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                  TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2001/36/EB                        2002/EES/47/05 

frá 16. maí 2001 

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

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 
1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (1), eins og 
henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 2001/28/EB (2), einkum 2. mgr. 18. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í II. viðauka B og III. viðauka B við tilskipun 
91/414/EBE eru settar fram kröfur um skjöl sem 
umsækjendur skulu leggja fram, annars vegar við 
skráningu virks efnis, sem samanstendur af örverum 
eða veirum, í I. viðauka þeirrar tilskipunar og hins 
vegar til að fá leyfi fyrir plöntuvarnarefni sem byggist 
á efnablöndum með örverum eða veirum. 

 

2) Í II. viðauka B og III. viðauka B er nauðsynlegt að 
skýra fyrir umsækjendunum eins nákvæmlega og unnt 
er hvaða upplýsinga er krafist, svo sem við hvaða 
aðstæður, skilyrði og með hvaða tæknilegu 
aðferðarlýsingum tiltekinna gagna skuli aflað. Þessum 
ákvæðum skal komið á framfæri um leið og þau liggja 
fyrir til að umsækjendur geti notað þau við samantekt 
skjala sinna. 

 

3) Í vissu tilliti þykir rétt að gera mismunandi kröfur um 
gögn sem varða íðefni og örverur vegna þess að ýmsir 
þættir, t.d. afdrif og hegðun í umhverfinu og leifar, 
einskorðast við íðefni en aðrir, t.d. þeir sem tengjast 
smitvirkni, einskorðast við örverur.  

 

 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 164, 20.6.2001, bls. 1, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2/2002 frá 1. febrúar 2002 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 
EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 
18, 4.4.2002, bls. 2. 

(1) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 113, 24.4.2001, bls. 5. 

4) Nú er unnt að viðhafa meiri nákvæmni varðandi kröfur 
um gögn vegna þeirrar reynslu sem fengist hefur við 
mat á nokkrum nýjum virkum efnum sem samanstanda 
af örverum. Einkum hafa orðið umtalsverðar 
breytingar á þeim sviðum sem varða heilbrigði 
starfsmanna, váhrif sem neytendur verða fyrir og 
umhverfishættu. 

 
5) Vísindanefndin um plöntur lagði fram álit sem fjallaði 

um meginreglur í tengslum við notkun örvera sem 
plöntuvarnarefna og nefndin lagði fram athugasemdir 
vegna fyrsta uppkasts að kröfum sem varða gögn. 
Framkvæmdastjórnin hefur tekið tillit til tilmæla sem 
nefndin setti fram í áliti sínu (3), m.a. tillögur að 
breytingum á texta uppkastsins að kröfum sem varða 
gögn. 

 
6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 

eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
plöntuheilbrigði. 

 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 91/414/EBE er breytt í 
samræmi við I. viðauka við þessa tilskipun. 
 

2. gr. 
 
Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 91/414/EBE er breytt í 
samræmi við II. viðauka við þessa tilskipun. 
 

3. gr. 
 
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
1. maí 2002. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 

 

 

(3) Vísindanefndin um plöntur (SCP/MICR/006 lokaútgáfa). 
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Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

5. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 16. maí 2001. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 
 
Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 91/414/EBE er breytt sem hér segir: 
 
1) Í innganginum bætist við liður 2.4 svohljóðandi: 
 

„2.4. Þrátt fyrir ákvæði í lið 2.1 er heimilt að prófanir og greiningar á virkum efnum sem samanstanda af 
örverum eða veirum og eru gerðar í því skyni að afla gagna um eiginleika og/eða öryggi með tilliti til 
annarra sjónarmiða en heilbrigðis manna fari fram á vegum opinberra eða opinberlega viðurkenndra 
prófunarstofa eða stofnana sem uppfylla að minnsta kosti kröfurnar í liðum 2.2 og 2.3 í innganginum 
að III. viðauka.“ 

 
2) Eftirfarandi komi í stað B-hluta: 
 

„B-HLUTI 
 

Inngangur 
 

i) Virk efni eru skilgreind í 4. mgr. 2. gr. og ná til íðefna og örvera, m.a. veira. 
 

Í þessum hluta eru tilgreindar kröfur sem varða gögn fyrir virk efni sem samanstanda af örverum, m.a. 
veirum. 

 
Í B-hluta II. viðauka er hugtakið „örvera“ notað og skilgreint sem hér segir: 

 
„Örverufræðileg eining, hvort sem hún hefur skipulag frumu eða ekki, sem er fær um eftirmyndun eða 
yfirfærslu erfðaefnis.“ 

 
Skilgreiningin gildir um bakteríur, sveppi, frumdýr, veirur og veirunga, en einskorðast ekki við þau. 
 

ii) Ef umsókn er lögð fram skal fyrir hverja örveru leggja fram alla viðeigandi og fyrirliggjandi þekkingu og 
upplýsingar í heimildum. 

 
Mikilvægustu og notadrýgstu upplýsingarnar felast í lýsingu á eiginleikum og sanngreiningu örveru. Þær 
upplýsingar er að finna í l. til 3. þætti (kenni, líffræðilegir eiginleikar og frekari upplýsingar) sem eru 
grunnur að mati á áhrifum á heilbrigði manna og umhverfi. 

 
Að jafnaði er krafist nýrra upplýsinga, sem fást með hefðbundnum eiturefnafræðilegum og/eða 
meinafræðilegum tilraunum á dýrum, nema ef umsækjandinn getur, á grundvelli fyrri upplýsinga, fært 
fyrir því rök að notkun örverunnar, við fyrirhugaðar notkunaraðstæður, hafi ekki nein skaðleg áhrif á 
heilbrigði manna eða dýra eða á grunnvatn eða nokkur óviðunandi áhrif á umhverfið. 
 

iii) Þar til sérstakar alþjóðlegar viðmiðunarreglur hafa verið samþykktar skal nauðsynlegra upplýsinga aflað 
með því að styðjast við fáanlegar viðmiðunarreglur fyrir prófanir sem lögbært yfirvald hefur samþykkt 
(t.d. viðmiðunarreglur USEPA (1)). Ef því verður við komið skulu viðeigandi viðmiðunarreglur fyrir 
prófanir, sem lýst er í A-hluta II. viðauka, aðlagaðar þannig að þær megi nota fyrir örverur. Prófanir 
skulu taka til lífvænlegra og, ef við á, ólífvænlegra örvera og blindsýni skulu höfð til samanburðar. 

 
iv) Við framkvæmd prófana skal gefa nákvæma lýsingu (forskrift) á efninu sem er notað og óhreinindum í 

því, í samræmi við lið 1.4 í 1. þætti. Hráefnið, sem er notað, skal vera samkvæmt þeirri forskrift sem 
notuð er við framleiðslu þeirra efnablandna sem fyrirhugað er að viðurkenna. 

 
Ef rannsóknir eru gerðar með því að nota örverur, sem eru framleiddar á rannsóknarstofu eða í 
tilraunaframleiðslukerfi, verður að endurtaka rannsóknirnar með því að nota verksmiðjuframleiddar 
örverur nema hægt sé að sýna fram á að prófunarefnið, sem er notað, sé í megindráttum hið sama og er 
notað við rannsóknir og mat. 

 
(1) Umhverfisstofnun Bandaríkjanna (EPA) Microbial Pesticide Test Guidelines, OPPTS Series 885, febrúar, 1996 

(http://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/guidelines/series885.htm). 
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v) Ef örverurnar eru erfðabreyttar, eins og skilgreint er í tilskipun ráðsins 90/220/EBE frá 23. apríl 1990 
um þau tilvik er erfðabreyttum lífverum er sleppt af ásettu ráði út í umhverfið (2), skal leggja fram afrit 
af mati á þeim gögnum sem varða mat á áhættu fyrir umhverfið í samræmi við ákvæði 3. mgr. 1. gr. 
tilskipunar 91/414/EBE. 

 
vi) Þegar svo ber undir ber að nota viðeigandi tölfræðilegar aðferðir við 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). 

 
vii) Ef um er að ræða rannsóknir þar sem skammtar eru gefnir á tilteknu tímabili skulu skammtarnir helst 

teknir úr sömu framleiðslulotu örverunnar ef stöðugleiki hennar leyfir það. 
 

Ef rannsóknirnar eru ekki gerðar þannig að notuð sé ein framleiðslulota örverunnar skal votta að 
mismunandi framleiðslulotur séu svipaðar. 
 
Ef í rannsókn felst notkun misstórra skammta skal skýra frá venslum skammtastærðar og skaðlegra 
áhrifa. 

 
viii) Ef vitað er að plöntuvarnarvirknin stafi af áhrifum leifa eiturefnis/umbrotsefnis eða ef vænta má þess að 

umtalsvert innihald eiturefna/umbrotsefna sé fyrir hendi sem hafi ekki nein áhrif á virka efnið skal 
leggja fram skjöl vegna eiturefnisins/umbrotsefnisins í samræmi við kröfurnar í A-hluta II. viðauka. 

 
1. KENNI ÖRVERUNNAR 
 

Sanngreining og lýsing á eiginleikum örverunna veita mikilvægustu upplýsingarnar og eru grundvallaratriði 
við ákvörðunartöku. 

 
1.1. Umsækjandi 
 

Tilgreina skal nafn og heimilisfang umsækjanda (fast heimilisfang í bandalaginu), svo og nafn, stöðu, síma- 
og bréfsímanúmer viðeigandi tengiliðar. 

 
Ef umsækjandinn hefur auk þess skrifstofu, umboðsmann eða fulltrúa í aðildarríkinu þar sem umsóknin um 
skráningu í I. viðauka er lögð fram og, ef því er öðruvísi háttað, í því aðildarríki sem framkvæmdastjórnin 
hefur tilnefnt sem skýrslugjafarríki, skal tilgreina nafn og heimilisfang staðbundinnar skrifstofu, 
umboðsmanns eða fulltrúa, svo og nafn, stöðu, síma- og bréfsímanúmer viðeigandi tengiliðar. 

 
1.2. Framleiðandi 
 

Tilgreina skal nafn og heimilisfang framleiðanda eða framleiðenda örverunnar svo og heiti og heimilisfang 
hverrar verksmiðju þar sem örveran er framleidd. Tilgreina skal tengilið (helst aðaltengilið ásamt nafni, síma- 
og bréfsímanúmeri) sem ætlað er að annast uppfærslu upplýsinga og svara hugsanlegum fyrirspurnum um 
framleiðslutækni og -ferli og gæði framleiðslunnar (m.a. einstakar framleiðslulotur ef við á). Ef breytingar 
verða, að lokinni skráningu örvera í I. viðauka, á staðsetningu eða fjölda framleiðenda skal senda á ný þær 
upplýsingar, sem krafist er, til framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna. 

 
1.3. Heiti og lýsing á tegund, lýsing á eiginleikum stofns 
 

i) Koma skal örverunni til vörslu hjá alþjóðlega viðurkenndu stofnasafni þar sem hún hlýtur vörslunúmer 
og leggja ber þessar upplýsingar fram.  

 
ii) Ef umsókn er lögð fram vegna örveru skal örveran sanngreind og heiti tegundarinnar tilgreint. Tilgreina 

ber vísindaheitið og flokkunina, þ.e. ætt, ættkvísl, tegund, stofn, sermigerð (serotype), sýkigerð 
(pathovar) eða önnur nöfn sem eiga við um örveruna. 

 
Tilgreina skal hvort: 

 
— örveran er komin af tegund sem á sér náttúrleg heimkynni á fyrirhuguðu notkunarsvæði eða hvort 

hún er komin af tegund sem á sér ekki náttúrleg heimkynni á fyrirhuguðu notkunarsvæði, 
 

— örveran er villigerð, 
 
(2) Stjtíð. EB L 117, 8.5.1990, bls. 15. 
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— örveran er sjálfsprottið eða framkallað stökkbrigði, 
 

— örverunni hafi verið breytt með því að beita þeirri tækni sem lýst er í 2. hluta I. viðauka A og 
I. viðauka B við tilskipun 90/220/EBE. 

 
Í síðarnefndu tveimur tilvikunum verður að gera grein fyrir öllum þekktum mismun sem er á breyttu 
örverunni og villigerðinni sem hún er komin af. 
 

iii) Nota skal fullkomnustu tækni sem völ er á til að sanngreina og lýsa einkennum viðkomandi örverustofns. 
Veita skal upplýsingar um viðeigandi aðferðir og viðmiðanir sem eru notaðar við prófanir og 
sanngreiningu (t.d. þær sem varða form og byggingu, lífefnafræði, sermifræði og sanngreiningu á 
grundvelli sameindagerðar). 

 
iv) Tilgreina skal viðtekið heiti eða annað heiti, eldri heiti og kóðaheiti, ef við eiga, sem hafa verið notuð í 

þróunarferlinu. 
 
v) Tilgreina skal tengsl við þekkta sjúkdómsvalda. 
 

1.4. Forskrift að hráefninu sem er notað við framleiðslu fullunninna vara 
 
1.4.1. Magn örverunnar 
 

Greina skal frá lágmarks- og hámarksmagni örverunnar í hráefninu sem er notað við framleiðslu fullunninna 
vara. Magnið skal gefið upp í viðeigandi einingum, svo sem fjölda virkra eininga á rúmmáls- eða 
þyngdareiningu eða á annan hátt sem hentar í tengslum við viðkomandi örveru. 

 
Ef framlagðar upplýsingar varða tilraunaframleiðslukerfi skal koma þeim á framfæri við 
framkvæmdastjórnina og aðildarríkin þegar iðnframleiðsluaðferðir og -ferli hafa tekið á sig endanlega mynd 
og ef breyting í framleiðslunni hefur leitt til breytinga á hreinleikaforskriftinni. 

 
1.4.2. Tegund og magn óhreininda, aukefna og mengandi örvera 
 

Æskilegt er að plöntuvarnarefni séu með öllu laus við aðskotaefni (þar með eru taldar mengandi örverur). 
Lögbæra yfirvaldið skal á grundvelli áhættumats ákvarða magn og tegund ásættanlegra aðskotaefna. 

 
Ef rétt þykir og unnt er skal gera grein fyrir tegund og hámarksmagni allra mengandi örvera og gefa það upp í 
viðeigandi einingu. Ef unnt er skal gera grein fyrir örverunni á þann hátt sem um getur í lið 1.3 í 1. þætti  
B-hluta II. viðauka. 

 
Viðkomandi umbrotsefni (þ.e. ef þess má vænta að þau varði heilbrigði manna og/eða umhverfið) sem vitað 
er að örverurnar mynda skulu sanngreind og eiginleikum þeirra lýst á mismunandi stigum örverunnar eða 
mismunandi vaxtarskeiðum hennar (sjá lið viii í inngangi II. viðauka B). 

 
Ef við á skal gefa nákvæmar upplýsingar um alla efnisþætti, svo sem þéttuð efni og ræktunaræti. 

 
Ef um efnafræðileg óhreinindi er að ræða, sem hafa áhrif á heilbrigði manna og/eða umhverfið, skal greina 
frá tegund óhreinindanna og hámarksmagni og gefa það upp í viðeigandi einingu. 

 
Ef um aukefni er að ræða skal greina frá tegund þeirra og magni í g/kg. 

 
Gera skal grein fyrir íðefnum, svo sem aukefnum, á þann hátt sem um getur í lið 1.10 í 1. þætti A-hluta 
II. viðauka. 

 
1.4.3. Greiningarsvið framleiðslulota 
 

Þar sem við á skal gera grein fyrir sömu upplýsingum og um getur í lið l.ll í 1. þætti í A-hluta II. viðauka og 
nota viðeigandi einingar. 

 
2. LÍFFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR ÖRVERUNNAR 
 
2.1. Saga örverunnar og notkun hennar. Útbreiðsla hennar í náttúrunni og landfræðileg dreifing 
 

Tilgreina skal hversu vel menn þekkja til örverunnar, þ.e. hve vel hún hefur verið rannsökuð. 
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2.1.1. Sögulegur bakgrunnur 
 

Gera skal grein fyrir sögulegum bakgrunni örverunnar og notkun hennar (prófanir/rannsóknarverkefni eða 
notkun í viðskiptalegum tilgangi). 

 
2.1.2. Uppruni örverunnar og hvar hún finnst í náttúrunni 
 

Tilgreina skal á hvaða landsvæði örveran lifir og hvar í vistkerfinu (tilgreina skal t.d. hýsil (plöntu eða dýr) 
eða jarðveg sem hún var einangruð úr). Gera skal grein fyrir þeirri aðferð sem var notuð við einangrun 
örverunnar. Gera skal grein fyrir því hvar í viðkomandi umhverfi örveran finnst frá náttúrunnar hendi og 
hvaða stofn hennar ef unnt er.  

 
Ef um stökkbreytta eða erfðabreytta örveru (eins og skilgreint er í 2. hluta I. viðauka A og I. viðauka B við 
tilskipun 90/220/EBE) er að ræða skal gefa nákvæmar upplýsingar um framleiðslu og einangrun hennar og 
hvernig greina má hana frá villigerðinni sem hún er komin af. 

 
2.2. Upplýsingar um marklífveru eða -lífverur 
 
2.2.1. Lýsing á marklífverunni eða -lífverunum 
 

Ef við á skal gefa upplýsingar um þær skaðlegu lífverur sem ætlað er að veita vernd gegn. 
 
2.2.2. Verkunarmáti 
 

Tilgreina skal mikilvægasta verkunarmáta. Í tengslum við verkunarmátann skal einnig taka það fram ef 
örveran myndar eiturefni og leifar þess hafa áhrif á marklífveruna. Ef sú er raunin skal lýsa verkunarmáta 
þessa eiturefnis. 

 
Ef við á skal veita upplýsingar um sýkingarstað og íkomuleið í marklífveruna og á hvaða stigum hún er næm. 
Veita skal upplýsingar um niðurstöður hvers kyns rannsókna.  

 
Tilgreina skal hvernig upptaka örverunnar eða umbrotsefna hennar (einkum eiturefna) getur átt sér stað (t.d. 
við snertingu, um meltingarveg, við innöndun). Tilgreina skal einnig hvort örveran eða umbrotsefni hennar 
færast yfir í plöntur eða ekki og, ef við á, hvernig færslan á sér stað. 

 
Ef um sjúkdómsvaldandi áhrif á marklífveruna er að ræða skal tilgreina smitandi skammt (þann skammt sem 
þarf til að valda sýkingu með tilætluðum áhrifum á marktegundina) og smithættu (hæfni örverunnar til að 
breiðast út um markstofninn, en einnig frá einni marktegund til annarrar (mark)tegundar) við notkun sem fer 
fram við fyrirhuguð notkunarskilyrði. 

 
2.3. Hýsilsvið og áhrif á tegundir, aðrar en skaðvaldinn sem er marklífvera 
 

Veita skal allar fyrirliggjandi upplýsingar um áhrif á lífverur innan svæðisins sem eru utan markhóps en 
örveran getur borist í. Einnig skal tilgreina tilvist lífvera sem eru utan markhóps en þær eru annaðhvort 
náskyldar marklífverunni eða verða fyrir sérstökum váhrifum. 

 
Tilgreina skal öll tilvik þar sem virka efnið eða umbrotsefni þess hefur haft eituráhrif á menn eða dýr og þess 
skal getið hvort lífveran getur náð bólfestu eða borist í menn eða dýr (einnig einstaklinga með bælt 
ónæmiskerfi) og hvort hún er sjúkdómsvaldandi. Tilgreina skal öll tilvik þar sem virka efnið eða umbrotsefni 
þess hefur kallað fram ertingu í húð, augum eða öndunarfærum manna eða dýra eða þar sem það hefur valdið 
ofnæmi eftir snertingu við húð eða innöndun. 
 

2.4. Þroskastig/lífsferill örverunnar 
 

Veita skal upplýsingar um lífsferil örverunnar, þekkt samlífi og sníkjulífi, þekkta keppinauta, rándýr o.s.frv., 
einnig hýsla, sem og genaferjur fyrir veirur. 

 
Tilgreina skal kynslóðartíma og æxlunarmáta örverunnar. 



Nr. 47/24  19.9.2002EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 
 

 
  

Veita skal upplýsingar um tilvist hvíldarstiga og hversu lengi þau eru lífvænleg, meinvirkni þeirra og 
sýkingarmátt. 

 
Tilgreina skal hvort örveran getur myndað umbrotsefni, m.a. eiturefni sem hafa áhrif á heilbrigði manna 
og/eða umhverfið, á mismunandi þroskastigum hennar að lokinni sleppingu. 

 
2.5. Smitvirkni, dreifing og hæfni til að ná bólfestu 
 

Tilgreina skal varanleika örverunnar og veita skal upplýsingar um lífsferil hennar við þau umhverfisskilyrði 
sem eru dæmigerð fyrir notkunina. Auk þess skal tilgreina ef örveran er sérstaklega næm gagnvart tilteknum 
hlutum eða þáttum í umhverfinu (t.d. útfjólubláum geislum, jarðvegi, vatni). 

 
Tilgreina skal umhverfiskröfur (hita, sýrustig, raka, næringarþarfir o.s.frv.) sem uppfylla þarf til þess að 
örveran komist af, hún geti fjölgað sér, náð bólfestu, valdið skaða (m.a. í líkamsvefjum manna) og haft áhrif. 
Tilgreina skal tilvist sérstakra meinvirkniþátta. 

 
Ákvarða skal við hvaða hitasvið örveran þrífst og tilgreina skal bæði lágmarks- og hámarkshita og kjörhita 
hennar. Þessar upplýsingar eru mikilvægar þar eð ákvarðanir um rannsóknir á áhrifum á heilbrigði manna 
(5. þáttur) eru teknar á grundvelli þeirra. 

 
Einnig skal tilgreina hugsanleg áhrif þátta á borð við hita, útfjólubláa geisla, sýrustig og tilvist tiltekinna efna 
á stöðugleika viðkomandi eiturefna. 

 
Veita skal upplýsingar um hugsanlegar dreifingarleiðir örverunnar (með lofti sem rykagnir eða úðaefni og 
með hýslum sem genaferjur o.s.frv.) við þau umhverfisskilyrði sem eru dæmigerð fyrir notkunina. 

 
2.6. Vensl við þekkta sjúkdómsvalda plantna, dýra eða manna 
 

Tilgreina skal hugsanlega tilvist einnar eða fleiri tegunda af ættkvísl virku og/eða, þar sem við á, mengandi 
örveranna sem vitað er að valda sjúkdómum í mönnum, dýrum, nytjaplöntum eða öðrum tegundum utan 
markhóps, og þann sjúkdóm sem þær valda. Tilgreina skal hvort það muni kleift, og ef svo er, með hvaða 
aðferðum megi með vissu greina virku örveruna frá þeirri tegund sem er sjúkdómsvaldandi. 

 
2.7. Erfðafræðilegur stöðugleiki og þættir sem hafa áhrif á hann 
 

Þar sem við á skal veita upplýsingar um erfðafræðilegan stöðugleika (t.d. stökkbreytingartíðni eiginleika sem 
tengjast verkunarmátanum eða upptöku framandi erfðaefnis) við þau umhverfisskilyrði sem ríkja við 
fyrirhugaða notkun. 

 
Einnig skal veita upplýsingar um hæfni örverunnar til að flytja erfðaefni til annarra lífvera svo og um hæfni 
hennar til að valda sjúkdómum í plöntum, dýrum eða mönnum. Ef örveran flytur með sér viðbótarerfðaefni 
skal tilgreina stöðugleika kóðuðu eiginleikanna. 

 
2.8. Upplýsingar um myndun umbrotsefna (einkum eiturefna) 
 

Ef vitað er að aðrir stofnar, sem tilheyra sömu tegund örvera og sá stofn sem umsóknin varðar, mynda 
umbrotsefni (einkum eiturefni), sem hafa óviðunandi áhrif á heilbrigði manna og/eða umhverfið meðan á 
notkun stendur eða að henni lokinni, skal tilgreina eðli og byggingu þessa efnis, tilvist þess innan eða utan 
frumna og stöðugleika þess, verkunarmáta (m.a. innri og ytri þætti örverunnar sem nauðsynlegir eru til að 
eiturefnið hafi áhrif) svo og áhrif efnisins á menn, dýr eða aðrar tegundir utan markhóps. 

 
Lýsa skal þeim skilyrðum sem þurfa að ríkja til að örveran myndi umbrotsefni (einkum eiturefni). 

 
Leggja skal fram allar fyrirliggjandi upplýsingar um það gangvirki sem stýrir myndun þessa umbrotsefnis eða 
umbrotsefna. 

 
Leggja skal fram allar fyrirliggjandi upplýsingar um þau áhrif sem myndað umbrotsefni hefur á verkunarmáta 
örverunnar. 
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2.9. Sýklalyf og önnur örverueyðandi efni 

Margar örverur mynda efni sem verka líkt og sýklalyf. Sjá skal til þess að við þróun plöntuvarnarefnis með 
örverueyðandi verkun hafi notkun sýklalyfja við lækningar manna eða dýra engin áhrif á þróunina á neinu 
stigi hennar. 

Veita skal upplýsingar um þol eða næmi örverunnar gegn sýklalyfjum eða öðrum örverueyðandi efnum, 
einkum um stöðugleika þeirra gena sem ákvarða þol gegn sýklalyfjum, nema sýna megi fram á að örveran 
hafi engin skaðleg áhrif á heilbrigði manna eða dýra eða að þol hennar gegn sýklalyfjum eða öðrum 
örverueyðandi efnum geti ekki færst annað.  

3. FREKARI UPPLÝSINGAR UM ÖRVERUNA 

Inngangur 

i) Í framlögðum upplýsingum skal vera lýsing á tilganginum með notkun þeirra efnablandna sem innihalda 
örverurnar ásamt skammtastærð og þeirri aðferð sem er beitt við notkunina eða fyrirhugaða notkun. 

ii) Í framlögðum upplýsingum skal tilgreina þær aðferðir og varúðarráðstafanir sem að öllu jöfnu ber að 
fylgja við meðhöndlun, geymslu og flutning örverunnar. 

iii) Af rannsóknum, gögnum og upplýsingum sem lagðar eru fram skal vera hægt að sýna fram á að þær 
ráðstafanir sem lagt er til að gripið sé til í neyðartilvikum komi að tilætluðum notum. 

iv) Þær upplýsingar og gögn sem um getur eru nauðsynlegar fyrir hverja örveru nema kveðið sé á um annað. 

3.1. Verkunarmáti 

Líffræðilegur verkunarmáti skal tilgreindur með því að velja eitt af eftirfarandi: 

 bakteríueyðandi, 

 sveppeyðandi, 

 skordýraeyðandi, 

 mítlaeyðandi, 

 lindýraeyðandi, 

 þráðormaeyðandi, 

 illgresiseyðandi, 

 annað (skal tilgreint). 

3.2. Fyrirhugað notkunarsvið 

Tilgreina skal núverandi og fyrirhugað eða fyrirhuguð notkunarsvið efnablandna sem innihalda örverur með 
því að velja eitt af eftirfarandi: 

 notkun á ræktarlandi, svo sem í akuryrkju, garðyrkju, skógrækt og vínrækt, 

 varðar nytjaplöntur (t.d. í gróðurhúsum), 

 á útivistarsvæðum, 

 illgresiseyðing á óræktuðum svæðum, 

 heimilisgarðrækt, 

 stofuplöntur, 

 afurðir í vörugeymslum, 

 annað (skal tilgreint). 
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3.3. Ræktun eða afurðir sem hafa verið varðar eða meðhöndlaðar 
 

Veita skal upplýsingar um núverandi og fyrirhugaða notkun að því er varðar ræktun eða ræktunarflokka, 
plöntur eða plöntuafurðir sem eru varðar. 

 
3.4. Framleiðsluaðferð og gæðaeftirlit 
 

Veita skal ítarlegar upplýsingar um hvernig örveran er framleidd í stórum stíl. 
 

Umsækjandi skal hafa stöðugt gæðaeftirlit bæði með framleiðsluaðferðinni og -ferlinu og vörunni. 
Sérstaklega skal vakta breytingar sem verða af sjálfsdáðum á mikilvægustu eiginleikum örverunnar og hvort 
þýðingarmikil mengunarefni eru til staðar eða ekki. Leggja skal fram viðmiðanir að því er varðar 
gæðatryggingu framleiðslunnar. 

 
Þær aðferðir sem eru notaðar til að tryggja einsleitni framleiðslunnar og þær aðferðir sem eru notaðar við 
magngreiningu vegna stöðlunar, stöðugleika og hreinleika örverunnar (t.d. áhættugreiningu á mikilvægum 
eftirlitsstöðum (HACCP)) skulu tilgreindar og þeim lýst. 

 
3.5. Upplýsingar um hvort fram kemur eða hvort fram getur komið þol hjá marklífverunni eða  

-lífverunum 
 

Leggja skal fram fyrirliggjandi upplýsingar um hugsanlega þróun þols eða víxlþols hjá marklífverunni eða  
-lífverunum. Ef við verður komið skal lýsa viðeigandi áætlunum til að bregðast við þróun þols. 

 
3.6. Aðferðir til að koma í veg fyrir að stofnrækt örverunnar missi meinvirkni sína 
 

Leggja skal fram aðferðir til að koma í veg fyrir að stofnræktir missi meinvirkni sína. 
 

Auk þess skal lýsa öllum aðferðum, ef um þær er að ræða, sem gætu komið í veg fyrir að örveran glati 
áhrifamætti sínum gagnvart marktegundinni. 

 
3.7. Aðferðir og varúðarráðstafanir sem mælt er með vegna meðhöndlunar, geymslu, flutnings eða elds 
 

Fyrir hverja örveru skal leggja fram öryggisleiðbeiningar svipuðum þeim sem krafist er um efnafræðilega 
virk efni skv. 27. gr. tilskipunar 67/548/EBE (3). 

 
3.8. Aðferðir við eyðingu eða afmengun 
 

Í mörgum tilvikum er æskilegasta eða eina aðferðin við örugga förgun örverunnar, mengaðs efnis eða 
mengaðra umbúða sú að koma þeim til brennslu undir eftirliti í viðurkenndum brennsluofni. 

 
Lýsa skal til hlítar þeim aðferðum sem eru notaðar við örugga förgun örverunnar eða, ef nauðsyn krefur, við 
að drepa hana áður en henni er fargað og aðferðum við að farga menguðum umbúðum og menguðu efni. 
Leggja skal fram gögn sem staðfesta skilvirkni og öryggi slíkra aðferða. 

 
3.9. Ráðstafanir ef óhapp verður 
 

Veita skal upplýsingar um aðferðir til að gera örveruna óskaðlega í umhverfinu (t.d. vatni eða jarðvegi) ef til 
óhapps kemur. 

 
4. GREININGARAÐFERÐIR 
 

Inngangur 
 

Ákvæði þessa þáttar ná aðeins til greiningaraðferða sem krafist er vegna eftirlits og vöktunar eftir skráningu. 
 
(3)  Sjá skjal 6853/VI/98, yfirlitsskýrsla um fyrsta jafningjarýnisfundinn um örverur. 
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Íhuga skal hvort vöktun skuli viðhöfð að fengnu samþykki að því er varðar öll svið áhættumats. Þetta á 
sérstaklega við ef samþykkja skal notkun örvera (eða stofna þeirra) sem lifa ekki á fyrirhuguðu 
notkunarsvæði. Þegar um er að ræða greiningaraðferðir til að afla gagna, sem krafist er samkvæmt þessari 
tilskipun eða í öðrum tilgangi, skal umsækjandi leggja fram rökstuðning vegna þeirrar aðferðar sem notuð 
verður. Ef með þarf verða þróaðar sérstakar leiðbeiningar vegna slíkra aðferða á grundvelli sömu krafna og 
gerðar eru til aðferða vegna eftirlits og vöktunar eftir skráningu. 

Leggja skal fram lýsingu á aðferðunum og þar skulu koma fram upplýsingar um búnað, efni og skilyrði. Þess 
skal getið ef unnt er að nota einhverja alþjóðlega viðurkennda aðferð. 

Þessar aðferðir skulu vera eins einfaldar og ódýrar og kostur er og aðeins kalla á búnað sem almennt er 
aðgengilegur. 

Einnig er krafist gagna um sérhæfni, línuleika, nákvæmni og endurtekningarnákvæmni skv. skilgreiningu í 
liðum 4.1 og 4.2 í A-hluta II. viðauka að því er varðar aðferðir sem eru notaðar við greiningu örvera og leifa 
þeirra. 

Í þessum þætti er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

Óhreinindi Allir efnisþættir (m.a. mengandi örverur og/eða íðefni), aðrir en viðkomandi 
örvera sem er afrakstur framleiðsluferlisins eða sem myndast við niðurbrot 
við geymslu 

Óhreinindi sem skipta máli Óhreinindi, skv. skilgreiningu hér að framan, sem skipta máli fyrir 
heilbrigði manna og/eða umhverfið 

Umbrotsefni Umbrotsefni eru m.a. efni sem verða til við sundrunar- og nýmyndunarferli 
sem fara fram innan örverunnar eða annarra örvera sem eru notaðar við 
framleiðslu hennar 

Umbrotsefni sem skipta máli Umbrotsefni sem skipta máli fyrir heilbrigði manna og/eða umhverfið 

Leifar Lífvænlegar örverur og efni sem þessar örverur mynda í umtalsverðu magni 
og eru áfram til staðar eftir að örveran er horfin og sem skipta máli fyrir 
heilbrigði manna eða dýra og/eða umhverfið. 

Sé þess krafist skal afhenda eftirtalin sýni: 

i) sýni með framleiddu örverunni; 

ii) efnagreiningarstaðla viðkomandi umbrotsefna (einkum eiturefna) og allra annarra efnisþátta sem eru 
skilgreindir sem efnaleifar; 

iii) sýni af viðmiðunarefnum fyrir óhreinindi sem skipta máli, sé völ á þeim. 

4.1. Aðferðir við greiningu á framleiddu örverunni 

 Aðferðir við sanngreiningu á örverunni. 

 Aðferðir til að afla upplýsinga um hugsanlegan breytileika hjá stofnræktinni/virku örverunni. 

 Aðferðir til að greina milli stökkbrigðis örverunnar og villigerðarinnar sem hún er komin af. 

 Aðferðir til að ákvarða hreinleika stofnræktarinnar sem framleiðsluloturnar eru leiddar af og aðferðir til 
að hafa eftirlit með hreinleikanum.  

 Aðferðir til að ákvarða innihald örverunnar í framleidda efninu, sem er notað við framleiðslu á 
fullunninni afurð, og aðferðir til að sýna fram á að mengandi örverum sé haldið innan viðunandi marka. 

 Aðferðir til að ákvarða óhreinindi sem skipta máli í framleidda efninu. 

 Aðferðir til að skera úr um hugsanlega tilvist einhverra sjúkdómsvalda manna eða spendýra og aðferðir 
til að ákvarða (með viðeigandi greinimörkum) magn þeirra. 

 Aðferðir til að ákvarða, ef við á, stöðugleika við geymslu og geymsluþol örverunnar. 
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4.2. Aðferðir til að greina og ákvarða magn leifa (lífvænlegra eða ólífvænlegra): 

 virku örverunnar eða örveranna, 

 umbrotsefna sem skipta máli (einkum eiturefna), 

á og/eða í ræktuðum plöntum, í matvælum og fóðri, í líkamsvefjum og -vökvum manna og dýra, í jarðvegi, í 
vatni (m.a. drykkjarvatni, grunnvatni og yfirborðsvatni) og í lofti, þar sem við á. 

Einnig skal beita greiningaraðferðum að því er varðar magn eða virkni prótínkenndra afurða, t.d. með því að 
prófa ræktir í veldisvexti og vökva, sem flýtur ofan á ræktum, með lífgreiningu á dýrafrumum. 

5. ÁHRIF Á HEILBRIGÐI MANNA 

Inngangur 

i) Fyrirliggjandi upplýsingar, sem byggjast á eiginleikum örverunnar og samsvarandi lífverum (1. til 
3. þáttur), m.a. skýrslur um heilbrigði og læknaskýrslur geta nægt til að skera megi úr um hvort örveran 
geti haft áhrif (smitvirkni/meinvirkni/eiturhrif) á heilbrigði manna eða ekki. 

ii) Framlagðar upplýsingar skulu, ásamt þeim sem lagðar eru fram fyrir eina eða fleiri efnablöndur sem 
innihalda örveruna, nægja til þess að unnt sé að meta áhættuna fyrir menn sem beint og/eða óbeint tengist 
meðhöndlun og notkun plöntuvarnarefna sem innihalda örveru, áhættuna fyrir menn sem fást við 
meðhöndlaðar afurðir og áhættuna fyrir menn sem rekja má til leifa eða mengandi efna í matvælum eða 
vatni. Þar að auki skulu upplýsingar sem eru veittar nægja til að:  

 ákveða hvort skrá eigi örveruna í I. viðauka, 

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

 tilgreina þær hættu- og varnaðarsetningar (hafi þær verið teknar upp) sem skal setja á umbúðir (ílát) 
til að vernda menn, dýr og umhverfið, 

 tilgreina viðeigandi ráðstafanir í skyndihjálp svo og viðeigandi ráðstafanir við greiningu og 
læknismeðferð sem grípa ber til ef vart verður sýkingar eða annarra skaðlegra áhrifa hjá mönnum. 

(iii) Greina skal frá öllum áhrifum sem uppgötvast við rannsóknir. Einnig skal framkvæma þær rannsóknir 
sem nauðsynlegar kunna að vera til að skilgreina líklegt gangvirki að baki þessum áhrifum og meta 
mikilvægi þeirra. 

iv) Við allar rannsóknir skal tilgreina, í þyrpingafjölda fyrir hvert kíló líkamsþyngdar (cfu/kg) svo og í 
öðrum viðeigandi einingum, þann skammt sem er raunverulega notaður. 

v) Örveran skal metin skv. stigskiptu kerfi. 

Fyrsta stigið (I. stig) tekur til fyrirliggjandi grunnupplýsinga og grunnrannsókna sem skulu fara fram að 
því er varðar allar örverur. Í hverju tilviki um sig skal ákvörðun um viðeigandi prófunaráætlun tekin á 
grundvelli sérfræðingsálits. Að jafnaði er krafist nýrra upplýsinga, sem fást með hefðbundnum 
eiturefnafræðilegum og/eða meinafræðilegum tilraunum á dýrum, nema ef umsækjandinn getur, á 
grundvelli fyrri upplýsinga, fært fyrir því rök að notkun örverunnar, við fyrirhugaðar notkunaraðstæður, 
hafi ekki nein skaðleg áhrif á heilbrigði manna eða dýra.  Þar til sérstakar alþjóðlegar viðmiðunarreglur 
hafa verið samþykktar skal nauðsynlegra upplýsinga aflað með því að styðjast við fyrirliggjandi 
viðmiðunarreglur fyrir prófanir (t.d. viðmiðunarreglur USEPA OPPTS). 

Rannsóknir skv. II. stigi skulu framkvæmdar ef prófanir skv. I. stigi hafa leitt í ljós skaðleg áhrif á 
heilbrigði. Þær rannsóknir sem á að framkvæma skulu ráðast af þeim áhrifum sem koma fram við 
rannsóknir skv. I. stigi. Áður en þær rannsóknir hefjast skal umsækjandi leita eftir samþykki lögbærra 
yfirvalda fyrir þeirri tegund rannsóknar sem fyrirhugað er að gera. 

I. STIG 

5.1. Grunnupplýsingar 

Grunnupplýsinga er krafist um getu örverunnar til að valda skaðlegum áhrifum, svo sem getu til að ná 
bólfestu, valda skaða og mynda eiturefni og önnur umbrotsefni sem skipta máli. 
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5.1.1. 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 (4) og 5. til 17. gr. 
tilskipunar ráðsins 90/679/EBE um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna líffræðilegra áhrifavalda á 
vinnustöðum (5) skal leggja skal fram hagnýt gögn og upplýsingar, ef þær eru fyrirliggjandi, um hvernig 
þekkja megi einkenni sýkingar eða sjúkdóma og um skilvirkni ráðstafana í skyndihjálp og við læknismeðferð. 
Þar sem við á skal rannsaka skilvirkni hugsanlegra mótlyfja og gera grein fyrir niðurstöðunum.  Þar sem við á 
skal tilgreina aðferðir til að drepa örveruna eða gera hana óvirka (sjá lið 3.8 í 3. þætti). 

Ef gögn og upplýsingar, sem varða áhrif váhrifa á menn, liggja fyrir og eru nægilega traustar eru þær 
sérstaklega mikilvægar þegar gildi útgiskunar er staðfest og ályktanir dregnar af þeim með tilliti til 
marklíffæra og meinvirkni og það hvort skaðleg áhrif geti gengið til baka. Slíkra gagna má afla þegar um 
váhrif vegna óhapps eða váhrif á vinnustað er að ræða. 

5.1.2. Læknisfræðilegt eftirlit með starfsfólki í framleiðslufyrirtækinu 

Leggja skal fram fyrirliggjandi skýrslur um eftirlitsáætlanir með hollustuháttum á vinnustöðum, ásamt 
nákvæmum upplýsingum um tilhögun áætlunarinnar og um váhrif af völdum örverunnar. Slíkar skýrslur 
skulu, ef við verður komið, taka til gagna sem varða verkunarmáta örverunnar. Skýrslurnar skulu, þar sem við 
á, taka til gagna um einstaklinga sem orðið hafa fyrir váhrifum í framleiðslufyrirtækinu eða eftir að örveran 
hefur verið notuð (t.d. í tilraunum sem beinast að virkni hennar). 

Sérstakan gaum skal gefa þeim sem eru e.t.v. sérstaklega næmir, t.d. í kjölfar sjúkdóms eða lyfjagjafar eða 
vegna skertrar ónæmissvörunar, þungunar eða brjóstagjafar. 

5.1.3. Upplýsingar um næmingu og ofnæmissvörun, ef við á 

Fyrirliggjandi upplýsingar um næmingu og ofnæmissvörun starfsmanna, m.a. starfsmanna í framleiðslufyrir-
tækjum, starfsmanna í landbúnaði og rannsóknum og annarra sem verða fyrir váhrifum af völdum örverunnar 
skulu lagðar fram og taka til, þar sem við á, nákvæmra upplýsinga um hvers kyns tilvik er varða ofnæmi og 
langvinna næmingu. Í framlögðum gögnum skulu vera nákvæmar upplýsingar um tíðni og umfang váhrifanna 
og hversu lengi þau vara, um þau einkenni sem greinast og aðrar klínískar upplýsingar sem skipta máli. Veita 
skal upplýsingar þess efnis hvort starfsmenn hafi gengist undir ofnæmisprófun af einhverju tagi eða verið 
spurðir út í ofnæmiseinkenni. 

5.1.4. Beint eftirlit, t.d. klínísk tilvik 

Fyrirliggjandi skýrslur í fagtímaritum eða opinberar skýrslur um örverur eða náskyldar lífverur í sama 
flokkunarfræðilega hópi (sem tengjast klínískum tilvikum) skulu lagðar fram ásamt öllum skýrslum um 
frekari rannsóknir sem fram kunna að fara. Slíkar skýrslur hafa sérstakt gildi og í þeim ætti að vera nákvæm 
lýsing á eðli og umfangi váhrifanna og hversu lengi þau vara, svo og á þeim klínísku einkennum sem koma 
fram, þeim ráðstöfunum sem gripið er til í skyndihjálp og við læknismeðferð og þeim mælingum og 
athugunum sem gerðar eru. Upplýsingar í yfirlitsskýrslum og útdráttum hafa takmarkað gildi. 

Ef tilraunir eru gerðar á dýrum geta skýrslur um klínísk tilvik verið sérstaklega mikilvægar þar eð þær geta 
nýst sem staðfesting á því að réttar ályktanir hafi verið dregnar af niðurstöðum tilrauna á dýrum um áhrif á 
menn og við greiningu á óvæntum, skaðlegum áhrifum sem einskorðast við menn. 

5.2. Grunnrannsóknir 

Ef unnt á að vera að túlka réttilega framkomnar niðurstöður er mest um vert að þær prófunaraðferðir sem 
mælt er með að verði notaðar séu við hæfi að því er varðar tegundarsértækt næmi, íkomuleið o.s.frv. og við 
hæfi út frá líffræðilegu og eiturefnafræðilegu sjónarhorni. Það hvernig örveran er gefin við prófanir ræðst af 
því hver er helsti váhrifamáti að því er varðar menn. 

Við mat á miðlungi langvinnum og langvinnum áhrifum eftir bráð, miðlungi bráð eða hálflangvinn váhrif af 
völdum örvera er nauðsynlegt að nota þá kosti sem eru tilgreindir í flestum OECD-viðmiðunarreglum, þ.e. að 
framlengja viðkomandi rannsóknir og bæta við afturbatatímabili (og að því loknu skal framkvæma 
fullnaðarrannsókn á bæði stórsæjum og smásæjum, meinafræðilegum þáttum, m.a. því hvort örverur finnist í 
vefjum og líffærum). 

 
(4) Stjtíð. EB L 327, 3.12.1980, bls. 8. 
(5) Stjtíð. EB L 374, 31.12.1990, bls. 1. 
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Þetta auðveldar túlkun á tilteknum áhrifum og gefur möguleika á að ákvarða smitvirkni og/eða meinvirkni, 
sem á hinn bóginn auðveldar ákvarðanatöku að því er varðar aðrar hliðar málsins, svo sem nauðsyn þess að 
framkvæma langtímarannsóknir (t.d. á krabbameinsvaldandi áhrifum, sjá lið 5.3) og hvort framkvæma þurfi 
rannsóknir að því er varðar leifar (sjá lið 6.2).  
 

5.2.1. Næming (6) 
 

Markmið prófunarinnar 
 
Prófunin veitir nægilegar upplýsingar til að meta megi líkur á því að örveran kalli fram næmingarsvörun við 
innöndun svo og við váhrif sem verka á húð. Rannsóknir skulu gerðar við hámarksváhrif. 
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist (7) 
 
Greina skal frá upplýsingum um næmingu. 
 

5.2.2. Bráð eiturhrif, meinvirkni og smitvirkni 
 
Þær rannsóknir, gögn og upplýsingar sem leggja skal fram og meta skulu nægja til að greina megi þau áhrif 
sem koma fram vegna váhrifa af völdum örverunnar í eitt skipti, og einkum til að ákvarða eða tilgreina: 
 

 eiturhrif, meinvirkni og smitvirkni örverunnar, 
 

 tímalengd og einkenni áhrifanna ásamt ítarlegum upplýsingum um breytingar á atferli og hugsanleg, 
stórsæ, meinafræðileg fyrirbæri sem koma í ljós við krufningu, 

 
 eiturefnafræðilegan verkunarmáta, ef unnt er, 

 
 hlutfallslega hættu í tengslum við mismunandi váhrifamáta, og 

 
 blóðrannsóknir meðan rannsóknirnar standa yfir í því skyni að meta að hve miklu leyti örveran hreinsast 

úr blóði. 
 
Bráð, eiturefnafræðileg eða meinafræðileg áhrif geta tengst smitvirkni og/eða langvinnari áhrifum sem ekki 
verða greind þegar í stað. Með tilliti til heilbrigðismats er því nauðsynlegt að framkvæma á spendýrum 
rannsóknir sem beinast að smitvirkni í tengslum við inntöku, innöndun og inndælingu í kviðarhol eða undir 
húð. 
 
Við rannsóknir á bráðum eiturhrifum, meinvirkni og smitvirkni skal meta að hve miklu leyti örveran og/eða 
virka eiturefnið hreinsast úr líffærum sem rétt þykir að taka til örverufræðilegrar skoðunar (t.d. lifur, nýrum, 
milta, lungum, heila, blóði og íkomustað). 
 
Athuganirnar skulu byggjast á traustum, vísindalegum grunni og þær geta verið fólgnar í ákvörðun á fjölda 
örvera í öllum vefjum sem líklegt er að verði fyrir áhrifum (t.d. í vefjum sem verða fyrir skaða), í 
mikilvægustu líffærum (nýrum, heila, lifur, lungum, milta, þvagblöðru, blóði, eitlum, meltingarvegi og 
hóstarkirtli) og vefjaskemmdum á ónæmissetta staðnum í dauðum eða deyjandi dýrum og við töku sýna í 
rannsóknunum og við aflífun dýra. 
 
Upplýsingarnar sem fást við prófun á bráðum eiturhrifum, meinvirkni og smitvirkni eru sérstaklega 
mikilvægar við mat á hættu sem líklegt er að skapist ef óhöpp verða og mat á hættu sem neytendur verða fyrir 
vegna váhrifa af völdum hugsanlegra leifa. 

 
(6) Tiltækar aðferðir við að prófa næmingu í húð henta ekki til prófunar á örverum. Næming við innöndun skapar líklega meiri 

vanda en váhrif af völdum örvera á húð, en fram til þessa hafa engar fullgiltar prófunaraðferðir staðið til boða. Af þessum sökum 
er mjög mikilvægt að þróa aðferðir af þessu tagi. Þar til þær liggja fyrir skal líta svo á að allar örverur geti orsakað næmingu. 
Með þessu er einnig tekið tillit til einstaklinga með skerta ónæmissvörun eða annarra viðkvæmra einstaklinga  (t.d. þungaðra 
kvenna, nýfæddra barna og aldraðra). 

(7) Þar eð engar heppilegar prófunaraðferðir liggja fyrir verða allar örverur merktar þannig að þær geti orsakað næmingu, nema 
umsækjandinn færi rök fyrir því með viðeigandi gögnum að viðkomandi örvera búi ekki yfir neinum næmandi eiginleikum. Til 
bráðabirgða telst það því ekki skylda að leggja fram gögn. 
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5.2.2.1. Bráð  e i tu rhr i f ,  me inv i rkn i  og  smi tv i rkn i  v ið  inn töku  
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Gera skal grein fyrir bráðum eiturhrifum, meinvirkni og smitvirkni örverunnar við inntöku 
 

5.2.2.2. Bráð  e i tu rhr i f ,  meinv i rkn i  og  smi tv i rkn i  v ið  innöndun  
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Gera skal grein fyrir eiturhrifum (8), meinvirkni og smitvirkni örverunnar við innöndun. 
 

5.2.2.3. S takur  skammtur  ge f inn  í  kv iðarho l  eða  und i r  húð  
 
Prófun þar sem gefið er í kviðarhol eða undir húð er talin mjög næm aðferð og fyrst og fremst notuð til að 
ákvarða smitvirkni. 
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Fyrir allar örverur er sú krafa gerð að sprautað sé í kviðarhol en þó má styðjast við sérfræðingsálit til að meta 
hvort fremur skuli sprauta undir húð en í kviðarhol ef hámarkshiti til vaxtar og fjölgunar er undir 37 °C. 
 

5.2.3. Prófun á erfðaeiturhrifum 
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Ef örveran myndar úteitur skv. lið 2.8 skal einnig prófa þessi eiturefni og önnur umbrotsefni, sem skipta máli, 
í ætinu með tilliti til erfðaeiturhrifa. Slíkar prófanir á eiturefnum og umbrotsefnum skulu gerðar þannig að 
notuð séu hreinsuð íðefni ef unnt er. 
 
Gefi grunnrannsóknir ekki til kynna að eitruð umbrotsefni myndist skal íhuga, á grundvelli sérfræðingsálits á 
mikilvægi og réttmæti grunngagnanna, hvort rannsóknir skulu gerðar á örverunni sjálfri. Ef um veiru er að 
ræða skal taka til umræðu þá hættu sem er á því að stökkbreyting verði vegna innskots erfðaefnis í 
spendýrsfrumur og þá hættu sem er á krabbameinsvaldandi áhrifum. 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Þessar rannsóknir eru þýðingarmiklar til að: 
 

 spá fyrir um hugsanleg erfðaeiturhrif, 
 

 greina snemma krabbameinsvaldandi erfðaeitur, 
 

 ákvarða gangvirkið að baki virkni nokkurra krabbameinsvalda. 
 
Mikilvægt er að reglur séu sveigjanlegar þar eð val á frekari prófunum byggist á túlkun niðurstaðna á hverju 
stigi. 
 
Prófunarskilyrði (9) 
 
Ef unnt er skulu erfðaeiturhrif örvera, sem hafa skipulag frumu, rannsökuð eftir að frumunum hefur verið 
sundrað. Leggja skal fram rökstuðning vegna þeirrar aðferðar sem er notuð við undirbúning sýna. 
 
Erfðaeiturhrif veira skulu rannsökuð á smitnæmum, ræktuðum veirum. 
 

5.2.3.1. Rannsókn i r  í  g la s i  
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Gera skal grein fyrir niðurstöðum úr prófunum á stökkbreytivaldandi áhrifum í glasi (genastökkbreyting sem 
er prófuð á bakteríum, prófun á litningabrenglun í spendýrsfrumum og prófun á genastökkbreytingu í 
spendýrsfrumum). 

 
(8) Í stað innöndunarrannsóknar getur komið rannsókn sem er gerð í barka. 
(9) Sökum þess að núverandi prófunaraðferðir eru hannaðar fyrir leysanleg íðefni er nauðsynlegt að þróa aðferðir sem henta fyrir 

örverur. 
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5.2.4. Frumuræktarrannsóknir 

Gera skal grein fyrir þessum upplýsingum að því er varðar örverur, svo sem veirur, veirunga eða tilteknar 
bakteríur og frumdýr sem endurmyndast innan frumu, nema upplýsingar í 1. til 3. þætti sýni fram á með 
óyggjandi hætti að eftirmyndun örverunnar geti ekki farið fram í lífverum með heitt blóð. 
Frumuræktarrannsókn skal fara fram á frumu- eða vefjaræktum úr mismunandi líffærum úr mönnum. Valið 
getur grundvallast á því hvaða líffæri er líklegt marklíffæri eftir sýkingu. Ef frumu- eða vefjaræktir úr 
tilteknum líffærum manna eru ekki fáanlegar má notast við frumu- og vefjaræktir úr öðrum spendýrum. Hvað 
veirur snertir hefur hæfni þeirra til að hafa áhrif á genamengi manna mesta þýðingu. 

5.2.5. Upplýsingar um eiturhrif og meinvirkni eftir skammvinn váhrif 

Markmið prófunarinnar 

Rannsóknum á eiturhrifum eftir skammvinn váhrif skal haga þannig að þær veiti upplýsingar um hversu 
mikið magn örverunnar má vera án þess að komi til eiturhrifa við þau skilyrði sem ríkja í rannsókninni. Slíkar 
rannsóknir veita gagnlegar upplýsingar um þá áhættu sem þeir búa við sem meðhöndla og nota efnablöndur 
sem innihalda örveruna. Skammtímarannsóknir veita mikilvægar upplýsingar um hugsanleg uppsöfnuð áhrif 
örveranna og þá áhættu sem þeir starfsmenn búa við sem verða fyrir miklum váhrifum. Skammtíma-
rannsóknir veita auk þess upplýsingar sem koma að gagni við hönnun rannsókna á langvinnum eiturhrifum. 

Rannsóknirnar, gögnin og upplýsingarnar sem veita skal og leggja skal mat á skulu nægja til þess að unnt sé 
að gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem verða í kjölfar endurtekinna váhrifa af völdum örverunnar, og 
einkum þannig að unnt verði að ákvarða eða tilgreina: 

 venslin milli skammts og skaðlegra áhrifa, 

 eiturhrif af völdum örverunnar, þar á meðal og ef nauðsyn krefur mörk um engin skaðleg áhrif (NOAEL) 
fyrir eiturefni, 

 marklíffæri, þar sem við á, 

 tímalengd og einkenni áhrifanna ásamt ítarlegum upplýsingum um breytingar á atferli og hugsanleg, 
stórsæ, meinafræðileg fyrirbæri sem koma í ljós við krufningu, 

 tiltekin eiturhrif og meinafræðilegar breytingar sem verða, 

 ef hægt er, þrávirkni tiltekinna eiturhrifa og að hve miklu leyti áhrifin ganga til baka þegar skömmtun 
hefur verið hætt, 

 ef hægt er, tegund eiturverkunar, og 

 hlutfallslega hættu sem tengist mismunandi váhrifamáta. 

Við rannsóknir á eiturhrifum eftir skammvinn váhrif skal meta að hve miklu leyti örveran hreinsast úr 
mikilvægustu líffærum. 

Einnig skal með rannsóknunum ákvarða endapunkta fyrir meinvirkni og smitvirkni. 

Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 

Gera skal grein fyrir eiturhrifum eftir skammvinn váhrif (að lágmarki 28 dagar). 

Færa þarf rök fyrir vali á prófunartegund. Hversu lengi rannsóknin varir ræðst af gögnum um bráð eiturhrif 
og hreinsun úr líkamanum. 

Krafist er sérfræðingsálits þegar ákvörðun er tekin um hvaða íkomuleið er æskileg. 

5.2.5.1. Áhr i f  á  he i lb r igð i  e f t i r  endur t ek in  váhr i f  v ið  innöndun 

Upplýsingar um áhrif á heilbrigði eftir endurtekin váhrif við innöndun eru taldar nauðsynlegar, einkum við 
áhættumat að því er varðar starfsumhverfi. Endurtekin váhrif gætu haft áhrif á hreinsunarhæfni (t.d. viðnám) 
hýsils (manns). Rétt áhættumat er enn fremur komið undir því að eiturhrifin séu rannsökuð eftir endurtekin 
váhrif að því er varðar óhreinindi, vaxtaræti, hjálparefni og örveruna. Hafa skal í huga að hjálparefnin í 
plöntuvarnarefninu geta haft áhrif á eiturhrif og smitvirkni örveru. 
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Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Upplýsinga er krafist um smitvirkni, meinvirkni og eiturhrif (íkomuleið um öndunarfæri) örveru eftir 
skammvinn váhrif, nema þær upplýsingar sem þegar liggja fyrir nægi til að meta áhrif á heilbrigði manna. Sú 
getur verið raunin ef sýnt hefur verið fram á að í prófunarefninu séu engir efnisþættir sem hægt er að anda að 
sér og/eða ef ekki er búist við endurteknum váhrifum.  
 

5.2.6. Meðferðartillaga: ráðstafanir í skyndihjálp, læknismeðferð 
 
Tilgreina skal ráðstafanir sem beita skal í skyndihjálp ef um sýkingu er að ræða og ef augu hafa orðið fyrir 
mengun. 
 
Gera skal nákvæma grein fyrir þeim meðferðarúrræðum sem grípa skal til ef um inntöku er að ræða eða augu 
og húð mengast. Ef svo ber undir skal leggja fram upplýsingar byggðar á hagnýtri reynslu, séu þær fyrir 
hendi og aðgengilegar, eða í öðrum tilvikum á fræðilegum grunni, að því er varðar virkni annarra 
meðferðarúrræða. 
 
Veita skal upplýsingar um þol gegn sýklalyfjum. 
 
(HÉR LÝKUR I. STIGI) 
 
II. STIG 
 

5.3. Sértækar rannsóknir á eiturhrifum, meinvirkni og smitvirkni 
 
Í vissum tilvikum kann að vera nauðsynlegt að framkvæma viðbótarrannsóknir til að skýra frekar skaðleg 
áhrif á menn. 
 
Ef niðurstöður fyrri rannsókna benda til þess að örveran geti haft langvinn áhrif á heilbrigði er sérstaklega 
brýnt að frekari rannsóknir fari fram á langvinnum eiturhrifum, meinvirkni og smitvirkni, krabbameins-
valdandi áhrifum og eiturhrifum við æxlun. Ef eiturefni myndast skulu hreyfifræðilegar rannsóknir enn 
fremur fara fram. 
 
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. Áður en þær rannsóknir hefjast skal umsækjandi 
leita eftir samþykki lögbærra yfirvalda fyrir þeirri tegund rannsóknar sem fyrirhugað er að gera. 
 

5.4. Rannsóknir í lífi á líkamsfrumum 
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Ef allar niðurstöður rannsókna í glasi eru neikvæðar má framkvæma frekari prófanir með tilliti til annarra 
upplýsinga sem liggja fyrir og skipta máli. Prófunin getur verið í lífi eða í glasi þar og styðjast má við annað 
efnaskiptakerfi en áður var gert. 
 
Ef frumuerfðafræðileg prófun í lífi er jákvæð verður að gera prófun í glasi á líkamsfrumum (metafasagreining 
á beinmergsfrumum nagdýra eða smákjarnaprófun á nagdýrum). 
 
Ef önnur hvor genastökkbreytingaprófunin í glasi er jákvæð verður að gera prófun í lífi til að rannsaka 
ófyrirséða nýmyndun DNA eða gera blettaprófun á músum. 
 

5.5. Erfðaeiturhrif – prófun í lífi á kímfrumum 
 
Markmið prófunarinnar og aðstæður við prófun 

Sjá lið 5.4. 

Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Ef niðurstöður prófunar í lífi á líkamsfrumum eru jákvæðar er réttlætanlegt að gera prófun í glasi til að kanna 
áhrif á kímfrumur. Meta verður í hverju tilviki fyrir sig nauðsyn þess að framkvæma þessar prófanir og taka 
tillit til annarra upplýsingar sem skipta máli og liggja fyrir um notkun og þau váhrif sem búast má við. Í 
viðeigandi prófunum þarf að rannsaka víxlverkun við DNA (t.d. greiningu á ríkjandi banvæni), kanna 
hugsanleg, arfgeng áhrif og ef til vill að framkvæma mat á umfangi arfgengra áhrifa. Þar eð alkunna er að 
arfgeng áhrif eru mjög flókin þyrfti að færa gild rök fyrir því að megindlegum rannsóknum væri beitt. 
 
(HÉR LÝKUR II. STIGI) 
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5.6. Yfirlit yfir eiturhrif, meinvirkni og smitvirkni í spendýrum og heildarmat 

 

Leggja skal fram yfirlit yfir öll gögn og upplýsingar, sem kveðið er á um í liðum 5.1 til 5.5, þar sem koma 
skal fram ítarlegt og gagnrýnið mat á þessum gögnum í tengslum við viðeigandi viðmiðanir fyrir mat og 
ákvarðanatöku sem og leiðbeiningar, með sérstakri vísan til áhættu sem skapast eða kann að skapast fyrir 
menn og dýr, svo og á umfangi, gæðum og áreiðanleika gagnagrunnsins. 

 

Gera skal grein fyrir því hvort váhrif sem verka á dýr eða menn hafi einhver áhrif á bólusetningu eða 
blóðvatnsfræðilega vöktun. 

 

6. EFNALEIFAR Í EÐA Á MEÐHÖNDLUÐUM FRAMLEIÐSLUVÖRUM, MATVÆLUM OG FÓÐRI 

 

Inngangur 

 

i) Upplýsingarnar um örveruna ásamt upplýsingum um eina eða fleiri efnablöndur sem innihalda örveruna 
skulu nægja til að unnt sé að koma við mati á þeirri áhættu sem skapast fyrir menn og/eða dýr af völdum 
váhrifa vegna örverunnar og leifa hennar og umbrotsefna (eiturefna) sem verða eftir í eða á plöntum eða 
plöntuafurðum. 

 

ii)  Auk þess skulu framlagðar upplýsingar nægja til að:  

 

 unnt sé að ákveða hvort skrá eigi örveruna í I. viðauka við tilskipun 91/414/EBE, 

 

 tilgreina viðeigandi skilyrði eða takmarkanir í tengslum við skráningu í I. viðauka við tilskipun 
91/414/EBE, 

 

 ákvarða, ef við á, leyfilegt hámarksmagn leifa, hlé fyrir uppskeru til að vernda neytendur og biðtíma 
til að vernda starfsmenn sem fást í starfi sínu við meðhöndlaða uppskeru og afurðir.  

 
iii) Gagna um umfang váhrifa af völdum leifa er ekki krafist við mat á áhættu vegna leifa ef unnt er að færa 

rök fyrir því að örveran og umbrotsefni hennar skapi ekki hættu fyrir menn í þeim styrk sem yrði við 
viðurkennda notkun. Þessi rökstuðningur getur grundvallast á gögnum í aðgengilegum heimildum, 
hagnýtri reynslu og á upplýsingum sem koma fram í 1. til 3. þætti og 5. þætti. 

 

6.1. Þrávirkni og líkindi á fjölgun í eða á uppskeru, matvælum eða fóðri 

 

Leggja skal fram vel rökstutt mat á þrávirkni/samkeppnishæfni örverunnar og afleiddum umbrotsefnum 
hennar, sem skipta máli, (einkum eiturefna) í eða á uppskerunni við þau skilyrði sem ríkja meðan hún er 
notuð og eftir fyrirhugaða notkun, einkum með tilliti til upplýsinganna í 2. lið. 

 

Í umsókninni skal enn fremur koma fram á hverju það álit er byggt að örveran sé fær um (eða ófær um) að 
fjölga sér í eða á plöntunni eða plöntuafurðinni eða við vinnslu óunninna afurða og að hve miklu leyti hún er 
fær um það. 

 

6.2. Frekari upplýsingar 

 

Neytendur geta orðið fyrir váhrifum af völdum örverunnar talsvert lengi vegna neyslu meðhöndlaðra 
matvæla. Hugsanleg áhrif á neytendur skulu því metin út frá rannsóknum á langvinnum eða hálflangvinnum 
áhrifum þannig að ákvarða megi eiturefnafræðileg mörk, svo sem viðtekinn dagskammt, vegna áhættumats. 
 

6.2.1. Ólífvænlegar leifar 

 

Ólífvænleg örvera er örvera sem er ófær um eftirmyndun eða yfirfærslu erfðaefnis. 
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Ef örveran eða umbrotsefni sem hún myndar, einkum eiturefni, eru í því magni að skipti máli og þau hafa 
reynst vera varanleg skv. liðum 2.4 og 2.5 í 2. þætti er ítarlegra rannsóknargagna krafist að því er varðar leifar 
eins og mælt er fyrir um í 6. þætti A-hluta í II. viðauka ef þess er að vænta að styrkur örverunnar og/eða 
eiturefna hennar í eða á meðhöndluðum matvælum eða fóðri sé meiri en við náttúrlegar aðstæður eða í öðru 
svipgerðarástandi. 
 
Í samræmi við tilskipun 91/414/EBE skal niðurstaðan, sem varðar mismuninn á náttúrlegum styrk og auknum 
styrk sem rekja má til meðhöndlunar með örverunni, byggjast á framlögðum gögnum úr tilraunum en ekki á 
útgiskunum eða notkun reiknilíkana. 
 
Áður en þær rannsóknir hefjast skal umsækjandi leita eftir samþykki lögbærra yfirvalda fyrir þeirri tegund 
rannsóknar sem fyrirhugað er að gera. 
 

6.2.2. Lífvænlegar leifar 
 
Ef upplýsingarnar, sem lagðar eru fram í samræmi við lið 6.1, benda til þess að örveran í eða á 
meðhöndluðum afurðum, matvælum eða fóðri sé í því magni að skipti máli og að hún sé þrávirk verður að 
rannsaka hugsanleg áhrif á menn og/eða dýr nema færa megi rök fyrir því skv. 5. þætti að örveran og 
umbrotsefni hennar og/eða niðurbrotsafurðir séu ekki hættuleg mönnum í þeim styrk og í því formi sem yrði 
við viðurkennda notkun. 
 
Í samræmi við tilskipun 91/414/EBE skal niðurstaðan, sem varðar mismuninn á náttúrlegum styrk og auknum 
styrk sem rekja má til meðhöndlunar með örverunni, byggjast á framlögðum gögnum úr tilraunum en ekki á 
útgiskun eða notkun reiknilíkana. 
 
Þrávirkni lífvænlegra leifa krefst sérstakrar athygli ef sýnt hefur verið fram á smitvirkni eða meinvirkni 
gagnvart spendýrum í tengslum við liði 2.3 og 2.5 eða 5. þátt og/eða ef einhverjar aðrar upplýsingar benda til 
þess að neytendur og/eða starfsmenn séu í hættu. Ef sú er raunin geta lögbær yfirvöld krafist svipaðra 
rannsókna og mælt er fyrir um í A-hluta. 
 
Áður en þær rannsóknir hefjast skal umsækjandi leita eftir samþykki lögbærra yfirvalda fyrir þeirri tegund 
rannsóknar sem fyrirhugað er að gera. 
 

6.3. Samantekt og mat á hegðun leifa, grundvallað á gögnum sem lögð eru fram skv. liðum 6.1 og 6.2 
 

7. AFDRIF OG HEGÐUN Í UMHVERFINU  
 
Inngangur 
 
i) Upplýsingar um uppruna, eiginleika og lifun örverunnar, um leifar hennar í formi umbrotsefna svo og 

fyrirhugaða notkun hennar skulu lagðar til grundvallar við mat á afdrifum hennar og hegðun í 
umhverfinu. 

 
Að öllu jöfnu er gagna úr tilraunum krafist nema færa megi fyrir því rök að mat á afdrifum örverunnar og 
hegðun í umhverfinu geti farið fram á grundvelli upplýsinga sem liggja þegar fyrir.  Þessi rökstuðningur 
getur grundvallast á gögnum í aðgengilegum heimildum, hagnýtri reynslu og á upplýsingum sem koma 
fram í 1. til 6. lið. Hlutverk örverunnar í umhverfisferlum (eins og skilgreint er í lið 2.1.2 í 2. þætti) vekur 
sérstakan áhuga. 
 

ii) Framlagðar upplýsingarnar skulu, ásamt öðrum viðkomandi upplýsingum og upplýsingum um eina eða 
fleiri efnablöndur sem innihalda örveru, nægja til að meta megi afdrif og hegðun bæði hennar og leifa 
hennar og eiturefna ef þau skipta máli fyrir heilbrigði manna og/eða umhverfið. 

 
iii) Einkum skulu framlagðar upplýsingar nægja til að:  
 

 ákveða hvort skrá eigi örveruna í I. viðauka, 
 

 segja til um viðeigandi skilyrði eða takmarkanir í tengslum við skráningu í I. viðauka, 
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 ákveða hættutákn (hafi þau verið tekin upp), hættuábendingar og viðeigandi hættu- og 
varnaðarsetningar sem eiga að vera á umbúðum (ílátum) í því skyni að vernda umhverfið, 

 
 segja fyrir um dreifingu, afdrif og hegðun örverunnar og umbrotsefna hennar í umhverfinu ásamt 

þeim tíma sem um ræðir,  
 

 segja fyrir um ráðstafanir til að draga úr umhverfismengun og áhrifum á tegundir sem eru utan 
markhóps. 

 
iv) Lýsa skal eðli allra viðeigandi umbrotsefna sem prófunarörveran myndar við viðkomandi 

umhverfisskilyrði og skipta máli (þ.e. fyrir heilbrigði manna og/eða umhverfið). Ef umbrotsefni, sem 
skipta máli, eru í örverunni eða hún myndar þau er heimilt að krefjast gagna skv. 7. lið A-hluta 
II. viðauka, enda séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt: 

 
 umbrotsefnin, sem skipta máli, eru stöðug utan örverunnar (sjá lið 2.8), 

 
 umbrotsefnin, sem skipta máli, eru eitruð þótt örveran sé hvergi nærri, og 

 
 búast má við því að umbrotsefnin, sem skipta máli, finnist í umhverfinu í talsvert meiri styrk en við 

náttúrleg skilyrði. 
 

v) Taka ber tillit til upplýsinga um venslin við skyldar villigerðir sem finnast í náttúrunni. 
 

vi) Áður en þær rannsóknir hefjast, sem um getur hér á eftir, skal umsækjandi ráðfæra sig við lögbær 
yfirvöld um hvort rannsóknir séu nauðsynlegar og, ef svo er, hvers konar rannsóknir skuli framkvæma. 
Einnig skal taka tillit til upplýsinga úr öðrum þáttum. 

 
7.1. Þrávirkni og fjölgun 

 
Veita skal, þar sem við á, viðeigandi upplýsingar um þrávirkni og fjölgun örverunnar í öllum hlutum 
umhverfisins nema færa megi rök fyrir því að ólíklegt sé að viðkomandi hluti umhverfisins verði fyrir 
váhrifum af völdum örverunnar. Sérstök áhersla skal lögð á: 
 

 samkeppnishæfni við ríkjandi umhverfisskilyrði meðan á fyrirhugaðri notkun stendur og í kjölfar hennar, 
og 

 
 stofnhreyfifræði við árstíða- eða svæðisbundnar öfgar í veðurfari (einkum heit sumur, kaldir vetur og 

úrkoma) og þá starfshætti í landbúnaði sem tíðkast eftir fyrirhugaða notkun. 
 
Tilgreina skal áætlað magn tilteknu örverunnar á tímabili eftir notkun afurðarinnar við fyrirhuguð 
notkunarskilyrði. 
 

7.1.1. Jarðvegur 
 
Gefa skal upplýsingar um lífvænleika/stofnhreyfifræði örverunnar á ræktuðu og óræktuðu landi sem gefur 
góða mynd af dæmigerðum jarðvegi á mismunandi svæðum bandalagsins þar sem örveran er notuð eða 
líklegt er að hún verði notuð. Fylgja skal ákvæðum um val á jarðvegi og söfnun og meðferð jarðvegssýna, 
eins og um getur í innganginum í lið 7.1 í A-hluta. Ef ætlunin er að nota prófunarlífveruna í tengslum við 
annað efni, t.d. steinull, skal prófunin einnig ná til þess efnis. 
 

7.1.2. Vatn 
 
Veita skal upplýsingar um lífvænleika/stofnhreyfifræði örverunnar í náttúrlegu seti/vatnakerfum bæði þar 
sem myrkur ríkir og birtu nýtur. 
 

7.1.3. Loft 
 
Ef notendur, starfsmenn eða aðrir nálægir verða fyrir váhrifum, sem vekja sérstakar áhyggjur, geta 
upplýsingar um styrk í lofti verið nauðsynlegar. 
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7.2. Hreyfanleiki 

 

Meta skal hugsanlega dreifingu örverunnar og niðurbrotsefna hennar í viðkomandi hlutum umhverfisins 
nema færa megi rök fyrir því að ólíklegt sé að þessir hlutar umhverfisins verði fyrir váhrifum af völdum 
örverunnar. Í þessu samhengi skal gefa sérstakan gaum fyrirhugaðri notkun (t.d. á ræktarlandi eða í 
gróðurhúsi, notkun á jarðveg eða uppskeru), mismunandi stigum lífsferilsins, m.a. tilvist genaferja, þrávirkni 
og hæfni lífverunnar til að ná bólfestu í aðliggjandi búsvæðum. 
 

Leggja skal sérstaka áherslu á dreifingu, þrávirkni og hversu víðtækur flutningur getur orðið ef greint hefur 
verið frá eiturhrifum, smitvirkni eða meinvirkni eða ef einhverjar aðrar upplýsingar benda til hugsanlegrar 
hættu fyrir menn, dýr eða umhverfi. Í slíku tilviki geta lögbær yfirvöld krafist svipaðra rannsókna og mælt er 
fyrir um í A-hluta. Áður en þær rannsóknir hefjast skal umsækjandi leita eftir samþykki lögbærra yfirvalda 
fyrir þeirri tegund rannsóknar sem fyrirhugað er að gera. 
 

8. ÁHRIF Á LÍFVERUR UTAN MARKHÓPS 

 

Inngangur 

 

i) Upplýsingar um kenni, líffræðilega eiginleika og frekari upplýsingar í 1., 2. og 3. þætti og 7. þætti vega 
þyngst við mat á áhrifum á tegundir utan markhóps. Aðrar gagnlegar upplýsingar geta legið fyrir um 
afdrif og hegðun í umhverfinu í 7. þætti og um magn leifa í plöntum í 6. þætti og þær, ásamt 
upplýsingum um eðli efnablöndunnar og hvernig hún er notuð, segja til um eðli og umfang hugsanlegra 
váhrifa. Upplýsingarnar, sem lagðar eru fram í samræmi við 5. þátt, veita nauðsynlegar upplýsingar um 
eiturhrif á spendýr og verkunarmáta þeirra. 

 

Að öllu jöfnu er gagna úr tilraunum krafist nema færa megi fyrir því rök að mat á áhrifum á lífverur utan 
markhóps geti farið fram á grundvelli upplýsinga sem liggja þegar fyrir.  

 

ii) Val á heppilegri lífveru utan markhóps til að prófa umhverfisáhrif skal byggjast á eiginleikum örverunnar 
(m.a. hýsilsérhæfni, verkunarmáta og vistfræði hennar). Út frá slíkri vitneskju ætti að vera mögulegt að 
velja heppilega prófunarlífveru, t.d. lífveru sem er náskyld marklífverunni. 

 

iii) Upplýsingar, sem eru veittar, ásamt upplýsingum um eina eða fleiri efnablöndur sem innihalda örveruna, 
skulu vera nógu greinargóðar til að hægt sé að láta fara fram mat á áhrifum á tegundir sem eru utan 
markhóps (úr plöntu- og dýraríkinu), en geta verið í hættu vegna váhrifa af völdum örverunnar, þegar þær 
skipta máli út frá umhverfissjónarmiðum. Áhrifin geta orsakast af váhrifum í eitt skipti eða langvarandi 
eða endurteknum váhrifum og áhrifin geta hvort heldur er gengið til baka eða ekki. 

 

iv) Upplýsingar um örveruna, ásamt öðrum viðeigandi upplýsingum og upplýsingum varðandi eina eða fleiri 
efnablöndur sem innihalda hana, skulu nægja til að:  

 

 ákveða hvort skrá eigi örveruna í I. viðauka, 

 

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

 

 unnt sé að meta áhættuna fyrir tegundir utan markhóps til skemmri og lengri tíma – stofna, líffélög 
og ferli, eftir því sem við á, 

 

 flokka örveruna með tilliti til líffræðilegrar hættu sem af henni stafar, 

 

 tilgreina nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda tegundir sem eru utan markhóps, og 

 

 ákveða hættutákn (hafi þau verið tekin upp), hættuábendingar og viðeigandi hættu- og 
varnaðarsetningar sem eiga að vera á umbúðum (ílátum) í því skyni að vernda umhverfið. 
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v) Nauðsynlegt er að greina frá öllum hugsanlegum skaðlegum áhrifum, sem finnast við venjubundnar 
rannsóknir á umhverfisáhrifum, framkvæma, ef lögbær yfirvöld krefjast þess, þær viðbótarrannsóknir 
sem nauðsynlegar kunna að reynast til að rannsaka líklegt gangvirki sem um ræðir og gera grein fyrir 
niðurstöðum þeirra og að meta mikilvægi þessara áhrifa. Greina skal frá öllum fyrirliggjandi, 
líffræðilegum gögnum og upplýsingum sem skipta máli við mat á vistfræðilegum þáttum er varða 
örveruna. 

 
vi) Fyrir allar rannsóknir skal gefa upp fenginn meðalskammt í þyrpingafjölda/kg (cfu/kg) líkamsþyngdar 

sem og í öðrum viðeigandi einingum. 
 
vii) Vera má að nauðsyn beri til að gera sérstakar rannsóknir að því er varðar umbrotsefni (einkum eiturefni), 

sem skipta máli, ef þessi efni geta skapað greinilega hættu fyrir lífverur utan markhóps og ef ekki er unnt 
að meta áhrif þeirra með hliðsjón af fyrirliggjandi niðurstöðum sem varða örveruna. Áður en slíkar 
rannsóknir hefjast skal umsækjandinn ráðfæra sig við lögbær yfirvöld um hvort rannsóknirnar séu 
nauðsynlegar og, ef svo er, hvers konar rannsóknir skuli framkvæma. Taka skal tillit til upplýsinga úr 5., 
6. og 7. lið. 

 
viii)Til að auðvelda mat á marktækni niðurstaðna úr prófunum ber, ef unnt er, að nota sama stofn (eða sama 

skráða uppruna) hverrar viðkomandi tegundar í hinum ýmsu tilgreindu prófunum. 
 
ix) Prófanir skulu fara fram nema færa megi rök fyrir því að lífverur utan markhóps verði ekki fyrir váhrifum 

af völdum örverunnar. Ef staðfest hefur verið að örveran valdi hvorki eiturhrifum né sé meinvirk eða 
smitnæm að því er varðar hryggdýr eða plöntur þarf eingöngu að rannsaka áhrif hennar á lífverur utan 
markhóps. 

 
8.1. Áhrif á fugla 

 
Markmið prófunarinnar 
 
Veita skal upplýsingar um eiturhrif, smitvirkni og meinvirkni að því er varðar fugla. 
 

8.2. Áhrif á lagarlífverur 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Veita skal upplýsingar um eiturhrif, smitvirkni og meinvirkni að því er varðar vatnalífverur. 
 

8.2.1. Áhrif á fisk 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Veita skal upplýsingar um eiturhrif, smitvirkni og meinvirkni að því er varðar fisk. 
 

8.2.2. Áhrif á hryggleysingja í fersku vatni 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Veita skal upplýsingar um eiturhrif, smitvirkni og meinvirkni að því er varðar hryggleysingja í fersku vatni. 
 

8.2.3. Áhrif á vöxt þörunga 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Veita skal upplýsingar um vöxt þörunga, vaxtarhraða og hæfni þeirra til að ná sér á strik á ný. 
 

8.2.4. Áhrif á plöntur, aðrar en þörunga 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Veita skal upplýsingar um plöntur, aðrar en þörunga. 
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8.3. Áhrif á býflugur 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Veita skal upplýsingar um eiturhrif, smitvirkni og meinvirkni að því er varðar býflugur. 
 

8.4. Áhrif á liðdýr, önnur en býflugur 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Veita skal upplýsingar um eiturhrif, smitvirkni og meinvirkni að því er varðar liðdýr, önnur en býflugur. Við 
val á prófunartegund skal taka tillit til hugsanlegrar notkunar plöntuvarnarefna (t.d. notkunar á laufblöð eða 
jarðveg). Sérstakan gaum skal gefa lífverum sem eru notaðar við lífrænar varnir og lífverum sem gegna 
mikilvægu hlutverki í samþættum vörnum gegn skaðvöldum. 
 

8.5. Áhrif á ánamaðka 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Veita skal upplýsingar um eiturhrif, smitvirkni og meinvirkni að því er varðar ánamaðka. 
 

8.6. Áhrif á örverur í jarðvegi utan markhóps 
 
Greina skal frá áhrifum á örverur, sem eru utan markhóps og skipta máli, og á ránverur sem lifa á þeim (t.d. 
frumdýr við sáningu baktería). Sérfræðingsálits er krafist til að ákveða hvort þörf sé frekari rannsókna. Slík 
ákvörðun skal grundvallast á fyrirliggjandi upplýsingum um þetta og aðra þætti, einkum gögn um sérhæfni 
örverunnar og þau váhrif sem við má búast. Gagnlegar upplýsingar geta einnig fengist við athuganir sem 
gerðar eru í tengslum við prófanir á verkun. Sérstakan gaum skal gefa þeim lífverum sem eru notaðar í 
samþættum vörnum gegn skaðvöldum. 
 

8.7. Viðbótarrannsóknir 
 
Frekari rannsóknir gætu beinst að því að rannsaka bráð áhrif á aðrar tegundir eða ferli (t.d. í 
skólphreinsikerfum) eða að því að rannsaka síðari stig, t.d. langvinn eða hálfbanvæn áhrif eða áhrif á æxlun 
valinna lífvera utan markhóps.  
 
Áður en þær rannsóknir hefjast skal umsækjandi leita eftir samþykki lögbærra yfirvalda fyrir þeirri tegund 
rannsóknar sem fyrirhugað er að gera. 
 

9. SAMANTEKT OG MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM 

 
Samantekt og mat á öllum gögnum, sem varða umhverfisáhrif, skal vera í samræmi við leiðbeiningar 
lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna að því er viðvíkur framsetningu á slíkri samantekt og mati. 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 markhóps og til umfangs, gæða og áreiðanleika gagnagrunnsins. Einkum skal fjalla um 
eftirtalin viðfangsefni: 
 

 dreifingu og afdrif í umhverfinu og þann tíma sem um ræðir, 
 

 sanngreiningu tegunda og stofna sem eru ekki marktegundir eða -stofnar og eru í hættu og umfang 
hugsanlegra váhrifa, 

 
 skilgreiningu á þeim varúðarráðstöfunum sem nauðsynlegar eru til að forðast mengun umhverfisins eða 

draga úr henni og til að vernda tegundir utan markhóps.“ 
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II. VIÐAUKI 
 

Hér með er III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE breytt sem hér segir: 
 

1)  Í innganginum bætist við liður 2.6 svohljóðandi: 
 
„2.6.  Þrátt fyrir ákvæði í lið 2.1 er heimilt að prófanir og greiningar á virkum efnum sem samanstanda af 

örverum eða veirum og eru gerðar í því skyni að afla gagna um eiginleika og/eða öryggi með tilliti til 
annarra sjónarmiða en heilbrigðis manna fari fram á vegum opinberra eða opinberlega viðurkenndra 
prófunarstofa eða stofnana sem uppfylla að minnsta kosti kröfurnar í liðum 2.2 og 2.3 í innganginum 
að III. viðauka.“ 

 
2)  Eftirfarandi komi í stað B-hluta: 

 
„B-HLUTI 
 
Inngangur 
 
i) Í þessum hluta eru tilgreindar kröfur sem varða leyfi fyrir plöntuvarnarefni sem að stofni til eru 

efnablöndur með örverum, m.a. veirum. 
 

Skilgreiningin á hugtakinu „örvera“ í innganginum að B-hluta II. viðauka gildir einnig fyrir B-hluta 
III. viðauka. 

 
ii) Þegar svo ber undir ber að nota viðeigandi tölfræðilegar aðferðir við 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). 
 

iii) Þar til sérstakar alþjóðlegar viðmiðunarreglur hafa verið samþykktar skal nauðsynlegra upplýsinga aflað 
með því að styðjast við viðmiðunarreglur fyrir prófanir sem lögbært yfirvald hefur samþykkt (t.d. 
viðmiðunarreglur USEPA (1)). Ef því verður við komið skulu viðeigandi viðmiðunarreglur fyrir prófanir, 
sem lýst er í A-hluta II. viðauka, aðlagaðar þannig að þær megi nota fyrir örverur. Prófanir skulu taka til 
lífvænlegra og, ef við á, ólífvænlegra örvera og blindsýni skulu höfð til samanburðar. 
 

iv) Ef í rannsókn felst notkun misstórra skammta skal greina frá venslum skammtastærðar og skaðlegra 
áhrifa. 
 

v) Við framkvæmd prófana skal gefa nákvæma lýsingu (forskrift) á efninu sem er notað og óhreinindum í 
því, í samræmi við lið 1.4 í 1. þætti.  

 
vi) Þegar um nýjar efnablöndur er að ræða er heimilt að styðjast við útgiskun með hliðsjón af B-hluta 

II. viðauka að því tilskildu að einnig séu metin öll hugsanleg áhrif hjálparefna og annarra efnisþátta, 
einkum á meinvirkni og smitvirkni. 

 
1. KENNI PLÖNTUVARNAREFNISINS 

 
Framlagðar upplýsingar skulu, ásamt þeim sem lagðar eru fram vegna örverunnar eða örveranna, nægja til að 
sanngreina og skilgreina efnablöndur nákvæmlega. Þær upplýsingar og gögn, sem um getur, eru nauðsynleg 
fyrir öll plöntuvarnarefni nema kveðið sé á um annað. Tilgangurinn með þessu er að unnt sé að ganga úr 
skugga um hvort einhver þáttur geti breytt eiginleikum örverunnar sem plöntuvarnarefnis í samanburði við 
náttúrlega eiginleika hennar, sem fjallað er um í B-hluta II. viðauka við tilskipun 91/414/EBE. 
 

1.1. Umsækjandi 
 
Tilgreina skal nafn og heimilisfang umsækjanda (fast heimilisfang í bandalaginu), svo og nafn, stöðu, síma- 
og bréfsímanúmer viðeigandi tengiliðar. 
 
Ef umsækjandinn hefur auk þess skrifstofu, umboðsmann eða fulltrúa í aðildarríkinu þar sem sótt er um leyfið 
skal tilgreina nafn og heimilisfang staðbundinnar skrifstofu, umboðsmanns eða fulltrúa, svo og nafn, stöðu, 
síma- og bréfsímanúmer viðkomandi tengiliðar. 

 
(1) Umhverfisstofnun Bandaríkjanna (EPA) Microbial Pesticide Test Guidelines, OPPTS Series 885, febrúar 1996 

(http://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/guidelines/series885.htm). 
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1.2. Framleiðendur efnablöndunnar og örverunnar eða örveranna 

 

Tilgreina skal nafn og heimilisfang framleiðanda efnablöndunnar og hverrar örveru í efnablöndunni svo og 
heiti og heimilisfang hverrar verksmiðju þar sem efnablandan og örveran eru framleiddar. 

 

Tilgreina skal tengilið (helst miðlægan tengilið ásamt nafni, símanúmeri og bréfsíma) fyrir hvern 
framleiðanda. 

 

Ef örveran kemur frá framleiðanda og gögn, skv. B-hluta II. viðauka, sem varða hann hafa ekki verið lögð 
fram skal veita nákvæmar upplýsingar um heiti og tegundarlýsingu eins og krafist er í lið 1.3 í B-hluta 
II. viðauka, og um óhreinindi, eins og krafist er í lið 1.4 í B-hluta II. viðauka.  

 

1.3. Viðskiptaheiti eða fyrirhugað viðskiptaheiti og þróunarkenninúmer, sem framleiðandinn hefur gefið 
efnablöndunni, ef við á 

 

Veita skal upplýsingar um öll eldri og núgildandi viðskiptaheiti og fyrirhuguð viðskiptaheiti og 
þróunarkenninúmer efnablöndunnar, sem um getur í skjölunum, svo og núgildandi heiti og númer. Veita skal 
ítarlegar upplýsingar um hvers kyns frávik. (Fyrirhugað viðskiptaheiti má ekki verða til þess að því verði 
ruglað saman við viðskiptaheiti annarra plöntuvarnarefna sem hafa þegar hlotið leyfi.) 

 

1.4. Nákvæmar upplýsingar um magn og gæði efnisþátta efnablöndunnar 

 

i) Ef umsókn er lögð fram vegna örveru skal örveran sanngreind og heiti tegundarinnar tilgreint. Koma skal 
örverunni til vörslu hjá viðurkenndu stofnasafni þar sem hún hlýtur vörslunúmer. Tilgreina ber 
vísindaheitið, svo og hvaða hópi hún tilheyrir (baktería, veira o.s.frv.) eða önnur nöfn sem eiga við um 
örveruna (t.d. stofn, sermigerð). Auk þess skal tilgreina á hvaða stigi lífsferilsins örveran er (t.d. gró, 
mygla) í markaðssettu vörunni. 

 

ii) Eftirtaldar upplýsingar skal veita fyrir efnablöndur: 

 

 innihald örverunnar eða örveranna í plöntuvarnarefninu og innihald örverunnar í efninu sem er notað 
við framleiðslu plöntuvarnarefnisins. Upplýsingarnar skulu taka til hámarks- og lágmarksinnihalds 
og nafninnihalds bæði lífvænlegs og ólífvænlegs efnis, 

 

 innihald hjálparefna, 

 

 innihald annarra efnisþátta (svo sem aukaafurða, þéttaðra efna og ræktunarætis) og mengandi örvera 
sem falla til í framleiðsluferlinu. 

 

Magnið skal gefið upp í viðeigandi einingum, eins og kveðið er á um í 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 
78/631/EBE, að því er varðar íðefni, og viðeigandi einingum fyrir örverur (fjölda virkra eininga á 
rúmmáls- eða þyngdareiningu eða á annan hátt sem hentar í tengslum við viðkomandi örveru). 

 

iii) Þar sem við verður komið skulu hjálparefni tilgreind með efnaheiti sínu eins og það er gefið í I. viðauka 
við tilskipun 67/548/EBE, eða, ef það kemur ekki fram í þessari tilskipun, í samræmi við bæði IUPAC- 
og CA-nafnakerfið. Veita skal upplýsingar um byggingu þeirra eða byggingarformúlu. Fyrir hvern 
efnisþátt hjálparefnanna skal tilgreina viðkomandi EB-númer (Einecs- eða Elincs-númer) og CAS-númer, 
ef til eru. Ef framlagðar upplýsingar nægja ekki til að sanngreina hjálparefni fullkomlega skal leggja fram 
viðeigandi forskrift. Einnig skal veita upplýsingar um viðskiptaheiti hjálparefna, ef til eru. 

 

iv) Hlutverk hjálparefna skal tilgreint: 
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 límefni (heftiefni) 

 froðueyðir 

 ísvari 

 bindiefni 

 jafnalausn 

 burðarefni 

 lykteyðir 

 dreifiefni 

 leysilitur 

 uppsölulyf 

 ýruefni/fleytiefni 

 áburður 

 lyktarefni 

 ilmefni 

 rotvarnarefni 

 drifefni 

 fæliefni 

 eiturdeyfir (safener) 

 leysir 

 stöðgari 

 samverkandi efni 

 þykkingarefni 

 rakagjafi 

  ýmislegt (tilgreinist).
 
v) Sanngreining mengandi örvera og annarra efnisþátta sem verða til í framleiðsluferlinu. 

Sanngreina skal mengandi örverur eins og lýst er í lið 1.3 í 1. þætti B-hluta II. viðauka. 

Sanngreina skal íðefni (óvirka efnisþætti, aukaafurðir o.s.frv.) eins og lýst er í lið 1.10 í 1. þætti A-hluta 
II. viðauka. 

Ef framlagðar upplýsingar nægja ekki til að sanngreina efnisþátt, svo sem þéttuð efni eða ræktunaræti, 
fullkomlega skal leggja fram ítarlegar upplýsingar um samsetningu allra slíkra efnisþátta. 

1.5. Eðlisástand og eðli efnablöndunnar 

Tilgreina skal tegund og kóða efnablöndunnar í samræmi við „Catalogue of pesticide formulation types and 
international coding system“ (GIFAP Technical Monograph nr. 2, 1989)“. 

Ef tiltekin efnablanda er ekki skilgreind nákvæmlega í þessari birtingu skal gefa ítarlega lýsingu á 
eðliseiginleikum hennar og ástandi, ásamt tillögu að viðeigandi lýsingu á tegund efnablöndunnar og tillögu að 
skilgreiningu hennar. 

1.6. Hlutverk 

Líffræðilegur verkunarmáti skal tilgreindur með því að velja eitt af eftirfarandi: 

 bakteríueyðandi, 

 sveppeyðandi, 

 skordýraeyðandi, 

 mítlaeyðandi, 

 lindýraeyðandi, 

 þráðormaeyðandi, 

 illgresiseyðandi, 

 annað (skal tilgreint). 

2. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR OG TÆKNILEGIR EIGINLEIKAR PLÖNTUVARNAREFNISINS 

Tilgreina skal að hve miklu leyti plöntuvarnarefnið, sem leyfi er sótt um fyrir, uppfyllir kröfur um viðeigandi 
forskriftir Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO), sem samþykktar voru af hálfu 
sérfræðingahóps um forskriftir varnarefna í sérfræðinganefnd stofnunarinnar sem fjallaði um forskriftir 
varnarefna, kröfur um skráningu og notkunarstaðla. Lýsa skal frávikum frá forskriftum FAO nákvæmlega og 
setja fram rökstuðning fyrir þeim. 
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2.1. Útlit (litur og lykt) 
 
Lýsa skal bæði lit og lykt, ef um hana er að ræða, og eðlisástandi efnablöndunnar. 
 

2.2. Stöðugleiki við geymslu og geymsluþol 
 
2.2.1. Áhrif ljóss, hita og raka á tæknilega eiginleika plöntuvarnarefnisins 

 
i) Eðlis- og líffræðilegur stöðugleiki efnablöndunnar skal ákvarðaður og tilgreindur við ráðlagðan 

geymsluhita og jafnframt skal veita upplýsingar um vöxt mengandi örvera. Færa skal rök fyrir vali á 
skilyrðum sem ríkja við prófanir. 

 
ii) Ef um fljótandi efnablöndur er að ræða skal ákvarða og tilgreina áhrif lágs hita á eðlisrænan stöðugleika í 

samræmi við CIPAC-aðferðirnar (2) MT 39, MT 48, MT 51 eða MT 54 eftir því sem við á. 
 
iii) Tilgreina skal geymsluþol efnablöndunnar við ráðlagðan geymsluhita. Ef geymsluþolið er minna en tvö 

ár skal tilgreina geymsluþolið í mánuðum, ásamt viðeigandi forskriftum sem varða hitastig. Gagnlegar 
upplýsingar er að finna í GIFAP (3) tæknilýsingu nr. 17. 

 
2.2.2. Aðrir þættir sem hafa áhrif á stöðugleika 

 
Rannsaka skal þau áhrif sem varan verður fyrir við það að komast í snertingu við loft, umbúðir o.s.frv. 
 

2.3. Sprengifimi og oxunareiginleikar 
 
Ákvarða skal sprengifimi og oxunareiginleika, eins og skilgreint er í lið 2.2 í 2. þætti A-hluta III. viðauka, 
nema færa megi rök fyrir því að hvorki beri tæknilega né vísindalega nauðsyn til þess að framkvæma slíkar 
rannsóknir.  
 

2.4. Kveikjumark og aðrar vísbendingar um eldfimi eða sjálfkviknun 
 
Ákvarða skal kveikjumark og eldfimi, eins og skilgreint er í lið 2.3 í 2. þætti A-hluta III. viðauka, nema færa 
megi rök fyrir því að hvorki beri tæknilega né vísindalega nauðsyn til þess að framkvæma slíkar rannsóknir.  
 

2.5. Súrleiki, basastig og pH-gildi ef nauðsynlegt er 
 
Ákvarða skal súrleika, basastig og pH-gildi, eins og skilgreint er í lið 2.4 í 2. þætti A-hluta III. viðauka, nema 
færa megi rök fyrir því að hvorki beri tæknilega né vísindalega nauðsyn til þess að framkvæma slíkar 
rannsóknir.  
 

2.6. Seigja og yfirborðsspenna 
 
Ákvarða skal seigju og yfirborðsspennu, eins og skilgreint er í lið 2.5 í 2. þætti A-hluta III. viðauka, nema 
færa megi rök fyrir því að hvorki beri tæknilega né vísindalega nauðsyn til þess að framkvæma slíkar 
rannsóknir.  
 

2.7. Tæknilegir eiginleikar plöntuvarnarefnisins 
 
Ákvarða skal tæknilega eiginleika efnablöndunnar svo að taka megi afstöðu til þess hvort unnt sé að 
samþykkja hana. Ef nauðsynlegt er að framkvæma prófanir skulu þær fara fram við hita sem örveran getur 
lifað við. 
 

2.7.1. Vætunarhæfni 
 
Ákvarða og tilgreina skal vætunarhæfni fastra efnablandna, sem eru þynntar fyrir notkun (t.d. lausnardufts og 
kyrnis í vatnsdreifilausn), í samræmi við CIPAC-aðferð MT 53.3. 

 
(2) Collaborative International Pesticides Analytical Council (alþjóðanefnd um aðferðir við greiningu varnarefna). 
(3) International Group of National Pesticide Manufacturers' Associations (alþjóðasamband landssamtaka framleiðenda varnarefna). 
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2.7.2. Myndun varanlegrar froðu 
 
Varanleiki froðu sem myndast hjá efnablöndum sem þynna á með vatni skal ákvarðaður og tilgreindur í 
samræmi við CIPAC-aðferð MT 47. 
 

2.7.3. Dreifumyndunarhæfni og stöðugleiki dreifu 
 

 Ákvarða skal og tilgreina hæfni til dreifumyndunar að því er varðar vörur sem mynda vatnsdreifilausn 
(t.d. lausnarduft, kyrni í vatnsdreifilausn og dreifuþykkni) í samræmi við CIPAC-aðferð MT 15, MT 161 
eða MT 168 eftir því sem við á. 

 
 Ákvarða skal og tilgreina hæfni til sjálfkrafa dreifumyndunar að því er varðar vörur sem mynda 

vatnsdreifilausn (t.d. dreifuþykkni og kyrni í vatnsdreifilausn) í samræmi við CIPAC-aðferð MT 160 eða 
MT 174 eftir því sem við á. 

 
2.7.4. Þurrsigtiprófun og votsigtiprófun 

 
Til að tryggja að agnastærð úðadufts sé þannig að það sé auðvelt í notkun skal framkvæma þurrsigtiprófun og 
tilgreina niðurstöður í samræmi við CIPAC-aðferð MT 59.1.  
 
Ef um er að ræða vörur sem mynda vatnsdreifilausn skal framkvæma votsigtiprófun og tilgreina niðurstöður 
hennar í samræmi við CIPAC-aðferð MT 59.3 eða MT 167 eftir því sem við á. 
 

2.7.5. Stærðardreifing agna (úðaduft og lausnarduft, kyrni), innihald af ryki/fíngerðum ögnum (kyrni), slit og 
molnanleiki (kyrni) 
 
i) Ef um duft er að ræða skal ákvarða og tilgreina stærðardreifingu agna í samræmi við OECD-aðferð 110. 
 

Uppgefin stærðardreifing kyrnis sem nota á beint skal ákvörðuð og tilgreind í samræmi við CIPAC-
aðferð MT 58.3 og fyrir kyrni sem myndar vatnsdreifilausn í samræmi við CIPAC-aðferð MT 170. 
 

ii) Rykinnihald efnablandna úr kyrni skal ákvarðað og tilgreint í samræmi við CIPAC-aðferð MT 171. 
Ákvarða og tilgreina skal kornastærð rykagna í samræmi við OECD-aðferð 110 ef það hefur þýðingu 
vegna váhrifa sem notendur efnisins verða fyrir. 

 
iii) Ákvarða og tilgreina skal eiginleika kyrnis með tilliti til molnanleika og slits um leið og alþjóðlega 

viðurkenndar aðferðir liggja fyrir. Ef gögn liggja þegar fyrir skal tilgreina þau ásamt aðferðinni sem 
notuð var. 

 
2.7.6. Ýranleiki, endurýranleiki, ýrustöðugleiki 

 
i) Ákvarða skal og tilgreina ýranleika, ýrustöðugleika og endurýranleika efnablandna sem mynda ýrulausnir 

í samræmi við CIPAC-aðferð MT 36 eða MT 173 eftir því sem við á. 
 
ii) Ákvarða skal og tilgreina stöðugleika þynntra ýrulausna og efnablandna í ýruformi í samræmi við 

CIPAC-aðferð MT 20 eða MT 173. 
 

2.7.7. Fljótanleiki, hellanleiki (skolanleiki) og rykmyndun 
 
i) Fljótanleiki efnablandna úr kyrni skal ákvarðaður og tilgreindur í samræmi við CIPAC-aðferð MT 172. 
 
ii) Ákvarða skal og tilgreina hellanleika (einnig skolaðra leifa) dreifulausna (t.d. dreifuþykknis, 

dreifuýrulausnar) í samræmi við CIPAC-aðferð MT 148. 
 
iii) Rykmyndun úðadufts skal ákvörðuð og tilgreind í samræmi við CIPAC-aðferð MT 34 eða aðra heppilega 

aðferð. 
 

2.8. Eðlis-, efna- og líffræðilegt samhæfi við aðrar vörur, einnig plöntuvarnarefni, sem nota á með efninu 
og leyfi er sótt um fyrir 
 

2.8.1. Eðlisfræðilegt samhæfi 
 

Ákvarða og tilgreina skal eðlisfræðilegt samhæfi ráðlagðra blandna í geymum. 
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2.8.2. Efnafræðilegt samhæfi 
 
Ákvarða og tilgreina skal efnafræðilegt samhæfi ráðlagðra blandna í geymum nema ef rannsókn á einstökum 
eiginleikum efnablöndunnar staðfestir svo ekki verði um villst að efnahvörf geti alls ekki átt sér stað.  Í þeim 
tilvikum nægir að veita þær upplýsingar sem rökstuðning fyrir því að efnafræðilegt samhæfi verði ekki 
staðfest í reynd. 
 

2.8.3. Líffræðilegt samhæfi 
 
Ákvarða og tilgreina skal líffræðilegt samhæfi ráðlagðra blandna í geymum. Lýsa skal áhrifum (t.d. 
andverkun, sveppeyðandi árhrifum) á virkni örverunnar þegar henni hefur verið blandað saman við aðrar 
örverur eða íðefni. Rannsaka skal hugsanlega víxlverkun plöntuvarnarefnisins við aðrar efnavörur sem 
fyrirhugað er að nota við væntanleg notkunarskilyrði efnablöndunnar og styðjast við gögn um verkun. Hlé, 
sem verður milli þess að líffræðilegt varnarefni og efnafræðilegt varnarefni er notað, skal tilgreint, ef við á, til 
að komast hjá því að verkun skerðist. 
 

2.9. Viðloðun við fræ og dreifing með þeim 
 
Ef um er að ræða efnablöndur til að meðhöndla fræ skal rannsaka dreifingu þeirra og viðloðun og tilgreina 
niðurstöður; hvað dreifingu varðar skal nota CIPAC-aðferð MT 175. 
 

2.10. Samantekt og mat á gögnum sem koma fram í liðum 2.1 til 2.9 
 

3. GÖGN UM NOTKUN 
 

3.1. Fyrirhugað notkunarsvið 
 
Tilgreina skal núverandi og fyrirhugað eða fyrirhuguð notkunarsvið efnablandna sem innihalda örverur með 
því að velja eitt af eftirfarandi: 
 

 notkun á ræktarlandi, svo sem í akuryrkju, garðyrkju, skógrækt og vínrækt, 
 

 varðar nytjaplöntur (t.d. í gróðurhúsum), 
 

 á útivistarsvæðum, 
 

 illgresiseyðing á óræktuðum svæðum, 
 

 heimilisgarðrækt, 
 

 stofuplöntur, 
 

 afurðir í vörugeymslum, 
 

 annað (skal tilgreint). 
 

3.2. Verkunarmáti 
 
Tilgreina skal hvernig upptöku efnisins er háttað (t.d. við snertingu, um maga, við innöndun) eða verkun 
varnarefnisins (verkar sem sveppaeitur, sveppaheftandi, samkeppni um næringu o.s.frv.). 
 
Einnig skal tilgreina hvort tilfærsla efnisins á sér stað í plöntum og, ef við á, hvort slík tilfærsla fer fram í 
viðaræðum (apoplastic translocation), sáldæðum (symplastic translocation) eða hvorum tveggja.  
 

3.3. Upplýsingar um fyrirhugaða notkun 
 
Veita skal upplýsingar um fyrirhugaða notkun, t.d. um tegundir skaðlegra lífvera sem halda á í skefjum 
og/eða plöntur eða plöntuafurðir sem á að verja. 
 
Einnig skal veita upplýsingar um hlé milli þess að plöntuvarnarefni, sem innihalda örverur, og efnafræðileg 
varnarefni eru notuð, eða leggja fram skrá yfir virk efni í efnafræðilegum plöntuvarnarefnum sem óheimilt er 
að nota á sömu uppskeru ásamt plöntuvarnarefni sem inniheldur örverur. 
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3.4. Umfang notkunar 
 
Fyrir hverja notkunaraðferð og hvert notkunarsvið skal gefa upp umfang notkunarinnar á hverja einingu (ha, 
m2 eða m3) í einingunni g, kg eða l fyrir efnablönduna og í viðeigandi einingum að því er varðar örveruna. 
 
Að öllu jöfnu skal gefa upp umfang notkunar í g/ha eða kg/ha eða kg/m3 og ef við á í g/tonn eða kg/tonn. 
Hvað viðvíkur nytjaplöntur og heimilisgarðrækt skal gefa umfang notkunar upp í g/100 m2 eða kg/100 m2 eða 
í g/m3 eða kg/m3. 
 

3.5. Innihald örveru í því efni sem er notað (t.d. í þynntum úða, í beitu eða meðhöndluðu fræi) 
 
Innihald örveru skal gefið upp, eftir því sem við á, í fjölda virkra eininga á ml eða g eða í annarri viðeigandi 
einingu. 
 

3.6. Notkunaraðferð 
 
Lýsa skal fyrirhugaðri notkunaraðferð nákvæmlega og tilgreina tegund þess búnaðar sem er notaður, ef við á, 
og tegund og rúmmál þynningarefnis sem nota skal á hverja flatar- eða rúmmálseiningu. 
 

3.7. Hve oft og hvenær notkun á sér stað og hversu lengi vörnin endist 
 

Tilgreina skal hversu oft notkun er leyfileg og hvenær hún skal eiga sér stað. Ef við á skal tilgreina vaxtarstig 
uppskerunnar eða plantnanna sem verja skal og þroskastig skaðlegu lífveranna. Ef unnt er og nauðsyn ber til 
skal tilgreina hversu margir dagar skuli líða milli notkunar. 
 
Tilgreina skal hversu lengi vörnin endist eftir hverja notkun og hversu oft er leyfilegt að nota efnið. 
 

3.8. Nauðsynlegur biðtími eða aðrar varúðarráðstafanir til að koma í veg fyrir sjúkdómsvaldandi áhrif í 
síðari ræktun 
 
Ef við á skal tilgreina lágmarkstíma sem líða skal frá síðustu notkun og þar til sáð eða plantað er til síðari 
ræktunar; þessi lágmarkstími er nauðsynlegur til að koma í veg fyrir sjúkdómsvaldandi áhrif á plöntur í síðari 
ræktun og skal mega ráða þann tíma af þeim gögnum sem lögð eru fram skv. lið 6.6 í 6. þætti.  
 
Tilgreina skal, ef slíkt er nauðsynlegt, takmarkanir í vali í síðari ræktun. 
 

3.9. Tillaga að notkunarleiðbeiningum 
 
Leggja skal fram tillögu að leiðbeiningum varðandi notkun efnablöndunnar sem prenta skal á merkimiða og 
fylgiseðla. 
 

4. FREKARI UPPLÝSINGAR UM PLÖNTUVARNAREFNIÐ 

 
4.1. Umbúðir og samhæfi efnablöndunnar og fyrirhugaðs umbúðaefnis 

 
i) Lýsa skal umbúðum nákvæmlega að því er varðar efni, framleiðslumáta (t.d. með útpressun eða 

málmsuðu), stærð og rúmtak, stærð ops og gerð lokunar og innsiglis. Þær skulu hannaðar í samræmi við 
viðmiðanir og viðmiðunarreglur sem eru tilgreindar í „Viðmiðunarreglum um pökkun varnarefna“ á 
vegum Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO). 

 
ii) Ákvarða skal og tilgreina, í samræmi við ADR-aðferðir 3552, 3553, 3560, 3554, 3555, 3556, 3558 eða 

aðrar viðeigandi ADR-aðferðir fyrir meðalstór ílát undir efni í lausu og í samræmi við ISO-staðal 8317 ef 
krafist er barnheldrar öryggislokunar fyrir efnablönduna, hvort umbúðir eru hentugar, m.a. lokunin, að 
því er varðar styrk, þéttleika og þol við venjulegan flutning og meðhöndlun. 

 
iii) Þol umbúða gagnvart innihaldi skal tilgreint í samræmi við tæknilýsingu GIFAP nr. 17. 
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4.2. Aðferðir við hreinsun á notkunarbúnaði 
 
Lýsa skal í smáatriðum þeim aðferðum sem er beitt við hreinsun á notkunarbúnaði og hlífðarfatnaði. Ákvarða 
og tilgreina skal, t.d. með líffræðilegri greiningu, skilvirkni hreinsunaraðferða. 
 

4.3. Tímabil, sem aðgangur er bannaður, nauðsynlegur biðtími eða aðrar varúðarráðstafanir til að vernda 
menn, búfé og umhverfið 
 
Veittar upplýsingar skulu leiddar af og studdar gögnum sem lögð eru fram að því er varðar örveruna eða 
örverurnar og þeim gögnum sem eru tilgreind í 7. og 8. þætti. 
 
i) Ef við á skal tilgreina hlé áður en kemur til uppskeru, tímabil sem aðgangur er bannaður eða notkunarhlé 

sem nauðsynleg teljast til að halda í lágmarki áhrifum leifa í eða á uppskeru, plöntum og plöntuafurðum 
eða á meðhöndluðum svæðum eða rými með það í huga að vernda menn eða búfé, t.d.: 

 
 hlé áður en kemur til uppskeru (í dögum) fyrir hverja tegund í ræktun, 

 
 tímabil (í dögum) sem búfé er meinaður aðgangur að beitarlandi, 

 
 tímabil (í klukkustundum eða dögum) sem mönnum er meinaður aðgangur að ræktun, byggingum 

eða svæðum sem hafa verið meðhöndluð, 
 

 notkunarhlé (í dögum) að því er varðar fóður, 
 

 biðtími (í dögum) frá notkun að meðhöndlun afurða sem hafa fengið meðferð.  
 
ii) Ef nauðsyn krefur skal, með hliðsjón af niðurstöðum prófana, veita upplýsingar um hvers kyns skilyrði 

sem varða ræktun, plöntuheilbrigði eða umhverfi og gilda um heimild til notkunar eða bann við notkun 
efnablöndunnar. 

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

 
Veita skal upplýsingar um ráðlagðar aðferðir og varúðarráðstafanir vegna meðhöndlunar (nákvæmt) við 
geymslu, bæði í vöruhúsum og hjá notendum plöntuvarnarefnisins, flutning og ef eldur kemur upp. Þar sem 
það á við skal leggja fram upplýsingar um efni sem myndast við bruna. Tilgreina skal þá áhættu sem líklegt 
er að komi upp og þær aðferðir sem geta orðið til þess að draga úr henni. Tilgreina skal aðferðir til að koma í 
veg fyrir myndun úrgangs eða leifa eða halda henni í lágmarki. 
 
Ef við á skal framkvæma mat í samræmi við ISO-staðal TR 9122. 
 
Leggja skal fram upplýsingar um eðli og eiginleika ráðlagðs hlífðarfatnaðar og búnaðar. Framlögð gögn 
skulu nægja til að meta megi notagildið og skilvirknina við raunverulegar aðstæður í notkun (t.d. við 
aðstæður á ræktarlandi eða í gróðurhúsi). 
 

4.5. Ráðstafanir ef óhapp verður 
 
Tilgreina skal nákvæmlega til hvaða ráðstafana ber að grípa ef óhapp verður, hvort sem það verður við 
flutning, geymslu eða notkun, og þær skulu ná til: 
 

 afmörkunar efna sem hellast niður, 
 

 afmengunar svæða, ökutækja og bygginga, 
 

 förgunar skemmdra umbúða, aðseygra efna og annarra efna, 
 

 verndunar björgunarliðs og annarra nærstaddra, 
 

 skyndihjálpar. 
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4.6. Aðferðir við eyðingu og afmengun plöntuvarnarefnisins og umbúða þess 
 
Þróa skal aðferðir til eyðingar og afmengunar bæði hvað varðar lítið magn (fyrir notendur) og mikið 
(vöruhús). Aðferðirnar skulu samræmast gildandi ákvæðum um förgun úrgangs og eitraðs úrgangs. 
Fyrirhugaðar förgunaraðferðir skulu ekki hafa í för með sér óviðunandi áhrif á umhverfið og velja skal þá 
aðferð sem er ódýrust og auðveldust í framkvæmd. 
 

4.6.1. Brennsla undir eftirliti 
 
Í mörgum tilvikum er æskilegasta eða eina aðferðin við örugga förgun plöntuvarnarefnisins, einkum 
hjálparefna sem það inniheldur, mengaðs efnis eða mengaðra umbúða sú að koma þeim til brennslu undir 
eftirliti í viðurkenndum brennsluofni. 
 
Umsækjandinn skal leggja fram nákvæmar leiðbeiningar um örugga förgun. 
 

4.6.2. Annað 
 
Lýsa skal nákvæmlega öðrum aðferðum um förgun á plöntuvarnarefnum, umbúðum og menguðu efni ef 
tillaga er gerð um þær. Leggja skal fram gögn sem staðfesta skilvirkni og öryggi slíkra aðferða. 
 

5. GREININGARAÐFERÐIR 

 
Inngangur 
 
Ákvæði þessa þáttar ná aðeins til greiningaraðferða sem krafist er vegna eftirlits og vöktunar eftir skráningu. 
 
Ef því verður við komið er æskilegt að plöntuvarnarefni séu með öllu laus við aðskotaefni. Lögbæra 
yfirvaldið skal á grundvelli áhættumats ákvarða magn ásættanlegra aðskotaefna. 
 
Umsækjandi skal hafa stöðugt gæðaeftirlit bæði með framleiðslunni og afurðinni. Leggja skal fram 
viðmiðanir að því er varðar gæði framleiðslunnar. 
 
Þegar um er að ræða greiningaraðferðir til að afla gagna, sem krafist er samkvæmt þessari tilskipun eða í 
öðrum tilgangi, skal umsækjandi leggja fram rökstuðning vegna þeirrar aðferðar sem notuð verður; ef með 
þarf verða þróaðar sérstakar leiðbeiningar vegna slíkra aðferða á grundvelli sömu krafna og gerðar eru til 
aðferða vegna eftirlits og vöktunar eftir skráningu. 
 
Leggja skal fram lýsingu á aðferðunum og þar skulu koma fram upplýsingar um búnað, efni og skilyrði. Gera 
skal grein fyrir nothæfi fyrirliggjandi CIPAC-aðferða. 
 
Þessar aðferðir skulu vera eins einfaldar og ódýrar og kostur er og aðeins kalla á búnað sem almennt er 
aðgengilegur.  
 
Í þessum þætti er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 
 
Óhreinindi Allir efnisþættir (m.a. mengandi örverur og/eða íðefni), aðrir en viðkomandi 

örvera sem er afrakstur framleiðsluferlisins eða myndast við niðurbrot við 
geymslu 

 
Óhreinindi sem skipta máli Óhreinindi, skv. skilgreiningu hér að framan, sem skipta máli fyrir 

heilbrigði manna og/eða umhverfið 
 
Umbrotsefni Umbrotsefni eru m.a. efni sem verða til við sundrunar- eða nýmyndunarferli 

sem fara fram innan örverunnar eða annarra örvera sem eru notaðar við 
framleiðslu hennar 

 
Umbrotsefni sem skipta máli Umbrotsefni sem skipta máli fyrir heilbrigði manna og/eða umhverfið 
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Leifar Lífvænlegar örverur og efni sem þessar örverur mynda í umtalsverðu magni 
og eru áfram til staðar eftir að örveran er horfin og sem skipta máli fyrir 
heilbrigði manna eða dýra og/eða umhverfið. 

 
Sé þess krafist skal afhenda eftirtalin sýni: 
 
i) sýni af efnablöndunni; 
 
ii) sýni með framleiddu örverunni; 
 
iii) efnagreiningarstaðla fyrir hreinu örveruna; 
 
iv) efnagreiningarstaðla viðkomandi umbrotsefna og allra annarra efnisþátta sem eru skilgreindir sem 

efnaleifar; 
 
v) sýni af viðmiðunarefnum fyrir viðkomandi óhreinindi, sé völ á þeim. 
 

5.1. Aðferðir til að greina efnablönduna 
 

 Tilgreina skal aðferðir, sem skal lýst nákvæmlega, til að sanngreina og ákvarða magn örverunnar í 
efnablöndunni. Ef efnablanda inniheldur fleiri en eina örveru skal tilgreina aðferðir sem gera kleift að 
sanngreina og ákvarða magn hverrar þeirra um sig. 

 
 Aðferðir til að koma á reglulegu eftirliti með endanlegri vöru (efnablöndu) til að sýna fram á að hún 

innihaldi ekki aðra lífveru en þær sem tilgreindar eru og til að staðfesta einsleitni vörunnar. 
 

 Aðferðir til að sanngreina hvers kyns mengandi örverur í efnablöndunni. 
 

 Tilgreina skal aðferðir til að ákvarða stöðugleika við geymslu og geymsluþol efnablöndunnar. 
 

5.2. Aðferðir til að greina og ákvarða magn leifa 
 
Leggja skal fram greiningaraðferðir til að ákvarða magn efnaleifa, skv. skilgreiningu í lið 4.2 í 4. þætti  
B-hluta II. viðauka, nema færa megi rök fyrir því að þær upplýsingar nægi sem þegar hafa verið lagðar fram í 
samræmi við kröfurnar í lið 4.2 í 4. þætti B-hluta II. viðauka. 
 

6. UPPLÝSINGAR UM VIRKNI 
 
Ákvæðin vegna upplýsinga um virkni hafa þegar verið samþykkt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
93/71/EBE (4). 
 

7. ÁHRIF Á HEILBRIGÐI MANNA 
 

Fullnægjandi upplýsingar þurfa að liggja fyrir um bráð eiturhrif, ertandi og næmandi áhrif örverunnar til að 
hægt sé að meta á réttan hátt eiturhrif efnablandnanna, m.a. hugsanlega meinvirkni og smitvirkni. Ef unnt er 
skal leggja fram frekari upplýsingar um eiturverkun, eiturefnafræðilega eiginleika og alla aðra 
eiturefnafræðilega þætti sem varða örveruna. Hjálparefnum skal gefa sérstakan gaum. 
 
Við framkvæmd eiturefnafræðilegra rannsókna skal veita athygli öllum vísbendingum um sýkingu eða 
meinvirkni. Rannsóknir á hreinsun skulu vera þáttur í eiturefnafræðilegum rannsóknum. 
 
Að því er varðar hugsanleg áhrif óhreininda og annarra efnisþátta á eiturefnafræðilega hegðun er nauðsynlegt 
að gefa nákvæma lýsingu (forskrift) á þeim efnum sem notuð eru í hverri rannsókn. Við prófanir skal nota 
leyfileg plöntuvarnarefni. Einkum skal gæta þess að örveran, sem efnablandan inniheldur, og þau skilyrði 
sem ríkja við ræktun hennar séu í samræmi við þær upplýsingar og gögn sem eru lögð fram skv. B-hluta 
II. viðauka. 
 
Rannsóknirnar á plöntuvarnarefninu skulu skiptast í nokkur stig. 

 
(4) Stjtíð. EB L 221, 31.8.1993, bls. 27. 
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7.1. Grunnrannsóknir á bráðum eiturhrifum 
 
Rannsóknir, gögn og upplýsingar, sem leggja skal fram og meta, verða að nægja til að hægt sé að sanngreina 
váhrif af völdum plöntuvarnarefnisins í eitt skipti, einkum til að ákvarða eða tilgreina: 
 

 eiturhrif plöntuvarnarefnisins, 
 

 eiturhrif plöntuvarnarefnisins miðað við örveruna, 
 

 tímalengd og einkenni áhrifanna ásamt ítarlegum upplýsingum um breytingar á atferli og hugsanleg, 
stórsæ, meinafræðileg fyrirbæri sem koma í ljós við krufningu, 

 
 eiturefnafræðilegan verkunarmáta, ef unnt er, og 

 
 hlutfallslega hættu sem tengist mismunandi váhrifamáta. 

 
Áhersla skal lögð á að meta eiturhrifasviðið, 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 úr prófunum 
á bráðum eiturhrifum, hafa sérstakt gildi við mat á hættu sem gæti orðið ef óhapp verður. 
 

7.1.1. Bráð eiturhrif við inntöku 
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Ætíð skal gera prófun á bráðum eiturhrifum við inntöku nema þegar umsækjandi getur rökstutt það  á 
fullnægjandi hátt fyrir lögbærum yfirvöldum að hægt sé að bera fyrir sig 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 
78/631/EBE. 
 
Prófunarleiðbeiningar 
 
Prófunin skal fara fram í samræmi við aðferð B.1 eða B.1a [  B.1 bis] í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
92/69/EBE (5). 
 

7.1.2. Bráð eiturhrif við innöndun 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Prófuninni er ætlað að leiða í ljós eiturhrif í rottum við innöndun plöntuvarnarefnisins. 
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Prófunin skal gerð ef plöntuvarnarefnið: 
 

 skal notast með þokuúðatæki, 
 

 er úðaefni, 
 

 er duft sem inniheldur umtalsvert hlutfall af ögnum sem eru < 50 míkrómetrar að þvermáli (> 1% miðað 
við þyngd), 

 
 er ætlað til dreifingar úr flugvél og váhrif við innöndun skipta máli, 

 
 skal notast þannig að umtalsvert hlutfall myndist af ögnum eða smádropum sem eru < 50 míkrómetrar að 

þvermáli (> 1% miðað við þyngd). 
 

 inniheldur meira en 10% af rokgjörnum efnisþætti. 
 
Prófunarleiðbeiningar 
 
Prófunin skal gerð í samræmi við aðferð B.2 í tilskipun 92/69/EBE. 

 
(5) Stjtíð. EB. L 383, 29.12.1992, bls. 113. 



19.9.2002  Nr. 47/51EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 
 

 
  

7.1.3. Bráð eiturhrif við upptöku um húð 
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Ætíð skal gera prófun á bráðum eiturhrifum við upptöku um húð nema þegar umsækjandi getur rökstutt það  
á fullnægjandi hátt fyrir lögbærum yfirvöldum að hægt sé að bera fyrir sig 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 
78/631/EBE. 
 
Prófunarleiðbeiningar 
 
Prófunin skal gerð í samræmi við aðferð B.3 í tilskipun 92/69/EBE. 
 

7.2. Frekari rannsóknir á bráðum eiturhrifum 
 

7.2.1. Húðerting 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Prófunin skal gefa upplýsingar um getu plöntuvarnarefnisins til að orsaka húðertingu og hvort framkomin 
áhrif geti hugsanlega gengið til baka. 
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Ávallt skal ákvarða húðertingu af völdum plöntuvarnarefnisins nema þegar ekki er gert ráð fyrir að 
hjálparefnin séu húðertandi eða sýnt hafi verið fram á að örveran erti ekki húð eða þegar líklegt er, eins og 
tilgreint er í prófunarleiðbeiningunum, að unnt sé að koma í veg fyrir alvarleg áhrif á húð. 
 
Prófunarleiðbeiningar 
 
Prófunin skal gerð í samræmi við aðferð B.4 í tilskipun 92/69/EBE. 
 

7.2.2. Augnerting 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Prófunin skal gefa upplýsingar um getu plöntuvarnarefnisins til að orsaka augnertingu og hvort framkomin 
áhrif geti hugsanlega gengið til baka. 
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Ávallt skal ákvarða augnertingu af völdum plöntuvarnarefnisins ef grunur leikur á að hjálparefnin valdi 
augnertingu, nema þegar örveran ertir húð eða þegar líklegt er, eins og tilgreint er í prófunarleiðbeiningunum, 
að efnið geti haft alvarleg áhrif á augu. 
 
Prófunarleiðbeiningar 
 
Ákvarða skal augnertingu í samræmi við aðferð B.5 í tilskipun 92/69/EBE. 
 

7.2.3. Húðnæming 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Prófunin skal gefa fullnægjandi upplýsingar til að meta getu plöntuvarnarefnisins til að framkalla næmandi 
viðbrögð í húð. 
 
Aðstæður þar sem þessara upplýsinga er krafist 
 
Prófunin skal gerð þegar grunur leikur á að hjálparefnin hafi næmandi áhrif á húð nema þegar vitað er að 
örveran eða örverurnar eða hjálparefnin hafi næmandi áhrif á húð. 
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Prófunarleiðbeiningar 
 
Prófanirnar skulu gerðar í samræmi við aðferð B.6 í tilskipun 92/69/EBE. 
 

7.3. Gögn um váhrif 
 
Áhættan fyrir þá sem komast í snertingu við plöntuvarnarefni (þá sem dreifa því, aðra starfsmenn og aðra 
nærstadda) er háð eðlis-, efna- og eiturefnafræðilegum eiginleikum plöntuvarnarefnisins og efnasamsetningu 
þess (óþynnt/þynnt), tegund efnablöndunnar og váhrifamátanum, umfangi váhrifanna og hversu lengi þau 
vara. Leggja skal fram og tilgreina fullnægjandi upplýsingar og gögn til að hægt sé að meta umfang váhrifa af 
völdum plöntuvarnarefnisins sem líklegt er að komi fram við fyrirhuguð notkunarskilyrði. 
 
Í tilvikum þar sem ráða má af upplýsingum um örveruna, sem liggja fyrir í 5. þætti B-hluta II. viðauka eða af 
upplýsingunum sem lagðar eru fram vegna efnablöndunnar í þessum þætti í B-hluta III. viðauka, að sérstök 
hætta sé á að upptaka verði um húð getur verið nauðsyn á frekari gögnum um upptöku um húð. 
 
Leggja skal fram niðurstöður vegna vöktunar á váhrifum sem skapast við framleiðslu eða notkun efnisins. 
 
Á grundvelli framangreindra upplýsinga og gagna skal velja viðeigandi verndarráðstafanir, m.a. þær sem 
varða persónuhlífar sem notendur og aðrir starfsmenn skulu bera og sem tilgreina skal á merkimiðanum. 
 

7.4. Fyrirliggjandi eiturefnafræðileg gögn sem tengjast óvirkum efnum 
 
Leggja skal fram fyrir hvert hjálparefni afrit af tilkynningunni og öryggisleiðbeiningunum sem lagðar eru 
fram í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB (6) og tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 91/155/EBE frá 5. mars 1991 þar sem mælt er fyrir um sérstök upplýsingakerfi er varða 
hættulegar efnablöndur við framkvæmd 10. gr. tilskipunar 88/379/EBE (7). Allar aðrar fyrirliggjandi 
upplýsingar skulu lagðar fram. 
 

7.5. Viðbótarrannsóknir á ýmsum blöndum plöntuvarnarefna 
 
Markmið prófunarinnar 
 
Í sérstökum tilvikum gæti verið nauðsynlegt að gera rannsóknirnar, sem um getur í liðum 7.1 til 7.2.3, fyrir 
ýmsar blöndur plöntuvarnarefna þar sem tilgreindar eru á merkimiðanum kröfur um notkun 
plöntuvarnarefnisins með öðrum plöntuvarnarefnum og/eða með hjálparefnum sem notuð eru sem blanda á 
geymi. Taka skal 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, hugsanlegra 
váhrifa af völdum ýmissa blandna hlutaðeigandi efna og fyrirliggjandi upplýsinga eða hagnýtrar reynslu af 
hlutaðeigandi efnum eða svipuðum efnum. 
 

7.6. Samantekt og mat á áhrifum á heilbrigði 
 
Leggja skal fram yfirlit yfir öll gögn og upplýsingar, sem kveðið er á um í liðum 7.1. til 7.5, þar sem koma 
skal fram ítarlegt og gagnrýnið mat á gögnum í tengslum við viðeigandi viðmiðanir við mat 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. 
 

8. EFNALEIFAR Í EÐA Á MEÐHÖNDLUÐUM FRAMLEIÐSLUVÖRUM, MATVÆLUM OG FÓÐRI 
 
Sömu ákvæði gilda og tilgreind eru í 6. þætti B-hluta II. viðauka. Leggja skal fram þær upplýsingar, sem 
krafist er skv. þessum þætti, nema unnt sé með útgiskun að draga ályktanir um hegðun efnaleifa 
plöntuvarnarefnisins af fyrirliggjandi gögnum um örveruna. Sérstakur gaumur skal gefinn áhrifum 
hjálparefnanna á hegðun leifa örverunnar og umbrotsefna hennar. 

 
 
 
(6) Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, bls. 1.  
(7) Stjtíð. EB L 76, 22.3.1991, bls. 35. 
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9. AFDRIF OG HEGÐUN Í UMHVERFINU  

 

Sömu ákvæði gilda og tilgreind eru í 7. þætti B-hluta II. viðauka. Leggja skal fram þær upplýsingar, sem 
krafist er skv. þessum þætti, nema unnt sé með útgiskun að draga ályktanir um afdrif og hegðun 
plöntuvarnarefnisins í umhverfinu af fyrirliggjandi gögnum í 7. þætti B-hluta II. viðauka. 
 

10. ÁHRIF Á LÍFVERUR UTAN MARKHÓPS 

 

Inngangur 
 

i) Upplýsingarnar, sem veittar eru, ásamt upplýsingunum um örveruna eða örverurnar, þurfa að vera nógu 
greinargóðar til að leggja megi mat á áhrif plöntuvarnarefnisins á tegundir (úr plöntu- eða dýraríkinu) 
utan markhóps þegar það er notað eins og til er ætlast. Áhrifin geta orsakast af váhrifum í eitt skipti eða 
langvinnum eða endurteknum váhrifum og geta hvort heldur er gengið til baka eða ekki. 

 

ii) Val á heppilegri lífveru utan markhóps til að prófa umhverfisáhrif skal byggjast á upplýsingum um 
örveruna, skv. kröfum í B-hluta II. viðauka, og á upplýsingum um hjálparefni og aðra efnisþætti, skv. 
kröfum í 1. til 9. þáttar þessa viðauka. Út frá slíkri vitneskju verður hægt að velja heppilega 
prófunarlífveru, t.d. lífveru sem er náskyld marklífverunni. 

 

iii) Upplýsingar um plöntuvarnarefnið skulu, ásamt öðrum viðeigandi upplýsingum og upplýsingum um 
örveruna, einkum nægja til að:  

 

 tilgreina hættutákn, hættuábendingar og viðeigandi hættu- og varnaðarsetningar sem skulu vera á 
umbúðum (ílátum) í því skyni að vernda umhverfið,  

 

 unnt sé að meta hættuna, sem steðjar að tegundum utan markhóps, til skemmri og lengri tíma – 
stofnum, líffélögum og ferlum, eftir því sem við á, 

 

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

iv) Nauðsynlegt er að skýra frá öllum hugsanlegum, skaðlegum áhrifum sem finnast við venjubundnar 
rannsóknir á umhverfisáhrifum og að gera þær viðbótarrannsóknir sem nauðsynlegar kunna að reynast til 
að rannsaka umrædda verkun, meta mikilvægi þessara áhrifa og skýra frá niðurstöðunum. 

 

v) Yfirleitt hafa flest þau gögn, sem varða áhrif á tegundir utan markhóps og krafist er til að 
plöntuvarnarefni séu leyfð, þegar verið lögð fram og metin við skráningu örverunnar eða örveranna í 
I. viðauka. 

 

vi) Ef gögn um váhrif eru nauðsynleg til að ákvarða hvort rannsókn skuli gerð skal nota gögnin sem aflað 
var í samræmi við ákvæði 9. þáttar í B-hluta III. viðauka. 

 

Við mat á váhrifum á lífverur þarf að taka tillit til allra upplýsinga sem máli skipta um plöntuvarnarefnið 
og örveruna. Nota ber færibreyturnar í þessum þætti eftir því sem þurfa þykir. Ef fyrirliggjandi gögn 
benda til þess að plöntuvarnarefnið hafi öflugri verkun en örveran verður að nota gögnin um áhrif 
plöntuvarnarefnisins á lífverur utan markhóps til að reikna viðeigandi hlutföll milli verkunar og váhrifa. 

 

vii) Til að auðvelda mat á marktækni niðurstaðna prófana ber, ef mögulegt er, að nota sama stofn hverrar 
tegundar í hinum ýmsu tilgreindu prófunum þar sem áhrif á lífverur utan markhóps eru könnuð.  

 

10.1. Áhrif á fugla 

 
Tilgreina skal sömu upplýsingar og lagðar eru fram í lið 8.1 í 8. þætti B-hluta II. viðauka ef ekki er unnt að 
segja fyrir um áhrif plöntuvarnarefnisins á grundvelli fyrirliggjandi gagna um örveruna nema færa megi rök 
fyrir því að ólíklegt sé að fuglar verði fyrir váhrifum. 
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10.2. Áhrif á vatnalífverur 

Tilgreina skal sömu upplýsingar og lagðar eru fram í lið 8.2 í 8. þætti B-hluta II. viðauka ef ekki er unnt að 
segja fyrir um áhrif plöntuvarnarefnisins á grundvelli fyrirliggjandi gagna um örveruna nema færa megi rök 
fyrir því að ólíklegt sé að vatnalífverur verði fyrir váhrifum. 

10.3. Áhrif á býflugur 

Tilgreina skal sömu upplýsingar og lagðar eru fram í lið 8.3 í 8. þætti B-hluta II. viðauka ef ekki er unnt að 
segja fyrir um áhrif plöntuvarnarefnisins á grundvelli fyrirliggjandi gagna um örveruna nema færa megi rök 
fyrir því að ólíklegt sé að býflugur verði fyrir váhrifum. 

10.4. Áhrif á liðdýr, önnur en býflugur 

Tilgreina skal sömu upplýsingar og lagðar eru fram í lið 8.4 í 8. þætti B-hluta II. viðauka ef ekki er unnt að 
segja fyrir um áhrif plöntuvarnarefnisins á grundvelli fyrirliggjandi gagna um örveruna nema færa megi rök 
fyrir því að ólíklegt sé að liðdýr, önnur en býflugur verði fyrir váhrifum. 

10.5. Áhrif á ánamaðka 

Tilgreina skal sömu upplýsingar og lagðar eru fram í lið 8.5 í 8. þætti B-hluta II. viðauka ef ekki er unnt að 
segja fyrir um áhrif plöntuvarnarefnisins á grundvelli fyrirliggjandi gagna um örveruna nema færa megi rök 
fyrir því að ólíklegt sé að ánamaðkar verði fyrir váhrifum.  

10.6.  Áhrif á örverur í jarðvegi 

Tilgreina skal sömu upplýsingar og lagðar eru fram í lið 8.6 í 8. þætti B-hluta II. viðauka ef ekki er unnt að 
segja fyrir um áhrif plöntuvarnarefnisins á grundvelli fyrirliggjandi gagna um örveruna nema færa megi rök 
fyrir því að ólíklegt sé að örverur í jarðvegi (utan markhóps) verði fyrir váhrifum. 

10.7. Viðbótarrannsóknir 

Nauðsynlegt er að leita sérfræðingsálits til að ákveða hvort þörf sé frekari rannsókna. Slík ákvörðun skal 
grundvallast á fyrirliggjandi upplýsingum um þetta og aðra þætti, einkum gögn um sérhæfni örverunnar og 
þau váhrif sem við má búast. Gagnlegar upplýsingar geta einnig fengist við athuganir sem gerðar eru í 
tengslum við prófanir á verkun. 

Sérstakan gaum skal gefa hugsanlegum áhrifum á lífverur sem finnast í náttúrunni og á lífverur sem hefur 
verið sleppt og gegna mikilvægu hlutverki í samþættum vörnum gegn skaðvöldum. Einkum skal taka tillit til 
samhæfis vörunnar við samþættar varnir gegn skaðvöldum. 

Viðbótarrannsóknir geta verið fólgnar í frekari rannsóknum á öðrum tegundum eða rannsóknum á síðari 
stigum, t.d. rannsóknir á völdum lífverum utan markhóps. 

Áður en þær rannsóknir hefjast skal umsækjandi leita eftir samþykki lögbærra yfirvalda fyrir þeirri tegund 
rannsóknar sem fyrirhugað er að gera. 

11. SAMANTEKT OG MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM 

Samantekt og mat á öllum gögnum, sem varða umhverfisáhrif, skal vera í samræmi við leiðbeiningar 
lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna að því er viðvíkur framsetningu á slíkri samantekt og mati. Í því skal vera 
nákvæmt og gagnrýnið mat á fyrrnefndum gögnum í ljósi viðeigandi viðmiðana og leiðbeininga um mat og 
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ákvörðunartöku, með sérstakri tilvísun til þeirrar hættu sem kann að steðja eða steðjar að umhverfinu og 
tegundum sem eru utan markhóps og til umfangs, gæða og áreiðanleika gagnagrunnsins. Einkum skal fjalla 
um eftirtalin viðfangsefni: 
 

 spá um dreifingu og afdrif í umhverfinu og þann tíma sem um ræðir, 
 

 sanngreiningu tegunda og stofna, sem eru utan markhóps og í hættu, og spá um umfang hugsanlegra 
váhrifa, 

 
 skilgreiningu á þeim varúðarráðstöfunum sem nauðsynlegar eru til að forðast mengun umhverfisins eða 

draga úr henni og til að vernda tegundir sem eru utan markhóps.“ 
 

 
 


