skammtar sem
valda miklum eiturhrifum teljast ekki mikilvægir fyrir það mat sem á að fara fram.

Þegar gögn eru tekin saman og skýrslur samdar má ekki sameina upplýsingar um góðkynja og
illkynja æxli nema fullvíst sé að góðkynja æxli breytist í illkynja æxli með tímanum. Við skráningu
æxla má að sama skapi ekki sameina upplýsingar um æxli, góðkynja eða illkynja, af mismunandi
tegundum og sem tengjast ekki, sem myndast í sama líffæri. Til að forðast misskilning skal í
flokkunarkerfi fyrir æxli og við skráningu þeirra nota hugtök sem þróuð hafa verið af American
Society of Toxicologic Pathologists (1) eða Hannover Tumour Registry (RENI). Tilgreina skal
kerfið sem er notað.

Afar mikilvægt er að líffræðilegt efni sem er valið til vefjameinafræðilegrar rannsóknar feli í sér
efni sem veitir frekari upplýsingar um vefjaskemmdir sem greinast við stórsæa meinafræðirannsókn.
Ef nauðsyn krefur, og hægt er, til að skýra verkunina skal beita og skýra frá sérstakri
vefjameinafræðilegri aðferð, vefjaefnafræðilegri aðferð og smásjárrannsóknum.

Prófleiðbeiningar

Gera ber prófið í samræmi við tilskipun 88/302/EBE, B-hluta, próf á langvinnum eiturhrifum,
krabbameinsvaldapróf eða sameinað próf á langvinnum eiturhrifum og krabbameinsvöldum.

5.6. Eiturhrif við æxlun

Skaðleg eiturhrif við æxlun skiptast í tvo meginflokka:

- skerðing á frjósemi karl- og kvendýra,

- áhrif á eðlilegan þroska afkvæma (þróun eiturhrifa)

Rannsaka skal og skýra frá mögulegum áhrifum á alla þætti æxlunarlífeðlisfræði í bæði karl- og
kvendýrum og mögulegum áhrifum á þróun á fósturskeiði og eftir fæðingu. Ef staðhæft er í
undantekningartilvikum að slík próf séu óþörf verður að færa gild rök fyrir þeirri staðhæfingu.

Ef staðlaðir viðmiðunarpunktar fyrir svörun við meðferð eru samkeppnissamanburðargögn kunna
eldri samanburðargögn að koma að gagni við túlkun á tilteknum rannsóknum á æxlun. Ef eldri
samanburðargögn eru lögð fram ættu þau að vera um sömu dýrategund og -stofn, aldir við svipuð
skilyrði, og samanburðargögnin ættu að fást úr rannsóknum sem eiga sér stað samtímis. Upplýsingar
um eldri samanburðargögn sem láta á í té skulu fela í sér:
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- upplýsingar um tegund, stofn, nafn birgis og sérstakt landsvæði ef birgirinn hefur aðsetur á
fleiri en einu landsvæði,

- heiti rannsóknarstofu og upplýsingar um hvenær prófið var gert,

- lýsingu á almennum skilyrðum sem dýrunum er haldið við, þar með talið gerð eða vöruheiti
fóðurs og, þar sem hægt er, það magn sem er innbyrt,

- aldur samanburðardýranna (í dögum talið) við upphaf rannsóknarinnar og þegar þau eru
drepin eða aflífuð,

- lýsingu á dauðamynstri dýra í samanburðarhópnum við upphaf eða lok rannsóknarinnar,
ásamt öðrum atriðum sem máli skipta (t.d. sjúkdómar, sýkingar), og

- heiti rannsóknarstofunnar og nöfn vísindamannanna sem eru ábyrgir fyrir söfnun og túlkun
eiturefnagagna úr rannsókninni.

5.6.1.Rannsóknir á mörgum kynslóðum

Markmið með prófinu

Rannsóknir sem eru skráðar, ásamt öðrum gögnum sem máli skipta og upplýsingum um virka
efnið verða að vera fullnægjandi til að hægt sé að greina áhrif á æxlun í kjölfar endurtekinnar
áreitunar virka efnisins, einkum skulu þær gera kleift að:

- greina bein og óbein áhrif á æxlun vegna áreitunar virka efnisins,

- greina aukningu almennra eiturhrifa (við próf á skamm- og langvinnum eiturhrifum),

- ákvarða tengsl milli skammts og verkunar, að greina breytingar á merkjum um eiturhrif og á
verksummerkjum,

- ákvarða mörk þar sem engin skaðleg áhrif (NOAEL) finnast.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ætíð ber að skýra frá rannsókn á eiturhrifum við æxlun hjá minnst tveimur kynslóðum af rottum.

Prófleiðbeiningar

Gera ber prófið í samræmi við tilskipun 88/302/EBE, B-hluta, próf á eiturhrifum við æxlun hjá
tveimur kynslóðum. Þar að auki ber að skrá þyngd æxlunarfæra.

Viðbótarrannsóknir

Ef þörf krefur, til að túlka betur áhrif á æxlun og svo framarlega sem þessar upplýsingar eru ekki
fáanlegar, gæti verið nauðsynlegt að gera viðbótarrannsóknir til að veita eftirfarandi upplýsingar
um:

- aðgreindar rannsóknir á kven- og karldýrum,

- þriggja stiga athugun,

- ríkjandi banapróf á frjósemi karldýra,

- víxlun á meðhöndluðum karldýrum og ómeðhöndluðum kvendýrum og öfugt,
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- áhrif á sæðismyndun,

- áhrif á eggmyndun,

- hreyfanleika sæðisfrumna, hreyfanleiki og formfræði, og

- rannsóknir á hormónavirkni.

5.6.2. Rannsóknir á þróun eiturhrifa

Markmið prófsins

Rannsóknir sem skýrt er frá skulu, ásamt öðrum viðeigandi gögnum og upplýsingum um virka
efnið nægja til að hægt sé að meta áhrif á þróun fósturvísa og fóstra eftir endurtekna áreitun af
völdum virka efnisins sem meta á, og þau skulu einkum nægja til að:

- greina bein og óbein áhrif á þróun fósturvísa og fóstra eftir áreitun af völdum virka efnisins,

- greina meðgöngueitrun,

- ákvarða tengslin milli mældra viðbragða og skammts í bæði móður og afkvæmi,

- að greina breytingar á merkjum um eiturhrif og á verksummerkjum, og

- ákvarða mörk þar sem engin skaðleg áhrif (NOAEL) finnast.

Enn fremur gefur prófið viðbótarupplýsingar um hugsanlega aukningu á almennum eiturhrifum
hjá þunguðum dýrum.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Prófið ber ætíð að gera.

Prófskilyrði

Þróun eiturhrifa skal greina bæði hjá rottum og kanínum við munninntöku. Vansköpun og afbrigði
skulu skráð sérstaklega. Orðalisti yfir hugtök og greiningarreglur um vansköpun og afbrigði skal
fylgja skýrslunni.

Prófleiðbeiningar

Prófið skal gert í samræmi við tilskipun 88/302/EBE, B-hluta, Vansköpunarpróf - nagdýr og önnur
dýr.

5.7. Próf á seinkuðum taugaeiturhrifum

Markmið prófsins

Prófið skal veita nægilegar upplýsingar til að meta hvort virka efnið geti valdið seinkuðum
taugaeiturhrifum eftir bráðaáreitun.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Gera skal þessar rannsóknir á efnum sem eru af svipaðri eða skyldri uppbyggingu og þau sem geta
framkallað seinkuð taugaeiturhrif, eins og lífræn fosföt.
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Prófskilyrði

Prófið skal gert í samræmi við leiðbeiningar OECD nr. 418.

5.8. Aðrar eiturefnafræðilegar rannsóknir

5.8.1.Rannsóknir á eiturhrifum umbrotsefna eins og um getur í vii-lið í innganginum

Venjulega er ekki krafist viðbótarrannsókna ef þær tengjast öðrum efnum en virku efnunum.

Ákvarðanir um þörf á viðbótarrannsóknum skulu teknar í hverju tilviki fyrir sig.

5.8.2.Viðbótarrannsóknir á virka efninu

Í vissum tilvikum kann að vera nauðsynlegt að framkvæma viðbótarrannsóknir til að skýra frekar
mæld áhrif. Þessar rannsóknir geta falið í sér:

- rannsóknir á upptöku, dreifingu, útskiljun og efnaskiptum,

- rannsóknir á getu efnisins til að framkalla taugaeiturhrif,

- rannsóknir á getu efnisins til að framkalla ónæmiseiturhrif,

- rannsóknir á öðrum aðferðum við að gefa efnið.

Ákvarðanir um þörf á viðbótarrannsóknum skulu teknar í hverju tilviki fyrir sig að teknu tilliti til
niðurstaðna fyrirliggjandi eiturefnaog efnaskiptarannsókna ásamt helstu áreitunarleiðum.

Nauðsynlegar rannsóknir skulu skipulagðar í hverju tilviki fyrir sig í ljósi þeirra tilteknu færibreytna
sem rannsóknin beinist að og þeirra markmiða sem stefnt er að.

5.9. Læknisfræðileg gögn

Með fyrirvara um ákvæði 5. gr. tilskipunar ráðsins 80/1107/EBE frá 27. nóvember 1980 um verndun
starfsmanna gegn áhættu vegna efna-, eðlis- og líffræðilegra áhrifavalda á vinnustöðum (1), skal
leggja fram hagnýt gögn og upplýsingar sem lúta að því að þekkja einkenni eiturhrifa og áhrif
skyndihjálpar og ráðstafana til læknismeðferðar, að því tilskildu að slíkar upplýsingar séu tiltækar.
Leggja skal fram frekari tilvísanir í rannsóknir á mótefnalyfjafræði eða öryggislyfjafræði þar sem
dýr eru notuð. Ef við á skal rannsaka og skýra frá hugsanlegu mótlyfi gegn eiturhrifum.

Gögn og upplýsingar sem lúta að því hvaða áhrif áreitun hefur á menn, ef upplýsingar eru tiltækar
og nægilega góðar, hafa mjög mikla þýðingu við að staðfesta gildi framreiknings sem gerður er og
niðurstaðna að því er varðar marklíffæri, tengsl milli skammtar og verkunar og möguleika á því að
eiturhrif gangi til baka. Hægt er að afla slíkra gagna í kjölfar áreitunar vegna slysa eða á vinnustað.

5.9.1.Heilbrigðiseftirlit með starfsfólki í verksmiðjum

Leggja skal fram skýrslur um áætlanir um heilbrigðiseftirlit á vinnustöðum, studdar nákvæmum
upplýsingum um hönnun áætlunarinnar, áreitun af völdum virka efnisins og áreitun af völdum
annarra efna. Í slíkum skýrslum skulu, ef það er mögulegt, koma fram upplýsingar sem tengjast
verkun virka efnisins. Þessar skýrslur skulu, séu þær tiltækar, innihalda upplýsingar frá einstaklingum
sem verða fyrir áreitun í verksmiðjum eða eftir notkun virka efnisins (t.d. við prófanir á áhrifum).

Fyrirliggjandi upplýsingar um næmi, þar með talið ofnæmisviðbrögð starfsmanna og annarra sem
verða fyrir áreitun af völdum virka efnisins, skulu lagðar fram og þær skulu innihalda viðeigandi
upplýsingar um tilvik ofurnæmi. Þar skulu einnig koma fram upplýsingar um tíðni, umfang áreitunar
sem og hve lengi hún hefur varað, greind einkenni og aðrar viðeigandi klínískar upplýsingar.
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(1) Stjtíð. EB nr. L 327, 3. 12. 1980, bls. 8.
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5.9.2.Bein athugun, t.d. klínísk tilfelli og eitrunartilvik

Skýrslur sem liggja fyrir í almennum ritum og tengjast klínískum tilvikum og eitrunartilvikum
skulu, ef þær koma frá tímaritum þar sem strangar reglur gilda um birtingarhæfni eða úr opinberum
skýrslum, lagðar fram með skýrslum um framhaldsrannsóknir sem gerðar eru. Í slíkum skýrslum
ættu að vera lýsingar á eðli og umfangi áreitunar sem og hve lengi hún hefur varað og greind
klínísk einkenni, skyndihjálp, ráðstafanir til læknismeðferðar og mælingar og athuganir sem gerðar
eru. Yfirlitsskýrslur og útdrættir hafa ekki gildi.

Ef slíkar skýrslur eru studdar nauðsynlegum ítarupplýsingum geta skýrslurnar haft mikla þýðingu
við að staðfesta gildi framreiknings gagna um dýr yfir á menn og að ákvarða ófyrirsjáanleg skaðleg
áhrif sem eru bundin við menn.

5.9.3. Athuganir á áreitun sem almenningur getur orðið fyrir og faraldsfræðilegar rannsóknir, ef við á

Ef fyrir liggja faraldsfræðilegar rannsóknir sem eru studdar gögnum um umfang áreitunar og hve
lengi hún hefur varað og ef þær hafa farið fram í samræmi við viðurkennda staðla (1), hafa þær
mjög mikla þýðingu og skulu lagðar fram.

5.9.4.Greining eitrunar (ákvörðun virkra efna, umbrotsefna) sérstök merki um eitrun, klínísk próf

Leggja skal fram nákvæma lýsingu á klínískum eitureinkennum, þar með töldum fyrstu merkjum
og sjúkdómseinkennum sem og nákvæmri lýsingu á klínískum prófum sem eru notadrjúg til
sjúkdómsgreiningar, ef þau liggja fyrir, auk þess sem koma skal fram nákvæm útlistun á tíma í
tengslum við inntöku, húðáreitun eða innöndun mismunandi skammta af virka efninu.

5.9.5.Meðferðartillaga: ráðstafanir til skyndihjálpar, móteitur, læknismeðferð

Tilgreina skal ráðstafanir sem beita skal til skyndihjálpar í eitrunartilvikum (rauneitrun eða ef
grunur leikur á eitrun) og ef augu hafa orðið fyrir áreitun.

Nákvæm lýsing skal vera á meðferðarúrræðum sem beita á ef augu verða fyrir eitrun eða áreitun,
þar með talin notkun móteiturs ef þörf krefur. Ef svo ber undir skal leggja fram upplýsingar
byggðar á hagnýtri reynslu, sé hún fyrir hendi og aðgengileg, eða í öðrum tilvikum á fræðilegum
grunni, að því er varðar virkni annarra meðferðarúrræða. Lýsa skal frábendingum sem tengjast
tilteknum úrræðum, einkum þeim sem snerta almenn heilbrigðisvandamál og -skilyrði.

5.9.6.Eiturhrif sem vænta má

Lýsa skal eiturhrifum sem vænta má, ef þau eru þekkt, og tilgreina hve lengi áhrifin vara eftir
eitrun auk þess sem lýsa skal áhrifum:

- tegundar, umfangs og tíma áreitunar eða inntöku, og

- breytilegs tíma sem líður milli áreitunar, eða inntöku, og byrjun meðferðar.

5.10. Yfirlit yfir eiturhrif í spendýrum og heildarmat

Leggja skal fram yfirlit yfir öll gögn og upplýsingar sem kveðið er á um í liðum 5.1. til 5.10 þar
sem koma skal fram ítarlegt og gagnrýnið mat á gögnum í tengslum við viðeigandi viðmið til mats
og ákvarðanatöku sem og leiðbeiningar, með sérstakri vísan til áhættu sem að mönnum og dýrum
steðjar eða kann að steðja, og umfang, gæði og áreiðanleiki gagnagrunnsins.

Þegar við á, í ljósi niðurstaðna í tengslum við greiningarsvið framleiðslulotu virka efnisins (liður
1.11) og samanburðarrannsókna sem gerðar hafa verið (í iv. lið 5. liðar) skal færa rök fyrir þýðingu
gagnanna sem lögð eru fram til mats á eiturefnafræðilegu sviði virka efnisins eins og það er
framleitt.
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(1) Guidelines for Good Epidemiology Practices for Occupational and Environmental Research samin af Chemical Manu-
facturers Association’s Epidemiology Task Group, sem liður í tilraunaverkefni árið 1991 á vegum Epidemiology Re-
source and Information Centre (ERIC).
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Á grundvelli mats á gagnagrunninum og viðeigandi viðmiðunum til ákvarðanatöku og leiðbeininga
skal réttlæta ákvörðun marka um engin skaðleg áhrif (NOAEL) sem lögð eru fram fyrir hverja
rannsókn sem um ræðir.

Á grundvelli þessara gagna skal leggja fram tillögur studdar vísindalegum rökum um ákvörðun
viðtekins dagskammts (ADI) og viðtekins áreitistigs notanda (AOEL) fyrir virka efnið.“

II. VIÐAUKI

,,7. EITUREFNAFRÆÐIRANNSÓKNIR

Fullnægjandi upplýsingar þurfa að liggja fyrir um bráð eiturhrif, ertandi áhrif og næmiáhrif
virka efnisins til að hægt sé að meta eiturhrif efnablandannna á réttan hátt. Ef hægt er ber að
leggja fram viðbótarupplýsingar um tegund eiturverkunar, eiturefnafræðilegt svið og alla aðra
eiturefnafræðilega þætti virka efnisins.

Nauðsynlegt er, að því er varðar áhrif óhreininda og annarra efnisþátta á eiturefnafræðilega
hegðun, að gefa nákvæma lýsingu (forskrift) á þeim efnum sem notuð er í hverri rannsókn. Við
prófanir ber að nota leyfileg plöntuvarnarefni.

7.1. Bráð eiturhrif

Rannsóknir, gögn og upplýsingar sem láta á í té og til stendur að meta verða að vera fullnægjandi
til að hægt sé að greina áhrif í kjölfar einstakrar áreitunar af völdum plöntuvarnarefnisins sem á
að meta og einkum að ákvarða eða tilgreina:

- eiturhrif plöntuvarnarefnanna,

- eiturhrif plöntuvarnarefnisins miðað við virka efnið,

- hve lengi áhrifin vara og einkenni þeirra, ásamt nákvæmri lýsingu á hegðunarbreytingum
og mögulegum stórsæum meinafræðilegum niðurstöðum við krufningu,

- ef hægt er, tegund eiturverkunar, og

- hlutfallslega hættu sem tengist ólíkum áreitunarleiðum.

Áhersla skal lögð á að meta eiturhrifamörk sem um ræðir en upplýsingar sem fást skulu einnig
gera kleift að flokka plöntuvarnarefnið í samræmi við tilskipun ráðsins 78/631/EBE. Upplýsingar
sem fást við próf á bráðum eiturhrifum hafa sérstaka þýðingu við mat á hættu sem kann að
skapast þegar slys verða.

7.1.1. Við munninntöku

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ætíð ber að gera próf á bráðum eiturhrifum við munninntöku nema þegar umsækjandi getur
sannfært lögbær yfirvöld um að hægt sé að bera fyrir sig 2. mgr. 3. gr. tilskipunar ráðsins
78/631/EBE.

Prófleiðbeiningar

Gera ber prófið í samræmi við tilskipun 92/69/EBE, aðferð B1 eða B1 a (b og c).
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7.1.2. Í gegnum húð

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ætíð ber að gera próf á bráðum eiturhrifum við upptöku í gegnum húð nema þegar umsækjandi
getur sannfært lögbær yfirvöld um að hægt sé að bera fyrir sig 2. mgr. 3. gr. tilskipunar ráðsins
78/631/EBE.

Prófleiðbeiningar

Gera ber prófið í samræmi við tilskipun 92/69/EBE, aðferð B3.

7.1.3. Innöndun

Markmið prófsins

Prófið gefur upplýsingar um eiturhrif í rottum við innöndun plöntuvarnarefnisins eða reyksins
sem myndast.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Prófið skal gert ef plöntuvarnarefnið:

- er lofttegund eða fljótandi lofttegund,

- er úðunareitur eða efnablanda sem myndar reyk,

- skal notast með gufubúnaði,

- er efnablanda sem losar gufu,

- er úðaefni,

- er púður sem inniheldur mikið hlutfall

af kornum sem eru £ 50 mm að þvermáli (³  1% miðað við þyngd)

- er ætlað til dreifingar úr flugvél og innöndunarefni skiptir máli,

- inniheldur virkt efni með gufuþrýsting ³  1 x 10-2 Pa og sem á að nota í lokuðum rýmum,
eins og vöruhúsum og gróðurhúsum.

- skal notast þannig að mikið magn af kornum eða smádropum myndist sem eru £ 50 mm
að þvermáli (³  1% miðað við þyngd).

Prófleiðbeiningar

Prófið ber að gera í samræmi við tilskipun 92/69/EBE, aðferð B2.

7.1.4. Húðerting

Markmið prófsins

Prófið gefur upplýsingar um getu efnisins til að framkalla húðertingu, þar með talin möguleiki
á því hvort áhrifin gangi til baka.
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Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ákvarða skal getu virka efnisins til að framkalla húðertingu nema þegar líklegt er, eins og fram
kemur í prófleiðbeiningunum, að efnið framkalli alvarlega húðertingu eða að hægt sé að koma
í veg fyrir þessa verkun.

Prófleiðbeiningar

Gera ber prófið í samræmi við tilskipun 92/69/EBE, aðferð B4.

7.1.5. Augnerting

Markmið prófsins

Prófið gefur upplýsingar um getu plöntuvarnarefnisins til að framkalla augnertingu, þar með
talin möguleiki á því hvort áhrifin gangi til baka.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Gera skal augnertingarpróf nema þegar líklegt er, eins og fram kemur í prófleiðbeiningunum,
að plöntuvarnarefnið hafi í för með sér alvarleg áhrif á augun.

Prófleiðbeiningar

Ákvarða skal augnertingu í samræmi við tilskipun 92/69/EBE, aðferð B5.

7.1.6. Húðnæmi

Markmið prófsins

Prófið gefur fullnægjandi upplýsingar til að meta getu plöntuvarnarefnisins til að framkalla
næmisviðbrögð.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Gera ber prófið nema þegar vitað er að virka efnið (-in) eða hjálparefnin hafi næmieiginleika.

Prófleiðbeiningar

Prófið ber að gera í samræmi við tilskipun 92/69/EBE, aðferð B6.

7.1.7 Viðbótarrannsóknir á ýmsum blöndum plöntuvarnarefna

Markmið prófsins

Í sérstökum tilvikum gæti verið nauðsynlegt að gera rannsóknirnar sem um getur í lið 7.1.1 til
7.1.6 fyrir ýmsar blöndur plöntuvarnarefna þar sem tilgreint er á merkimiðanum kröfur um
notkun plöntuvarnarefnisins með öðrum plöntuvarnarefnum og/eða með hjálparefnum sem notuð
eru sem tankblanda. Taka má ákvarðanir í hverju tilviki fyrir sig um hvort þörf sé á að gera
viðbótarrannsóknirnar, að teknu tilliti til niðurstaðna úr rannsóknum á bráðum eiturhrifum
einstaks plöntuvarnarefnis, möguleika á áreitun af völdum ýmissa blandna hlutaðeigandi efna
og upplýsinga sem liggja fyrir eða hagnýtrar reynslu af hlutaðeigandi efnum eða svipuðum
efnum.
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7.2. Gögn um áreitun

7.2.1. Áreitun sem notendur geta orðið fyrir

Áhættan fyrir þá sem nota plöntuvarnarefni er háð eðlis-, efna- og eiturefnafræðilegum
eiginleikum plöntuvarnarefnisins og gerð efnisins (óþynnt/þynnt), áreitunarleið og -stigi og
hve lengi áreitunin varir. Leggja skal fram og skýra frá fullnægjandi upplýsingum og gögnum
til að hægt sé að meta umfang áreitunar af virka efninu (-unum) og/eða eiturefnafræðilegum
efnasamböndum sem máli skipta í plöntuvarnarefninu sem kynnu að myndast við fyrirhuguð
notkunarskilyrði. Á þessum upplýsingum og gögnum grundvallast mat á vali á viðeigandi
verndarráðstöfunum, þar með talið persónuhlífar sem notendur skulu bera og sem tilgreina skal
á merkimiðanum.

7.2.1.1. Mat á áreitun sem notendur geta orðið fyrir

Markmið matsins

Framkvæma skal mat, með því að nota viðeigandi reiknilíkan, eftir því sem unnt er, til að hægt
sé að meta hættu af áreitun sem notendur kynnu að verða fyrir við fyrirhuguð notkunarskilyrði.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ætíð skal framkvæma mat á áreitun sem notendur geta orðið fyrir.

Matsskilyrði

Framkvæma skal mat á sérhverri gerð notkunaraðferðar og notkunarbúnaðar sem fyrirhugað er
að nota fyrir plöntuvarnarefnið, að teknu tilliti til krafna vegna framkvæmdar á flokkunar- og
merkingarákvæðum tilskipunar 78/631/EBE til að meðhöndla óþynnt eða þynnt efni, ásamt
ólíkum gerðum og stærðum íláta sem á að nota, blöndun, áfyllingarskilyrðum, notkun
plöntuvarnarefnisins, loftslagsskilyrðum og hreinsun og daglegu viðhaldi á notkunarbúnaðinum.

Í fyrstu skal framkvæma mat á þeirri forsendu að notendur beri engar persónuhlífar.

Ef við á, skal framkvæma annað mat á þeirri forsendu að notendur beri traustar og auðfengnar
persónuhlífar sem er gerlegt fyrir þá að nota. Ef verndarráðstafanir eru tilgreindar á
merkimiðanum skal tekið tillit til þess í matinu.

7.2.1.2. Mæling á áreitun sem notendur geta orðið fyrir

Markmið prófsins

Prófið skal veita fullnægjandi upplýsingar til að hægt sé að meta hættu af áreitun sem notendur
kynnu að verða fyrir við fyrirhuguð notkunarskilyrði.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Skýra skal frá raunverulegum gögnum um áreiti fyrir viðeigandi áreitunarleið (-ir) ef áhættumatið
gefur til kynna að farið sé yfir viðmiðunarmörk byggð á heilbrigðiskröfum. Þetta verður t.d.
reyndin þegar niðurstöður á mati á áreitun sem notendur geta orðið fyrir, samkvæmt lið 7.2.1.1
gefa til kynna að fara megi yfir:

- viðtekið áreitistig notanda (AOEL) sem er ákvarðað í tengslum við skráningu virka
efnisins (-anna) í I. viðauka, og/eða

- viðmiðunarmörk sem eru ákvörðuð fyrir virka efnið og/eða eiturefnafræðilegt
efnasamband (-bönd) plöntuvarnarefnisins í samræmi við tilskipun ráðsins 80/1107/
EBE og tilskipun ráðsins 90/394/EBE frá 28. júní 1990 um verndun starfsmanna gegn
áhættu vegna áhrifa af krabbameinsvöldum á vinnustað (1),
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Einnig ber að skýra frá raunverulegum gögnum um áreitun þegar ekkert viðeigandi reiknilíkan
eða gögn liggja fyrir til að framkvæma matið sem kveðið er á um í lið 7.2.1.1.

Ef húðáreitun er helsta áreitunarleiðin er nytsamlegt að gera próf á upptöku í gegnum húð eða
að styðjast við upplýsingar úr rannsókn á meðalbráðum eiturhrifum við upptöku í gegnum
húð, ef þær liggja ekki fyrir, til að afla gagna til að betrumbæta matið sem kveðið er á um í lið
7.2.1.1.

Prófskilyrði

Gera ber prófið við raunhæf áreitiskilyrði, að teknu tilliti til fyrirhugaðra notkunarskilyrða.

7.2.2 Áreitun sem nærstaddir geta orðið fyrir

Nærstaddir geta orðið fyrir áreitun þegar verið er að nota plöntuvarnarefni. Skýra skal frá
fullnægjandi upplýsingum og gögnum sem byggja má á þegar valin eru viðeigandi
notkunarskilyrði, þar með talið lokun svæða sem hafa verið meðhöndluð og öryggissvæða
fyrir utanaðkomandi.

Markmið matsins

Matið skal framkvæmt, ef hægt er, með hjálp viðeigandi reiknilíkans til að hægt sé að meta
áreitun sem nærstaddir kynnu að verða fyrir við fyrirhuguð notkunarskilyrði.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ætíð ber gera mat á áreitun sem nærstaddir geta orðið fyrir.

Matsskilyrði

Framkvæma skal mat á áreitun sem nærstaddir geta orðið fyrir á öllum gerðum notkunaraðferða.
Matið skal framkvæmt á þeirri forsendu að nærstaddir beri ekki persónuhlífar.

Hægt er að krefjast þess að áreitun sem nærstaddir geta orðið fyrir verði mæld ef mat leiðir í
ljós að frekari aðgerða er þörf.

7.2.3. Áreitun sem starfsmenn geta orðið fyrir

Starfsmenn geta orðið fyrir áreitun eftir meðhöndlun plöntuvarnarefna ef þeir fara inn á
meðhöndlaða akra eða inn í meðhöndlað húsnæði eða ef þeir handleika meðhöndlaðar plöntur
eða plöntuafurðir sem leifar er að finna á. Skýra skal frá nægilegum upplýsingum til að skapa
grunn til að byggja á val á viðeigandi varnarráðstöfunum, þar með talið biðtími og sá tími sem
líða þarf áður en farið er aftur inn á svæði.

7.2.3.1. Mat á áreitun sem starfsmenn geta orðið fyrir

Markmið matsins

Framkvæma skal mat, með því að nota viðeigandi reiknilíkan, til að hægt sé að meta hættu af
áreitun sem starfsmenn kynnu að verða fyrir við fyrirhuguð notkunarskilyrði.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ætíð skal framkvæma mat á áreitun sem starfsmenn geta orðið fyrir.

Matsskilyrði

Framkvæma skal mat á áreitun starfsmanna vegna hverrar uppskeru og verkefnis sem gera á.
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Í fyrstu skal framkvæma matið með hliðsjón af aðgengilegum gögnum um væntanlega áreitun
á þeirri forsendu að starfsmennirnir beri engar persónuhlífar.

Ef við á, skal framkvæma annað mat á þeirri forsendu að starfsmenn beri haldgóðar og
auðfengnar persónuhlífar sem er gerlegt fyrir þá að nota.

Ef við á, skal framkvæma frekara mat með hliðsjón af fengnum gögnum um magn losanlegra
efnaleifa við fyrirhuguð notkunarskilyrði.

7.2.1.2. Mæling á áreitun sem starfsmenn geta orðið fyrir

Markmið prófsins

Prófið skal veita fullnægjandi upplýsingar til að hægt sé að meta hættu af áreitun sem starfsmenn
kynnu að verða fyrir við fyrirhuguð notkunarskilyrði.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Skýra skal frá raunverulegum gögnum um áreiti fyrir viðeigandi áreitunarleið (-ir) ef áhættumatið
gefur til kynna að farið sé yfir viðmiðunarmörk byggð á heilbrigðiskröfum. Þetta verður t.d.
reyndin þegar niðurstöður á mati á áreitun sem notendur getur orðið fyrir, samkvæmt lið 7.2.3.1
gefa til kynna að fara megi yfir:

- viðtekið áreitistig notanda (AOEL) sem er ákvarðað í tengslum við skráningu virka
efnisins (-anna) í I. viðauka, og/eða

- viðmiðunarmörk sem eru ákvörðuð fyrir virka efnið og/eða eiturefnafræðilegt
efnasamband (-bönd) plöntuvarnarefnisins í samræmi við tilskipun ráðsins 80/1107/
EBE og tilskipun ráðsins 90/394/EBE.

Einnig ber að skýra frá raunverulegum gögnum um áreitun þegar ekkert viðeigandi reiknilíkan
eða gögn liggja fyrir til að framkvæma matið sem kveðið er á um í lið 7.2.3.1.

Ef húðáreitun er helsta áreitunarleiðin er nytsamlegt að gera próf á upptöku í gegnum húð eða
að styðjast við upplýsingar úr rannsókn á meðalbráðum eiturhrifum við upptöku í gegnum
húð, ef þær liggja ekki fyrir, til að afla gagna til að betrumbæta matið sem kveðið er á um í lið
7.2.3.1.

Prófskilyrði

Gera ber prófið við raunhæf áreitiskilyrði, að teknu tilliti til fyrirhugaðra notkunarskilyrða.

7.3. Upptaka í gegnum húð

Markmið prófsins

Prófið skal gefa upplýsingar um mælingar á upptöku virka efnisins í gegnum húð sem og
eiturefnafræðilegar efnablöndur sem máli skipta.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Rannsóknin skal framkvæmd ef upptaka í gegnum húð er helsta áreitunarleiðin og ef áhættumatið
gefur til kynna að farið sé yfir viðmiðunarmörk byggð á heilbrigðiskröfum. Þetta verður t.d.
reyndin þegar niðurstöður á mati á áreitun sem starfsmenn verða fyrir, samkvæmt lið 7.2.1.1
eða 7.2.1.2 gefa til kynna að hægt sé að fara yfir:
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- viðtekið áreitistig notanda (AOEL) sem er ákvarðað í tengslum við skráningu virka
efnisins (-anna) í I. viðauka, og/eða

- viðmiðunarmörk sem eru ákvörðuð fyrir virka efnið og/eða eiturefnafræðilegt
efnasamband (-bönd) plöntuvarnarefnisins í samræmi við tilskipun ráðsins 80/1107/
EBE og tilskipun ráðsins 90/394/EBE

Prófskilyrði

Að meginreglu til skal skrá upplýsingar um rannsókn í lífi á eiturhrifum við upptöku í gegnum
húð á rottum. Ef í ljós kemur, þegar niðurstöður á mati þar sem stuðst er við upplýsingar um
rannsóknir í lífi á eiturhrifum við upptöku í gegnum húð eru felldar inn í áhættumatið, að mikil
áreitun hefur átt sér stað kann að vera nauðsynlegt að framkvæma samanburðarrannsókn í lífi
á rottum og á húð manna.

Prófleiðbeiningar

Nota skal viðeigandi þætti leiðbeiningar OECD nr. 417. Að því er varðar hönnun rannsóknarinnar
er nauðsynlegt að hafa hliðsjón af niðurstöðum rannsókna á upptöku virka efnisins (-anna) í
gegnum húð.

7.4. Fyrirliggjandi eiturefnagögn sem tengjast óvirkum efnum

Ef hægt er skal leggja fram fyrir hvert hjálparefni afrit af tilkynningunni og öryggisgögnunum
sem lögð eru fram í samræmi við tilskipun 67/548/EBE og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
91/155/EBE frá 5. mars 1991 þar sem mælt er fyrir um sérstök upplýsingakerfi er varða
hættulegar efnablöndur við framkvæmd 10. gr. tilskipunar ráðsins 88/379/EBE (1). Allar aðrar
aðgengilegar upplýsingar skulu lagðar fram.“
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