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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
breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/36/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, annars
vegar við skráningu virks efnis í I. viðauka þeirrar tilskipunar og
hins vegar til að fá leyfi fyrir plöntuvarnarefni.

Í II. og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE verður að skýra
fyrir umsækjendum eins nákvæmlega og unnt er hvaða upplýsinga
er krafist, svo sem við hvaða aðstæður, skilyrði og með hvaða
tæknilegu aðferðarforskriftum tiltekinna gagna skuli aflað. Þessum
skýringum skal komið á framfæri um leið og þær liggja fyrir til að
umsækjendur geti notað þær við skjalavinnslu sína.

Nú er unnt að viðhafa meiri nákvæmni varðandi kröfur um gögn
vegna visteiturefnafræðilegu rannsóknanna á virka efninu sem
kveðið er á um í 8. þætti í A-hluta II. viðauka við tilskipun
91/414/EBE.

Nú er jafnframt unnt að viðhafa meiri nákvæmni varðandi kröfur
um gögn vegna visteiturefnafræðilegu rannsóknanna á
plöntuvarnarefninu sem kveðið er á um í 10. þætti í A-hluta
III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE.

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 91/414/EBE er breytt sem hér segir:

1. Í stað 8. þáttar, ,,Umhverfiseiturefnarannsóknir á virkum
efnum“ í A-hluta II. viðauka komi I. viðauki við þessa tilskipun.

2. Í stað 10. þáttar, ,,Umhverfiseiturefnarannsóknir“ og 11. þáttar,
,,Útdráttur úr og mat á 9. og 10. lið“ í A-hluta III. viðauka komi II.
viðauki við þessa tilskipun.

2. gr.

Aðildarríkjunum ber að samþykkja lög og stjórnsýslufyrirmæli
sem nauðsynleg eru til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 31.
mars 1997. Þeim ber að tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar
í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi 1. apríl 1996.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 65, 15. 3. 1996, bls. 20, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/97 frá
31. júlí 1997 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 172, 22. 7. 1995, bls. 8.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 96/12/EB

frá 8. mars 1996

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

(Texti sem varðar EES)

Gjört í Brussel 8. mars 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI

,,8. VISTEITUREFNAFRÆÐILEGAR RANNSÓKNIR

Inngangur

i) Upplýsingar, sem eru veittar, ásamt upplýsingum um eina eða fleiri efnablöndur sem innihalda
virka efnið, skulu vera nógu greinargóðar til að hægt sé að láta fara fram mat á áhrifum virka
efnisins á tegundir sem eru utan markhópsins (úr plöntu- og dýraríkinu), en geta verið í hættu
vegna áreitunar frá virka efninu, eða umbrots-, niðurbrots- eða hvarfaefnum þess, þegar þau
skipta máli út frá umhverfissjónarmiðum. Áhrifin geta orsakast af einstakri, langvarandi eða
endurtekinni áreitun og geta verið afturkallanleg eða varanleg.

ii) Upplýsingar um virka efnið, ásamt öðrum viðeigandi upplýsingum og upplýsingum varðandi
eina eða fleiri efnablöndur sem innihalda virka efnið, skulu nægja til að:

- ákveða hvort skrá eigi virka efnið í I. viðauka,

- segja til um viðeigandi skilyrði eða takmarkanir í tengslum við skráningu í I. viðauka,

- unnt sé að meta hættuna sem steðjar að tegundum utan markhópsins til skemmri og
lengri tíma - þýði, samfélög, ferli, eftir því sem við á,

- flokka virka efnið í hættuflokk,

- segja fyrir um nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda tegundir utan markhópsins, og

- ákveða hættutákn, hættuábendingar og viðeigandi hættu- og varnaðarsetningar til verndar
umhverfinu, sem eiga að vera á umbúðum (ílátum).

iii) Nauðsynlegt er að rannsaka og skýra frá öllum hugsanlegum skaðlegum áhrifum sem finnast
við venjubundnar visteiturefnafræðilegar rannsóknir og, ef lögbær yfirvöld krefjast þess, að
gera og skýra frá þeim viðbótarrannsóknum sem nauðsynlegar kunna að reynast til að rannsaka
líklega verkun sem um ræðir og að meta mikilvægi þessara áhrifa. Skýra skal frá öllum fáanlegum
líffræðilegum gögnum og upplýsingum sem máli skipta við mat á eiturefnafræðilegu sviði
prófunarefnisins með tilliti til umhverfisins.

iv) Þær upplýsingar um afdrif og hegðun í umhverfinu, sem aflað er og lagðar eru fram í samræmi
við liði 7.1 til 7.4, og upplýsingar um magn leifa í plöntum sem aflað er og lagðar eru fram í
samræmi við 6. þátt, eru afgerandi fyrir mat á áhrifum á tegundir utan markhópa, með þeim
hætti að ásamt upplýsingum um eðli efnablöndunnar og aðferðir við notkun hennar skilgreina
þær eðli og umfang hugsanlegrar áreitunar. Rannsóknir á eiturefnaferlum og eiturefnarannsóknir
og upplýsingar, sem lagðar eru fram í samræmi við liði 5.1 til 5.8, veita bráðnauðsynlegar
upplýsingar um eiturhrif á hryggdýr og um þau kerfi sem koma við sögu.

v) Þegar svo ber undir ber að nota viðeigandi tölfræðilegar aðferðir við gerð prófa og greiningu
gagna. Tölfræðilegu greininguna ber að sundurliða nákvæmlega (til að mynda ber að gefa allt
punktamat með öryggisbilum og tilgreina skal nákvæm p-gildi fremur en að gefa aðeins upp
marktækt/ekki marktækt).

Prófunarefni

vi) Gefa þarf nákvæma lýsingu (forskrift) á efninu sem er notað, samanber lið 1.11. Þegar próf er
gert með virku efni verður umrætt efni að vera eftir þeirri forskrift sem verður notuð við
framleiðslu á efnablöndum er heimila á, nema þegar notað er geislamerkt efni.
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vii) Ef rannsóknir eru gerðar með því að nota virkt efni sem er framleitt á rannsóknarstofu

eða í tilraunaframleiðslukerfi verður að endurtaka rannsóknirnar með því að nota framleitt
virkt efni, nema hægt sé að færa rök fyrir því að prófunarefnið, sem er notað, sé í
megindráttum hið sama að því er varðar visteiturefnafræðilegar prófanir og mat á því. Ef
um óvissu er að ræða verður að leggja fram viðeigandi samanburðarrannsóknir og á
grundvelli þeirra er ákveðið hvort nauðsynlegt sé að endurtaka rannsóknirnar.

viii) 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.

Ef í rannsókn felst notkun misstórra skammta skal skýra frá sambandi skammtastærðar
og skaðlegra áhrifa.

ix) Í öllum fóðrunarrannsóknum skal greina frá meðalraunskammtinum sem náðist, ásamt
stærð skammtsins í mg/kg líkamsþyngdar, ef mögulegt er. Ef skammturinn er settur í
fóður skal prófunarefnasambandinu dreift jafnt í fóðrið.

x) Það kann að reynast nauðsynlegt að gera sérstakar rannsóknir á umbrots-, niðurbrots-
eða hvarfaefnum ef þessi efni geta stofnað lífverum utan markhóps í hættu, og ef ekki er
unnt að meta áhrif þeirra með hliðsjón af fyrirliggjandi niðurstöðum sem varða virka
efnið. Áður en slíkar rannsóknir fara fram verður að taka mið af upplýsingum úr 5., 6. og
7. þætti.

Próflífverur

xi) Til að auðvelda mat á marktækni prófniðurstaðna, þar á meðal mat á eðlislægum
eiturhrifum og þeim þáttum sem hafa áhrif á eiturhrif, ber, ef mögulegt er, að nota sama
stofn (eða skráðan uppruna) hverrar viðkomandi tegundar í hinum ýmsu tilgreindu
eiturhrifaprófum.

8.1. Áhrif á fugla

8.1.1. Bráð eiturhrif við munninntöku

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað, eftir því sem kostur er, að leiða í ljós miðgildisbanaskammt (LD
50

), mörk
banvæns skammts, hve langan tíma svörun og bati taka og mörk þar sem engin áhrif finnast
(NOEL), og sýna öll stórsæ meinafræðileg fyrirbæri sem máli skipta.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Rannsaka skal hugsanleg áhrif virka efnisins á fugla, nema virka efnið sé eingöngu ætlað til
notkunar í efnablöndur sem aðeins á að nota í lokuðum rýmum (t.d. gróðurhúsum eða
fóðurgeymslum).

Prófskilyrði

Ákvarða skal eiturhrif við munninntöku á kornhænutegund (japanska kornhænu (Coturnix coturnix
japonica) eða virginíutannhænu (Colinus virginianus) eða á stokkönd (Anas platyrhyncos).
Stærsti skammtur, sem er notaður í prófi, þarf ekki að vera meiri en 2 000 mg/kg líkamsþyngdar.

Prófleiðbeiningar

SETAC - Aðferðir við mat á afdrifum varnarefna í umhverfinu og visteiturhrifum þeirra (1).
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8.1.2. Skammtímaeiturhrif við fóðurgjöf

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós skammtímaeiturhrif við fóðurgjöf (miðgildisbanastyrk (LC
50

),
minnsta banvæna styrk (LLC), styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif (NOEC), ef unnt er, og
hve langan tíma svörun og bati taka) og sýna öll stórsæ meinafræðileg fyrirbæri sem máli skipta.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ávallt ber að kanna eiturhrif virka efnisins (eftir fimm daga) í fóðri á fugla á einni tegund nema
greint sé frá rannsókn í samræmi við ákvæði liðar 8.1.3. Séu mörkin, þar sem engin áhrif finnast
(NOEL), £  500 mg/kg líkamsþyngdar eða skammtímastyrkur, þar sem engin áhrif finnast
(NOEC), <  500 mg/kg fæðu ber að framkvæma prófið á annarri tegund.

Prófskilyrði

Fyrri tegundin, sem prófuð er, skal vera annaðhvort kornhænutegund eða stokkönd. Ef prófuð
er önnur tegund skal hún vera óskyld fyrri tegundinni sem prófuð er.

Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við OECD-aðferð 205.

8.1.3. Hæglangvinn eiturhrif og eiturhrif við æxlun

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós hæglangvinn eiturhrif virka efnisins og eiturhrif þess við æxlun
fugla.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Kanna þarf hæglangvinn eiturhrif virka efnisins og eiturhrif þess við æxlun fugla, nema færa megi
rök fyrir því að ólíklegt sé að fullvaxnir einstaklingar verði fyrir samfelldri eða endurtekinni
áreitun eða að hreiðurstæði verði fyrir áreitun á varptíma.

Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við OECD-aðferð 206.

8.2. Áhrif á lagarlífverur

Leggja þarf fram gögnin úr prófunum sem um getur í liðum 8.2.1, 8.2.4 og 8.2.6 fyrir öll virk efni,
jafnvel þegar ekki er búist við því að plöntuvarnarefni, sem innihalda þau, nái yfirborðsvatni ef
þau eru notuð á þann hátt sem ætlast er til. Þessara gagna er krafist samkvæmt ákvæðum
VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE til að flokka megi virka efnið.

Styðja þarf gögnin, sem skýrt er frá, með efnagreiningargögnum um styrk prófunarefnisins í
prófmiðlinum.

8.2.1. Bráð eiturhrif á fisk

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós bráð eiturhrif (LC
50

) og einstök atriði þeirra áhrifa sem verður vart.

(1) Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), 1995. Procedures for Assessing the Environmental Fate
and Ecotoxicity of Pesticides, ISBN 90-5607-002-9.
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Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Prófið verður alltaf að fara fram.

Prófskilyrði

Ákvarða skal bráð eiturhrif virka efnisins á regnbogasilung (Oncorhyncus mykiss) og á
hlýsjávarfisktegund. Ef gera þarf próf á umbrots-, niðurbrots- eða hvarfaefnum skal gera þær á
þeirri viðkvæmari tegundanna tveggja sem virka efnið er prófað á.

Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við aðferð C.1 í viðaukanum við tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 92/69/EBE (1) 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.

8.2.2. Langvinn eiturhrif á fisk

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Rannsaka þarf langvinn eiturhrif, nema færa megi rök fyrir því að ólíklegt sé að fiskar verði fyrir
samfelldri eða endurtekinni áreitun, eða ef til er viðeigandi rannsókn á örheimi og meðalstórum
lífheimi sem hentar.

Krafist er úrskurðar sérfræðinga um hvaða próf skal gert. Einkum skal umsækjandi leita samþykkis
lögbærra yfirvalda á því hvers konar próf skal gert ef um er að ræða virkt efni sem ástæða er til
að hafa sérstakar áhyggjur af (í tengslum við eiturhrif virka efnisins á fiska eða hugsanlega
áreitun).

Viðeigandi getur verið að framkvæma próf á eiturhrifum á fiska á fyrstu þroskastigum ef
lífþéttnistuðlar (BCF) eru milli 100 og 1 000 eða miðgildisraunstyrkur (EC

50
) virka efnisins er <

0,1 mg/l.

Lífsferilspróf á fiskum kann að vera viðeigandi ef

- lífþéttnistuðull (BCF) er meiri en 1 000 og eyðing virka efnisins á 14 daga
hreinsunartímabili er minni en 95%, eða

- efnið er stöðugt í vatni eða seti (DT
90

 > 100 dagar).

Ekki er nauðsynlegt að prófa langvinn eiturhrif á ungfiska ef farið hefur fram próf á eiturhrifum
á fiska á fyrstu þroskastigum. Ekki er heldur nauðsynlegt að prófa eiturhrif á fiska á fyrstu
þroskastigum ef farið hefur fram lífsferilspróf á fiskum.

8.2.2.1. Próf á langvinnum eiturhrifum á ókynþroska fisk

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós áhrif á vöxt, mörk banvæns skammts, þröskuld þar sem áhrif
finnast, styrk þar sem engin áhrif finnast (NOEC) og einstök atriði þeirra áhrifa sem verður vart.

Prófskilyrði

Prófið skal gert á ókynþroska regnbogasilungi, að lokinni 28 daga áreitun með virka efninu.
Útbúa skal gögn um áhrif á vöxt og atferli.

(1) Stjtíð. EB nr. L 383, 29. 12. 1992, bls. 113.
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8.2.2.2. Próf á eiturhrifum á fiska á fyrstu þroskastigum

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós áhrif á þroska, vöxt og atferli, styrk sem hefur engin merkjanleg
áhrif (NOEC) og einstök atriði þeirra áhrifa sem verður vart á fiska á fyrstu þroskastigum.

Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við OECD-aðferð 210.

8.2.2.3. Lífsferilspróf á fiskum

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós áhrif á æxlun móðurkynslóðarinnar og lífvænleika
dótturkynslóðarinnar.

Prófskilyrði

Áður en umsækjandinn gerir þessar rannsóknir skal hann leita samþykkis lögbærra yfirvalda
fyrir tegund og skilyrðum rannsóknarinnar sem gera á.

8.2.3. Lífþéttni í fiski

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós lífþéttnistuðla (BCF) miðað við stöðugt ástand, fasta fyrir
upptökuhraða og hreinsunarhraða, reiknað fyrir hvert prófefnasamband um sig, svo og viðeigandi
öryggismörk.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Rannsaka þarf og gera grein fyrir lífþéttnimætti virkra efna, umbrots-, niðurbrots- og hvarfaefna
sem líklegt er að skiljist út í fituvefi (svo sem log P

ow
 ³  3 - sbr. lið 2.8 eða önnur viðeigandi merki

um lífþéttni), nema færa megi rök fyrir því að áreitun sem leiði til lífþéttni sé ólíkleg.

Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við OECD-aðferð 305E.

8.2.4. Bráð eiturhrif á lagarhryggleysingja

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós bráð eiturhrif virka efnisins á 24 og 48 stundum, gefin upp sem
miðgildi raunstyrks (EC

50
) sem veldur óhreyfanleika og, ef mögulegt er, mesta styrk sem veldur

engum óhreyfanleika.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ætíð skal ákvarða bráð eiturhrif fyrir Daphnia (helst Daphnia magna). Ef nota á plöntuvarnarefni
sem innihalda virka efnið beint á yfirborðsvatn þarf að greina frá viðbótargögnum um minnst eina
dæmigerða tegund úr hverjum eftirtalinna hópa: vatnaskordýra, vatnakrabbadýra (af tegund sem
er óskyld Daphnia) og vatnasnigla.
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Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við aðferð C.2 í tilskipun 92/69/EBE.

8.2.5. Langvinn eiturhrif á lagarhryggleysingja

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað, eftir því sem kostur er, að leiða í ljós EC
50

-gildi fyrir áhrif á borð við óhreyfanleika
og æxlun og mesta styrk sem ekki hefur áhrif á t.d. dánartíðni eða æxlun (NOEC) og einstök atriði
þeirra áhrifa sem vart verður.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Próf skal gert á Daphnia og minnst einni dæmigerðri tegund vatnaskordýra og einni tegund
vatnasnigla, nema færa megi rök fyrir því að samfelld eða endurtekin áreitun sé ólíkleg.

Prófskilyrði

Prófinu með Daphnia skal haldið áfram í 21 dag.

Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við II. hluta OECD-aðferðar 202.

8.2.6. Áhrif á vöxt þörunga

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós EC
50

-gildi fyrir vöxt og vaxtarhraða, NOEC-gildi og einstök atriði
um þau áhrif sem vart verður.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ætíð skal greina frá hugsanlegum áhrifum virkra efna á vöxt þörunga.

Vegna illgresiseyða þarf að framkvæma próf á annarri tegund úr öðrum flokkunarfræðilegum
hópi.

Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við aðferð C.3 í tilskipun 92/69/EBE.

8.2.7. Áhrif á lífverur sem búa í seti

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að mæla áhrif á lifun og þroska (að meðtöldum áhrifum á uppkomu fullvaxinna
einstaklinga af tegundinni Chironomus), þau EC

50
-gildi sem máli skipta og NOEC-gildin.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef gögnin um afdrif og hegðun í umhverfinu, sem krafist er í 7. þætti, gefa til kynna að líklegt sé
að virkt efni skiljist út í vatnaset, og verði þar þrávirkt, ber að beita úrskurði sérfræðinga til að
ákvarða hvort þörf sé á prófi á bráðum eða langvinnum eiturhrifum í seti. Í slíkum úrskurði
sérfræðinga skal tekið tillit til þess hvort áhrif á hryggleysingja, sem hafast við í seti, séu líkleg
með því að bera EC

50
-gögnin um eiturhrif á lagarhryggleysingja úr liðum 8.2.4 og 8.2.5 saman við

áætlað magn virka efnisins í setinu samkvæmt gögnunum í 9. þætti III. viðauka.
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Prófskilyrði

Áður en umsækjandinn gerir þessar rannsóknir skal hann leita samþykkis lögbærra yfirvalda
fyrir tegund og skilyrðum rannsóknarinnar sem gera á.

8.2.8. Vatnaplöntur

Vegna illgresiseyða skal gera próf á vatnaplöntum.

Áður en umsækjandinn gerir þessar rannsóknir skal hann leita samþykkis lögbærra yfirvalda
fyrir tegund og skilyrðum rannsóknarinnar sem gera á.

8.3. Áhrif á liðdýr

8.3.1. Býflugur

8.3.1.1. Bráð eiturhrif

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós LD
50

-gildi virka efnisins við munninntöku og snertingu.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Rannsaka þarf hugsanleg áhrif á býflugur, nema blöndur sem innihalda virka efnið séu eingöngu
til notkunar við aðstæður þar sem ólíklegt er að býflugur verði fyrir áreitun, svo sem:

- við geymslu fóðurs í lokuðu rými,

- við fræmeðhöndlun án kerfisverkunar,

- við notkun blandna án kerfisverkunar í jarðveg,

- við böðun án kerfisverkunar fyrir umplantaðar plöntur og lauka,

- við lokun og græðslu sára,

- í agn fyrir mýs og rottur,

- við notkun í gróðurhúsum án frjóbera.

Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við EPPO-leiðbeiningar 170.

8.3.1.2. Fóðrunarpróf á lirfum úr sama klaki

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á þá hættu sem lirfum
hunangsflugna kann að stafa af plöntuvarnarefninu.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Framkvæma verður prófið þegar virka efnið kann að verka sem stýriefni á vöxt skordýra, nema
færa megi rök fyrir því að ólíklegt sé að býflugnalirfur verði fyrir áreitun af því.
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Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við ICPBR-aðferðina (t.d. P. A. Oomen, A. de Riujter og J. van
der Steen. Method for honeybee brood feeding tests with insect growth-regulating insecticides.
EPPO Bulletin, 22. bindi, bls. 613-616, 1992.)

8.3.2. Önnur liðdýr

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á eiturhrif (dánartíðni og
næstum banvæn áhrif) virka efnisins á valdar tegundir liðdýra.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Rannsaka þarf áhrif á landliðdýr utan markhóps (t.d. rándýr eða banvæna sníkla sem herja á
skaðlegar lífverur). Einnig má nota upplýsingar sem fást um þessar tegundir til að gefa hugmynd
um hugsanleg eiturhrif á aðrar tegundir sem eru utan markhóps og hafast við í sama umhverfi.
Þessara upplýsinga er krafist vegna allra virkra efna, nema blöndur sem innihalda virka efnið séu
eingöngu til notkunar við aðstæður þar sem liðdýr utan markhóps verða ekki fyrir áreitun, svo
sem:

- við geymslu fóðurs í lokuðu rými,

- við lokun og græðslu sára,

- í agn fyrir mýs og rottur,

Prófskilyrði

Í fyrstu umferð skal prófið gert á rannsóknarstofu á tilbúnu undirlagi (þ.e. glerplötu eða kvarssandi,
eftir því sem við á) nema aðrar rannsóknir segi skýrt fyrir um skaðleg áhrif. Í þeim tilvikum er
heimilt að nota raunverulegra undirlag.

Prófið skal gert á tveimur viðkvæmum staðaltegundum, sníkli og ránmíta (t.d. Aphidius
rhopalosiphi og Typhlodromus pyri). Að auki ber að gera próf á tveimur öðrum tegundum sem
verða að skipta máli varðandi áætlaða notkun efnisins. Ef það er mögulegt og viðeigandi er rétt að
þær séu fulltrúar hinna tveggja meiriháttar starfrænu hópa: rándýra sem hafast við í jörð og
rándýra sem hafast við í laufi. Ef vart verður áhrifa á tegundir, sem skipta máli með tilliti til
fyrirhugaðrar notkunar vörunnar, er heimilt að gera frekari rannsóknarstofupróf/próf sem fara að
hluta til fram á vettvangi. Valið á viðkomandi próftegundum skal fara fram samkvæmt tillögunum
sem raktar eru í leiðbeiningaskjali SETAC um fyrirskipaðar aðferðir við prófun varnarefna á
liðdýr utan markhópa (Guidance document on regulatory testing procedures for pesticides with
non-target arthropods) (1). Prófið skal fara fram með skömmtum sem samsvara hæsta skammti
sem ráðlagt er að nota á vettvangi.

Prófleiðbeiningar

Þar sem við á skal próf fara fram í samræmi við viðeigandi leiðbeiningar sem fullnægja að minnsta
kosti þeim kröfum sem gerðar eru til prófana í leiðbeiningaskjali SETAC um fyrirskipaðar
aðferðir við prófun varnarefna á liðdýr utan markhópa (Guidance document on regulatory
testing procedures for pesticides with non-target arthropods).

(1) Úr málstofunni European Standard Characteristics of beneficials Regulatory Testing (ESCORT), 28. til 30. mars 1994,
ISBN 0-95-22535-2-6.
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8.4. Áhrif á ánamaðka

8.4.1. Bráð eiturhrif

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós LC
50

-gildi virka efnisins hvað varðar ánamaðka, hæsta styrk sem
ekki leiðir til dauða og lægsta styrk sem leiðir til dauða í 100% tilvika, ef mögulegt er, og skal ná
til formfræðilegra og atferlisfræðilegra áhrifa sem vart verður.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Rannsaka skal áhrif á ánamaðka ef blöndur, sem innihalda virka efnið, eru notaðar í jarðveg eða
kunna að menga jarðveg.

Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 88/302/EBE (1) 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, C-hluta,
Eiturhrif hjá ánamöðkum: Próf á gervijarðvegi.

8.4.2. Næstum banvæn áhrif

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós NOEC-gildi og áhrif á vöxt, æxlun og atferli.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef gera má ráð fyrir samfelldri eða endurtekinni áreitun af völdum virka efnisins eða verulegs
magns umbrots-, niðurbrots- og hvarfaefna á ánamaðka, á grundvelli fyrirhugaðrar notkunar
blandna sem innihalda virka efnið eða á grundvelli afdrifa þess og hegðunar í jarðvegi (DT

90
 > 100

dagar) er krafist úrskurðar sérfræðinga til að ákvarða hvort gagn væri að prófi á næstum banvæn
áhrifum.

Prófskilyrði

Prófið skal gert á Eisenia foetida.

8.5. Áhrif á örverur í jarðvegi sem eru utan markhóps

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á áhrif virka efnisins á virkni
örvera í jarðvegi að því er varðar ummyndun köfnunarefnis og steingervingu kolefnis.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Framkvæma skal prófið þar sem blöndur, sem innihalda virka efnið, eru notaðar í jarðveg eða
kunna að menga jarðveg við raunhæfar notkunaraðstæður. Þegar um er að ræða virk efni sem
ætluð eru til notkunar í blöndum til að dauðhreinsa jarðveg þarf að hanna prófin þannig að þau
mæli bata eftir meðferð.

(1) Stjtíð. EB nr. L 133, 30. 5. 1988, bls. 1.
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Prófskilyrði

Jarðvegurinn, sem er notaður, skal vera ný sýni af landbúnaðarjarðvegi. Staðirnir, þar sem
jarðvegurinn er tekinn, mega ekki hafa verið meðhöndlaðir á síðustu tveimur árum með neinum
efnum sem gætu breytt verulega fjölbreytni og magni örveruþýða í jarðveginum, nema í stuttan
tíma.

Prófleiðbeiningar

SETAC - Aðferðir við mat á afdrifum varnarefna í umhverfinu og visteiturhrifum þeirra.

8.6. Áhrif á aðrar lífverur utan markhópsins (úr plöntu- eða dýraríkinu) sem teljast til
áhættuhópa

Gefa skal yfirlit yfir fyrirliggjandi gögn úr forprófum sem notuð eru til að meta líffræðilega virkni
og skammtasvið, hvort sem þau eru jákvæð eða neikvæð, sem kunna að veita upplýsingar með
tilliti til hugsanlegra áhrifa á aðrar tegundir utan markhóps, bæði dýr og plöntur, ásamt nákvæmu
mati á mikilvægi þess varðandi hugsanleg áhrif á tegundir utan markhóps.

8.7. Áhrif á líffræðilegar aðferðir við hreinsun skolps.

Greina skal frá áhrifum á líffræðilegar aðferðir við hreinsun skolps ef plöntuvarnarefnið getur
haft óæskileg áhrif á skolphreinsunarstöðvar.“
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II. VIÐAUKI

,,10. VISTEITUREFNAFRÆÐILEGAR RANNSÓKNIR

Inngangur

i) Upplýsingarnar, sem veittar eru, ásamt upplýsingunum um virka efnið/virku efnin,
þurfa að vera nógu greinargóðar til að leggja megi mat á áhrif plöntuvarnarefnisins á
tegundir (úr plöntu- eða dýraríkinu) utan markhópsins þegar það er notað eins og til er
ætlast. Áhrifin geta orsakast af einstakri, langvarandi eða endurtekinni áreitun og geta
verið afturkallanleg eða varanleg.

ii) Upplýsingar um plöntuvarnarefnið, ásamt öðrum viðeigandi upplýsingum og
upplýsingum um virka efnið, skulu nægja til að:

- ákveða hættutákn, hættuábendingar og viðeigandi hættu- og varnaðarsetningar til
verndar umhverfinu sem eiga að vera á umbúðum (ílátum),

- unnt sé að meta hættuna sem steðjar að tegundum utan markhóps til skemmri og
lengri tíma - þýði, samfélög, ferli, eftir því sem við á,

- leggja megi mat á það hvort þörf er á sérstökum ráðstöfunum til að vernda
tegundir utan markhóps.

iii) Nauðsynlegt er að rannsaka og skýra frá öllum hugsanlegum skaðlegum áhrifum sem
finnast við venjubundnar visteiturefnafræðilegar rannsóknir og að gera og skýra frá þeim
viðbótarrannsóknum sem nauðsynlegar kunna að reynast til að rannsaka umrædda verkun
og meta mikilvægi þessara áhrifa.

iv) Yfirleitt hafa flest þau gögn, sem varða áhrif á tegundir utan markhópa og krafist er til að
plöntuvarnarefni séu leyfð, þegar verið lögð fram og metin við skráningu efnisins/efnanna
í I. viðauka. Þær upplýsingar um afdrif og hegðun í umhverfinu, sem aflað er og lagðar eru
fram í samræmi við liði 9.1 til 9.3, og upplýsingar um magn leifa í plöntum sem aflað er
og lagðar eru fram í samræmi við 8. þátt, eru afgerandi fyrir mat á áhrifum á tegundir utan
markhópa, með þeim hætti að þær veita upplýsingar um eðli og umfang hugsanlegrar eða
raunverulegrar áreitunar. Laga skal lokamatið á hugsanlegri áreitun (PEC) að hinum ýmsu
hópum lífvera og taka sérstakt tillit til líffræðilegra eiginleika viðkvæmustu tegundanna.

Eiturefnarannsóknirnar og upplýsingarnar, sem lagðar eru fram í samræmi við lið 7.1,
veita bráðnauðsynlegar upplýsingar um eiturhrif á hryggdýr.

v) Þegar svo ber undir ber að nota viðeigandi tölfræðilegar aðferðir við gerð prófa og
greiningu gagna. Tölfræðilegu greininguna ber að sundurliða nákvæmlega (til að mynda
ber að gefa allt punktamat með öryggisbilum og tilgreina skal nákvæm p-gildi fremur en
að gefa aðeins upp marktækt/ekki marktækt).

vi) Ef í rannsókn felst notkun misstórra skammta skal skýra frá sambandi skammtastærðar
og skaðlegra áhrifa.

vii) Ef gögn um áreitun eru nauðsynleg til að ákvarða hvort rannsókn skal gerð skal nota
gögnin sem aflað var í samræmi við ákvæði 9. þáttar í III. viðauka.

Við mat á áreitun lífvera þarf að taka tillit til allra upplýsinga sem máli skipta um
plöntuvarnarefnið og virka efnið. Gefin er gagnleg aðferð við slíkt mat í fyrirkomulagi
EPPO/Evrópuráðsins um mat á umhverfishættu (1). Ef við á skal nota færibreyturnar
sem kveðið er á um í þessum þætti. Ef gögnin sem fyrir liggja benda til þess að
plöntuvarnarefnið sé eitraðra en virka efnið þarf að nota gögnin um eiturhrif
plöntuvarnarefnisins til að reikna viðeigandi hlutföll eiturhrifa og áreitunar.

(1) OEPP/EPPO (1993). Decision-making schemes for the environmental risk assessment of plant protection products.
Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 23, 1-154 og Bulletin 24, 1-87.
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viii) Í tengslum við þau áhrif, sem óhreinindi geta haft á visteiturefnafræðilega hegðun, er

bráðnauðsynlegt að gefa við hverja rannsókn nákvæma lýsingu (forskrift) á efninu sem
er notað, eins og um getur í lið 1.4.

ix) Til að auðvelda mat á marktækni prófniðurstaðna ber, ef mögulegt er, að nota sama stofn
hverrar viðkomandi tegundar í hinum ýmsu tilgreindu eiturhrifaprófum.

10.1. Áhrif á fugla

Rannsaka þarf hugsanleg áhrif á fugla, nema útiloka megi að fuglar verði beint eða óbeint fyrir
áreitun, svo sem við notkun í lokuðu rými eða við græðslu sára.

Gera þarf grein fyrir hlutfalli bráðra eiturhrifa og áreitunar (TER
a
), hlutfalli skammtímaeiturhrifa

við fóðurgjöf (TER
st
) og hlutfalli langtímaeiturhrifa við fóðurgjöf (TER

lt
) þar sem:

TER
a
 = LD

50
 (mg virks efnis/kg líkamsþyngdar) / ETE (mg virks efnis/kg líkamsþyngdar)

TER
st
 = LC

50
 (mg virks efnis/kg fóðurs) / ETE (mg virks efnis/kg fóðurs)

TER
lt
 = NOEC (mg virks efnis/kg fóðurs) / ETE (mg virks efnis/kg fóðurs)

þar sem ETE = áætluð fræðileg áreitun.

Ef um er að ræða töflur, korn eða meðhöndlað fræ ber að greina frá magni virka efnisins í hverri
töflu, korni eða fræi svo og hlutfalli LD

50
 fyrir virka efnið í 100 ögnum og á hvert gramm agna.

Skýra skal frá stærð og lögun taflna eða korna.

Sé um agn að ræða skal greina frá styrk virka efnisins í agninu (í mg/kg).

10.1.1. Bráð eiturhrif við munninntöku

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað, eftir því sem kostur er, að leiða í ljós LD
50

-gildi, mörk banvæns skammts, hve
langan tíma svörun og bati taka og mörk þar sem engin áhrif finnast (NOEL), og sýna öll stórsæ
meinafræðileg fyrirbæri sem máli skipta.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Greina skal frá bráðum eiturhrifum blandna við munninntöku, ef TER
a
 eða TER

st
 virka efnisins

eða virku efnanna í fuglum eru milli 10 og 100 eða ef niðurstöður prófa á spendýrum sýna
umtalsvert meiri eiturhrif blöndunnar miðað við virka efnið, nema færa megi rök fyrir því að
ólíklegt sé að fuglar verði fyrir áreitun af plöntuvarnarefninu sjálfu.

Prófskilyrði

Rannsóknin skal gerð á þeirri tegund sem er viðkvæmust samkvæmt rannsóknunum sem kveðið
er á um í liðum 8.1.1 eða 8.1.2. í II. viðauka.

10.1.2. Prófanir undir eftirliti í búrum eða á vettvangi

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægileg gögn til að leggja megi mat á eðli og umfang hættunnar við
raunhæf notkunarskilyrði.
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Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef TER
a
 og TER

st
 eru > 100 og ef engin önnur rannsókn á virka efninu (t.d. æxlunarrannsókn)

bendir til hættu er ekki krafist neinna frekari prófa. Í öðrum tilvikum er þörf á úrskurði sérfræðinga
til að ákvarða hvort þörf sé á frekari rannsóknum. Í þeim úrskurði sérfræðinga skal, eftir því sem
við á, tekið tillit til atferlis við fæðuleit, fælingar, annars fóðurs sem völ er á, raunverulegs magns
leifa í fóðrinu, þrávirkni efnasambandsins í gróðri, niðurbrots blandaða efnisins eða meðhöndluðu
afurðarinnar, umfangs rántöku af fóðrinu, viðtöku agns, korna eða meðhöndlaðra fræja og möguleika
á lífþéttni.

Ef TER
a
 og TER

st
 eru £  10 eða TER

lt
 er £  5 þarf að gera prófanir í búrum eða á vettvangi og gera

grein fyrir þeim, nema lokamat sé mögulegt á grundvelli rannsókna í samræmi við lið 10.1.3.

Prófskilyrði

Áður en umsækjandinn gerir þessar rannsóknir skal hann leita samþykkis lögbærra yfirvalda
fyrir tegund og skilyrðum rannsóknarinnar sem gera á.

10.1.3. Viðtaka fugla á agni, kornum eða meðhöndluðum fræjum

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægileg gögn til að leggja megi mat á möguleikann á inntöku
plöntuvarnarefnisins eða plöntuafurða sem eru meðhöndlaðar með því.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef um ræðir meðhöndlað fræ, töflur, agn og blöndur sem innihalda korn og þar sem TER
a
 er £  10

skal gera próf á viðtöku (bragðgæðum).

10.1.4. Áhrif óbeinnar eitrunar

Krafist er úrskurðar sérfræðinga til að ákvarða hvort rannsaka beri áhrif óbeinnar eitrunar.

10.2. Áhrif á lagarlífverur

Rannsaka þarf hugsanleg áhrif á lagartegundir, nema útiloka megi möguleikann á því að lagartegundir
verði fyrir áreitun.

Gera þarf grein fyrir TER
a
 og TER

lt
 þar sem:

TER
a
 = bráð LC

50
 (mg virks efnis/l)/raunhæfu versta tilfelli af PEC

sw
 (upphafs- eða skamm-

tíma-, í mg virks efnis/l)

TER
lt
 = langvinn NOEC (mg virks efnis/l)/langtíma-PEC

sw
 (mg virks efnis/l).

10.2.1. Bráð eiturhrif á fiska, lagarhryggleysingja eða áhrif á vöxt þörunga

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Að jafnaði ber að gera próf á einni tegund úr hverjum hinna þriggja hópa lagarlífvera eins og um
getur í lið 8.2 í II. viðauka (fiskar, lagarhryggleysingjar og þörungar) ef plöntuvarnarefnið sjálft
kann að menga vatn. Ef draga má þá ályktun af fyrirliggjandi upplýsingum að einn þessara hópa
sé greinilega viðkvæmastur er þó nóg að gera próf á viðkvæmustu tegund þess hóps.

Prófið skal fara fram þegar:
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- ekki er unnt að segja fyrir um bráð eiturhrif plöntuvarnarefnisins á grundvelli gagna um

virka efnið, en það er einkum ef í blöndunni eru tvö eða fleiri virk efni eða hjálparefni á
borð við leysiefni, ýruefni, yfirborðsvirk efni, dreifiefni og áburð sem geta aukið eiturhrifin
samanborið við virka efnið, eða

- áætluð notkun felst meðal annars í því að dreifa efninu beint á vatn,

nema fyrir liggi viðeigandi rannsóknir sem um getur í lið 10.2.4.

Prófskilyrði og prófleiðbeiningar

Viðeigandi ákvæði í samsvarandi málsgreinum liða 8.2.1, 8.2.4 og 8.2.6 í II. viðauka gilda.

10.2.2. Rannsókn á örheimi eða meðalstórum lífheimi

Markmið prófsins

Prófunum er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á helstu áhrif á lagarlífverur
við vettvangsaðstæður.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef TER
a
 £  100 eða TER

lt
 £  10 þarf úrskurð sérfræðinga til að ákvarða hvort rannsókn á örheimi

eða meðalstórum lífheimi er viðeigandi. Í þessum úrskurði skal taka tillit til allra viðbótargagna
umfram þau gögn sem krafist er samkvæmt ákvæðum liðar 8.2 og 10.2.1 í II. viðauka.

Prófskilyrði

Áður en umsækjandinn gerir þessar rannsóknir skal hann leita samþykkis lögbærra yfirvalda
fyrir hinum sérstöku markmiðum fyrirhugaðrar rannsóknar og því næst fyrir tegund og skilyrðum
rannsóknarinnar sem gera á.

Í rannsókninni skal felast að minnsta kosti mesta líklega áreitun, hvort heldur er vegna beinnar
meðhöndlunar með efninu, vindreka, frástraums eða útskolunar. Rannsóknin skal standa nógu
lengi yfir til að unnt sé að leggja mat á öll áhrif.

Prófleiðbeiningar

Viðeigandi leiðbeiningar er að finna í:

SETAC - Leiðbeiningaskjal um aðferðir við prófun varnarefna í meðalstórum ferskvatnslífheimum
(Guidance document on testing procedures for pesticides in freshwater mesocosms/Workshop
Huntingdon, 3. og 4. júlí 1991), eða

Ferskvatnspróf á vettvangi vegna hættumats á kemískum efnum (Freshwater field tests for
hazard assessment of chemicals - European Workshop on Freshwater Field Tests (EWOFFT)).

10.2.3. Gögn um leifar í fiski

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á möguleikana á því að leifar
komi fyrir í fiski.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Yfirleitt liggja fyrir gögn úr rannsóknum á lífþéttni í fiski.
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Ef orðið hefur vart við lífþéttni í rannsókninni, sem gerð er í samræmi við lið 8.2.3 í II. viðauka,
er krafist úrskurðar sérfræðinga til að ákvarða hvort gera skuli langtímarannsókn á örheimi eða
meðalstórum lífheimi til að ganga úr skugga um hvað er mesta magn leifa sem líklegt er að finnist.

Prófleiðbeiningar

SETAC - Leiðbeiningaskjal um aðferðir við prófun varnarefna í meðalstórum ferskvatnslífheimum
(Guidance document on testing procedures for pesticides in freshwater mesocosms/Workshop
Huntingdon, 3. og 4. júlí 1991).

10.2.4. Viðbótarrannsóknir

Heimilt er að krefjast rannsóknanna, sem um getur í liðum 8.2.2 og 8.2.5 í II. viðauka, vegna
tiltekinna plöntuvarnarefna ef ekki er unnt að framreikna út frá gögnunum sem fengust í samsvarandi
rannsóknum á virka efninu.

10.3. Áhrif á landhryggdýr önnur en fugla

Rannsaka skal hugsanleg áhrif á villtar tegundir hryggdýra, nema færa megi rök fyrir því að ekki
sé líklegt að landhryggdýr önnur en fuglar verði beint eða óbeint fyrir áreitun. Gera skal grein
fyrir TER

a
, TER

st
 og TER

lt
 þar sem:

TER
a
 = LD

50
 (mg virks efnis/kg líkamsþyngdar) / ETE (mg virks efnis/kg líkamsþyngdar)

TER
st
 = hæglangvinn NOEL (mg virks efnis/kg fóðurs) / ETE (mg virks efnis/kg fóðurs)

TER
lt
 = langvinn NOEL (mg virks efnis/kg fóðurs) / ETE (mg virks efnis/kg fóðurs)

þar sem ETE = áætluð fræðileg áreitun.

Að jafnaði er ferli mats á hættunni fyrir slíkar tegundir svipað og fyrir fugla. Í raun er sjaldan
nauðsynlegt að gera frekari rannsóknir þar sem upplýsingarnar, sem krafist er, fást úr
rannsóknunum sem gerðar eru í samræmi við kröfur 5. þáttar í II. viðauka og 7. þáttar í III.
viðauka.

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á eðli og umfang hættunnar
fyrir landhryggdýr önnur en fugla við raunhæf notkunarskilyrði.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef TER
a
 og TER

st
 > 100 og ef engin önnur rannsókn bendir til hættu er ekki krafist neinna frekari

prófa. Í öðrum tilvikum er þörf á úrskurði sérfræðinga um hvort þörf sé á frekari rannsóknum. Í
þeim úrskurði sérfræðinga skal, eftir því sem við á, tekið tillit til atferlis við fæðuleit, fælingar,
annars fóðurs sem völ er á, raunverulegs magns leifa í fóðrinu, þrávirkni efnasambandsins í
gróðri, niðurbrots blandaða efnisins eða meðhöndluðu afurðarinnar, umfangs rántöku af fóðrinu,
viðtöku agns, korna eða meðhöndlaðra fræja og möguleika á lífþéttni.

Ef TER
a
 og TER

st
 eru £  10 eða TER

lt
 £  5 þarf að gera grein fyrir niðurstöðum prófana í búrum

eða á vettvangi eða annarra viðeigandi rannsókna.

Prófskilyrði

Áður en umsækjandinn gerir þessar rannsóknir skal hann leita samþykkis lögbærra yfirvalda
fyrir tegund og skilyrðum rannsóknarinnar sem gera á og hvort rannsaka beri áhrif óbeinnar
eitrunar.
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10.4. Áhrif á býflugur

Rannsaka skal hugsanleg áhrif á býflugur, nema varan sé eingöngu til notkunar við aðstæður þar
sem ólíklegt er að býflugur verði fyrir áreitun, svo sem:

- við geymslu fóðurs í lokuðu rými,

- við fræmeðhöndlun án kerfisverkunar,

- við notkun blandna án kerfisverkunar í jarðveg,

- við böðun án kerfisverkunar fyrir umplantaðar plöntur og lauka,

- við lokun og græðslu sára,

- í agn fyrir mýs og rottur,

- við notkun í gróðurhúsum án frjóbera.

Gera skal grein fyrir hættuhlutfalli vegna áreitunar við munninntöku og snertingu (Q
HO

 og Q
HC

):

Q
HO

 = skammtur/LD
50

 við munninntöku (µg virks efnis á býflugu)

Q
HC

 = skammtur/LD
50

 með snertingu (µg virks efnis á býflugu)

þar sem

skammtur = stærsti skammtur, sem sótt er um heimild til að nota, í g virks efnis á hektara.

10.4.1. Bráð eiturhrif við munninntöku og snertingu

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós LD
50

-gildin (fyrir áreitun við munninntöku og snertingu).

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Prófunar er krafist ef:

- efnið inniheldur fleiri en eitt virkt efni;

- ekki er unnt að segja með vissu fyrir um að eiturhrif nýrrar efnablöndu verði annaðhvort
þau sömu eða minni en efnablöndu sem prófuð hefur verið í samræmi við ákvæði liðar
8.3.1.1. í II. viðauka eða þessa liðar.

Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við EPPO-leiðbeiningar 170.

10.4.2. Leifaprófun

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita upplýsingar sem nægja til að leggja mat á hættu sem býflugum í fæðuleit
kann að stafa af leifum plöntuvarnarefna á plöntum.
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Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef Q
HC

 ³  50 er krafist úrskurðar sérfræðinga um hvort nauðsynlegt sé að ákvarða áhrif leifa,
nema sannað hafi verið að ekki sé um að ræða umtalsverðar leifar á plöntum sem kynnu að hafa
áhrif á býflugur í fæðuleit eða nægilegar upplýsingar liggi fyrir úr prófum í búrum, göngum eða
á vettvangi.

Prófskilyrði

Ákvarða skal miðgildisbanatíma (LT
50

) (í klukkustundum) eftir tuttugu og fjögurra stunda áreitun
frá leifum á laufblöðum sem hafa verið látnar standa í átta stundir og gera grein fyrir því. Ef LT

50

er meira en átta stundir er ekki krafist frekari prófa.

10.4.3. Próf í búrum

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægjanlegar upplýsingar til að leggja megi mat á þá hættu sem lifun og
atferli býflugna kann að stafa af plöntuvarnarefninu.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef Q
HO

 og Q
HC

 eru < 50 er frekari prófa ekki krafist nema verulegra áhrifa verði vart í fóðrunarprófinu
með býflugnalirfur úr sama klaki eða komi fram vísbendingar um óbein áhrif á borð við tafða
verkun eða breytingu á atferli býflugna; sé um slíkt að ræða skal framkvæma próf í búrum og/eða
á vettvangi.

Ef Q
HO

 og Q
HC

 eru > 50 er krafist frekari prófa.

Ef gerð eru próf á vettvangi og gerð grein fyrir þeim í samræmi við lið 10.4.4 er ekki nauðsynlegt
að gera próf í búrum. Þó skal gera grein fyrir prófum í búrum séu þau gerð.

Prófskilyrði

Prófið skal gert á heilbrigðum býflugum. Ef býflugurnar hafa verið meðhöndlaðar, t.d. með
varróaeitri (býmítaeitri), þarf að bíða í fjórar vikur áður en sambúið er notað.

Prófleiðbeiningar

Prófin skulu fara fram í samræmi við EPPO-leiðbeiningar 170.

10.4.4. Vettvangspróf

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á þá hættu sem atferli
býflugna, lifun sambúa og þróun kann að stafa af plöntuvarnarefninu.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Gera skal vettvangspróf ef sérfræðingar úrskurða, að teknu tilliti til fyrirhugaðrar notkunar og
afdrifa og hegðunar virka efnisins, að vart verði umtalsverðra áhrifa við próf í búrum.
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Prófskilyrði

Prófið skal gert á heilbrigðum hunangsflugusambúum með svipaðan náttúrlegan styrk. Ef
býflugurnar hafa verið meðhöndlaðar, t.d. með varróaeitri (býmítaeitri), þarf að bíða í fjórar
vikur áður en sambúið er notað. Prófin skulu gerð við skilyrði sem eru hæfilega dæmigerð fyrir
áætlaða notkun.

Nauðsynlegt kann að reynast að rannsaka frekar með tilteknum aðferðum sérstök áhrif (eiturhrif
á lirfur, langvarandi áhrif efnaleifa, áhrif á áttaskyn býflugna) sem vettvangspróf hafa leitt í ljós.

Prófleiðbeiningar

Prófin skulu fara fram í samræmi við EPPO-leiðbeiningar 170.

10.4.5. Próf í göngum

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á þau áhrif sem það hefur
á býflugur að nærast á mengaðri hunangsdögg eða blómum.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef ekki er unnt að rannsaka tiltekin áhrif með prófunum í búrum eða á vettvangi skal gera próf í
göngum, t.d. ef um er að ræða plöntuvarnarefni sem ætluð eru til að verjast blaðlúsum og öðrum
sogskordýrum.

Prófskilyrði

Prófið skal gert á heilbrigðum býflugum. Ef býflugurnar hafa verið meðhöndlaðar, t.d. með
varróaeitri (býmítaeitri), þarf að bíða í fjórar vikur áður en sambúið er notað.

Prófleiðbeiningar

Prófið skal fara fram í samræmi við EPPO-leiðbeiningar 170.

10.5. Áhrif á liðdýr önnur en býflugur

Rannsaka þarf áhrif plöntuvarnarefna á landliðdýr utan markhóps (t.d. rándýr eða sníkla sem
herja á skaðlegar lífverur). Einnig má nota upplýsingar, sem fást um þessar tegundir, til að gefa
hugmynd um hugsanleg eiturhrif á aðrar tegundir sem eru utan markhópa og hafast við í sama
umhverfi.

10.5.1. Rannsóknarstofupróf, frekari rannsóknarstofupróf og próf sem fara að hluta til fram á vettvangi

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita upplýsingar sem nægja til að leggja mat á eiturhrif plöntuvarnarefnisins
á valda tegund liðdýra sem skiptir máli varðandi fyrirhugaða notkun efnisins.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ekki er krafist prófa ef segja má fyrir um skæð eiturhrif (> 99% áhrif á lífverurnar miðað við
samanburðarhóp) út frá viðkomandi gögnum sem fyrir liggja eða ef plöntuvarnarefnið er eingöngu
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ætlað til notkunar við aðstæður þar sem ólíklegt er að liðdýr utan markhópsins verði fyrir
áreitun, svo sem:

- við geymslu fóðurs í lokuðu rými,

- við lokun og græðslu sára,

- í agn fyrir mýs og rottur.

Prófunar er krafist ef rannsóknarstofupróf með stærsta ráðlagða skammtinum, gerð í samræmi
við kröfur liðar 8.3.2 í II. viðauka, sýna umtalsverð áhrif á lífverurnar miðað við samanburðarhóp.
Áhrif á tilteknar próftegundir teljast umtalsverð ef þau fara fram úr þröskuldsgildunum sem
skilgreind eru í EPPO-áætlununum um mat á umhverfishættu, nema sérstök þröskuldsgildi fyrir
hverja tegund séu skilgreind í viðkomandi prófleiðbeiningum.

Einnig er krafist prófa ef:

- efnið inniheldur fleiri en eitt virkt efni,

- ekki er unnt að segja með vissu fyrir um að eiturhrif nýrrar efnablöndu verði annaðhvort
þau sömu eða minni en efnablöndu sem prófuð hefur verið í samræmi við ákvæði liðar
8.3.2. í II. viðauka eða ákvæði þessa liðar,

- gera má ráð fyrir samfelldri eða endurtekinni áreitun á grundvelli fyrirhugaðrar notkunar
eða á grundvelli afdrifa og hegðunar,

- orðið hefur veruleg breyting á áætlaðri notkun, t.d. frá akuryrkju til aldingarða og ekki
hafa áður verið gerð próf á þeim tegundum sem skipta máli varðandi nýju notkunina,

- orðið hefur aukning á ráðlagða skammtinum, fram yfir það sem áður hefur verið prófað
samkvæmt II. viðauka.

Prófskilyrði

Ef vart verður umtalsverðra áhrifa í rannsóknunum sem gerðar eru í samræmi við kröfurnar í lið
8.3.2. í II. viðauka eða ef breyting verður á notkun, t.d. frá akuryrkju til aldingarða, skal rannsaka
eiturhrif á tvær aðrar tegundir sem skipta máli og gera grein fyrir þeim. Þetta skulu vera aðrar
tegundir en þær tegundir sem skipta máli og hafa þegar verið prófaðar samkvæmt lið 8.3.2. í
II. viðauka.

Ef um ræðir nýja blöndu skal upphaflega meta eiturhrifin á þær tvær tegundir sem eru
viðkvæmastar samkvæmt niðurstöðum fyrri rannsókna þar sem farið var fram úr
viðmiðunargildunum en áhrifin voru þó innan við 99%. Þetta gerir samanburð mögulegan. Ef
eituráhrifin eru umtalsvert meiri skal prófa tvær tegundir sem skipta máli varðandi áætlaða
notkun.

Próf skal framkvæmt með skömmtum sem samsvara stærsta skammti sem sótt er um leyfi til að
nota. Beita skal raðprófunaraðferð, þ.e. rannsóknarstofuprófi, og ef með þarf, frekara
rannsóknarstofuprófi og/eða prófi sem fer að hluta til fram á vettvangi.

Ef nota á efnið oftar en einu sinni á ræktunartíma skal nota tvöfaldan ráðlagðan skammt í prófinu,
nema upplýsingar um slíka notkun liggi þegar fyrir úr rannsóknum sem gerðar hafa verið í
samræmi við lið 8.3.2. í II. viðauka.

Ef gera má ráð fyrir samfelldri eða endurtekinni áreitun á grundvelli áætlaðrar notkunar eða á
grundvelli afdrifa og hegðunar (svo sem ef nota á efnið oftar en þrisvar á ræktunartíma með
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millibili sem er 14 dagar eða skemmra) er krafist úrskurðar sérfræðinga til að athuga hvort þörf sé
frekari prófa umfram upphafleg próf á rannsóknarstofu, sem endurspegli áætlað notkunarmynstur.
Heimilt er að framkvæma slík próf á rannsóknarstofu eða að hluta til á vettvangi. Fari prófið fram
á rannsóknarstofu skal nota raunhæft undirlag, svo sem plöntuefni eða náttúrlegan jarðveg. Þó
kunna vettvangspróf að henta betur.

Prófleiðbeiningar

Þar sem við á skal próf fara fram í samræmi við viðeigandi leiðbeiningar sem fullnægja að minnsta
kosti þeim kröfum sem gerðar eru til prófana í leiðbeiningaskjali SETAC um fyrirskipaðar
aðferðir við prófun varnarefna á liðdýr utan markhópa (Guidance document on regulatory
testing procedures for pesticides with non-target arthropods).

10.5.2. Vettvangspróf

Markmið prófsins

Prófunum er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á þá hættu sem liðdýrum
stafar af plöntuvarnarefninu við vettvangsaðstæður.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef vart verður umtalsverðra áhrifa eftir áreitun á rannsóknarstofu eða að hluta til á vettvangi, eða
ef gera má ráð fyrir samfelldri eða endurtekinni áreitun á grundvelli áætlaðrar notkunar eða á
grundvelli afdrifa og hegðunar, er krafist úrskurðar sérfræðinga um hvort þörf sé frekari prófa til
að meta megi áhættuna með nákvæmum hætti.

Prófskilyrði

Prófin skulu framkvæmd við dæmigerðar aðstæður í landbúnaði og í samræmi við áætlaðar
tillögur um notkun og gefa þannig raunhæfa mynd af versta hugsanlega tilviki.

Við öll próf skal nota eitrað staðalefni.

Prófleiðbeiningar

Þar sem við á skal próf fara fram í samræmi við viðeigandi leiðbeiningar sem fullnægja að minnsta
kosti þeim kröfum sem gerðar eru til prófana í leiðbeiningaskjali SETAC um fyrirskipaðar
aðferðir við prófun varnarefna á liðdýr utan markhópa (Guidance document on regulatory
testing procedures for pesticides with non-target arthropods).

10.6. Áhrif á ánamaðka og aðrar stærri jarðvegslífverur sem eru utan markhópsins og teljast
til áhættuhópa

10.6.1. Áhrif á ánamaðka

Greina skal frá hugsanlegum áhrifum á ánamaðka, nema færa megi rök fyrir því að ólíklegt sé að
ánamaðkar verði beint eða óbeint fyrir áreitun.

Greina skal frá TER
a
 og TER

lt
 þar sem:

TER
a
 = LC

50
 (mg virks efnis/kg)/raunhæfu versta tilviki af PEC

s
 (upphafs- eða skamm-

tíma-, í mg virks efnis/kg)

TER
lt
 = NOEC (mg virks efnis/kg)/langtíma-PEC

s
 (mg virks efnis/kg).
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10.6.1.1. Próf á bráðum eiturhrifum

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós LC
50

, mesta styrk sem veldur ekki dauða og lægsta styrk sem leiðir
til dauða í 100% tilvika, ef mögulegt er, og skal ná til formfræðilegra og atferlisfræðilegra áhrifa
sem vart verður.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Þessara rannsókna er aðeins krafist ef

- efnið inniheldur fleiri en eitt virkt efni,

- ekki er unnt að segja með vissu fyrir um eiturhrif nýrrar efnablöndu út frá efnablöndu
sem prófuð hefur verið í samræmi við ákvæði liðar 8.4. í II. viðauka eða þessa liðar.

Prófleiðbeiningar

Prófin skulu fara fram í samræmi við OECD-aðferð 207.

10.6.1.2. Próf á næstum því banvænum áhrifum

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að leiða í ljós NOEC-gildi og áhrif á vöxt, æxlun og atferli.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Þessara rannsókna er aðeins krafist ef

- efnið inniheldur fleiri en eitt virkt efni,

- ekki er unnt að segja með vissu fyrir um eiturhrif nýrrar efnablöndu út frá efnablöndu
sem prófuð hefur verið í samræmi við ákvæði liðar 8.4. í II. viðauka eða þessa liðar,

- orðið hefur aukning á ráðlagða skammtinum, fram yfir það sem áður hefur verið prófað.

Prófskilyrði

Sömu ákvæði gilda og í samsvarandi málsgreinum í lið 8.4.2 í II. viðauka.

10.6.1.3. Vettvangsrannsóknir

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á áhrif á ánamaðka við
vettvangsaðstæður.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef TER
lt
 er < 5 skal gera vettvangsrannsókn til að ákvarða áhrif við raunhæfar vettvangsaðstæður

og gera grein fyrir niðurstöðum hennar.

Krafist er úrskurðar sérfræðinga til að ákvarða hvort rannsaka beri magn leifa í ánamöðkum.
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Prófskilyrði

Hæfilegt ánamaðkaþýði skal vera í þeim ökrum sem eru valdir.

Prófið skal framkvæmt með stærsta skammti sem áætlað er að nota. Við prófið skal nota eitrað
staðalefni.

10.6.2. Áhrif á aðrar stærri jarðvegslífverur utan markhópa

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á áhrif plöntuvarnarefnisins
á stærri lífverur sem stuðla að niðurbroti dauðs lífræns efnis úr plöntum og dýrum.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ekki er krafist prófa ef greinilegt er, í samræmi við lið 9.1 í III. viðauka, að DT
90

-gildin eru minni
en 100 dagar eða að eðli og notkun plöntuvarnarefnisins eru með því móti að áreitun verður ekki
eða ef gögn úr rannsóknum á virka efninu, sem gerðar eru í samræmi við ákvæði liða 8.3.2, 8.4 og
8.5 í II. viðauka benda, til þess að engin hætta sé á ferðum fyrir stærri dýr í jarðvegi, ánamaðka
eða örflóru í jarðvegi.

Rannsaka skal áhrif á niðurbrot lífræns efnis og gera grein fyrir niðurstöðunum ef DT
90f

-gildin,
sem hafa verið ákvörðuð í vettvangsrannsóknum á dreifingu (liður 9.1), eru > 365 dagar.

10.7. Áhrif á jarðvegsörverur utan markhópsins

10.7.1. Próf á rannsóknarstofu

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á áhrif plöntuvarnarefnisins
á virkni örvera í jarðvegi að því er varðar ummyndun köfnunarefnis og steingervingu kolefnis.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef DT
90f

-gildin, sem hafa verið ákvörðuð í vettvangsrannsóknum á dreifingu (liður 9.1),
eru > 100 dagar skal rannsaka áhrif á jarðvegsörverur utan markhópsins með prófum á
rannsóknarstofu. Þó er prófa ekki krafist ef rannsóknirnar, sem hafa verið gerðar í samræmi við
ákvæði liðar 8.5 í II. viðauka, sýna frávik frá samanburðargildum að því er varðar efnaskiptavirkni
örverulífmassans eftir 100 daga sem eru < 25% og ef slík gögn skipta máli að því er varðar
notkun, eðli og eiginleika blöndunnar sem heimila á í það skiptið.

Prófleiðbeiningar

SETAC - Aðferðir við mat á afdrifum varnarefna í umhverfinu og visteiturhrifum þeirra.

10.7.2. Viðbótarpróf

Markmið prófsins

Prófinu er ætlað að veita nægilegar upplýsingar til að leggja megi mat á áhrif plöntuvarnarefnisins
á virkni örvera við vettvangsaðstæður.

Aðstæður þar sem upplýsinga er krafist

Ef frávik mældrar virkni frá samanburðarprófinu eftir 100 daga er meira en 25% við
rannsóknarstofupróf kunna frekari prófanir á rannsóknarstofu, í gróðurhúsi og/eða á vettvangi
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að vera nauðsynlegar.
10.8. Yfirlit yfir fyrirliggjandi gögn úr líffræðilegri frumskimun

Gefa skal yfirlit yfir fyrirliggjandi gögn úr forprófum sem notuð eru til að meta líffræðilega virkni
og skammtasvið, hvort sem gögnin eru jákvæð eða neikvæð, sem veita upplýsingar með tilliti til
hugsanlegra áhrifa á tegundir utan markhóps, bæði dýr og plöntur, ásamt gagnrýnu mati á
mikilvægi þess varðandi hugsanleg áhrif á tegundir utan markhóps.

11. YFIRLIT OG MAT Á 9. OG 10. ÞÆTTI

Gera skal yfirlit yfir og meta öll gögn sem sett eru fram í 9. og 10. þætti í samræmi við
leiðbeiningar lögbærra yfirvalda í aðildarríkjunum varðandi snið slíks yfirlits og mats. Í því skal
vera nákvæmt og gagnrýnið mat á fyrrnefndum gögnum í ljósi viðeigandi viðmiðana og leiðbeininga
um mat og ákvörðunartöku, með sérstakri tilvísun til þeirrar hættu sem kann að steðja eða steðjar
að umhverfinu og tegundum utan markhópa og til umfangs, gæða og áreiðanleika gagnagrunnsins.
Einkum skal fjalla um eftirtalin viðfangsefni:

- að segja fyrir um dreifingu og afdrif í umhverfinu og þau tímabil sem um ræðir,

- að bera kennsl á tegundir og þýði sem eru utan markhópa og eru í hættu og að segja fyrir
um umfang hugsanlegrar áreitunar,

- að meta hættuna sem steðjar að tegundum utan markhópsins til skemmri og lengri tíma
- þýði, samfélög, ferli, eftir því sem við á,

- að leggja mat á hættuna á fiskadrápi og dauðsföllum meðal stórra hryggdýra eða
landrándýra, óháð áhrifunum á þýði eða samfélög, og

- að skilgreina varúðarráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að forðast mengun umhverfisins
eða draga úr henni og til að vernda tegundir utan markhópa.“


