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                      TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2001/59/EB                       2006/EES/58/37 

frá 6. ágúst 2001 

um tuttugustu og áttundu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um 
samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu 
 hættulegra efna (*) 

 

 
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 
1967 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslu-
fyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra 
efna (1), eins og henni var síðast breytt með tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/33/EB (2), einkum 28. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í I. viðauka við tilskipun 67/548/EBE er skrá yfir 
hættuleg efni ásamt upplýsingum um flokkun og 
merkingu hvers efnis. Í ljósi nýjustu vísinda- og 
tækniþekkingar skal aðlaga skrána um hættuleg efni í 
viðaukanum að tækniframförum. Einkum er brýnt að 
bæta finnsku og sænsku heitunum við í töflur A og B 
í formála I. viðauka. Nauðsynlegt er að gera tækni-
legar leiðréttingar á sérstökum þáttum formálans í 
I. viðauka í útgáfum tilskipunarinnar á tilteknum 
tungumálum. Rétt þykir að birta uppfærða og 
endursamda útgáfu af formála I. viðauka. Enn fremur 
skal uppfæra skrána sjálfa og bæta við nýjum, 
tilkynntum efnum og öðrum efnum sem eru fyrir 
hendi. Breyta skal auðkenni, nafnakerfi, flokkun, 
merkingu og/eða styrkleikamörkum að því er varðar 
tiltekin efni til að endurspegla bætta tækniþekkingu. 
Fella skal brott færslur fyrir þrjú efni í skránni þar eð 
þau falla undir aðrar færslur. 

 

2) Í II. viðauka við tilskipun 67/548/EBE er skrá yfir 
tákn og hættuábendingar sem varða hættuleg efni og 
efnablöndur. Í III. viðauka við tilskipun 67/548/EBE 
er skrá yfir setningar sem gefa til kynna eðli hinnar 
sérstöku áhættu sem tengist hættulegum efnum og 
efnablöndum. Í IV. viðauka við tilskipun 67/548/EBE 
er skrá yfir setningar sem gefa til kynna 
viðvörunarorð sem varða hættuleg efni og 
efnablöndur. Bæta verður við finnska og sænska 
textanum í II., III. og IV. viðauka. Nauðsynlegt er að 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 225, 21.8.2001, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2004 frá 26. 
apríl 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 26.8.2004, bls. 25. 

(1) Stjtíð. EB 196, 16.8.1967, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 136, 8.6.2000, bls. 90. 

leiðrétta tæknileg atriði í sérstökum þáttum í II., III. 
og IV. viðauka í útgáfum tilskipunarinnar á tilteknum 
tungumálum. Rétt þykir að birta uppfærða og 
endursamda útgáfu II., III. og IV. viðauka. 

 

3) Samkvæmt 1. gr. í tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins  1999/33/EB (3) er Svíþjóð heimilt frá 
1. janúar 1999 til 31. desember 2000 að krefjast þess 
að viðbótarhættusetningin H340, sem er ekki tilgreind 
í III. viðauka, verði notuð fyrir efni, sem eru flokkuð 
sem krabbameinsvaldandi og eru í 3. flokki, í stað 
hættusetningarinnar H40. Sérfræðingar á vegum 
aðildarríkjanna hafa samþykkt að endurskoða texta 
hættusetningarinnar H40 þannig að hann taki til 
krabbameinsvaldandi efna í 3. flokki. Í III. viðauka 
skal bæta við nýrri hættusetningu, H68, sem er 
upphaflegur texti hættusetningarinnar H40 fyrir 
flokkun og merkingu stökkbreytandi efna í 3. flokki 
og skaðleg efni sem eru tilgreind í I. viðauka. Því skal 
breyta flokkun, merkingu og styrkleikamörkum í 
I. viðauka, þar sem H40 kemur við sögu, fyrir slík 
stökkbreytandi efni í 3. flokki og skaðleg efni. 

 

4) Í V. viðauka við tilskipun 67/548/EBE er mælt fyrir 
um aðferðir til að ákvarða eðlisefnafræðilega eigin-
leika, eiturhrif og visteiturhrif efna og efnablandna. 
Nauðsynlegt er að aðlaga viðaukann að tækni-
framförum. Í samræmi við tilskipun ráðsins 
86/609/EBE (4) þykir rétt að halda í lágmarki fjölda 
þeirra dýra sem eru notuð við tilraunir. Því skal fella 
brott kafla B.1 þar eð nú er unnt að nota aðrar aðferðir 
sem krefjast færri dýra. Tilhlýðilegt tillit skal tekið til 
aðferða sem eru viðurkenndar af hálfu þar til bærra 
alþjóðastofnana og sem þær mæla með. Þessu til 
samræmis skal endurskoða aðferðir, sem eru notaðar 
við ákvörðun á hálflangvinnum eiturhrifum við 
inntöku í köflum B.26 og B.27, og bæta við köflum 
  

________________  

(3)   Stjtíð. EB L 199, 30.7.1999, bls. 57. 
(4)   Stjtíð. EB L 358, 18.12.1986, bls. 1. 
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C.14 til C.20 um eiturhrif í umhverfinu í V. viðauka. 
Nauðsynlegt er að gera tæknilegar leiðréttingar á sér-
stökum þáttum V. viðauka á tilteknum tungumálum. 

 
5) Í VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE eru 

leiðbeiningar um flokkun og merkingu hættulegra 
efna og efnablandna. Nauðsynlegt er að laga við-
aukann að tækniframförum. Nauðsynlegt er að gera 
tæknilegar leiðréttingar á sérstökum þáttum í VI. við-
auka í útgáfum tilskipunarinnar á tilteknum tungumál-
um. Nauðsynlegt er að birta sérstaka kafla á finnsku 
og sænsku. Rétt þykir að birta uppfærða og 
endursamda útgáfu VI. viðauka sem inniheldur 
tilvísun í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
1999/45/EB frá 31. maí 1999 um samræmingu 
ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildar-
ríkjanna um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra 
efnablandna (1). 

 
6) Í samræmi við ákvæði tilskipunar 67/548/EBE skal 

tilkynna lögbærum yfirvöldum í aðildarríkjunum um 
öll ný efni áður en þau eru sett á markað með 
tilkynningu þar sem koma fram tilteknar upplýsingar, 
m.a. tækniskjöl. Að því er varðar ný efni, sem 
myndast við efnahvörf og ganga síðan inn í önnur 
efnahvörf og eru undir ströngu eftirliti (milliefni með 
takmörkuð váhrif), er það tæknilega réttlætanlegt og 
við hæfi að setja upp einfaldaða prófunaráætlun.  Með 
nútímatækni er unnt að tryggja að menn og umhverfi 
verði fyrir lágmarksváhrifum þar eð ferlið getur verið 
því sem næst afmarkað. 

 
7) Í tækniskjölunum skal vera að finna prófunaráætlun 

fyrir milliefni með takmörkuðum váhrifum sem veitir 
nauðsynlegar upplýsingar til að meta megi fyrirsjáan-
lega áhættu sem þau hafa í för með sér fyrir menn og 
umhverfi. Í VII. viðauka skal tilgreina innihald 
þessara tækniskjala og í VIII. viðauka skal vera ítar-
leg lýsing á frekari prófunum og rannsóknum sem 
nauðsynlegar kunna að reynast að því er varðar 
milliefni með takmörkuðum váhrifum sem eru sett á 
markað í miklu magni.  

 
8) Hugsanlega verður þörf á að endurskoða viðmiðanir-

nar fyrir tilkynningu á milliefnum með takmörkuðum 
váhrifum í ljósi tækniframfara og þeirrar reynslu sem 
fengist hefur af slíkum tilkynningum í samræmi við 
nýjar og sértækar kröfur sem mælt er fyrir um í 
þessari tilskipun. 

 
9) Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit 

nefndar um aðlögun að tækniframförum á tilskipunum 
um að ryðja úr vegi tæknilegum hindrunum í viðskipt-
um með hættuleg efni og efnablöndur. 

 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
Tilskipun 67/548/EBE er breytt sem hér segir: 
________________  

(1) Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, bls. 1. 

1. I. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Bæta skal finnsku og sænsku heitunum við í töflur A 
og B í formála I. viðauka. Sérstakir þættir formálans 
og töflur A og B í útgáfum tilskipunarinnar á 
tilteknum tungumálum skulu vera með tæknilegum 
leiðréttingum. Í stað formálans og taflna A og B 
komi I. viðauki A við þessa tilskipun. 

b) Í stað samsvarandi færslna komi færslurnar í 
I. viðauka B við þessa tilskipun. 

c) Færslurnar í I. viðauka C við þessa tilskipun verði 
felldar inn í hann. 

d) Færslurnar í I. viðauka D við þessa tilskipun falli 
brott. 

e) Færslunum í I. viðauka E við þessa tilskipun er 
breytt með því að í stað tilvísana í flokkun sem 
„stökkbreytivaldur í 3. flokki, H40“ komi „stökk-
breytivaldur í 3. flokki, H68“ og með því að í stað 
tilvísunar í merkinguna H40 komi tilvísun í H68. 

f) Færslunum í I. viðauka F við þessa tilskipun er 
breytt með því að í stað tilvísana í flokkun sem „Xn, 
H40“ komi „Xn, H68“ og með því að í stað 
tilvísunar í merkinguna H40 komi tilvísun í H68. 

g) Færslunum í I. viðauka G við þessa tilskipun er 
breytt með því að í stað tilvísana í styrkleikamörk 
sem „Xn, H40/20/21/22“ komi „Xn, H68/20/21/22“. 

h) Færslunum í I. viðauka H við þessa tilskipun er 
breytt með því að í stað tilvísana í styrkleikamörk 
sem „Xn, H20/21/22-40/20/21/22“ komi „Xn, 
H20/21/22-68/20/21/22“. 

i) Færslunum í I. viðauka I við þessa tilskipun er breytt 
með því að í stað tilvísana í flokkun sem 
„stökkbreytivaldur í 3. flokki, H40“ komi „stökk-
breytivaldur í 3. flokki, H68“. 

j) Færslunum í I. viðauka J við þessa tilskipun er 
breytt með því að í stað tilvísana í flokkun sem 
„stökkbreytivaldur í 3. flokki, H40“ komi „stökk-
breytivaldur í 3. flokki, H68“ og með því að bæta 
H68 við á merkimiðann. 

2. Í II. viðauka skal vera sænska og finnska útgáfan og 
tæknilegar leiðréttingar á útgáfum á tilteknum tungu-
málum. Í stað II. viðauka komi því 2. viðauki við þessa 
tilskipun. 

3. Í III. viðauka skal vera sænska og finnska útgáfan og 
tæknilegar leiðréttingar á útgáfum á tilteknum tungu-
málum. Í stað III. viðauka komi því 3. viðauki við þessa 
tilskipun. 

4. Í IV. viðauka skal vera sænska og finnska útgáfan og 
tæknilegar leiðréttingar á útgáfum á tilteknum tungu-
málum. Í stað IV. viðauka komi því 4. viðauki við þessa 
tilskipun. 
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5. V. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Kafli B.1 falli brott. 

b) Í stað yfirskriftar kafla B13/14 í ensku útgáfunni 
komi textinn í 5. viðauka A. 

c) Í stað síðustu setningarinnar í lið 1.4.2.2 í kafla B.39 
í frönsku útgáfunni komi textinn í 5. viðauka B. 

d) Í stað jöfnunnar í síðustu setningunni í lið 1.7.1.6 í 
kafla B.41 í ensku útgáfunni komi textinn í 
5. viðauka C. 

e) Prófunaraðferðinni fyrir hálflangvinn eiturhrif við 
inntöku hjá nagdýrum er breytt í samræmi við 
5. viðauka D við þessa tilskipun sem komi í stað 
kafla B.26. 

f) Prófunaraðferðinni fyrir hálflangvinn eiturhrif við 
inntöku hjá öðrum dýrum en nagdýrum er breytt í 
samræmi við 5. viðauka E við þessa tilskipun sem 
komi í stað kafla B.27. 

g) Nýju prófunaraðferðirnar sjö fyrir eiturhrif í 
umhverfinu, sem er að finna í 5. viðauka F við þessa 
tilskipun, bætist við í C-hluta. 

6. Í VI. viðauka skal vera sænska og finnska útgáfan og 
tæknilegar leiðréttingar á útgáfum á tilteknum tungu-
málum ásamt frekari og nákvæmari, tæknilegum upp-
færslum. Í stað VI. viðauka komi því 6. viðauki við 
þessa tilskipun. 

7. Í VII. viðauka A skulu vera tækniskjöl sem innihalda 
prófunaráætlun fyrir milliefni með takmörkuðum váhrif-
um sem veitir nauðsynlegar upplýsingar til að meta 
megi fyrirsjáanlega áhættu fyrir menn og umhverfi. Því 
er VII. viðauka A breytt sem hér segir: 

a) textanum í 7. viðauka A við þessa tilskipun er skotið 
inn á undan þætti 0 í VII. viðauka A; 

b) textanum í 7. viðauka B við þessa tilskipun er skotið 
inn aftast í VII. viðauka A. 

8. Í VIII. viðauka skulu vera upplýsingar um frekari 
prófanir og rannsóknir sem e.t.v. verður krafist vegna 
milliefna með takmörkuðum váhrifum sem eru sett á 
markað í miklu magni. Því er VIII. viðauka breytt sem 
hér segir: 
a) textanum í 8. viðauka A við þessa tilskipun er skotið 

inn milli fyrirsagnanna „Stig 1“ og „Eðlisefnafræði-
legar rannsóknir“ í VIII. viðauka; 

b) textanum í 8. viðauka B við þessa tilskipun er skotið 
inn milli fyrirsagnanna „Stig 2“ og „Eiturefnafræði-
legar rannsóknir“ í VIII. viðauka. 

2. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta fyrir 30. júlí 2002 
nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að til-
skipun þessari. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórn-
inni þegar í stað. 

2. Aðildarríkin skulu beita þeim lögum og stjórnsýslufyrir-
mælum sem um getur í 1. mgr.: 

a) frá og með 30. júlí 2002 eða fyrr að því er varðar 
hættuleg efni; 

b) frá og með 30. júlí 2002 að því er varðar efnablöndur 
sem falla ekki undir gildissvið tilskipunar ráðsins 
91/414/EBE (1) eða tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 98/8/EB (2); 

c) frá og með 30. júlí 2004 að því er varðar efnablöndur 
sem falla undir gildissvið tilskipunar 91/414/EBE eða 
tilskipunar 98/8/EB. 

 
Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 
3. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum, sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til, og samanburðartöflu milli þessarar 
tilskipunar og ákvæða landslaga sem samþykkt hafa verið. 
 

3. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 6. ágúst 2001. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1. 
(2)   Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1. 
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1. VIÐAUKI A 

 

FORMÁLI I. VIÐAUKA 

 
Inngangur 
 
I. viðauki er skrá yfir hættuleg efni sem felld hafa verið undir samhæfða flokkun og merkingu í bandalaginu í 
samræmi við aðferðina sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. þessarar tilskipunar. 
 
Tölusetning færslna 
 
Í I. viðauka eru færslurnar skráðar eftir sætistölu þess frumefnis sem ræður mestu um eiginleika efnanna. Skrá yfir 
frumefnin, eftir sætistölu, er að finna í töflu A. Vegna fjölbreytileika lífrænna efna hafa þau verið flokkuð með 
venjulegum hætti eins og sýnt er í töflu B. 
 
Skrárnúmer hvers efnis um sig er í mynd tölustafarunu af eftirfarandi gerð: ABC-RST-VW-Y þar sem: 
 
— ABC er annaðhvort sætistala þess frumefnis sem ræður mestu um eiginleika efnisins (með einu eða tveimur 

núllum fyrir framan til uppfyllingar) eða venjulegt flokksnúmer lífrænna efna, 
 
— RST er raðtala efnisins í röðinni ABC, 
 
— VW gefur til kynna í hvaða formi efnið er framleitt eða markaðssett, 
 
— Y er vartala sem er reiknuð í samræmi við ISBN (International Standard Book Number). 
 
Til dæmis er skrárnúmer natríumklórats 017-005-00-9. 
 
Þegar um er að ræða hættuleg efni úr EINECS-skránni (Evrópuskrá yfir markaðssett íðefni, Stjtíð. EB C 146A, 
15.6.1990) er EINECS-númerið látið fylgja. Sú tala er sjö tölustafa runa af gerðinni XXX-XXX-X og hefst á 200-
001-8. 
 
Þegar um er að ræða hættuleg efni sem tilkynnt hefur verið um samkvæmt ákvæðum þessarar tilskipunar er látið 
fylgja númer efnisins í ELINCS-skránni (Evrópuskrá yfir tilkynnt efni). Sú tala er sjö tölustafa runa af gerðinni XXX-
XXX-X og hefst á 400-010-9. 
 
Þegar um er að ræða hættuleg efni í NLP-skránni (skránni yfir efni sem flokkast ekki lengur sem fjölliður) (skjal frá 
skrifstofu opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna, 1997, ISBN 92-827-8995-0) er NLP-númerið látið fylgja. 
Sú tala er sjö tölustafa runa af gerðinni XXX-XXX-X og hefst á 500-001-0. 
 
Einnig fylgir númer í CAS-skránni (Chemical Abstracts Service) til að auðveldara sé að sanngreina efnið. Rétt er að 
veita því athygli að EINECS-númerið nær yfir bæði vatnsfríar og vatnaðar myndir hvers efnis en iðulega eru CAS-
númer fyrir vatnsfríar og vatnaðar myndir mismunandi. CAS-númerið, sem hér er tilgreint, á við vatnsfríar myndir 
eingöngu og því lýsir CAS-númerið efninu ekki alltaf með sömu nákvæmni og EINECS-númerið. 
 
Yfirleitt eru EINECS-, ELINCS-, CAS- eða NLP-númer ekki tekin með í færslum sem ná til fleiri en fjögurra 
mismunandi efna. 
 
Nafnakerfi 
 
Hættuleg efni skulu auðkennd, þar sem unnt er, með viðeigandi EINECS-, ELINCS- eða NLP-heitum. Ef efni eru 
ekki skráð í EINECS-, ELINCS- eða NLP-skránni eru þau auðkennd með efnaheiti sem hlotið hefur alþjóðlega 
viðurkenningu (t.d. ISO, IUPAC). Í sumum tilvikum er bætt við almennu heiti efnisins. 
 
Óhreinindi, aukefni og smávægilegir efnisþættir eru venjulega ekki nefndir nema þeir vegi þungt við flokkun efnisins. 
 
Á sumum efnum er gefin lýsingin blanda af A og B. Slíkar færslur vísa til einnar tiltekinnar blöndu. Í sumum 
tilvikum, þ.e. þegar nauðsynlegt er að lýsa sérstaklega efninu sem er markaðssett, eru tilgreind hlutföll helstu efna í 
blöndunni. 
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Fyrir sum efni er tilgreint tiltekið hreinleikahlutfall. Efni, sem hafa að geyma hærra hlutfall af virku efni (t.d. lífrænu 
peroxíði), eru ekki tekin með í I. viðauka og kunna að hafa aðra varasama eiginleika (t.d. sprengifimi). Þegar ákveðin 
styrkleikamörk eru nefnd eiga þau við efnið eða efnin sem um getur í færslunni. Þegar um er að ræða færslur þar sem 
efnablöndum eða efnum er lýst með tilteknum hreinleika eiga mörkin við efnið eins og því er lýst í I. viðauka en ekki 
við hreint efni. 
 
Í a-lið 2. mgr. 23. gr. er þess krafist, þegar um er að ræða efni sem skráð eru í I. viðauka, að heiti efnisins á 
merkimiðanum sé eitt þeirra heita sem tilgreind eru í þessum viðauka. Fyrir tiltekin efni hefur verið bætt við 
upplýsingum í hornklofum til að auðveldara verði að sanngreina þau. Þessar viðbótarupplýsingar þurfa ekki að koma 
fram á merkimiðanum. 
 
Í ákveðnum færslum er vísað til óhreininda. Dæmi um það er efni með númer 607-190-00-X: 
metýlakrýlamíðmetoxýasetat (sem inniheldur ≥ 0,1% akrýlamíð). Í slíkum tilvikum er tilvísunin í sviganum hluti af 
heitinu og skal hún koma fram á merkimiðanum. 
 
Í ákveðnum færslum er vísað til efnaflokka. Dæmi um það er efni með númer 006-007-00-5: „blásýra (sölt af ... ) 
nema flókin sýaníð á borð við ferrósýaníð, ferrísýaníð og kvikasilfursoxýsýaníð“. Fyrir einstök efni, sem heyra undir 
þessar færslur, skal nota EINECS-heitið eða annað heiti sem hlotið hefur alþjóðlega viðurkenningu. 
 
Snið færslna 
 
Eftirtaldar upplýsingar fylgja hverju efni í I. viðauka: 
 
a) flokkun: 
 

i) flokkun er í því fólgin að setja efni í einn eða fleiri hættuflokka (samkvæmt skilgreiningum í 2. mgr. 2. gr. 
tilskipunar ráðsins 92/32/EBE (Stjtíð. EB L 154, 5.6.1992, bls. 1)) og úthluta því viðeigandi hættusetningu 
eða -setningum. Flokkunin ræður ekki aðeins miklu um merkingu efnisins heldur einnig um aðrar ráðstafanir 
samkvæmt lögum og reglugerðum um hættuleg efni; 

 
ii) Flokkunin fyrir hvern hættuflokk er venjulega sett fram sem auðkennistafir sem segja til um hættuflokkinn 

ásamt viðeigandi hættusetningu eða -setningum. Í sumum tilvikum (þ.e. þegar um er að ræða efni sem eru 
flokkuð sem eldfim eða næmandi og sum efni sem eru flokkuð sem hættuleg umhverfinu) kemur þó 
hættusetningin ein fram; 

 
iii) hér að aftan eru auðkennisstafir fyrir hvern hættuflokk: 
 

— sprengifimt: E 

— eldnærandi: O 

— afar eldfimt: F+ 

— mjög eldfimt: F 

— eldfimt: H10 

— mjög eitrað: T+ 

— eitrað: T 

— hættulegt heilsu: Xn 

— ætandi: C 

— ertandi: Xi 

— ofnæmisvaldandi: H42 og/eða H43 

— krabbameinsvaldandi: flokkur krabbameinsvalda (1) 

— stökkbreytandi: flokkur stökkbreytivalda (1) 

— skaðleg áhrif á æxlun: flokkur æxlunarskaðvalda (1) 

— hættulegt umhverfinu: N og/eða H52, H53, H59; 
 
iv) viðbótarhættusetningar, sem úthlutað hefur verið til að lýsa öðrum eiginleikum (sjá liði 2.2.6 og 3.2.8 í 

merkingarleiðbeiningunum), koma fram jafnvel þótt þær séu formlega ekki hluti af flokkuninni. 
 
(1) Flokkur krabbameinsvalda, stökkbreytivalda og æxlunarskaðvalda (þ.e. 1., 2. eða 3.) er tekinn fram eftir því sem við á. 
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b) merking, þ.m.t.: 
 

i) bókstafur sem efninu er úthlutað í samræmi við II. viðauka (sjá c-lið 2. mgr. 23. gr.). Bókstafurinn verður 
auðkennisstafur fyrir táknið og hættuábendinguna (ef þeim er úthlutað); 

 
ii) hættusetningar sem eru tilgreindar með tölum á eftir bókstafnum H og gefa til kynna eðli hinna sérstöku 

áhættuþátta í samræmi við III. viðauka (sjá d-lið 2. mgr. 23. gr.). Milli talnanna kemur annaðhvort: 

 
— bandstrik (-) til að tilgreina sjálfstæðar hættusetningar varðandi sérstaka áhættuþætti, eða 
 
— skástrik (/) til að mynda samtengdar hættusetningar, í einni setningu, um hina sérstöku áhættuþætti eins og 

sett er fram í III. viðauka; 
 
iii) varnaðarsetningar, sem eru tilgreindar með tölum á eftir bókstafnum V og gefa til kynna æskilegar 

varúðarráðstafanir í samræmi við IV. viðauka (sjá e-lið 2. mgr. 23. gr.). Milli talnanna kemur á sama hátt 
annaðhvort bandstrik eða skástrik. Orðalag æskilegra varúðarráðstafana er tilgreint í IV. viðauka. 
Varnaðarsetningarnar, sem tilgreindar eru, eiga eingöngu við efni; þegar um efnablöndur er að ræða eru 
setningar valdar í samræmi við venjubundnar reglur. 

 
Athugið að sumar varnaðarsetningar er skylt að nota fyrir tiltekin hættuleg efni og efnablöndur sem seld eru 
almenningi. 

 
Skylt er að nota V1, V2 og V45 fyrir öll mjög eitruð, eitruð og ætandi efni og efnablöndur sem seld eru 
almenningi. 

 
Skylt er að nota V2 og V46 fyrir öll önnur hættuleg efni og efnablöndur sem eru seld almenningi nema þau 
sem aðeins hafa verið flokkuð sem hættuleg umhverfinu. 

 
Varnaðarsetningarnar V1 og V2 eru sýndar í svigum í I. viðauka og þær má því aðeins vanta á merkimiðann 
að efnið eða efnablandan sé seld til iðnaðarnota eingöngu. 

 
c) styrkleikamörk og tilheyrandi flokkun sem er nauðsynleg til að unnt sé að flokka hættulegar efnablöndur, sem 

innihalda efnið, í samræmi við tilskipun 1999/45/EB. 
 

Ef annað er ekki tekið fram eru styrkleikamörkin hundraðshlutar af þyngd efnisins, reiknuð út frá heildarþyngd 
efnablöndunnar. 

 
Ef beitt er hefðbundinni aðferð við að meta heilsufarshættu en engin styrkleikamörk eru gefin upp skal notast við 
styrkleikamörkin í II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB (Stjtíð. EB. L 200, 30.7.1999, 
bls. 1) og ef beitt er hefðbundinni aðferð við mat á hættu fyrir umhverfið skal notast við mörkin í III. viðauka. 

 
Almennar skýringar 
 
Efnaflokkar 
 
Í I. viðauka er að finna nokkurn fjölda færslna fyrir efnaflokka. Í slíkum tilvikum eiga kröfur um flokkun og merkingu 
við öll efni sem lýsingin tekur til ef þau eru markaðssett, enda séu þau tilgreind í EINECS- eða ELINCS-skránni. Ef 
efni, sem er fært undir tilteknum efnaflokki, er að finna sem óhreinindi í öðru efni skal taka tillit til þeirra krafna um 
flokkun og merkingu, sem er lýst í þeirri færslu, við merkingu efnisins. 
 
Í sumum tilvikum eru gerðar kröfur um flokkun og merkingu tiltekinna efna sem annars féllu undir efnaflokkinn. Þá 
er í I. viðauka sérstök færsla fyrir efnið og færslunni fyrir efnaflokkinn fylgir athugasemdin „nema efnanna sé getið 
annars staðar í þessum viðauka“. 
 
Í sumum tilvikum getur tiltekið efni fallið undir fleiri en eina færslu fyrir efnaflokk. Blýoxalat (EINECS-númer 212-
413-5) fellur t.d. bæði undir efnaflokkinn blýsambönd (skrárnúmer 082-001-00-6) og undir sölt af oxalsýru (607-007-
00-3). Í þessum tilvikum endurspeglar merking efnisins merkingar beggja efnaflokka. Í tilvikum, þar sem tilgreind er 
mismunandi flokkun fyrir sömu hættuna, er flokkunin, sem felur í sér ströngustu flokkunina, notuð á merkimiða 
tiltekna efnisins (sjá liðinn „Aths. A“ hér á eftir). 
 
Þær færslur í I. viðauka, sem eiga við sölt (hverju nafni sem þau nefnast), taka til bæði vatnsfrírra og vatnaðra salta 
nema annað sé sérstaklega tekið fram. 
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Efni sem bera ELINCS-númer 
 
Þau efni í I. viðauka, sem bera ELINCS-númer, hafa verið tilkynnt í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar. 
Framleiðandi eða innflytjandi, sem hefur ekki tilkynnt þessi efni áður, verður að vísa til ákvæða þessarar tilskipunar 
ætli hann sér að markaðssetja efnin. 
 
Skýring á athugasemdum um sanngreiningu, flokkun og merkingu efna 
 
Aths. A: 
 
Heiti efnisins verður að koma fram á merkimiðanum og skal nota eitt þeirra heita sem tilgreind eru í I. viðauka (sjá 
a-lið 2. mgr. 23. gr.). 
 
Í I. viðauka eru stundum notaðar almennar lýsingar á borð við „-sambönd“ eða „-sölt“. Í þeim tilvikum ber 
framleiðanda eða hverjum þeim sem markaðssetur slíkt efni að skrá rétt efnaheiti á merkimiðann þar sem tilhlýðilegt 
tillit er tekið til kaflans sem ber yfirskriftina „Flokkunarkerfi“ í inngangsorðunum: 
 
Dæmi: fyrir BeCl2: (EINECS-númer 232-116-4) beryllíumklóríð. 
 
Í tilskipuninni er þess einnig krafist að tákn, hættuábendingar og H- og V-setningar, sem eru notuð fyrir hvert þessara 
efna, séu þau sem tilgreind eru í I. viðauka (c-, d- og e-liður 2. mgr. 23. gr.). 
 
Þegar efni tilheyra einum tilteknum efnaflokki í I. viðauka skulu tákn, hættuábendingar og H- og V-setningar, sem eru 
notuð fyrir hvert þessara efna, vera þau sem eru tilgreind í viðeigandi færslum í I. viðauka. 
 
Þegar efni tilheyra fleiri en einum efnaflokki í I. viðauka skulu tákn, hættuábendingar og H- og V-setningar, sem eru 
notuð fyrir hvert þessara efna, vera þau sem eru tilgreind í báðum viðeigandi færslum í I. viðauka. Ef flokkunin er 
mismunandi fyrir færslurnar tvær er flokkunin, sem endurspeglar ströngustu hættuflokkunina, notuð. 
 
Dæmi: 
 
fyrir efni AB – engin sérstök færsla í I. viðauka: 
 

Efnaflokkur í I. viðauka fyrir efnasambönd með A: 

Æxlunarskaðvaldar í 1. fl.; H61   æxlunarskaðvaldar í 3. fl.; H62 Xn; H20/22 H33 N; H50-53 
 

Efnaflokkur í I. viðauka fyrir efnasambönd með B: 

Krabbameinsvaldandi í 1. fl.; H45     T; H23/25     N; H51-53 
 

Efnið AB flokkast því á eftirfarandi hátt: 

Krabbameinsvaldar í 1. fl.; H45  æxlunarskaðvaldar í 1. fl.; H61 æxlunarskaðvaldar í 3. fl.; H62 T; H23/25 
H33   N; H50-53. 
 

Aths. B: 
 
Sum efni, t.d. sýrur og basar, eru markaðssett sem vatnslausnir í mismunandi styrk og þarf því að merkja þessar 
lausnir með mismunandi hætti þar eð hættan er breytileg og ræðst af styrk lausnarinnar hverju sinni. 
 
Fyrir efni í I. viðauka, sem eru merkt athugasemd B, er notuð almenn merking, t.d.: „…% saltpéturssýra“. 
 
Í slíkum tilvikum verður framleiðandi, eða hver sá sem markaðssetur efnið sem vatnslausn, að tiltaka styrk 
vatnslausnarinnar í hundraðshlutum á merkimiðanum. 
 
Dæmi: 45% saltpéturssýra. 
 
Ef annað er ekki tekið fram er miðað við að styrkurinn sé reiknaður sem þyngdarhlutfall. 
 
Heimilt er að bæta við upplýsingum (t.d. eðlisþyngd, Baumé-gráðum) eða lýsandi orðum (t.d. rjúkandi eða ís-). 
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Aths. C: 
 
Sum lífræn efni má markaðssetja annaðhvort sem tiltekið myndbrigði eða sem blöndu myndbrigða. 
 
Í I. viðauka er stundum notað almennt heiti, t.d. „xýlenól“. 
 
Í slíkum tilvikum verður framleiðandi eða hver sá sem markaðssetur efnið að tiltaka á merkimiðanum hvort efnið er 
tiltekið myndbrigði (a) eða blanda myndbrigða (b). 
 
Dæmi: a) 2,4-dímetýlfenól 
 

b) xýlenól (blanda myndbrigða). 
 
Aths. D: 
 
Ákveðin efni, sem hafa tilhneigingu til sjálfkrafa fjölliðunar eða niðurbrots, eru yfirleitt markaðssett í stöðugu formi. 
Þau eru skráð í slíku formi í I. viðauka við þessa tilskipun.  
 
Slík efni eru þó stundum markaðssett í óstöðugu formi. Þá verður framleiðandi eða hver sá sem markaðssetur efnið að 
tiltaka á merkimiðanum heiti efnisins ásamt orðinu „óstöðugur“. 
 
Dæmi : metakrýlsýra (óstöðug). 
 
Aths. E: 
 
Efni, sem hafa sérstök áhrif á heilbrigði manna (sbr. 4. kafla VI. viðauka) og eru flokkuð sem krabbameinsvaldandi, 
stökkbreytandi og/eða efni sem hafa skaðleg áhrif á æxlun, 1. eða 2. flokkur, fá athugasemd E ef þau eru einnig 
flokkuð sem mjög eitruð (T+), eitruð (T) eða hættuleg heilsu (Xn). Fyrir þessi efni skal orðið „einnig“ standa á undan 
hættusetningunum H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H39, H68 (getur valdið varanlegu heilsutjóni), 
H48 og H65 og öllum samsetningum þessara hættusetninga. 
 
 
Dæmi: H45-23 „Getur valdið krabbameini. Einnig eitrað við innöndun.“ 
 

H46-27/28 „Getur valdið arfgengum skaða. Einnig mjög eitrað í snertingu við húð og við inntöku.“ 
 
Aths. F: 
 
Þetta efni getur innihaldið stöðgara. Ef stöðgarinn breytir hættulegum eiginleikum efnisins, eins og þeir eru tilgreindir 
á merkimiðanum í I. viðauka, skal merkingin vera í samræmi við reglur um merkingu hættulegra efnablandna. 
 
Aths. G: 
 
Þetta efni má markaðssetja í sprengifimu ástandi og verður þá að meta það með viðeigandi prófunaraðferðum og á 
merkimiðanum skulu vera upplýsingar um sprengifimi þess. 
 
Aths. H: 
 
Flokkun og merkimiði fyrir þetta efni gildir um þann eða þá hættulegu eiginleika, sem tilgreindir eru í 
hættusetningunni eða -setningunum, ásamt þeim hættuflokki eða -flokkum sem tilgreindir eru. Kröfurnar í 6. gr. 
þessarar tilskipunar um framleiðendur, dreifingaraðila og innflytjendur þessa efnis gilda um alla aðra þætti flokkunar 
og merkingar. Endanlegi merkimiðinn skal vera í samræmi við kröfurnar í 7. lið VI. viðauka við þessa tilskipun. 
 
Þessi athugasemd á aðeins við um tiltekin efni sem eru unnin úr kolum eða olíu og tiltekna efnaflokka í I. viðauka. 
 
Aths. J: 
 
Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,1% af 
benseni (EINECS-númer 200-753-7), miðað við þyngd. Þessi athugasemd á aðeins við tiltekin, flókin efni í I. viðauka 
sem eru unnin úr kolum og olíu. 



Nr. 58/1284 23.11.2006EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

Aths. K: 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvald ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,1% af 
1,3-bútadíeni (EINECS-númer 203-450-8), miðað við þyngd. Ef efnið er ekki flokkað sem krabbameinsvaldur skal 
nota a.m.k. varnaðarsetningar (2-)9-16. Þessi athugasemd á aðeins við tiltekin, flókin efni í I. viðauka sem eru unnin 
úr olíu. 

Aths. L: 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvald ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 3% af 
dímetýlsúlfoxíðútdrætti, þegar mælt er samkvæmt aðferðinni IP 346. Þessi athugasemd á aðeins við tiltekin, flókin 
efni í I. viðauka sem eru unnin úr olíu. 

Aths. M: 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvald ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,005% af 
bensó[a]pýreni (EINECS-númer 200-028-5), miðað við þyngd.  Þessi athugasemd á aðeins við tiltekin, flókin efni í 
I. viðauka sem eru unnin úr kolum. 

Aths. N: 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvald ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á 
að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur. Þessi athugasemd á aðeins við tiltekin, flókin efni í 
I. viðauka sem eru unnin úr olíu. 

Aths. P: 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvald ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,1% af 
benseni (EINECS-númer 200-753-7), miðað við þyngd. 

Ef efnið er flokkað sem krabbameinsvaldur skal einnig nota aths. E. 

Ef efnið er ekki flokkað sem krabbameinsvaldur skal nota að minnsta kosti varnaðarsetningarnar (2-)23-24-62. 

Þessi athugasemd á aðeins við tiltekin, flókin efni í I. viðauka sem eru unnin úr olíu. 

Aths. Q: 

Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvald ef unnt er að sýna fram á að efnið uppfylli eitt af 
eftirfarandi skilyrðum: 

— stutt prófun á lífniðurbroti við innöndun hefur leitt í ljós að trefjar, sem eru lengri en 20 µm, hafa veginn 
helmingunartíma sem er styttri en 10 dagar, eða  

— stutt prófun á lífniðurbroti við ídreypingu í barka hefur leitt í ljós að trefjar, sem eru lengri en 20 µm, hafa veginn 
helmingunartíma sem er styttri en 40 dagar, eða  

— viðeigandi prófun í kviðarholi hefur ekki leitt í ljós aukna krabbameinsvaldandi virkni, eða  

— hæfilega langvinn prófun við innöndun hefur ekki sýnt fram á nein sjúkdómsvaldandi áhrif eða illkynja breytingar 
sem skipta máli. 

Aths. R: 

Trefjar þurfa ekki að flokkast sem krabbameinsvaldur ef þær hafa lengdarvegið faldmeðaltal þvermáls yfir 6 µm, að 
frádregnum tveimur staðalskekkjum faldmeðaltalsins. 

Aths. S: 

Ekki er endilega þörf á að merkja þetta efni skv. 23. gr. (sjá 8. lið í VI. viðauka). 
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Skýring á athugasemdum um merkingu efnablandna 

Athugasemdirnar, sem birtast hægra megin við styrkmörkin, hafa eftirfarandi merkingu: 

Aths. 1: 

Styrkurinn, sem gefinn er upp, eða almennu styrkleikamörkin í tilskipun 1999/45/EB, ef enginn styrkur er gefinn upp, 
er hundraðshluti þyngdar málmfrumefnis, reiknaður út frá heildarþyngd efnablöndunnar. 

Aths. 2: 

Styrkur ísósýanats, sem gefinn er upp, er hundraðshluti þyngdar óbundinnar einliðu, reiknaður út frá heildarþyngd 
efnablöndunnar. 

Aths. 3: 

Styrkurinn, sem gefinn er upp, er hundraðshluti þyngdar krómatjóna, leystra í vatni, reiknaður út frá heildarþyngd 
efnablöndunnar. 

Aths. 4: 

Efnablöndur, sem innihalda þessi efni, verður að flokka sem hættulegar heilsu með H65 ef þær samrýmast 
viðmiðunum í lið 3.2.3. í VI. viðauka. 

Aths. 5: 

Styrkleikamörk fyrir loftkenndar efnablöndur eru gefin sem rúmmálshlutfall. 

Aths. 6: 

Úthluta skal efnablöndum, sem innihalda þessi efni, H67 ef þær samrýmast viðmiðunum í lið 3.2.8 í VI. viðauka. 

Þessi athugasemd hættir að gilda frá þeim degi þegar viðmiðanirnar, sem varða notkun H67 og sem kveðið er á um í 
tilskipun 1999/45/EB, öðlast gildi. 
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Hægt er að nálgast töflur A og B í viðauka 1A og viðauka 1B, 1C, 
1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 2, 3, 4, 5A, 5B og 5C í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins með því að smella hér.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0059&from=PL#page=11
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5. VIÐAUKI D

B.26. PRÓFUN Á HÁLFLANGVINNUM EITURHRIFUM VIÐ INNGJÖF

90 DAGA RANNSÓKN Á EITURHRIFUM HJÁ NAGDÝRUM EFTIR ENDURTEKNA SKAMMTA VIÐ 
INNGJÖF

1. AÐFERÐ

Þessi prófun á hálflangvinnum eiturhrifum við inngjöf er sama aðferð og OECD TG 408 (1998).

1.1. INNGANGUR

Við mat á eitureiginleikum íðefnis má ákvarða hálflangvinn eiturhrif við inngjöf eftir endurtekna skammta 
eftir að frumupplýsinga um eiturhrif hefur verið aflað úr prófunum á bráðum eiturhrifum eða 28 daga 
prófunum á eiturhrifum við endurtekna skammta. Í 90 daga rannsókninni fást upplýsingar um hugsanlega 
hættu á heilsutjóni vegna endurtekinna váhrifa í langan tíma, þ.e. skeiðið eftir að vanið hefur verið undan og 
vaxtarskeiðið þar til fullorðinsaldri er náð. Rannsóknin veitir upplýsingar um helstu eiturhrif, um marklíffæri 
og hvort um uppsöfnun er að ræða og hún getur gert kleift að meta þau váhrif, sem valda engum merkjan-
legum, skaðlegum áhrifum og nota má til að velja skammtastærðir fyrir langtímarannsóknir, og fastsetja 
viðmiðanir um öryggi vegna váhrifa á menn.

Í aðferðinni er lögð sérstök áhersla á taugafræðilega endapunkta og hún veitir vísbendingar um ónæmisfræðileg 
áhrif og um áhrif á æxlun. Enn fremur er lögð áhersla á vandlega, klíníska athugun á dýrunum til að afla 
eins mikilla upplýsinga og unnt er. Þessi rannsókn ætti að gera kleift að sanngreina íðefni sem geta haft 
taugaeiturhrif eða haft áhrif á ónæmiskerfið eða á æxlun og leitt til frekari rannsókna.

Sjá einnig almennan inngang að B-hluta.

1.2. SKILGREININGAR

Skammtur: það magn prófunarefnis sem er gefið. Skammtur er gefinn upp sem þyngd (g, mg) prófunarefnis 
eða sem þyngd prófunarefnis á hverja þyngdareiningu tilraunadýrs (t.d. mg/kg) eða sem stöðugur styrkur í 
fóðri (milljónarhlutar, ppm).

Skömmtun: almennt hugtak sem er notað um skammt, hversu oft hann er gefinn og hve lengi.

NOAEL: skammstöfun á ,,no observed adverse effect level“ (mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif) sem 
er stærsti skammtur þar sem ekki koma fram nein skaðleg áhrif sem tengjast meðferðinni.

1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐAR

Nokkrum hópum tilraunadýra er gefið prófunarefnið daglega í stigvaxandi skömmtum, tiltekin skammtastærð 
fyrir hvern hóp í 90 daga. Dýrin eru skoðuð vandlega á inngjafartímabilinu til að kanna hvort einkenna 
eiturhrifa verði vart. Dýr, sem drepast eða eru aflífuð meðan prófunin stendur yfir, eru krufin og þegar prófun 
lýkur eru eftirlifandi dýr aflífuð og krufin.

1.4. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI

1.4.1. Dýrin undirbúin

Nota skal heilbrigð dýr sem hafa verið látin laga sig að umhverfisaðstæðum á rannsóknarstofunni í a.m.k. 5 
daga og hafa ekki verið notuð áður í tilraunum. Dýrunum skal lýst að því er varðar tegund, stofn, uppruna, 
kyn, þyngd og/eða aldur. Dýr skulu valin af handahófi í samanburðar- og meðferðarhópana. Koma skal 
búrunum þannig fyrir að staðsetning þeirra hafi sem minnst áhrif. Hvert dýr fær sitt eigið kenninúmer.



23.11.2006 Nr. 58/1427EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1.4.2. Tilreiðsla skammta

Dýrunum er gefið prófunarefnið í inngjafarslöngu eða í fóðri eða drykkjarvatni. Aðferðin við gjöf um munn 
ræðst af því hver tilgangurinn með rannsókninni er og eðlisefnafræðilegum eiginleikum prófunarefnisins.

Ef nauðsyn krefur er prófunarefnið leyst upp eða blandað í sviflausn með heppilegu burðarefni. Mælt er 
með því að nota helst vatnslausnir eða sviflausnir í vatni, ef þess er kostur, en að öðrum kosti olíulausnir 
eða ýrulausnir í olíu (t.d. maísolíu) en að þeim slepptum geta lausnir í öðrum burðarefnum komið til greina. 
Ef notuð eru önnur burðarefni en vatn skulu eitureiginleikar þeirra vera þekktir. Ákvarða skal stöðugleika 
prófunarefnisins við þau skilyrði sem ríkja þegar það er gefið.

1.4.3. Prófunarskilyrði

1.4.3.1. Tilraunadýr

Rottur eru ákjósanlegustu tilraunadýrin þótt einnig megi nota aðrar tegundir nagdýra, t.d. mýs. Nota skal ung, 
heilbrigð, fullvaxin dýr af algengum rannsóknarstofustofni. Kvendýrin mega hvorki hafa gotið né vera með 
fangi. Skömmtun ætti að hefjast eins fljótt og hægt er eftir að dýrin eru vanin af spena og í öllum tilvikum áður 
en þau ná níu vikna aldri. Í upphafi tilraunarinnar skulu dýrin vera sem jöfnust að þyngd og ekki víkja meira 
en ± 20% frá meðalþyngd hvors kyns um sig. Ef rannsókn er undanfari langtímarannsóknar á langvinnum 
eiturhrifum er mælt með því að dýr af sama stofni og uppruna séu notuð í báðum rannsóknunum.

1.4.3.2. Fjöldi og kyn

Nota skal minnst 20 dýr (10 kvendýr og 10 karldýr) fyrir hverja skammtastærð. Ef áform eru um að aflífa 
á dýr í tilrauninni skal fjölga tilraunadýrum sem nemur þeim fjölda dýra sem ætlunin er að aflífa fyrir lok 
tilraunarinnar. Á grunni fyrri vitneskju um íðefni eða skylt, hliðstætt efni skal vega það og meta að bæta við 
tíu dýra fylgihópi (fimm af hvoru kyni) í samanburðarhópnum og í þeim hópi sem fær stærsta skammtinn og 
fylgjast með þeim, að loknu meðferðartímabilinu, til að kanna hvort eiturhrif ganga til baka og hvort einhver 
eiturhrif verði viðvarandi. Lengd þessa tímabils að lokinni meðferð skal ráðast af þeim áhrifum sem menn 
vilja fylgjast með.

1.4.3.3. Skammtastærðir

Nota skal a.m.k. þrjá misstóra skammta og samskeiða samanburðarhóp nema um markprófun sé að ræða (sjá 
lið 1.4.3.4). Skammtastærðir geta byggst á niðurstöðum úr rannsóknum með endurteknum skömmtum eða 
rannsókn sem er gerð til að finna hæfilegar skammtastærðir og taka skal tillit til hvers kyns eiturefnafræðilegra 
gagna og gagna um eiturefnaferli sem liggja fyrir að því er varðar prófunarefnið eða skyld efni. Við val 
á stærsta skammtinum skal það haft að leiðarljósi, ef eðlisefnafræðilegir eiginleikar eða líffræðileg áhrif 
prófunarefnisins hamla því ekki, að kalla fram eiturhrif en hvorki dauða né miklar þjáningar. Velja skal 
skammta, sem fara stigminnkandi, til að sýna fram á vensl svörunar og skammtastærða og ákvarða mörk 
um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (NOAEL). Oft er ákjósanlegt að nota stuðulinn 2–4 þegar bil milli 
stigminnkandi skammta eru ákveðin og oft er betra að bæta fjórða prófunarhópnum við en að nota mjög stór 
bil á milli skammtastærða (t.d. stærri en sem nemur stuðlinum 6–10).

Samanburðarhópurinn skal ekki hafa fengið meðferð eða hann skal eingöngu fá burðarefni ef burðarefni er notað 
við gjöf prófunarefnisins. Dýrin í samanburðarhópnum skulu fá sömu meðferð og dýrin í tilraunahópunum, 
að öðru leyti en því að þau fá ekki prófunarefnið. Ef burðarefni er notað skal gefa samanburðarhópnum 
stærsta skammt sem er notaður af burðarefninu. Ef prófunarefni er gefið með fóðrinu og það veldur því að 
dregur úr fóðuráti getur verið gagnlegt að fóðra samanburðarhóp samhliða til að geta fundið út hvort minna 
át stafi af því að prófunarefnið hefur áhrif á bragðgæði fóðursins eða hvort það stafi af eiturhrifum.

Hafa skal í huga eftirfarandi eiginleika burðarefnisins og annarra aukefna, eftir því sem við á: áhrif á frásog, 
dreifingu, efnaskipti eða geymd prófunarefnisins, áhrif á efnaeiginleika prófunarefnisins, sem geta breytt 
eitureiginleikum þess, og áhrif á vatnsdrykkju eða fóðurát eða næringarástand dýranna.

1.4.3.4. Markprófun

Ef engin merkjanleg, skaðleg áhrif koma fram í prófun með einni skammtastærð sem er a.m.k. 1000 mg/
kg líkamsþyngdar á dag, þar sem notaðar eru sömu verklagsreglur og er lýst fyrir þessa rannsókn, og ef 
eiturhrifa er ekki að vænta samkvæmt gögnum um efni sem eru skyld að byggingu kann fullnaðarrannsókn 
með þremur skammtastærðum að teljast ónauðsynleg. Markprófunin gildir nema þegar váhrif á menn benda 
til þess að nota þurfi stærri skammt.
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1.5. FRAMKVÆMD PRÓFUNAR

1.5.1. Gjöf skammta

Dýrunum er gefið prófunarefnið alla daga vikunnar í 90 daga. Færa skal rök fyrir því ef önnur tilhögun 
er á gjöf skammta, t.d. ef gefið er fimm daga í viku. Ef prófunarefnið er gefið með slöngu skal það gert í 
einum skammti með magaslöngu eða annarri heppilegri inngjafarslöngu. Stærð prófunardýrsins ræður því 
hve mikinn vökva má gefa inn í einu. Rúmmálið ætti ekki að vera meira en 1 ml/100 g líkamsþyngdar 
nema um sé að ræða vatnslausnir en þá má gefa 2 ml/100 g líkamsþyngdar. Ef ekki er um að ræða ertandi 
eða ætandi efni sem venjulega hafa í för með sér þeim mun meiri áhrif sem styrkurinn er meiri skal halda 
rúmmáli efnisins sem jöfnustu með því að stilla styrk þess þannig að rúmmálið haldist stöðugt hver sem 
skammtastærðin er.

Þegar um er að ræða efni sem eru gefin inn með fóðri eða drykkjarvatni er áríðandi að tryggja að magn 
prófunarefnisins raski ekki venjulegu næringar- og vökvajafnvægi. Ef prófunarefni er gefið inn með fóðri á 
annaðhvort að nota fastan styrk (í milljónarhlutum) í fóðrinu eða fasta skammtastærð miðað við líkamsþyngd 
dýranna; taka skal fram hvor kosturinn er valinn. Ef efnið er gefið með magaslöngu skal gefa skammtinn á 
sama tíma á hverjum degi og stilla hann eftir þörfum þannig að skammtastærð sé alltaf sú sama miðað við 
líkamsþyngd dýrsins. Ef 90 daga rannsókn er undanfari langtímarannsóknar á eiturhrifum skal fóðrið vera 
það sama í báðum rannsóknum.

1.5.2. Athuganir

Athugunartímabilið skal vera a.m.k. 90 dagar. Dýrum í fylgihópi, sem ætlaður er til framhaldsathugana, skal 
haldið án meðferðar í hæfilegan viðbótartíma til að kanna hvort eiturhrif hverfa eða eru varanleg.

Gera skal almennar, klínískar athuganir a.m.k. einu sinni á dag, helst á sama tíma eða sömu tímum á hverjum 
degi, og hafa það í huga hvenær vænta má hámarksáhrifa af inngjöfinni. Klínískt ástand dýranna skal skráð. 
Öll dýr skulu skoðuð, að jafnaði kvölds og morgna og a.m.k. tvisvar á dag alla daga, með tilliti til dauðra 
eða deyjandi dýra.

Gera skal ítarlegar, klínískar athuganir á öllum dýrunum, a.m.k. einu sinni fyrir fyrstu váhrif (til að koma megi 
við samanburði hjá hverju einstöku dýri), og a.m.k. vikulega eftir það. Þessar athuganir skulu gerðar utan við 
búr dýranna, helst í stöðluðu rými og alltaf á sömu tímum. Þær skulu vandlega skráðar og helst skal styðjast 
við stigakerfi sem prófunarstofan hefur skilgreint vandlega. Reynt skal eftir megni að sjá til þess að skilyrði 
við athuganirnar breytist sem minnst. Athuganirnar skulu m.a. beinast að breytingum í húð, feldi, augum, 
slímhúð, merkjum um seytingu og úrgangslosun og ósjálfráðri starfsemi (til dæmis táramyndun, hárrisi, 
stærð sjáaldurs og óeðlilegri öndun). Einnig skal skrá breytingar á göngulagi, líkamsstöðu og viðbrögð við 
meðhöndlun, svo og vöðvakippi og vöðvaspennu, staðnað atferli (t.d. ef dýrin snyrta sig í sífellu eða ganga 
stöðugt í hringi) eða afbrigðilegt atferli (t.d. sjálfssköddun eða ef dýrin ganga aftur á bak) (1. heimild).

Augnskoðun, með augnspegli eða öðru jafngildu tæki við hæfi, skal gerð áður en prófunarefnið er gefið og í 
lok rannsóknarinnar og helst skal skoða öll dýrin en a.m.k. dýrin í þeim hópi sem fær stærsta skammtinn og 
í samanburðarhópnum. Ef breytingar greinast í augum dýranna skulu öll dýrin skoðuð.

Undir lok váhrifatímabilsins, en aldrei fyrr en í 11. viku, skal meta viðbrögð við áreiti af ýmsu tagi (1. 
heimild) (t.d. hljóð- eða sjónrænt áreiti og áreiti á stöðu- og hreyfiskynfæri) (2., 3. og 4. heimild) og einnig 
skal meta gripstyrk (5. heimild) og hreyfistarfsemi (6. heimild). Nánari lýsing á tilhöguninni, sem fylgja má, 
er að finna í þeim heimildum sem vísað er til. Hins vegar má einnig notast við annars konar tilhögun en vísað 
er til.

Sleppa má athugunum á starfrænum þáttum, sem gera á undir lok rannsóknarinnar, ef gögn um starfræna 
þætti liggja fyrir úr öðrum rannsóknum og daglegar, klínískar athuganir hafa ekki leitt ekki í ljós neina 
starfræna skerðingu.

Í undantekningartilvikum má einnig sleppa athugun á starfrænum þáttum þegar um er að ræða hópa sem sýna 
svo greinileg merki um eiturhrif að það myndi hafa veruleg áhrif á niðurstöðurnar úr prófun á starfrænum 
þáttum.
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1.5.2.1. Líkamsþyngd og fóðurát/vatnsdrykkja

Öll dýr skulu vigtuð a.m.k. vikulega. Mæla skal fóðurát a.m.k. vikulega. Ef prófunarefnið er gefið með 
drykkjarvatni skal einnig mæla vatnsdrykkju vikulega. Vatnsdrykkja skal einnig metin í rannsóknum þar sem 
prófunarefnið er gefið með fóðri eða með magaslöngu og breyting getur orðið á vatnsdrykkju.

1.5.2.2. Blóðfræði og klínísk lífefnafræði

Blóðsýni skulu tekin og geymd, ef við á, við viðeigandi skilyrði og tilgreina skal þá staði þar sem sýnin 
eru tekin. Undir lok prófunartímabilsins eru sýni tekin rétt áður en dýrin eru aflífuð eða í tengslum við 
aflífunina.

Í lok prófunartímabilsins, og þegar sýni eru tekin í framvindu tilraunarinnar, skal rannsaka eftirfarandi 
blóðfræðilega þætti: blóðkornaskil, blóðrauðastyrk, rauðkornafjölda, heildarhvítkornafjölda og deilitalningu 
hvítkorna, blóðflögufjölda og storknunarhæfni og storknunartíma blóðs.

Klínískar, lífefnafræðilegar mælingar skulu gerðar á blóðsýnum, sem tekin eru úr dýrunum rétt áður en þau 
eru aflífuð eða í tengslum við aflífun þeirra (að undanskildum þeim sem finnast dauðvona og/eða eru aflífuð 
í tilrauninni), til að rannsaka helstu eiturhrif í vefjum, einkum áhrif á nýru og lifur. Taka má sýni í framvindu 
tilraunarinnar, eins og í blóðfræðilegum rannsóknum, til klínískra, lífefnafræðilegra prófana. Mælt er með því 
að dýrin séu látin fasta nóttina áður en blóðsýnin eru tekin (1. heimild). Greiningar á blóðvökva og blóðvatni 
skulu gerðar á eftirfarandi þáttum: natríum, kalíum, glúkósa, heildarkólesteróli, þvagefni, köfnunarefni úr 
þvagefni í blóði, kreatíníni, heildarprótíni og albúmíni og á a.m.k. tveimur ensímum sem geta bent til áhrifa á 
lifrarfrumur (t.d. alanínamínótransferasa, aspartatamínótransferasa, basískum fosfatasa, gammaglútamýltrans-
peptíðasa og sorbítólvetnissvipti). Bæta má við greiningum á öðrum ensímum (úr lifur eða öðrum líffærum) 
og gallsýrum sem geta undir tilteknum kringumstæðum gefið gagnlegar upplýsingar.

Valfrjálst er hvort eftirfarandi greiningar eru gerðar á þvagsýnum, sem tekin eru með tímasettri söfnun þvags, 
í síðustu viku rannsóknarinnar til ákvörðunar á: útliti, rúmmáli, osmólalstyrk eða eðlisþyngd, pH-gildi, 
prótíni, glúkósa og blóði/blóðkornum.

Að auki kemur til álita að rannsaka sermimerki sem benda til almennra vefjaskemmda. Aðrar greiningar, 
sem skulu gerðar ef þekktir eiginleikar prófunarefnisins geta haft, eða búist er við að þeir hafi, áhrif á 
tilsvarandi efnaskiptamynstur, ná yfir kalsíum, fosfór, þríglýseríð við föstu, tiltekin hormón, methemóglóbín 
og kólínesterasa. Greina þarf þessa þætti þegar um er að ræða efni í tilteknum flokkum eða eftir því sem við 
á í hverju einstöku tilviki.

Almennt þarf tilhögun að vera sveigjanleg eftir dýrategundum og þeim áhrifum tiltekins efnis sem koma 
fram og/eða búist er við.

Ef rannsóknarsöguleg grunngögn eru ófullnægjandi skal vega og meta hvort greina skuli blóðfræðilegar og 
klínískar, lífefnafræðilegar breytur áður en skammtagjöf hefst; að jafnaði er ekki farið fram á að þessara 
gagna sé aflað áður en meðferð hefst (7. heimild).

1.5.2.3. Stórsæ krufning

Fara skal fram gagnger, stórsæ krufning á öllum dýrum í rannsókninni og skal m.a. rannsaka vandlega yfirborð 
líkamans, öll op og einnig kúpuhol, brjósthol og kviðarhol og innihald þeirra. Losa skal alla viðloðandi vefi 
frá lifur, nýrum, nýrnahettum, eistum, eistalyppum, legi, eggjastokkum, hóstarkirtli, milta, heila og hjarta 
allra dýranna (að undanskildum þeim sem finnast dauðvona og/eða eru aflífuð í tilrauninni), eftir því sem við 
á, og þessi líffæri skulu vigtuð blaut eins fljótt og hægt er eftir krufningu, þ.e. áður en þau þorna.

(1) Við allmargar mælingar á sermi og blóðvökva, einkum þegar glúkósi er mældur, er betra að láta dýrin fasta yfir nótt. Aðalástæðan 

er sú að óhjákvæmilega verða niðurstöður breytilegri ef dýrin eru ekki látin fasta og það getur falið þau áhrif sem eru lítt áberandi 

og gert túlkun erfiðari. Á hinn bóginn gæti fasta yfir nótt haft áhrif á almenn efnaskipti dýranna og það getur truflað dagleg 

váhrif frá prófunarefninu, einkum í rannsóknum þar sem efnið er gefið með fóðri. Ef dýrin eru látin fasta yfir nótt skulu klínískar, 

lífefnafræðilegar mælingar gerðar eftir að athuganir á starfrænum þáttum hafa farið fram.
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Varðveita skal eftirfarandi vefi og líffæri í þeim festingarmiðli sem er heppilegastur, bæði fyrir viðkomandi 
vefjategund eða líffæri og fyrirhugaðar, vefjameinafræðilegar rannsóknir: allar stórsæjar vefjaskemmdir, 
heila (helstu svæði, þ.m.t. stórheili, litli heili og mænukylfa/brú), mænu (þrjá hluta hennar: hálshluta, 
hlutann fyrir miðri brjóstgrind og lendahluta), heiladingul, skjaldkirtil, kalkkirtla, hóstarkirtil, vélinda, 
munnvatnskirtla, maga, smáþarma og ristil (þ.m.t. eitilfrumufláka í smáþörmum (Peyer’s patches)), lifur, 
bris, nýru, nýrnahettur, milta, hjarta, barka og lungu (varðveitt með fyllingu af festiefni og síðan ídýfingu), 
ósæð, kynkirtla, leg, aukalíffæri kynkerfis, mjólkurkirtla kvendýra, blöðruhálskirtil, þvagblöðru, gallblöðru 
(í músum), eitla (helst einn eitil nálægt inngjafarleiðinni og annan langt frá henni til að greina áhrif í öllum 
líkamanum), úttaug (set- eða sköflungstaug), helst í námunda við viðkomandi vöðva, og sneið af beinmerg 
(og/eða nýlegt beinmergssýni), húð og augu (hafi breytingar greinst við augnskoðun). Niðurstöður, bæði 
klínískar og aðrar, geta sýnt fram á að rannsaka þurfi fleiri vefi. Einnig skal varðveita öll líffæri sem líkur eru 
á að séu marklíffæri út frá þekktum eiginleikum prófunarefnisins.

1.5.2.4. Vefjameinafræði

Framkvæma skal gagngera, vefjameinafræðilega rannsókn á líffærum og vefjum sem eru varðveitt úr dýrum 
í samanburðarhópnum og hópnum sem fær stærsta skammtinn. Þessar rannsóknir skulu einnig ná til dýra úr 
öllum öðrum skammtahópum ef breytingar, sem rekja má til meðferðarinnar, koma fram í hópnum sem fær 
stærsta skammtinn.

Rannsaka skal allar stórsæjar vefjaskemmdir.

Ef notaður er fylgihópur skal gera vefjameinafræðilega rannsókn á þeim vefjum og líffærum þar sem merki 
finnast um eiturhrif í tilraunahópunum.

2. GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

2.1. GÖGN

Skrá skal gögn um hvert einstakt dýr. Auk þess skal taka öll gögn saman í töflu þar sem fram kemur, fyrir 
hvern hóp í prófuninni, fjöldi dýra við upphaf prófunarinnar, fjöldi dýra sem drepast meðan á prófun stendur 
eða eru aflífuð af mannúðarástæðum, tímasetning dauðsfalla eða aflífana af mannúðarástæðum, fjöldi þeirra 
sem sýna merki um eiturhrif, lýsing á þeim einkennum sem koma fram um eiturhrif, þ.m.t. hvenær þau koma 
fram, hve lengi þau standa og hve alvarleg eiturhrifin eru, í hve mörgum dýrum vefjaskemmdir koma fram, 
hvers kyns vefjaskemmdirnar eru og hundraðshluti dýranna með hverja tegund vefjaskemmda.

Þegar við á skal meta tölulegar niðurstöður með heppilegri og almennt viðurkenndri tölfræðilegri aðferð. 
Velja skal tölfræðilegu aðferðirnar og gögnin, sem á að greina, um leið og tilhögun rannsóknarinnar er 
ákveðin.

2.2. PRÓFUNARSKÝRSLA

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

2.2.1. Prófunarefni:

— eðlisástand, hreinleiki og eðlisefnafræðilegir eiginleikar,

— gögn til sanngreiningar

— burðarefni (ef við á): rök fyrir vali á burðarefni ef það er ekki vatn.

2.2.2. Prófunartegund

— tegund og stofn,

— fjöldi, aldur og kyn dýra,
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— uppruni, aðbúnaður, fóður o.s.frv.,

— þyngd hvers dýrs við upphaf prófunar.

2.2.3. Prófunarskilyrði:

— rök fyrir vali á skammtastærð,

— lýsing á samsetningu prófunarefnisins/blöndun í fóður, styrk efnisins og stöðugleika og einsleitni 

blöndunnar;

— upplýsingar um það hvernig prófunarefnið er gefið,

— raunskammtastærð (mg/kg líkamsþyngdar á dag) og stuðull til að umreikna styrk prófunarefnisins (í 

milljónarhlutum) í fóðri/drykkjarvatni yfir í raunskammtastærð ef við á,

— upplýsingar um gæði fóðurs og vatns.

2.2.4. Niðurstöður:

— líkamsþyngd og breytingar á líkamsþyngd;

— fóðurát og vatnsdrykkja, ef við á,

— upplýsingar um eiturefnasvörun eftir kyni og skammtastærð, þ.m.t. merki um eiturhrif;

— eðli þeirra atriða sem koma fram við klíníska athugun, alvarleiki þeirra og varanleiki (hvort þau eru 

afturkræf eða ekki),

— niðurstöður úr augnskoðun,

— mat á starfsemi skynfæra, gripstyrk og hreyfistarfsemi (liggi fyrir upplýsingar um þau atriði),

— blóðprófanir með viðkomandi viðmiðunargildum,

— klínískar, lífefnafræðilegar prófanir með viðkomandi viðmiðunargildum,

— líkamsþyngd við aflífun og þyngd líffæra og þyngdarhlutföll milli líffæra og líkama,

— niðurstöður krufningar,

— nákvæm lýsing á niðurstöðum úr vefjameinafræðilegum rannsóknum,

— gögn um frásog, liggi þau fyrir,

— tölfræðileg úrvinnsla niðurstaðna, ef við á.

Umfjöllun um niðurstöður.

Niðurstöður.
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5. VIÐAUKI E

B.27.  PRÓFUN Á HÁLFLANGVINNUM EITURHRIFUM VIÐ INNGJÖF

90 DAGA RANNSÓKN Á EITURHRIFUM HJÁ DÝRUM, ÖÐRUM EN NAGDÝRUM, EFTIR 
ENDURTEKNA SKAMMTA VIÐ INNGJÖF

1. AÐFERÐ

Þessi prófun á hálflangvinnum eiturhrifum við inngjöf er sama aðferð og OECD TG 409 (1998).

1.1. INNGANGUR

Við mat á eitureiginleikum íðefnis má ákvarða hálflangvinn eiturhrif við inngjöf eftir endurtekna skammta 
eftir að frumupplýsinga um eiturhrif hefur verið aflað úr prófunum á bráðum eiturhrifum eða 28 daga 
prófunum á eiturhrifum við endurtekna skammta. Í 90 daga rannsókninni fást upplýsingar um hugsanlega 
hættu á heilsutjóni vegna endurtekinna váhrifa í langan tíma, þ.e. skeiðið þegar vöxtur er hraður og fram 
til fyrsta hluta fullorðinsskeiðs. Rannsóknin veitir upplýsingar um helstu eiturhrif, um marklíffæri og hvort 
um uppsöfnun er að ræða og hún getur gert kleift að meta þau váhrif, sem valda engum merkjanlegum, 
skaðlegum áhrifum og nota má til að velja skammtastærðir fyrir langtímarannsóknir, og fastsetja viðmiðanir 
um öryggi vegna váhrifa á menn.

Prófunaraðferðin gerir kleift að greina skaðleg áhrif vegna váhrifa íðefnis hjá dýrategundum, sem eru ekki 
nagdýr, og hún skal aðeins notuð:

— ef áhrif, sem fram hafa komið í öðrum rannsóknum, benda til þess að þörf sé á nánari upplýsingum/
lýsingu á eiginleikum í annarri tegund, sem er ekki nagdýr, eða

— ef rannsóknir á eiturefnaferlum benda til þess að tiltekin tegund, sem er ekki nagdýr, sé heppilegasta 
tilraunadýrið eða

— ef önnur sértæk rök réttlæta að notuð sé dýrategund sem er ekki nagdýr.

Sjá einnig almennan inngang að B-hluta.

1.2. SKILGREININGAR

Skammtur: það magn prófunarefnis sem er gefið. Skammtur er gefinn upp sem þyngd (g, mg) prófunarefnis 
eða sem þyngd prófunarefnis á hverja þyngdareiningu tilraunadýrs (t.d. mg/kg) eða sem stöðugur styrkur í 
fóðri (milljónarhlutar).

Skömmtun: almennt hugtak sem er notað um skammt, hversu oft hann er gefinn og hve lengi.

NOAEL: skammstöfun á ,,no observed adverse effect level“ (mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif) sem 
er stærsti skammtur þar sem ekki koma fram nein skaðleg áhrif sem tengjast meðferðinni.

1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐAR

Nokkrum hópum tilraunadýra er gefið prófunarefnið daglega í stigvaxandi skömmtum, tiltekin skammtastærð 
fyrir hvern hóp í 90 daga. Dýrin eru skoðuð vandlega á inngjafartímabilinu til að kanna hvort einkenna 
eiturhrifa verði vart. Dýr, sem drepast eða eru aflífuð meðan prófunin stendur yfir, eru krufin og þegar prófun 
lýkur eru eftirlifandi dýr aflífuð og krufin.

1.4. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI

1.4.1. Val á dýrategund

Ef tilraunadýrið er ekki nagdýr verður hundur venjulega fyrir valinu og hann á að vera af skilgreindu kyni; 
oft verður bíkill (beagle) fyrir valinu. Einnig er heimilt að nota önnur dýr, t.d. svín eða dvergsvín (mini-
pigs). Ekki er mælt með því að prímatar séu notaðir en ef svo er skal færa rök fyrir valinu. Nota skal ung og 
heilbrigð dýr og ef um hunda er að ræða skal helst hefja skammtagjöf við 4–6 mánaða aldur og eigi síðar en 
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þegar þeir eru níu mánaða. Ef rannsókn er undanfari langtímarannsóknar á langvinnum eiturhrifum er mælt 
með því að dýr af sömu tegund eða kyni séu notuð í báðum rannsóknunum.

1.4.2. Dýrin undirbúin

Nota skal heilbrigð, ung dýr sem hafa verið látin laga sig að umhverfisaðstæðum á rannsóknarstofunni og 
hafa ekki verið notuð áður í tilraunir. Lengd aðlögunarinnar skal ráðast af þeirri dýrategund, sem valin er 
til prófunar, og af uppruna dýranna. Mælt er með því að lengdin sé a.m.k. fimm dagar, ef um er að ræða 
hunda eða svín, sem eru sérstaklega ræktuð í ræktunarstöð á staðnum, og a.m.k. tvær vikur ef um er að ræða 
aðfengin dýr. Dýrunum skal lýst að því er varðar tegund, stofn, uppruna, kyn, þyngd og/eða aldur. Dýr skulu 
valin af handahófi í samanburðar- og tilraunahópana. Koma skal búrunum þannig fyrir að staðsetning þeirra 
hafi sem minnst áhrif. Hvert dýr fær sitt eigið kenninúmer.

1.4.3. Tilreiðsla skammta

Prófunarefnið má gefa með fóðri eða drykkjarvatni, með magaslöngu eða í hylkjum. Aðferðin við gjöf um munn 
ræðst af því hver tilgangurinn með rannsókninni er og eðlisefnafræðilegum eiginleikum prófunarefnisins.

Ef nauðsyn krefur er prófunarefnið leyst upp eða haft sem sviflausn í heppilegu burðarefni. Mælt er með 
því að nota helst vatnslausnir eða sviflausnir í vatni, ef þess er kostur, en að öðrum kosti olíulausnir eða 
ýrulausnir í olíu (t.d. maísolíu) en að þeim slepptum geta lausnir með öðrum burðarefnum komið til greina. 
Ef notuð eru önnur burðarefni en vatn skulu eitureiginleikar þeirra vera þekktir. Ákvarða skal stöðugleika 
prófunarefnisins við þau skilyrði sem ríkja þegar það er gefið.

1.5. FRAMKVÆMD PRÓFUNAR

1.5.1. Fjöldi og kyn dýra

Nota skal minnst átta dýr (fjögur kvendýr og fjögur karldýr) fyrir hverja skammtastærð. Ef áform eru um að 
aflífa dýr í tilrauninni skal fjölga tilraunadýrum sem nemur þeim fjölda dýra sem ætlunin er að aflífa fyrir 
lok tilraunarinnar. Fjöldi dýra í lok rannsóknarinnar skal nægja til þess að meta megi eiturhrif á markvissan 
hátt. Á grunni fyrri vitneskju um efnið eða skylt, hliðstætt efni skal vega það og meta að bæta við átta dýra 
fylgihópi (fjórum af hvoru kyni) í samanburðarhópnum og í þeim hópi sem fær stærsta skammtinn og fylgjast 
með þeim, að loknu meðferðartímabilinu, til að kanna hvort eiturhrif ganga til baka og hvort einhver einkenni 
eiturhrifa verði viðvarandi. Lengd þessa tímabils að lokinni meðferð skal ráðast af þeim áhrifum sem menn 
vilja fylgjast með.

1.5.2. Skömmtun

Nota skal a.m.k. þrjá misstóra skammta og samskeiða samanburðarhóp nema um markprófun sé að ræða 
(sjá lið 1.5.3). Skammtastærðir geta byggst á niðurstöðum úr rannsóknum með endurteknum skömmtum 
eða rannsóknum sem eru gerðar til að finna hæfilegar skammtastærðir og taka skal tillit til hvers kyns 
eiturefnafræðilegra gagna og gagna um eiturefnaferli sem liggja fyrir að því er varðar prófunarefnasambandið 
eða skyld efni. Við val á stærsta skammtinum skal það haft að leiðarljósi, ef eðlisefnafræðilegir eiginleikar 
eða líffræðileg áhrif prófunarefnisins hamla því ekki, að kalla fram eiturhrif en hvorki dauða né miklar 
þjáningar. Velja skal skammta, sem fara stigminnkandi, til að sýna fram á vensl svörunar og skammtastærða 
og ákvarða mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif. Oft er ákjósanlegt að nota stuðulinn 2–4 þegar bil milli 
stigminnkandi skammta eru ákveðin og oft er betra að bæta fjórða prófunarhópnum við en að nota mjög stór 
bil á milli skammtastærða (t.d. stærri en sem nemur stuðlinum 6–10).

Samanburðarhópurinn skal ekki hafa fengið meðferð eða hann skal eingöngu fá burðarefni ef burðarefni er notað 
við gjöf prófunarefnisins. Dýrin í samanburðarhópnum skulu fá sömu meðferð og dýrin í tilraunahópunum, 
að öðru leyti en því að þau fá ekki prófunarefnið. Ef burðarefni er notað skal gefa samanburðarhópnum 
stærsta skammt sem er notaður af burðarefninu. Ef prófunarefni er gefið með fóðrinu og það veldur því að 
dregur úr fóðuráti getur verið gagnlegt að fóðra samanburðarhóp samhliða til að geta fundið út hvort minna 
át stafi af því að prófunarefnið hefur áhrif á bragðgæði fóðursins eða hvort það stafi af eiturhrifum.
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Hafa skal í huga eftirfarandi eiginleika burðarefnisins og annarra aukefna, eftir því sem við á: áhrif á frásog, 
dreifingu, efnaskipti eða geymd prófunarefnisins, áhrif á efnaeiginleika prófunarefnisins, sem geta breytt 
eitureiginleikum þess, og áhrif á vatnsdrykkju eða fóðurát eða næringarástand dýranna.

1.5.3. Markprófun

Ef engin merkjanleg, skaðleg áhrif koma fram í prófun með einni skammtastærð sem er a.m.k. 1000 mg/
kg líkamsþyngdar á dag, þar sem notaðar eru sömu verklagsreglur og er lýst fyrir þessa rannsókn, og ef 
eiturhrifa er ekki að vænta samkvæmt gögnum um efni, sem eru skyld að byggingu, kann fullnaðarrannsókn 
með þremur skammtastærðum að teljast ónauðsynleg. Markprófunin gildir nema þegar váhrif á menn benda 
til þess að nota þurfi stærri skammt.

1.5.4. Gjöf skammta

Dýrunum er gefið prófunarefnið alla daga vikunnar í 90 daga. Færa skal rök fyrir því ef önnur tilhögun er á 
gjöf skammta, t.d. ef gefið er fimm daga í viku. Ef prófunarefnið er gefið með slöngu skal það gert í einum 
skammti með magaslöngu eða heppilegri inngjafarslöngu. Stærð prófunardýrsins ræður því hve mikinn 
vökva má gefa inn í einu. Að öllu jöfnu skal rúmmálið haft eins lítið og komast má af með. Ef ekki er um að 
ræða ertandi eða ætandi efni, sem venjulega hafa í för með sér þeim mun meiri áhrif sem styrkurinn er meiri, 
skal halda rúmmáli efnisins sem jöfnustu með því að stilla styrk þess þannig að rúmmálið haldist stöðugt 
hver sem skammtastærðin er.

Þegar um er að ræða efni sem eru gefin inn með fóðri eða drykkjarvatni er áríðandi að tryggja að magn 
prófunarefnisins raski ekki venjulegu næringar- og vökvajafnvægi. Ef prófunarefni er gefið inn með fóðri á 
annaðhvort að nota fastan styrk (í milljónarhlutum) í fóðrinu eða fasta skammtastærð miðað við líkamsþyngd 
dýranna; tilgreina skal þann kost sem er valinn. Ef efnið er gefið með magaslöngu eða í hylkjum skal gefa 
skammtinn á sama tíma á hverjum degi og jafna hann eftir þörfum þannig að skammtastærð sé alltaf sú sama 
miðað við líkamsþyngd dýranna. Ef 90 daga rannsókn er undanfari langtímarannsóknar á eiturhrifum skal 
fóðrið vera það sama í báðum rannsóknum.

1.5.5. Athuganir

Athugunartímabilið skal vera a.m.k. 90 dagar. Dýrum í fylgihópi, sem ætlaður er til framhaldsathugana, skal 
haldið án meðferðar í hæfilegan viðbótartíma til að kanna hvort eiturhrif eru afturhverf eða varanleg.

Gera skal almennar, klínískar athuganir a.m.k. einu sinni á dag, helst á sama tíma eða sömu tímum á hverjum 
degi, og hafa það í huga hvenær vænta má hámarksáhrifa af inngjöfinni. Klínískt ástand dýranna skal skráð. 
Öll dýr skulu skoðuð, að jafnaði kvölds og morgna og a.m.k. tvisvar á dag alla daga, með tilliti til dauðra 
eða deyjandi dýra.

Gera skal ítarlegar, klínískar athuganir á öllum dýrunum, a.m.k. einu sinni fyrir fyrstu váhrif (til að koma 
megi við samanburði hjá hverju einstöku dýri), og a.m.k. vikulega eftir það. Þessar athuganir skulu gerðar, 
verði því við komið, utan við búr dýranna, í stöðluðu rými og helst alltaf á sömu tímum. Reynt skal eftir 
megni að sjá til þess að skilyrði við athuganirnar breytist sem minnst. Skrá skal öll merki um eiturhrif, þ.m.t. 
hvenær þau koma fram, hversu alvarleg þau eru og hve lengi þau vara. Athuganirnar skulu m.a. beinast að 
breytingum í húð, feldi, augum, slímhúð, merkjum um seytingu og úrgangslosun og ósjálfráðri starfsemi (til 
dæmis táramyndun, hárrisi, stærð sjáaldurs og óeðlilegri öndun). Einnig skal skrá breytingar á göngulagi, 
líkamsstöðu og viðbrögð við meðhöndlun, svo og vöðvakippi og vöðvaspennu, staðnað atferli (til dæmis ef 
dýrin snyrta sig í sífellu eða ganga stöðugt í hring) eða hvers kyns annað afbrigðilegt atferli.

Augnskoðun, með augnspegli eða öðru jafngildu tæki við hæfi, skal gerð áður en prófunarefnið er gefið og 
við lok rannsóknarinnar og helst skal skoða öll dýrin en a.m.k. dýrin í þeim hópi sem fær stærsta skammtinn 
og í samanburðarhópnum. Ef breytingar, sem tengjast meðferðinni, greinast í augum dýranna skulu öll dýrin 
skoðuð.
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1.5.5.1. Líkamsþyngd og fóðurát/vatnsdrykkja

Öll dýr skulu vigtuð a.m.k. vikulega. Mæla skal fóðurát og vatnsdrykkju a.m.k. vikulega. Ef prófunarefnið er 
gefið með drykkjarvatni skal einnig mæla vatnsdrykkju vikulega. Vatnsdrykkja skal einnig metin í rannsóknum 
þar sem prófunarefnið er gefið með fóðri eða með magaslöngu og breyting getur orðið á vatnsdrykkju.

1.5.5.2. Blóðfræði og klínísk lífefnafræði

Blóðsýni skulu tekin og geymd, ef við á, við viðeigandi skilyrði og tilgreina skal þá staði þar sem sýnin 
eru tekin. Undir lok prófunartímabilsins eru sýni tekin rétt áður en dýrin eru aflífuð eða í tengslum við 
aflífunina.

Gera skal blóðfræðilegar rannsóknir, þ.m.t. varðandi blóðkornaskil, blóðrauðastyrk, rauðkornafjölda, 
heildarhvítkornafjölda og deilitalningu hvítkorna, blóðflögufjölda og mælingu á storknunarhæfni blóðs, 
s.s. storknunartíma, próþrombíntíma eða þrombóplastíntíma, í upphafi rannsóknarinnar, síðan annaðhvort á 
mánaðarfresti eða að hálfnaðri prófuninni og loks í lok prófunartímabilsins.

Framkvæma skal klínískar, lífefnafræðilegar mælingar á blóðsýnum, sem tekin eru úr öllum dýrum í 
upphafi prófunarinnar og síðan annaðhvort á mánaðarfresti eða að hálfnaðri prófuninni og loks í lok 
prófunartímabilsins, til að rannsaka helstu eiturhrif á vefi og þó einkum áhrif á nýru og lifur. Mælingar skulu 
gerðar á jafnvægi rafkleyfra efna, sykruefnaskiptum og starfsemi lifrar og nýrna. Val á sértækum greiningum 
ræðst af athugunum á verkunarmáta prófunarefnisins. Dýr skulu látin fasta í hæfilegan tíma, sem ræðst af 
tegund, áður en blóðsýni eru tekin. Mælt er með því að eftirtaldir þættir verði m.a. greindir: kalsíum, fosfór, 
klóríð, natríum, kalíum, glúkósi eftir föstu, alaníntransferasi, aspartatamínótransferasi, ornitíndekarboxýlasi, 
gammaglútamýltranspeptíðasi, köfnunarefni úr þvagefni, albúmín, kreatínín í blóði, heildargallrauði og 
heildarprótín í sermi.

Greiningar á þvagsýnum skulu gerðar a.m.k. í upphafi rannsóknarinnar, í henni miðri og loks í lok hennar og 
með tímasettri söfnun þvags. Eftirfarandi þætti skal m.a. greina í þvagsýnum: útlit, rúmmál, osmólalstyrk eða 
eðlisþyngd, pH-gildi, prótín, glúkósa og blóð/blóðkorn. Bæta má við öðrum færibreytum, ef nauðsyn krefur, 
til að rannsaka frekar þau áhrif sem fram koma.

Að auki skal vega og meta hvort rannsaka skuli merki um almennar vefjaskemmdir. Aðrar mælingar, 
sem geta verið nauðsynlegar til þess að fullnægjandi eiturefnafræðilegt mat fáist, eru m.a. mælingar á 
lípíðum, hormónum, sýrubasajafnvægi, methemóglóbíni og kólínesterasahömlun. Gera má aðrar klínískar, 
lífefnafræðilegar mælingar, ef nauðsyn krefur, til að rannsaka frekar þau áhrif sem koma fram. Greina þarf 
þessa þætti þegar um er að ræða efni í tilteknum flokkum eða eftir því sem við á í hverju einstöku tilviki.

Almennt þarf tilhögun að vera sveigjanleg eftir dýrategundum og þeim áhrifum tiltekins efnis sem koma 
fram og/eða búist er við.

1.5.5.3. Stórsæ krufning

Fara skal fram gagnger, stórsæ krufning á öllum dýrum í rannsókninni og skal m.a. rannsaka vandlega yfirborð 
líkamans, öll op og einnig kúpuhol, brjósthol og kviðarhol og innihald þeirra. Losa skal alla viðloðandi 
vefi frá lifur, gallblöðru, nýrum, nýrnahettum, eistum, eistalyppum, eggjastokkum, legi, skjaldkirtli (ásamt 
kalkkirtlum) hóstarkirtli, milta, heila og hjarta allra dýranna (að undanskildum þeim sem finnast dauðvona 
og/eða eru aflífuð í tilrauninni), eftir því sem við á, og þessi líffæri skulu vigtuð blaut eins fljótt og hægt er 
eftir krufningu, þ.e. áður en þau hafa þornað.

Varðveita skal eftirfarandi vefi og líffæri í þeim festingarmiðli sem er heppilegastur, bæði fyrir viðkomandi 
vefjategund eða líffæri og fyrirhugaðar, vefjameinafræðilegar rannsóknir: allar stórsæjar vefjaskemmdir, 
heila (helstu svæði, þ.m.t. stórheili, litli heili og mænukylfa/brú), mænu (þrjá hluta hennar: hálshluta, 
hlutann fyrir miðri brjóstgrind og lendahluta), heiladingul, augu, skjaldkirtil, kalkkirtla, hóstarkirtil, vélinda, 
munnvatnskirtla, maga, smáþarma og ristil (þ.m.t. eitilfrumuflákar í smáþörmum (Peyer’s patches)), lifur, 
gallblöðru, bris, nýru, nýrnahettur, milta, hjarta, barka og lungu, ósæð, kynkirtla, leg, aukalíffæri kynkerfis, 
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mjólkurkirtla kvendýra, blöðruhálskirtil, þvagblöðru, eitla (helst einn eitil nálægt inngjafarleiðinni og annan 
langt frá henni til að greina áhrif í öllum líkamanum), úttaug (set- eða sköflungstaug), helst í námunda við 
viðkomandi vöðva, og sneið af beinmerg (og/eða nýlegt beinmergssýni) og húð. Niðurstöður, bæði klínískar 
og aðrar, geta sýnt fram á að rannsaka þurfi fleiri vefi. Einnig skal varðveita öll líffæri sem líkur eru á að séu 
marklíffæri út frá þekktum eiginleikum prófunarefnisins.

1.5.5.4. Vefjameinafræði

Framkvæma skal gagngera vefjameinafræðilega rannsókn á varðveittum líffærum og vefjum, a.m.k. úr öllum 
dýrum í samanburðarhópnum og hópnum sem fær stærsta skammtinn. Þessi rannsókn skal einnig ná til dýra 
úr öllum öðrum skammtahópum ef breytingar, sem rekja má til meðferðarinnar, koma fram í hópnum sem 
fær stærsta skammtinn.

Rannsaka skal allar stórsæjar vefjaskemmdir.

Ef notaður er fylgihópur skal gera vefjameinafræðilega rannsókn á þeim vefjum og líffærum þar sem merki 
finnast um eiturhrif í tilraunahópunum.

2. GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

2.1. GÖGN

Skrá skal gögn um hvert einstakt dýr. Auk þess skal taka öll gögn saman í töflu þar sem fram kemur, fyrir 
hvern hóp í prófuninni, fjöldi dýra við upphaf prófunarinnar, fjöldi dýra sem drepast meðan á prófun stendur 
eða eru aflífuð af mannúðarástæðum, tímasetning dauðsfalla eða aflífana af mannúðarástæðum, fjöldi þeirra 
sem sýna merki um eiturhrif, lýsing á þeim einkennum sem koma fram um eiturhrif, þ.m.t. hvenær þau koma 
fram, hve lengi þau standa og hve alvarleg eiturhrifin eru, í hve mörgum dýrum vefjaskemmdir koma fram, 
hvers kyns vefjaskemmdirnar eru og hundraðshluti dýranna með hverja tegund vefjaskemmda.

Þegar við á skal meta tölulegar niðurstöður með heppilegri og almennt viðurkenndri tölfræðilegri aðferð. 
Velja skal tölfræðilegu aðferðirnar og gögnin, sem á að greina, um leið og tilhögun rannsóknarinnar er 
ákveðin.

2.2. PRÓFUNARSKÝRSLA

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

2.2.1. Prófunarefni:

— eðlisástand, hreinleiki og eðlisefnafræðilegir eiginleikar,

— gögn til sanngreiningar,

— burðarefni (ef við á): rök fyrir vali á burðarefni ef það er ekki vatn.

2.2.2. Prófunartegund:

— tegund og stofn,

— fjöldi, aldur og kyn dýra,

— uppruni, aðbúnaður, fóður o.s.frv.,

— þyngd hvers dýrs við upphaf prófunar.

2.2.3. Prófunarskilyrði:

— rök fyrir vali á skammtastærð,

— lýsing á samsetningu prófunarefnisins/blöndun í fóður, styrk efnisins og stöðugleika og einsleitni 
blöndunnar;
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— upplýsingar um það hvernig prófunarefnið er gefið,

— raunskammtastærð (mg/kg líkamsþyngdar á dag) og stuðull til að umreikna styrk prófunarefnisins (í 
milljónarhlutum) í fóðri/drykkjarvatni yfir í raunskammtastærð ef við á,

— upplýsingar um gæði fóðurs og vatns.

2.2.4. Niðurstöður

— líkamsþyngd/breytingar á líkamsþyngd,

— fóðurát og vatnsdrykkja, ef við á,

— upplýsingar um eiturefnasvörun eftir kyni og skammtastærð, þ.m.t. merki um eiturhrif;

— eðli þeirra atriða sem koma fram við klíníska athugun, alvarleiki þeirra og varanleiki (hvort þau eru 
afturkræf eða ekki),

— augnskoðun,

— blóðprófanir með viðkomandi viðmiðunargildum,

— klínískar, lífefnafræðilegar prófanir með viðkomandi viðmiðunargildum,

— líkamsþyngd við aflífun og þyngd líffæra og þyngdarhlutföll milli líffæra og líkama,

— niðurstöður krufningar,

— nákvæm lýsing á niðurstöðum úr vefjameinafræðilegum rannsóknum,

— tölfræðileg úrvinnsla niðurstaðna ef við á.

Umfjöllun um niðurstöður.

Niðurstöður.
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5. VIÐAUKI F

C.14. VAXTARPRÓFUN Á UNGFISKI

1. AÐFERÐ

Þessi prófun á eiturhrifum, að því er varðar vöxt, er sama aðferð og OECD TG 215 (2000).

1.1. INNGANGUR

Tilgangurinn með þessari prófun er að meta áhrif langvinnra váhrifa íðefna á vöxt ungfisks. Hún byggist á 
aðferð sem hefur verið þróuð og hringprófuð (1. og 3. heimild) innan Evrópusambandsins í því skyni að meta 
áhrif íðefna á vöxt ungfiska af tegund regnbogasilungs (Oncorynchus mykiss) við þau skilyrði sem ríkja í 
gegnumstreymisprófun. Heimilt er að nota aðrar tegundir sem hafa mikið verið rannsakaðar. Reynsla hefur 
t.d. þegar fengist við vaxtarprófanir á sebradanna (Danio rerio) (2., 4. og 5. heimild) og rískarpa (Oryzias 
latipes) (6., 7. og 8. heimild).

Sjá einnig almennan inngang að C-hluta.

1.2. SKILGREININGAR

Minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif (LOEC): minnsti styrkur prófunarefnis þar sem efnið reynist 
hafa marktæk áhrif (við p < 0,05) miðað við samanburðarhóp. Í öllum prófunum, þar sem styrkur er meiri en 
minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif, skal hann á hinn bóginn valda jafnmiklum eða meiri skaðlegum, 
merkjanlegum áhrifum en fram koma við minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif.

Styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif (NOEC): styrkur í prófun sem er aðeins minni en minnsti 
styrkur sem hefur merkjanleg áhrif.

ECx: sá styrkur prófunarefnisins sem veldur x% fráviki í vaxtarhraða fisksins í þessari prófunaraðferð miðað 
við samanburðarhópana.

Þyngdarhlutfall: blautvigt fiska miðað við rúmmál vatns.

Þéttleiki fiska: fjöldi fiska miðað við rúmmál vatns.

Sértækur vaxtarhraði eins fisks: vaxtarhraði eins fisks, reiknaður út frá upphafsþyngd hans.

Sértækur meðalvaxtarhraði í keri: meðalvaxtarhraði hóps fiska í keri við einn tiltekinn styrk.

Sýndarsértækur vaxtarhraði: vaxtarhraði einstaklinga miðað við meðalupphafsþyngd fiskanna í kerinu.

1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐAR

Ungfiskur, sem er í veldisvaxtarfasa, er veginn og síðan settur í prófunarker og látinn verða fyrir váhrifum 
frá prófunarefni, sem er uppleyst í vatni í mismunandi styrk sem er næstum banvænn, og helst skal hann vera 
við gegnumflæði eða, ef því verður ekki við komið, við hálfkyrrstöðuskilyrði (slitrótta endurnýjun). Prófunin 
skal standa í 28 daga. Fiskurinn skal fóðraður daglega. Fóðurskammturinn grundvallast á þyngd fisksins í 
upphafi og hann má endurreikna að liðnum 14 dögum. Fiskurinn er veginn aftur í lok prófunarinnar. Áhrif 
á vaxtarhraða eru greind með því að nota aðhvarfslíkan til að reikna þann styrk sem orsakar x% frávik í 
vaxtarhraða, þ.e. ECx (t.d. EC10, EC20 eða EC30). Annar kostur er að bera gögnin saman við samanburðargildi 
til að ákvarða minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif og síðan styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif.

1.4. UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNAREFNIÐ

Fyrir skulu liggja niðurstöður úr prófun á bráðum eiturhrifum (sjá prófunaraðferð C.1) sem á helst að hafa 
verið gerð á þeirri tegund sem valin var fyrir þessa prófun. Það felur í sér að leysni í vatni og gufuþrýstingur 
prófunarefnisins eru þekkt og áreiðanleg greiningaraðferð er til, sem nota má við magngreiningu efnisins í 
prófunarlausnunum, og nákvæmni og greiningarmörk aðferðarinnar eru þekkt og tilgreind í skýrslum.
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Gagnlegar upplýsingar eru m.a. byggingarformúlan, hreinleiki efnisins, stöðugleiki í vatni og ljósi, pKa, Pow 
og niðurstöður úr prófun á auðlífbrjótanleika (sjá prófunaraðferð C.4).

1.5. GILDI PRÓFUNARINNAR

Prófunin gildir því aðeins að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

— dánarhlutfall í samanburðarhópnum (-hópunum) má ekki vera meira en 10% við lok prófunar,

— meðalþyngd fiska í samanburðarhópnum (-hópunum) skal hafa aukist nægilegt til þess að það 
lágmarksfrávik, sem greinist í vaxtarhraða, teljist marktækt. Hringprófun (3. heimild) hefur leitt í ljós 
að þegar um regnbogasilung er að ræða verður meðalþyngd fiska í samanburðarhópunum að hafa aukist 
um a.m.k. helming (þ.e. 50%) frá meðalupphafsþyngd þeirra á 28 dögum; t.d. upphafsþyngd: 1 g/fisks  
(= 100%), lokaþyngd eftir 28 daga: ≥ 1,5 g/fisks (≥ 150%),

— styrkur uppleysts súrefnis skal í allri prófuninni vera a.m.k. 60% af mettunargildi lofts,

— munur á hitastigi vatns í prófunarkerunum má í prófuninni aldrei vera meiri en ± 1 °C og hitastigið má 
ekki víkja meira en 2 °C frá því hitasviði sem er tilgreint fyrir prófunartegundina (1. viðbætir).

1.6. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI

1.6.1. Búnaður

Venjulegur rannsóknarstofubúnaður og einkum eftirfarandi:

a) súrefnis- og sýrustigsmælar,

b) búnaður til að ákvarða hörku vatns og basastig,

c) heppilegur búnaður til að stýra hita, helst með stöðugri vöktun,

d) ker úr efnafræðilega óvirku efni og hæfilega stór miðað við það þyngdarhlutfall og þéttleika fiska sem 
mælt er með (sjá lið 1.8.5 og 1. viðbæti), 

e) nægilega nákvæma vog (þ.e. nákvæmni upp á ± 0,5%).

1.6.2. Vatn

Nota má hvers kyns vatn sem prófunarvatn svo fremi prófunartegundin sýni þar nægilega lifun og vöxt til 
langs tíma. Gæði vatnsins skulu vera stöðug allan prófunartímann. Sýrustigið skal vera á bilinu 6,5 til 8,5 en 
í hverri prófun skal frávik þess ekki vera meira en ± 0,5 pH-stig. Mælt er með því að harka sé yfir 140 mg/l 
(mælt sem CaCO3). Til að tryggja að þynningarvatnið hafi ekki óæskileg áhrif á niðurstöður prófunarinnar 
(t.d. með því að mynda efnaflóka með prófunarefninu) skal taka sýni til greiningar með reglulegu millibili. 
Mælingar skulu gerðar á þungmálmum (t.d. Cu, Pb, Zn, Hg, Cd og Ni), helstu plúsjónum og mínusjónum (t.d. 
Ca, Mg, Na, K, Cl og SO4) og varnarefnum (t.d. heildarmagni fosfórlífrænna og klórlífrænna varnarefna), 
heildarmagni lífræns kolefnis og heildarmagni svifagna t.d. þriðja hvern mánuð ef vitað er að þynningarvatnið 
er tiltölulega stöðugt að gæðum. Ef sýnt hefur verið fram á að vatnsgæði hafi verið stöðug í a.m.k. eitt ár 
geta mælingar verið strjálli (t.d. á sex mánaða fresti). Nokkrir efnaeiginleikar viðunandi þynningarvatns eru 
tilgreindir í 2. viðbæti.

1.6.3. Prófunarlausnir

Prófunarlausnir af þeim styrk, sem valinn er hverju sinni, fást með því að þynna stofnlausn.

Einfaldast er að tilreiða stofnlausnina með því að blanda eða hrista prófunarefnið saman við þynningarvatnið 
á vélrænan hátt (t.d. með hræri- eða úthljóðsbúnaði). Nota má mettunarsúlur (leysnisúlur) til að búa til 
stofnlausn af hæfilegum styrk.

Í tilteknum tilvikum kann að vera nauðsynlegt að nota leysa eða dreifiefni (uppleysandi efni) til að fá stofnlausn 
af hæfilegum styrkleika. Heppilegir leysar eru t.d. aseton, etanól, metanól, dímetýlsúlfoxíð, dímetýlformamíð 
og tríetýlenglýkól. Heppileg dreifiefni eru m.a. Cremophor RH40, Tween 80, 0,01% metýlsellulósi og  
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HCO-40. Gæta skal varúðar ef notuð eru auðlífbrjótanleg efni (t.d. aseton) og/eða mjög rokgjörn efni þar eð 
þau geta skapað vanda vegna þess að bakteríur geta safnast fyrir í gegnumstreymisprófunum. Ef uppleysandi 
efni er notað skal það hvorki hafa marktæk áhrif á vöxt fisksins né merkjanleg, skaðleg áhrif á ungfiskinn en 
það skal kannað með samanburðarprófun þar sem upplausnarefnið er eingöngu notað.

Við gegnumstreymisprófun er nauðsynlegt að nota kerfi sem skammtar stöðugt stofnlausn með prófunarefninu 
og þynnir hana (t.d. skammtadælu, hlutfallsþynningarbúnað eða mettunarkerfi) og flytur prófunarefni af 
mismunandi styrk í prófunarkerin. Kanna skal streymi stofnlausna og þynningarvatns reglulega, helst daglega, 
meðan prófunin stendur og í allri prófuninni skal frávik í streyminu ekki vera meira en 10%. Hringprófun (3. 
heimild) hefur leitt í ljós að þegar um regnbogasilung er að ræða er viðunandi endurnýjun vatns í prófuninni 
6 lítrar/g af fiski á dag (sjá lið 1.8.2.2).

Í hálfkyrrstöðuprófunum (prófun með endurnýjun) skal endurnýjun miðilsins ráðast af stöðugleika 
prófunarefnisins en mælt er með því að allt vatnið sé endurnýjað daglega. Ef áður gerðar forprófanir á 
stöðugleika (sjá lið 1.4) hafa leitt í ljós að styrkur prófunarefnisins er ekki stöðugur á endurnýjunartímabilinu 
(þ.e. liggur utan bilsins 80–120% af nafngildi eða hann fellur undir 80% af mældum upphafsstyrk) skal vega 
það og meta hvort nota skuli gegnumstreymisprófun.

1.6.4. Val á dýrategund

Mælt er með því að nota regnbogasilung (Oncorhynchus mykiss) í þessari prófun þar eð mest reynsla 
hefur fengist í hringprófunum (1. og 3. heimild) með þeirri tegund. Nota má aðrar tegundir, sem hafa verið 
rannsakaðar mikið en vera má að breyta þurfi tilhögun prófunarinnar svo að prófunarskilyrði verði við hæfi. 
Reynsla hefur einnig fengist af sebradanna (Danio rerio) (4. og 5. heimild) og rískarpa (Oryzias latipes) (6., 
7. og 8. heimild). Færa skal rök fyrir vali tegundarinnar og tilraunaaðferðarinnar í slíkum tilvikum.

1.6.5. Umhirða fisksins

Prófunarfiskurinn skal valinn úr hópi eins stofns, helst úr sömu hrygningu, sem hefur verið alinn í a.m.k. 
tvær vikur fyrir prófunina við skilyrði þar sem gæði vatns og lýsing eru svipuð því sem verður í prófuninni. 
Fiskurinn skal fóðraður með skammti sem nemur a.m.k. 2% af líkamsþyngd á dag og helst 4% líkamsþyngdar 
á dag á eldistímanum og í prófuninni.

Að loknu 48 klst. aðlögunartímabili skal skrá dánarhlutfall og styðjast við eftirfarandi viðmiðanir:

— dánarhlutfall stærra en 10% af öllum stofninum á sjö dögum: hafna skal þessum hópi,

— dánarhlutfall 5–10% af stofninum: aðlögun í sjö daga til viðbótar og ef dánarhlutfallið er meira en 5% á 
síðara sjö daga tímabilinu skal hafna þessum hópi,

— dánarhlutfall stærra en 5% af öllum stofninum á sjö dögum: taka skal þennan hóp gildan.

Fiskur má ekki hafa hlotið meðhöndlun gegn sjúkdómi í tvær vikur fyrir prófunina og ekki heldur fá slíka 
meðhöndlun meðan prófun varir.

1.7. TILHÖGUN PRÓFUNAR

„Tilhögun prófunar“ vísar til ákvörðunar um fjölda prófana við mismunandi styrk og styrkbil, fjölda kera 
við hvern styrk og fjölda fiska í hverju keri. Þegar tilhögun prófunarinnar er ákveðin skal taka tillit til 
eftirfarandi:

a) markmiðs rannsóknarinnar,

b) þeirrar aðferðar sem er notuð við tölfræðilega greiningu,

c) tiltækileika aðfanga til tilraunarinnar og kostnaðar við þau.

Í lýsingu á markmiðinu skal, ef unnt er, tilgreina tölfræðilegan styrk, sem krafist er þegar tilgreina skal 
tiltekinn mun (t.d. varðandi vaxtarhraða), eða, að öðrum kosti, þá samkvæmni sem krafist er þegar ECx er 
metið (t.d. þar sem x = 10, 20 eða 30 og helst ekki minna en 10). Þetta er forsenda þess að unnt sé að ákveða 
umfang rannsóknarinnar með öryggi.
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Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að sú tilhögun sem hentar best (nýtir best öll aðföng) við tiltekna 
aðferð við tölfræðilega greiningu þarf ekki að vera sú heppilegasta þar sem önnur aðferð er notuð. Sú 
tilhögun, sem mælt er með við mat á minnsta styrk, sem hefur merkjanleg áhrif, eða styrk, sem hefur engin 
merkjanleg áhrif, yrði því ekki sú sem mælt yrði með ef nota ætti aðhvarfsgreiningu.

Af ástæðum, sem Stephan og Rogers fjalla um (9. heimild), er aðhvarfsgreining í flestum tilvikum heppilegri 
en dreifnigreining. Finnist á hinn bóginn ekkert heppilegt aðhvarfslíkan (r2 < 0,9) skal styðjast við styrk, sem 
hefur engin merkjanleg áhrif (NOEC), eða minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif (LOEC).

1.7.1. Tilhögun að því er varðar aðhvarfsgreiningu

Mikilvægustu atriðin sem taka þarf tillit til í tengslum við tilhögun prófunar, þar sem beita skal 
aðhvarfsgreiningu, eru:

a) Mismunandi styrkleikar, sem eru notaðir í prófuninni, verða að vera nálægt styrk sem hefur merkjanleg 
áhrif (t.d. EC10, 20, 30) og á styrksviði þar sem áhugavert er að skoða áhrif prófunarefnisins. Samkvæmnin, 
sem notuð er við mat á styrk sem hefur merkjanleg áhrif, verður mest þegar styrkurinn, sem hefur 
merkjanleg áhrif, er á miðju styrkleikasviðinu sem er notað í prófuninni. Gagnlegt getur verið að nota 
forprófun til að velja viðeigandi styrkleika í prófuninni.

b) Til að unnt sé að setja upp fullnægjandi tölfræðilíkan skal í prófuninni vera a.m.k. eitt samanburðarker og 
fimm viðbótarker við mismunandi styrkleika. Ef við á, þegar uppleysandi efni er notað, skal prófa einn 
samanburðarhóp með uppleysandi efninu við hæsta styrkinn, sem er notaður í prófuninni, til viðbótar við 
prófunarröðina (sjá liði 1.8.3 og 1.8.4).

c) Nota má viðeigandi jafnhlutfallaraðir eða lygraraðir (10. heimild) (sjá 3. viðbæti). Bil milli mismunandi 
styrkleika í prófuninni skulu helst vera í lografasa.

d) Ef fleiri en sex ker eru til ráðstöfunar skulu viðbótarkerin annaðhvort notuð til að endurtaka prófun eða 
þau skulu notuð til að þétta styrkbilin í prófuninni. Báðir kostirnir eru ámóta fýsilegir.

1.7.2. Tilhögun við mat á styrk, sem hefur engin merkjanleg áhrif, eða minnsta styrk, sem hefur merkjanleg 
áhrif, með dreifnigreiningu (ANOVA)

Æskilegt er að ker til að endurtaka prófun sé fyrir hvern styrkleika og tölfræðileg greining skal gerð fyrir 
einstök ker (11. heimild). Ef engin ker eru fyrir samhliða prófun má ekkert frávik vera í breytileika milli kera 
umfram það sem rekja má til einstakra fiska. Reynslan hefur þó leitt í ljós (12. heimild) að breytileiki milli 
kera var mjög lítill miðað við þann breytileika sem var innan hvers kers (þ.e. milli einstakra fiska) í þeim 
tilvikum sem voru skoðuð. Af þeim sökum er það tiltölulega viðunandi kostur að tölfræðileg greining verði 
gerð út frá einstökum fiskum.

Að jafnaði eru prófunarstyrkleikar a.m.k. fimm og þeir eru í jafnhlutfallaröð þar sem stuðullinn má helst ekki 
vera stærri en 3,2.

Almennt gildir að ef prófanir eru gerðar með kerum fyrir samhliða prófanir skal fjöldi samanburðarkera til 
samhliða prófana, og þar með fjöldi fiska, vera tvöfaldur sá fjöldi sem er notaður fyrir hvern prófunarstyrkleika 
en sá fjöldi skal vera sá sami (13., 14. og 15. heimild). Fjöldi fiska í samanburðarhópnum skal hins vegar vera 
sá sami og fjöldinn við hvern prófunarstyrkleika ef engin ker eru fyrir samhliða prófanir.

Ef gengið er út frá kerum við dreifnigreininguna en ekki einstökum fiskum (sem felur þá annaðhvort í sér að 
hver einstakur fiskur verði merktur eða stuðst verði við svokallaðan „sýndarsértækan“ vaxtarhraða (sjá lið 
2.1.2)) er nauðsynlegt að hafa nógu mörg ker fyrir samhliða prófanir svo að unnt sé að ákvarða staðalfrávik 
styrkleika í kerum með sama styrkleika. Þetta merkir að frítala fyrir skekkju í dreifnigreiningu skal a.m.k. 
vera 5 (11. heimild). Ef samhliða ker eru eingöngu notuð fyrir samanburðarhópa er hætt við að skekkjufrávik 
stækki sökum þess að það getur aukist með vaxandi meðalgildi fyrir viðkomandi vaxtarhraða. Þar eð líklegt 
er að vaxtarhraði minnki með auknum styrk kemur fram tilhneiging til þess að ofmeta breytileikann.

1.8. TILHÖGUN

1.8.1. Val á prófunarfiski og vigtun hans

Brýnt er að breytileiki í þyngd fiskanna í upphafi prófunarinnar sé sem minnstur. Heppilegt stærðarbil fyrir 
þær mismunandi tegundir, sem mælt er með fyrir þessa prófun, er tilgreint í 1. viðbæti. Þyngd einstakra 
fiska í öllum hópnum, sem er notaður í prófuninni, má í upphafi prófunar helst ekki víkja meira en ± 10% 
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frá meðalþyngdinni og má ekki í neinum tilvikum víkja meira en 25% frá henni. Mælt er með því undirúrtak 
fiska sé vegið, áður en prófunin er gerð, til þess að áætla meðalþyngdina.

Stofnfiskurinn skal ekki fóðraður í 24 klukkustundir áður en prófunin hefst. Fiskar skulu svo valdir af 
handahófi. Nota skal svæfingarlyf (t.d. vatnslausn með tríkaínmetansúlfonati (MS 222) í styrknum 100 mg/l, 
hlutleyst með því að bæta við tveimur hlutum af natríumbíkarbónati fyrir hvern hluta af MS 222) og finna 
blautvigt fiskanna (þerraður með pappír), hvers og eins, með þeirri nákvæmni sem er tilgreind í 1. viðbæti. 
Halda skal eftir þeim fiskum sem eru innan tilskilins sviðs að vigt og síðan skal þeim deilt af handahófi 
á prófunarkerin. Skrá skal heildarblautvigt fiska í hverju prófunarkeri. Notkun svæfingarlyfsins sem og 
meðhöndlun fisksins (þ.m.t. þegar hann er þerraður og veginn) getur vakið streitu hjá ungfiski og skaddað 
hann, einkum ef um er að ræða smávaxnar fisktegundir. Þess vegna skal meðhöndla ungfisk með ítrustu gætni 
til að komast hjá því að prófunardýrin fyllist streitu eða skaddist.

Fiskarnir skulu vegnir á ný á 28. degi prófunarinnar (sjá lið 1.8.6). Ef það er talið nauðsynlegt að endurreikna 
fóðurskammtinn má þó vega fiskana aftur á 14. degi prófunarinnar (sjá lið 1.8.2.3). Nota má aðra aðferð, 
t.d. aðferð með ljósmyndun, til að ákvarða breytingu á stærð fiskanna og síðan má stilla fóðurskammtinn út 
frá því.

1.8.2. Váhrifaskilyrði

1.8.2.1. Lengd

Prófunin skal standa í ≥ 28 daga.

1.8.2.2. Þyngdarhlutfall og þéttleiki fiska

Mikilvægt er að þyngdarhlutfallið og þéttleiki fiskanna hæfi þeirri tegund sem er notuð í prófuninni (sjá 1. 
viðbæti). Ef þéttleiki fiskanna er of mikill kemur fram þrengslastreita sem dregur úr vaxtarhraða og getur 
leitt til sjúkdóma. Ef hann er of lítill er hætt við að óðalsatferli komi fram sem getur einnig haft áhrif á vöxt. 
Þyngdarhlutfallið skal í öllum tilvikum ekki vera stærra en svo að styrkur uppleysts súrefnis haldist við 
a.m.k. 60% af mettunargildi lofts án loftunar. Niðurstöður hringprófunar (3. heimild) hafa sýnt að þegar um 
regnbogasilung er að ræða er þyngdarhlutfallið hæfilegt þegar 16 silungar, sem eru 3–5 g að þyngd, eru í 40 
lítrum vatns. Æskileg endurnýjun vatns í prófuninni er 6 lítrar/g af fiski á dag.

1.8.2.3. Fóðrun

Fiskurinn skal fóðraður með viðeigandi fóðri (1. viðbætir) og gefið nægilega mikið til þess að vaxtarhraðinn 
verði viðunandi. Þess skal gætt að örverur nái ekki að þrífast og að vatnið verði ekki gruggugt. Þegar um 
regnbogasilung er að ræða er líklegt að fóðurgjöf, sem nemur um 4% af líkamsþyngd þeirra á dag, nægi 
til að uppfylla þessi skilyrði (3., 16., 17. og 18. heimild). Skipta má dagskammtinum í tvo jafna hluta og 
fóðra fiskinn tvisvar á dag og skulu a.m.k. fimm klukkustundir líða milli gjafa. Skammturinn grundvallast á 
upphafsþyngd allra fiskanna í hverju prófunarkeri. Ef fiskarnir eru vegnir aftur á 14. degi skal endurreikna 
skammtinn. Fiskunum skal ekki gefið neitt fóður í 24 klukkustundir áður en þeir eru vegnir.

Daglega skal fjarlægja óétið fóður og saurkyns efni úr prófunarkerunum og hreinsa botn hvers kers vandlega 
með sogbúnaði.

1.8.2.4. Ljós og hiti

Haga skal ljóslotum og vatnshita þannig að henti þeirri tegund sem er prófuð (1. viðbætir).

1.8.3. Prófunarstyrkur

Yfirleitt þarf að nota fimm mismunandi styrkleika prófunarefnisins, án tillits til þess hvernig tilhögun 
prófunarinnar er háttað (sjá lið 1.7.2). Fyrirliggjandi þekking á eiturhrifum prófunarefnisins (t.d. úr 
rannsóknum á bráðum eiturhrifum og/eða rannsóknum til að velja viðeigandi styrkleika) ætti að koma að 
gagn við val á hæfilegum prófunarstyrkleika. Færa skal rök fyrir því ef færri en fimm mismunandi styrkleikar 
eru notaðir. Mesti prófunarstyrkur skal ekki vera meiri en sem nemur leysnimörkum efnisins í vatni.
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Ef uppleysandi efni er notað sem hjálparefni þegar stofnlausn er útbúin skal lokastyrkur þess ekki vera meiri 
en 0,1 ml/l og hann skal helst vera sá sami í öllum prófunarílátum (sjá lið 1.6.3). Í lengstu lög skal þó reynt 
að komast hjá notkun slíkra efna.

1.8.4. Samanburður

Fjöldi samanburðarkera með þynningarvatni ræðst af tilhögun prófunarinnar (sjá liði 1.7–1.7.2). Ef 
uppleysandi efni er notað skal einnig hafa samanburðarker með upplausnarefni og fjöldi þeirra skal vera sá 
sami og er fyrir þynningarvatn.

1.8.5. Tíðni magngreininga og mælinga

Í prófuninni er styrkur prófunarefnisins ákvarðaður með reglulegu millibili (sjá hér á eftir).

Við gegnumstreymisprófanir skal athuga streymi þynningarlausnarinnar og stofnlausn prófunarefnisins 
reglulega, helst daglega, og frávik í streyminu skal ekki vera meira en sem nemur 10% í allri prófuninni. Ef 
þess er vænst að styrkur prófunarefnisins verði innan markanna ± 20% frá nafngildi (þ.e. á bilinu 80–120%, 
sjá liði 1.6.2 og 1.6.3) er mælt með því að mesti og minnsti prófunarstyrkur sé a.m.k. ákvarðaður í upphafi 
prófunar og síðan vikulega. Ef um er að ræða prófun þar sem þess er ekki vænst að styrkur prófunarefnis 
haldist innan markanna ± 20% af nafngildi (út frá stöðugleikagögnum um prófunarefnið) er nauðsynlegt að 
ákvarða prófunarstyrk í öllum tilvikum en fylgja sömu áætlun.

Í prófunum við hálfkyrrstöðuskilyrði (prófunum með endurnýjun), þar sem þess er vænst að styrkur 
prófunarefnis haldist innan markanna ± 20% frá nafngildinu, er mælt með því að mesti og minnsti 
prófunarstyrkur verði a.m.k. ákvarðaður í nýtilreiddum lausnum og rétt áður en til endurnýjunar kemur í 
upphafi rannsóknarinnar og síðan vikulega. Ef um er að ræða prófun þar sem þess er ekki vænst að styrkur 
prófunarefnis haldist innan markanna ± 20% af nafngildi skal ákvarða prófunarstyrk í öllum tilvikum og 
fylgja sömu áætlun og þegar um stöðugri efni er að ræða.

Mælt er með því að niðurstöðurnar séu byggðar á mælingum á styrkleika. Ef hins vegar er unnt að sýna fram 
á að styrkur prófunarefnis í lausn hafi örugglega haldist innan markanna ± 20% af nafngildi eða mældum 
upphafsstyrk í allri prófuninni er heimilt að niðurstöðurnar grundvallist hvort sem er á nafngildi eða mældu 
gildi.

Ef til vill þarf að sía sýni (t.d. með síu með opstærðinni 0,45 µm) eða setja þau í skilvindu. Æskilegast er að 
setja sýnin í skilvindu. Ef prófunarefnið ásogast ekki við síur er síun hins vegar viðunandi aðferð.

Í prófuninni skal mæla uppleyst súrefni, sýrustig og hita í öllum prófunarkerum. Mæla skal heildarhörku, 
basastig og seltu (ef við á) í samanburðarkerunum og í einu keri þar sem styrkurinn er mestur. Uppleyst 
súrefni og selta (ef við á) skulu hið minnsta mæld þrisvar sinnum (í upphafi prófunar, í henni miðri og í 
lokin). Í hálfkyrrstöðuprófunum er mælt með því að uppleyst súrefni sé mælt oftar, helst í hvert sinn sem vatn 
er endurnýjað, bæði áður og eftir, eða a.m.k. vikulega. Sýrustig skal mælt í upphafi og í lokin í hvert sinn sem 
vatn er endurnýjað í prófun þar sem vatn er endurnýjað stöðugt og a.m.k. vikulega í gegnumstreymisprófunum. 
Harka og basastig skulu mæld einu sinni í hverri prófun. Æskilegt er að vakta hitann stöðugt í a.m.k. einu 
prófunarkeri.

1.8.6. Athuganir

Vigtun: allir lifandi fiskar skulu vegnir (blautvigt, þ.e. þerraðir með pappír) í lok prófunar, annaðhvort í hópi 
fyrir hvert prófunarker eða hver fyrir sig. Æskilegra er að vega fiskana í hópi en hvern fyrir sig því að það 
krefst þess að hver fiskur verði merktur sérstaklega. Ef hver fiskur er mældur í því skyni að ákvarða sértækan 
vaxtarhraða hvers fisks skal velja aðferð til merkingar sem skapar sem minnsta streitu (í stað þess að nota 
frostmerkingu má t.d. nota fíngerða og litaða fiskilínu).

Fiskurinn skal skoðaður daglega á prófunartímabilinu og skrá skal öll afbrigði í ytri gerð (s.s. blæðingu og 
óeðlilegan lit) og óeðlilegt atferli. Öll dauðsföll skulu skráð og fjarlægja skal dauða fiska eins fljótt og unnt 
er. Ekki skal setja nýja fiska í stað þeirra sem drepast því að þyngdarhlutfallið og þéttleiki fiskanna nægir 
til að áhrif á vöxt koma ekki fram þótt breyting verði á fjölda fiska í keri. Á hinn bóginn er nauðsynlegt að 
endurstilla fóðurmagnið.
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2. GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

2.1. ÚRVINNSLA NIÐURSTAÐNA

Mælt er með því að tölfræðingur komi bæði að útfærslu og greiningu prófunarinnar því að þessi prófunaraðferð 

gefur kost á talsverðum breytileika í tilhögun tilraunarinnar, t.d. að því er varðar fjölda prófunarkera, fjölda 

mismunandi prófunarstyrkleika og fjölda fiska. Í ljósi þess hve margbreytileg tilhögun prófunarinnar getur 

verið verða ekki gefnar hér sértækar leiðbeiningar um tölfræðilegar aðferðir.

Ekki skal reikna vaxtarhraða í prófunarkerum þar sem dánarhlutfall er meira en 10%. Dánarhlutfall skal þó 

tilgreint fyrir alla prófunarstyrkleika.

Lykilhugtakið er sértæki vaxtarhraðinn r frá tímanum t1 til tímans t2, óháð því hvaða aðferð er notuð til þess 

að greina gögnin. Það má skilgreina á margvíslegan hátt og ræðst af því hvort hver fiskur er merktur út af 

fyrir sig eða hvort reikna verði meðaltal fyrir hvert ker.

þar sem,

r1 = sértækur vaxtarhraði hvers fisks

r2 = sértækur meðalvaxtarhraði fyrir hvert ker

r3 = „sýndarsértækur“ vaxtarhraði

w1, w2 = þyngd tiltekins fisks á tímunum t1 og t2, í sömu röð

loge w1 = logri af þyngd tiltekins fisk við upphaf rannsóknartímabilsins

loge w2 = logri af þyngd tiltekins fisk í lok rannsóknartímabilsins

 = meðaltal af logrunum fyrir gildi w1 fyrir fiskana í kerinu í upphafi rannsóknartímabilsins

 = meðaltal af logrunum fyrir gildi w2 fyrir fiskana í kerinu í upphafi rannsóknartímabilsins

t1, t2 = tími (dagar) í upphafi og í lok rannsóknartímabilsins

Reikna má r1, r2, r3 fyrir 0–28 daga tímabil og, ef við á (þ.e. þegar mælingum á 14. degi er lokið), fyrir 0–14 

daga og 14–28 daga tímabil.

2.1.1. Aðhvarfsgreining niðurstaðna (líkan yfir styrk og svörun)

Þessi greiningaraðferð felur í sér heppileg stærðfræðivensl milli sértæks vaxtarhraða og styrks og gerir því 

kleift að meta „ECx“, þ.e. hvaða EC-gildi sem er. Þegar þessi aðferð er notuð er ekki nauðsynlegt að reikna 

r fyrir hvern fisk (r1) heldur má grundvalla greininguna á meðaltalinu r fyrir hvert ker (r2). Síðari aðferðin er 

æskilegri. Hún er auk heldur heppilegri þegar notaðar eru tegundir smávaxinna fiska.

Meðalvaxtarhraði fyrir hvert ker (r2) skal teiknaður á línurit á móti styrk til þess að kanna tengslin milli styrks 

og svörunar.
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Velja skal viðeigandi líkan til að tjá venslin milli r2 og styrksins og valið skal stutt tilhlýðilegum rökum.

Ef fjöldi fiska, sem lifir í hverju keri, er mismunandi skal setja taka tillit til misstórra hópa með því að vega 
ferlið, hvort sem það er einfalt eða ólínulegt, sem er notað til að stilla líkanið.

Aðferðin, sem er notuð til að stilla líkanið, skal gera kleift að meta t.d. EC20 og finna dreifingu þess kringum 
gildið (annaðhvort staðalskekkju eða öryggisbil). Línuritið fyrir stillta líkanið skal sýnt í tengslum við gögnin 
þannig að sjá megi hversu vel líkanið passar (9., 19, 20. og 21. heimild).

2.1.2. Greining niðurstaðna við mat á minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif (LOEC)

Ef ker til samhliða prófunar eru fyrir alla styrkleika í prófuninni skal matið á minnsta styrk, sem hefur 
merkjanleg áhrif, byggjast á dreifnigreiningu á sértækum meðalvaxtarhraða fyrir hvert ker (sjá lið 2.1) sem 
fylgt er eftir með viðeigandi aðferð (t.d. Dunnetts- eða Williams-prófun (13., 14., 15. og 22. heimild)) til að 
bera meðalgildið fyrir r við hvern styrkleika saman við meðalgildið fyrir r fyrir samanburðarhópana til að 
finna minnsta styrkinn þar sem þessi munur er marktækur og líkindin eru 0,05. Ef nauðsynlegar forsendur 
fyrir stillibreytuaðferðir eru ekki uppfylltar — ekki eðlileg dreifing (t.d. Shapiro-Wilks-prófun) eða misleit 
dreifni (Bartletts-prófun) — skal vega og meta hvort rétt sé að varpa gögnunum til að gera dreifnina einsleita, 
áður en dreifnigreiningin er gerð, eða að nota vegna dreifnigreiningu.

Ef ker til samhliða prófunar voru ekki fyrir hvern styrkleika í prófuninni verður dreifnigreining, sem 
grundvallast á kerum, ófullnægjandi eða ónothæf. Við slíkar aðstæður er það viðunandi málamiðlun að 
dreifnigreiningin grundvallist á sýndarsértæka vaxtarhraðanum r3 fyrir hvern einstakan fisk.

Síðan má bera meðalgildið fyrir r3 við hvern styrkleika í prófuninni saman við meðalgildið fyrir r3 fyrir 
samanburðarhópana. Síðan má finna minnsta styrk, sem hefur merkjanleg áhrif, eins og áður. Nauðsynlegt 
er að átta sig á því að þessi aðferð gefur ekki kost á neinum frávikum, eða vernd gegn, breytileika milli kera 
umfram það sem gert er ráð fyrir varðandi breytileika milli einstakra fiska. Reynslan hefur þó leitt í ljós (9. 
heimild) að breytileiki milli kera var mjög lítill miðað við þann breytileika sem var innan hvers kers (þ.e. 
milli einstakra fiska). Taki greiningin ekki til einstakra fiska skal tilgreina aðferðina, sem er valin til að finna 
fráviksgildi, og rökstyðja valið á henni.

2.2. TÚLKUN NIÐURSTAÐNA

Niðurstöðurnar skulu túlkaðar með varúð ef mældur styrkur eiturefnisins í prófunarlausnunum er nálægt 
greiningarmörkum greiningaraðferðarinnar eða, ef um er að ræða hálfkyrrstöðuprófanir, ef styrkur 
prófunarefnisins minnkar frá því að lausnin er nýtilreidd og þar til hún er endurnýjuð.

2.3. PRÓFUNARSKÝRSLA

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

2.3.1. Prófunarefni:

— eðlisástand og þeir eðlisefnafræðilegir eiginleikar sem skipta máli,

— gögn um efnafræðilega sanngreiningu, þ.m.t. hreinleiki og greiningaraðferð við magngreiningu 
prófunarefnisins, eftir því sem við á.

2.3.2. Prófunartegund

— vísindaheiti,

— stofn, stærð, birgir, formeðhöndlun, ef um hana er að ræða, o.s.frv.

2.3.3. Prófunarskilyrði:

— prófunaraðferð sem er notuð (t.d. hálfkyrrstöðuprófun eða endurnýjunarprófun, gegnumstreymisprófun, 
þyngdarhlutfall, þéttleiki fiska o.s.frv.), 

— tilhögun prófunar (t.d. fjöldi prófunarkera, prófunarstyrkleikar og samhliða prófanir, fjöldi fiska á ker),
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— aðferð við tilreiðslu stofnlausna og hve oft endurnýjun á sér stað (tilgreina skal uppleysandi efnið og 
styrk þess ef það er notað),

— nafnstyrkleikar í prófuninni, meðaltal mældra gilda og staðalfrávik þeirra í prófunarílátunum og sú 
aðferð, sem er notuð til að reikna þessi gildi, og staðfestingu á því að mælingarnar vísi til raunverulegra 
styrkleika prófunarefnisins í lausninni,

— eiginleikar þynningarvatnsins: pH, harka, basastig, hiti, styrkur uppleysts súrefnis, styrkur klórleifa (ef 
hann er mældur), heildarmagn lífræns kolefnis, svifagnir, selta prófunamiðilsins (ef hún er mæld) og 
niðurstöður úr öllum öðrum mælingum sem eru gerðar,

— gæði vatns í prófunarílátum, pH, harka, hiti og styrkur uppleysts súrefnis,

— nákvæmar upplýsingar um fóðrun (t.d. tegund eða tegundir fóðurs, uppruna, magn, sem er gefið, og hve 
 oft er gefið).

2.3.4. Niðurstöður:

— staðfesting á því að samanburðarhópar uppfylli gildisviðmiðun um lifun og gögn um dauðsföll sem 
verða við mismunandi styrkleika,

— tölfræðilegar greiningaraðferðir, sem eru notaðar, tölfræðilegar upplýsingar sem byggjast á samhliða 
prófunum eða fiski, vinnsla gagna og rökstuðningur fyrir þeim aðferðum sem eru notaðar,

— gögn í töflum um þyngd einstakra fiska og meðalþyngd fiska á degi 0, 14 (ef þá er vegið) og 28, meðalgildi 
fyrir hvert ker eða sýndarsértækur vaxtarhraði (eftir því sem við á) fyrir dag 0 til 28 eða dag 0 til 14 og 
dag 14 til 28,

— niðurstöður úr tölfræðilegri greiningu (þ.e. aðhvarfsgreiningu eða dreifnigreiningu), sem helst skal setja 
fram í töflum og myndrænt, ásamt minnsta styrk, sem hefur merkjanleg áhrif, (p = 0,05) og styrk, sem 
hefur engin merkjanleg áhrif, eða ECx ásamt staðalskekkju, verði því við komið og eftir því sem við á,

— öll tilvik, þar sem fiskur sýnir óvenjulega svörun, og öll sýnileg áhrif sem prófunarefnið kallar fram.
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2. VIÐBÆTIR

NOKKRIR EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR VIÐUNANDI ÞYNNINGARVATNS

Efni Styrkur

Agnir < 20 mg/l

Heildarstyrkur lífræns kolefnis < 2 mg/l

Ójónað ammoníak < 1 lg/l

Klórleifar < 10 lg/l

Heildarstyrkur fosfórlífrænna varnarefna < 50 ng/l

Heildarstyrkur klórlífrænna varnarefna ásamt fjölklóruðum bífenýlum < 50 ng/l

Heildarstyrkur lífræns klórs < 25 ng/l
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3. VIÐBÆTIR:

LOGRAÐAR STYRKLEIKARAÐIR SEM HENTA TIL EITURHRIFAPRÓFANA (9. heimild)

Dálkur (fjöldi styrkleika milli 100 og 10 eða milli 10 og 1) (1)

1 2 3 4 5 6 7

100 100 100 100 100 100 100

32 46 56 63 68 72 75

10 22 32 40 46 52 56

3,2 10 18 25 32 37 42

1,0 4,6 10 16 22 27 32

2,2 5,6 10 15 19 24

1,0 3,2 6,3 10 14 18

1,8 4,0 6,8 10 13

1,0 2,5 4,6 7,2 10

1,6 3,2 5,2 7,5

1,0 2,2 3,7 5,6

1,5 2,7 4,2

1,0 1,9 3,2

1,4 2,4

1,0 1,8

1,3

1,0

(1) Velja má röð fimm (eða fleiri) styrkleika í röð úr hverjum dálki. Miðpunktar milli styrkleika í dálki (x) finnast í dálki (2x + 1). 
Tilgreind gildi geta staðið fyrir styrkleika sem eru gefnir sem hundraðshluti rúmmáls eða þyngdar (mg/l eða µg/l). Gildi má 
margfalda eða deila í þau með hvaða margfeldi sem er af 10 eftir því sem við á. Nota má dálk 1 ef veruleg óvissa ríkir um hve mikil 
eiturhrifin eru.
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C.15. FISKUR, PRÓFUN Á SKAMMVINNUM EITURHRIFUM Á FÓSTURVÍSIS- OG KVIÐPOKASTIGI

1. AÐFERÐ

Þessi aðferð við prófun á skammvinnum eiturhrifum er sama aðferð og OECD TG 212 (1998).

1.1. INNGANGUR

Þessi prófun á skammvinnum eiturhrifum á fósturvísum fisks og kviðpokaseiðum er skammvinn prófun þar 
sem eiturefnið er látið vera í snertingu við stigin frá nýfrjóvguðu hrogni til loka kviðpokastigsins. Í prófuninni 
á fósturvísum og kviðpokaseiðum er ekkert fóður gefið og því skal ljúka prófuninni meðan kviðpokaseiðin 
taka næringu úr kviðpokanum.

Með prófuninni er ætlunin að skilgreina banvæn og, að vissu leyti, næstum banvæn áhrif efna á þær tegundir, 
sem prófaðar eru, og á þessum tilteknu þroskastigum. Þessi prófun ætti að veita gagnlegar upplýsingar 
þar eð hún gæti: a) tengt saman prófanir á banvænum og næstum banvænum áhrifum, b) komið að gagni 
sem skimunarprófun fyrir annaðhvort fullnaðarprófun á fyrri þroskastigum eða fyrir prófun á langvinnum 
eiturhrifum og c) nýst til að prófa tegundir þar sem tækni við eldi er ekki nægilega þróuð fyrir það tímabil 
þegar forðinn er upp urinn og seiðið fer að éta.

Það skal haft í huga að til jafnaðar veita aðeins þær prófanir, sem taka til allra stiga í lífsferli fisks, áreiðanlegt 
mat á langvinnum eiturhrifum íðefna á fisk og að ef váhrifin eru látin ná til færri stiga í lífsferlinum er hætt 
við að næmið verði minna og langvinn eiturhrif verði að sama skapi vanmetin. Þess má því vænta að prófun 
á fósturvísum og kviðpokaseiðum sýni minna næmi en prófun sem tekur til alls lífsferilsins, einkum að því 
er varðar íðefni sem eru mjög fitusækin (log Pow > 4) og efni með mjög sérhæfða eiturverkun. Hins vegar er 
líklegt að minni munur verði á næmi prófananna tveggja ef um er að ræða íðefni með ósérhæfða, deyfandi 
verkun (1. heimild).

Fram að birtingu þessarar prófunar hefur mest reynsla fengist af prófunum á fósturvísum og kviðpokaseiðum 
ferskvatnsfisks af tegundinni Danio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae – almennt heiti: 
sebradanni). Ítarlegri leiðbeiningar um framkvæmd prófunar með þessari tegund er að finna í 1. viðbæti. 
Þetta útilokar ekki notkun annarra tegunda sem reynsla er af (töflur IA og IB).

1.2. SKILGREININGAR

Minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif (LOEC): minnsti styrkur prófunarefnis þar sem efnið reynist 
hafa marktæk áhrif (við p < 0,05) miðað við samanburðarhóp. Í öllum prófunum, þar sem styrkur er meiri en 
minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif, skal hann á hinn bóginn valda jafnmiklum eða meiri skaðlegum, 
merkjanlegum áhrifum en fram koma við minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif.

Styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif (NOEC): styrkur í prófun sem er örlitlu minni en minnsti 
styrkur sem hefur merkjanleg áhrif.

1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNAR

Fósturvísar og kviðpokaseiði fiska eru látin verða fyrir váhrifum við tiltekið styrkleikasvið prófunarefnis 
sem er leyst upp í vatni. Í aðferðalýsingunni er gefinn kostur á vali milli hálfkyrrstöðuprófunar og 
gegnumstreymisprófunar. Valið ræðst af eðli prófunarefnisins. Prófunin hefst á því að frjóvguð hrogn eru 
látin í prófunarkerin og henni lýkur rétt áður en forði kviðpoka nokkurs seiðis í nokkru prófunarkeranna er 
algerlega upp urinn eða áður en hungurdauði gerir vart við sig í samanburðarhópum. Banvæn og næstum 
banvæn áhrif eru metin og borin saman við gildi úr samanburðarhópum til að ákvarða minnsta styrk sem 
hefur merkjanleg áhrif og síðan styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif. Önnur aðferð til að greina áhrifin er 
að nota aðhvarfslíkan til að meta styrkinn sem gæti valdið tilteknum hundraðshlutum áhrifa (þ.e. LC/ECx þar 
sem x er skilgreindur hundraðshluti áhrifa).

1.4. UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNAREFNIÐ

Fyrir skulu liggja niðurstöður úr prófun á bráðum eiturhrifum (sjá aðferð C.1) sem á helst að hafa verið 
gerð á þeirri tegund sem valin var fyrir þessa prófun. Niðurstöðurnar geta reynst gagnlegar við val á 
viðeigandi styrkleikasviði prófunar á fyrri stigum lífsferils. Leysni í vatni (þ.m.t. leysni í prófunarvatninu) og 
gufuþrýstingur prófunarefnis skulu vera þekkt. Fyrir skal liggja áreiðanleg aðferð til að mæla magn efnisins 
í prófunarlausninni með þekktri og skráðri nákvæmni og þekktum greiningarmörkum.
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Upplýsingar um prófunarefnið, sem eru gagnlegar við ákvörðun á skilyrðum í prófuninni, eru m.a. 
byggingarformúla, hreinleiki efnisins, stöðugleiki í ljósi, stöðugleiki við prófunarskilyrðin, pKa, Pow og 
niðurstöður prófunar á auðlífbrjótanleika (sjá aðferð C.4).

1.5. GILDI PRÓFUNARINNAR

Prófunin gildir því aðeins að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

— heildarlifun frjóvgaðra hrogna í samanburðarhópunum og, ef við á, í kerum, sem eru eingöngu með leysi, 
verður að vera meiri en eða jöfn þeim mörkum sem eru skilgreind í 2. og 3. viðbæti,

— styrkur uppleysts súrefnis skal í allri prófuninni vera milli 60 og 100% af mettunargildi lofts,

— munur á hita vatnsins í prófunarkerunum og sveiflan frá degi til dags má aldrei vera meiri en ± 1,5 °C 
alla prófunina út í gegn og skal vera innan þess hitasviðs sem tilgreint er fyrir tegundina sem er prófuð 
(2. og 3. viðbætir).

1.6. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI

1.6.1. Prófunarker

Nota má ker úr gleri eða öðru efnafræðilega óvirku efni. Kerin skulu vera svo stór að unnt sé að uppfylla 
ákvæði um þyngdarhlutfall (sjá lið 1.7.1.2). Mælt er með því að prófunarkerunum sé komið fyrir af 
handahófi á prófunarsvæðinu. Handahófskennd tilhögun með hópa af prófunarkerum, þar sem sérhver 
tegund meðhöndlunar er fyrir hendi í hverjum hópi, er æskilegri en algerlega handahófskennd tilhögun ef 
kerfisbundinna áhrifa gætir á rannsóknarstofunni sem má stjórna með slíkri hópatilhögun. Taka skal tillit til 
hópatilhögunarinnar, ef hún er notuð, í greiningu gagna eftir á. Prófunarkerin skulu varin gegn óæskilegri 
truflun.

1.6.2. Val á fisktegund

Í töflu 1A eru tilgreindar þær fisktegundir sem mælt er með. Aðrar tegundir eru þó ekki útilokaðar (dæmi eru 
tilgreind í töflu 1B) en vera má að breyta þurfi prófunaraðferðinni þannig að prófunarskilyrði verði við hæfi. 
Færa skal rök fyrir vali tegundarinnar og tilraunaaðferðarinnar í slíkum tilvikum.

1.6.3. Umhirða fisks til undaneldis

Upplýsingar um umhirðu fisks til undaneldis við fullnægjandi skilyrði er að finna í OECD TG 210 (1) og í 
2., 3., 4., 5. og 6. heimild.

1.6.4. Meðhöndlun fósturvísa og seiða

Láta má fósturvísana og seiðin verða fyrir váhrifum í smáum kerum sem eru með möskva á hliðum eða 
endum og komið fyrir í meginkerinu þannig að prófunarlausnin geti streymt um það. Halda má uppi iðulausu 
streymi gegnum þessi smáu ker með því að hengja þau upp í arm sem komið er fyrir og hreyfir kerin upp og 
niður en þannig að lífverurnar eru ávallt í kafi; einnig má nota kerfi sem byggist á vökvasugu (siphon-flush 
system). Koma má frjóvguðum hrognum laxfiska fyrir á grindum eða möskvum með svo stórum opum að 
seiðin falli niður gegnum þau eftir klak. Pasteur-pípur eru heppilegar til að fjarlægja fósturvísa og seiði í 
hálfkyrrstöðuprófunum þar sem alger endurnýjun fer fram daglega (sjá lið 1.6.6).

Ef hrognin hafa verið sett í hrognaker, á grindur eða möskva í meginprófunarkerinu skulu þessir tálmar 
teknir í burtu eftir klak seiðanna (1) en möskvunum skal þó haldið til að varna því að fiskurinn sleppi. Ef 
nauðsynlegt er að flytja seiðin skal þess gætt að loft leiki ekki um þau og ekki má nota net til að færa seiði úr 
hrognakerum (þessi varúð kann að vera óþörf ef um er að ræða tegundir sem eru ekki mjög viðkvæmar, t.d. 
karpa). Tímasetning þessa flutnings ræðst af tegundinni og ekki er víst að koma þurfi til flutnings. Ef notuð 
er hálfkyrrstöðuaðferð má nota bikarglös eða grunn ílát sem eru, ef nauðsyn krefur, búin neti sem er svolítið 
yfir botni bikarglassins. Ef rúmtak þessara íláta er nægilegt til að uppfylla megi kröfur um þyngdarhlutfall 
(sjá lið 1.7.1.2) má vera að ekki þurfi að flytja til fósturvísa eða seiði.

     

(1) OECD, París, 1992, Test Guideline 210, Fish, Early-life Stage Toxicity Test.
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1.6.5. Vatn

Í prófuninni má nota allt vatn sem hefur til að bera þá efnafræðilegu eiginleika viðunandi þynningarvatns sem 
tilgreindir eru í 4. viðbæti og þar sem fisktegundin hefur a.m.k. sömu lifun í samanburðarhópum og lýst er í 2. 
og 3. viðbæti. Gæði vatnsins skulu vera stöðug allan prófunartímann. Sýrustigið skal ekki sveiflast um meira 
en ± 0,5 pH-einingar. Til að tryggja að þynningarvatnið hafi ekki óæskileg áhrif á niðurstöður prófunarinnar 
(t.d. með því að mynda efnaflóka með prófunarefninu) eða að það hafi ekki skaðleg áhrif á undaneldisstofninn 
skal taka sýni til greiningar með reglulegu millibili. Mælingar skulu gerðar á þungmálmum (t.d. Cu, Pb, Zn, 
Hg, Cd og Ni), helstu plúsjónum og mínusjónum (t.d. Ca, Mg, Na, K, Cl og SO4) og varnarefnum (t.d. 
heildarmagni fosfórlífrænna og klórlífrænna varnarefna), heildarmagni lífræns kolefnis og heildarmagni 
svifagna t.d. þriðja hvern mánuð ef vitað er að þynningarvatnið er tiltölulega stöðugt að gæðum. Ef sýnt 
hefur verið fram á að vatnsgæði hafi verið stöðug í a.m.k. eitt ár geta mælingar verið strjálli (t.d. á sex mánaða 
fresti).

1.6.6. Prófunarlausnir

Prófunarlausnir af þeim styrk, sem valinn er hverju sinni, fást með því að þynna stofnlausn.

Einfaldast er að tilreiða stofnlausnina með því að blanda eða hrista prófunarefnið saman við þynningarvatnið 
á vélrænan hátt (t.d. með hræri- eða úthljóðsbúnaði). Nota má mettunarsúlur (leysnisúlur) til að búa til 
stofnlausn af hæfilegum styrk. Forðast skal í lengstu lög að nota leysa eða dreifiefni (uppleysandi efni); slík 
efni geta þó verið nauðsynleg í sumum tilvikum til að búa til stofnlausn af hæfilegum styrk. Heppilegir leysar 
eru t.d. aseton, etanól, metanól, dímetýlformamíð og tríetýlenglýkól. Heppileg dreifiefni eru m.a. Cremophor 
RH40, Tween 80, 0,01% metýlsellulósi og HCO-40. Gæta skal varúðar ef notuð eru auðlífbrjótanleg efni 
(t.d. aseton) og/eða mjög rokgjörn efni þar eð þau geta skapað vanda vegna þess að bakteríur geta safnast 
fyrir í gegnumstreymisprófunum. Ef uppleysandi efni er notað skal það hvorki hafa marktæk áhrif á lifun 
né merkjanleg, skaðleg áhrif á fyrstu stig í lífsferlinum en það skal kannað með samanburðarprófun þar sem 
upplausnarefnið er eingöngu notað. Í lengstu lög skal þó forðast notkun slíkra efna.

Ef notuð er hálfkyrrstöðuaðferð má velja milli tveggja aðferða við endurnýjun; annaðhvort: i) eru nýjar 
prófunarlausnir tilreiddar í hreinum kerum og eftirlifandi hrogn og seiði eru flutt með varfærni yfir í nýju 
kerin í litlu rúmmáli gömlu lausnarinnar og reynt að komast hjá því að loft leiki um þau eða ii) lífverurnar 
í prófuninni eru látnar vera eftir í kerunum meðan hluti (a.m.k. þrír fjórðu hlutar) prófunarvatnsins er 
endurnýjaður. Endurnýjun miðilsins skal ráðast af stöðugleika prófunarefnisins en mælt er með því að allt 
vatnið sé endurnýjað daglega. Ef áður gerðar forprófanir á stöðugleika (sjá lið 1.4) hafa leitt í ljós að styrkur 
prófunarefnisins er ekki stöðugur á endurnýjunartímabilinu (þ.e. utan bilsins 80–120% af nafngildi eða hann 
fellur undir 80% af mældum upphafsstyrk) skal vega það og meta hvort nota skuli gegnumstreymisprófun. 
Ávallt skal forðast að seiðin verði fyrir streitu við endurnýjun vatnsins.

Við gegnumstreymisprófun er nauðsynlegt að nota kerfi sem skammtar stöðugt stofnlausn með prófunarefninu 
og þynnir hana (t.d. skammtadælu, hlutfallsþynningarbúnað eða mettunarkerfi) og flytur prófunarefni af 
mismunandi styrk í prófunarkerin. Kanna skal streymi stofnlausna og þynningarvatns reglulega, helst daglega, 
meðan prófunin stendur og í allri prófuninni skal frávik í streyminu ekki vera meira en 10%. Reynslan sýnir 
að streymi, sem jafngildir a.m.k. rúmmáli fimm prófunarkera á 24 klukkustundum, er hæfilegt (2. heimild).

1.7. FRAMKVÆMD PRÓFUNAR

Gagnlegar upplýsingar um útkomu fiskfósturvísa og kviðpokaseiða í eiturhrifaprófunum eru aðgengilegar í 
heimildum og vísað er í sumar þeirra í þessum texta (7., 8. og 9. heimild).

1.7.1. Váhrifaskilyrði

1.7.1.1. Lengd

Prófunin á helst að hefjast innan 30 mínútna eftir að hrognin frjóvguðust. Fósturvísunum er sökkt í 
prófunarlausnina áður en klofnunarstig kímblöðrudisksins hefst, eða svo fljótt sem unnt er í kjölfar þess, og 
í öllum tilvikum áður en holfóstursstigið hefst. Ef hrognin eru fengin frá utanaðkomandi birgi getur verið 
ógerlegt að hefja prófunina strax eftir frjóvgun. Þar eð næmi prófunarinnar getur orðið fyrir verulegum 
áhrifum ef það dregst að prófunin hefjist skal prófunin hefjast innan átta klukkustunda eftir frjóvgun. Þar 
eð seiðin eru ekki fóðruð á váhrifatímabilinu skal stöðva prófunina rétt áður en forði kviðpoka nokkurs 
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seiðis í nokkru keranna er upp urinn eða áður en hungurdauði gerir vart við sig í samanburðarhópunum. 
Lengd prófunar ræðst af þeirri tegund sem er notuð. Nokkur dæmi um æskilega lengd eru tilgreind í 2. og 
3. viðbæti.

1.7.1.2. Þyngdarhlutfall

Fjöldi frjóvgaðra hrogna í upphafi prófunarinnar skal vera nægur til að uppfylla tölfræðilegar kröfur. Hrognin 
skulu dreifast handahófskennt á meðhöndlunarhópana og nota skal a.m.k. 30 frjóvguð hrogn fyrir hvern 
styrkleika og þau skulu dreifast jafnt (eða svo jafnt sem unnt er þar eð erfitt getur verið að fá fram jafna hópa 
hjá sumum tegundum) á a.m.k. þrjú samhliða prófunarker. Þyngdarhlutfallið (lífmassi á rúmmálseiningu 
prófunarlausnar) skal ekki vera stærra en svo að styrkur uppleysts súrefnis haldist við a.m.k. 60% af 
mettunargildi lofts án loftunar. Í gegnumstreymisprófunum er mælt með því að þyngdarhlutfallið fari ekki 
yfir 0,5 g/l á 24 klukkustundum og ekki undir neinum kringumstæðum yfir 5 g/l lausnar (2. heimild).

1.7.1.3. Ljós og hiti

Haga skal ljóslotum og vatnshita þannig að henti þeirri tegund sem er prófuð (2. og 3. viðbætir). Við vöktun 
hitastigs getur verið heppilegt að nota aukaprófunarker.

1.7.2. Prófunarstyrkur

Að jafnaði þarf fimm styrkleika prófunarefnisins og skal munur milli styrkleikanna ekki vera meiri en sem 
nemur stuðlinum 3,2. Taka skal mið af ferlinum, sem tengir LC50 við váhrifatímabilið, þegar styrkleikasviðið 
er ákveðið fyrir prófun á bráðum eiturhrifum. Við sumar kringumstæður getur verið við hæfi að nota færri en 
fimm styrkleika, t.d. í markprófunum, og þrengra bil milli styrkleika. Færa skal rök fyrir því ef færri en fimm 
styrkleikar eru notaðir. Ekki er nauðsyn á að prófa við styrkleika sem er meiri en sem nemur 96 klukkustunda 
LC50 eða 100 mg/l, eftir því hvor er minni. Efni skulu ekki prófuð við styrkleika sem er meiri en leysnimörk 
þeirra í prófunarvatninu.

Ef uppleysandi efni er notað sem hjálparefni þegar prófunarlausn er útbúin (sjá lið 1.6.6) skal lokastyrkur 
þess ekki vera meiri en 0,1 ml/l og hann skal vera sá sami í öllum prófunarkerunum.

1.7.3. Samanburður

Með prófunarröðinni skal hafa eitt samanburðarker með þynningarvatni (og samhliða ker eftir því sem við á) 
og einnig, ef við á, eitt samanburðarker með uppleysandi efninu (og samhliða ker eftir því sem við á).

1.7.4. Tíðni magngreininga og mælinga

Í prófuninni er styrkur prófunarefnisins ákvarðaður með reglulegu millibili.

Ef um er að ræða hálfkyrrstöðuprófun, þar sem þess er vænst að styrkur prófunarefnis haldist innan markanna 
± 20% af nafngildi (þ.e. innan bilsins 80–120%, sjá liði 1.4 og 1.6.6) er mælt með því að mesti og minnsti 
prófunarstyrkleiki skuli að lágmarki ákvarðaður á nýtilreiddum lausnum og strax fyrir endurnýjun þeirra í 
þrjú skipti sem dreifast jafnt á prófunina (þ.e. efnagreiningar skulu gerðar á sýnum úr sömu lausninni – þegar 
hún er nýtilreidd og við endurnýjun).

Ef um er að ræða prófanir þar sem þess er ekki vænst að styrkur prófunarefnis haldist innan markanna ± 
20% af nafngildi (út frá stöðugleikagögnum um prófunarefnið) er nauðsynlegt að ákvarða prófunarstyrkleika 
allra lausna þegar þær eru nýtilreiddar og við endurnýjun en fylgja sömu áætlun (þ.e. hið minnsta í þrjú 
skipti sem dreifast jafnt á prófunina). Ákvörðun á styrkleikum prófunarefnis fyrir endurnýjun þarf ekki 
að fara fram nema fyrir eitt ker, sem er notað til samhliða prófunar, fyrir hvern styrkleika í prófuninni. 
Ekki skulu líða meira en sjö dagar milli ákvarðananna á styrkleika. Mælt er með því að niðurstöðurnar séu 
byggðar á mælingum á styrkleika. Ef hins vegar er unnt að sýna fram á að styrkur prófunarefnis í lausn hafi 
örugglega haldist innan markanna ± 20% af nafngildi eða mældum upphafsstyrk í allri prófuninni er heimilt 
að niðurstöðurnar grundvallist hvort sem er á nafngildi eða mældu upphafsgildi.

Ef um er að ræða gegnumstreymisprófanir hentar að nota sömu sýnatökuáætlun og lýst er fyrir 
hálfkyrrstöðuprófanir (en mælingar á „gömlum“ lausnum eiga ekki við í þessu tilviki). Standi prófun hins 
vegar lengur en í sjö daga er ráðlegt að auka fjölda þeirra skipta þar sem sýni eru tekin í fyrstu vikunni (t.d. 
þrennar raðir mælinga) til að tryggja að styrkleikar í prófuninni haldist stöðugir.
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Ef til vill þarf að sía sýni (t.d. með síu með opstærðinni 0,45 µm) eða setja þau í skilvindu. Þar eð hvorki 
skiljun í skilvindu né síun virðast skilja að þann hluta prófunarefnisins, sem er ekki aðgengilegur, frá þeim 
sem er aðgengilegur skulu sýni ekki meðhöndluð þannig.

Í prófuninni skal mæla uppleyst súrefni, sýrustig og hita í öllum prófunarkerum. Mæla skal heildarhörku 
og seltu (ef við á) í samanburðarkerunum og í einu keri þar sem styrkurinn er mestur. Uppleyst súrefni 
og selta (ef við á) skulu hið minnsta mæld þrisvar sinnum (í upphafi prófunar, í henni miðri og í lokin). Í 
hálfkyrrstöðuprófunum er mælt með því að uppleyst súrefni sé mælt oftar, helst í hvert sinn sem vatn er 
endurnýjað, bæði áður og eftir, eða a.m.k. vikulega. Sýrustig skal mælt í upphafi og í lokin í hvert sinn 
sem vatn er endurnýjað í hálfkyrrstöðuprófun og a.m.k. vikulega í gegnumstreymisprófunum. Harka skal 
mæld einu sinni í hverri prófun. Hitinn skal mældur daglega og helst á að vakta hann stöðugt í a.m.k. einu 
prófunarkeri.

1.7.5. Athuganir

1.7.5.1. Stig fósturvísisþroskunar

Fósturvísisstigið (þ.e. holfóstursstigið), sem ríkir í upphafi þegar fósturvísarnir eru fyrst látnir verða fyrir 
váhrifum, skal sannreynt svo nákvæmlega sem unnt er. Þetta má gera með því að rannsaka dæmigert úrtak 
hrogna sem meðhöndluð hafa verið á viðeigandi hátt og gerð gagnsæ. Einnig má finna lýsingu og teikningar 
af fósturvísisstigum í heimildum (2., 5., 10. og 11. heimild).

1.7.5.2. Klak og lifun

Athuganir á klaki og lifun skulu gerðar a.m.k. daglega og niðurstöður skráðar. Æskilegt getur verið að hafa 
athuganir tíðari í upphafi prófunar (t.d. á 30 mínútna fresti fyrstu 3 klst.) þar eð lifunartími getur í sumum 
tilvikum skipt meira máli en bara fjöldi dauðsfalla (t.d. ef um bráð eiturhrif er að ræða). Dauðir fósturvísar 
og seiði skulu fjarlægð um leið og eftir þeim er tekið þar eð þau geta sundrast hratt. Ítrustu varúðar skal gætt 
þegar dauðir fósturvísar eða seiði eru fjarlægð til að rekast ekki í eða skaða nálæg hrogn eða seiði því að þau 
eru einstaklega fíngerð og viðkvæm. Viðmiðanir fyrir dauðsföll eru breytileg eftir stigi lífsferils:

— hrogn: greinileg minnkun á gagnsæi og litarbreyting, einkum á fyrstu stigum, sem orsakast af kekkjun 
og/eða útfellingu prótína og veldur því að þau verða hvít og mött,

— fósturvísar: engin hreyfing og/eða hjartsláttur og/eða mött litaráferð í tegundum þar sem fósturvísarnir 
eru að jafnaði gagnsæir,

— seiði: enginn hreyfanleiki og/eða engar öndunarhreyfingar og/eða enginn hjartsláttur og/eða hvít og mött 
litaráferð miðtaugakerfisins og/eða engin viðbrögð við líkamlegu áreiti.

1.7.5.3. Óeðlilegt útlit

Skrá skal með hæfilegu millibili, sem ræðst af lengd prófunar og eðli þess afbrigðileika sem er lýst, fjölda 
seiða, sem eru óeðlileg hvað varðar líkamsgerð og/eða litarhátt, og hvernig gengur á forða kviðpokans. Hafa 
skal í huga að afbrigðilegir fósturvísar og seiði koma fyrir í náttúrunni og geta verið allmargir hundraðshlutar 
í samanburðarhópi eða hópum hjá sumum tegundum. Afbrigðileg dýr skulu eingöngu fjarlægð úr 
prófunarkerum eftir dauða þeirra.

1.7.5.4. Afbrigðilegt atferli

Afbrigðileiki, t.d. oföndun, ósamstillt sund og ódæmigerð ró, skal skráður með hæfilegu bili sem ræðst af 
lengd prófunarinnar. Þessi atriði geta, þótt erfitt sé að meta umfang þeirra, ef þau koma í ljós auðveldað 
túlkun á gögnum um dánarhlutfall, þ.e. gefið upplýsingar um eiturverkun efnisins.

1.7.5.5. Lengd

Mælt er með því að lengd einstaklinga sé mæld; mæla má staðallengd, sýlingarlengd eða heildarlengd. Mæla 
skal staðallengd ef sporðuggarots eða uggaeyðingar gætir. Í vel útfærðum prófunum skal fráviksstuðull 
lengdar í samhliða prófunum hjá samanburðarhópum að jafnaði vera ≤ 20%.
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1.7.5.6. Þyngd

Í lok prófunarinnar má vega einstaklingana; þurrvigt (24 klst. við 60 °C) er æskilegri en blautvigt (þerraðir með 
pappír). Í vel útfærðum prófunum skal fráviksstuðull þyngdar í samhliða prófunum hjá samanburðarhópum 
að jafnaði vera ≤ 20%.

Úr þessum athugunum fást sum eða öll eftirfarandi gagna sem tiltæk verða til tölfræðilegrar greiningar:

— uppsöfnuð afföll,

— fjöldi heilbrigðra seiða í lok prófunar,

— tíminn þegar klak hófst og þegar því lauk (þ.e. 90% klak í hverju samhliða sýni),

— fjöldi seiða sem klekst á degi hverjum,

— lengd (og þyngd) eftirlifandi dýra í lok prófunar,

— fjöldi vanskapaðra seiða eða seiða sem eru óeðlileg í útliti,

— fjöldi seiða sem sýnir afbrigðilegt atferli.

2. GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

2.1. ÚRVINNSLA NIÐURSTAÐNA

Mælt er með því að tölfræðingur komi bæði að útfærslu og greiningu prófunarinnar þar eð þessi aðferð 
gefur kost á talsverðum breytileika í tilhögun tilraunarinnar, t.d. að því er varðar fjölda prófunarkera, 
fjölda mismunandi prófunarstyrkleika, fjölda frjóvgaðra hrogna í upphafi og mældar færibreytur. Í ljósi 
þess hve margbreytileg tilhögun prófunarinnar getur verið verða ekki gefnar hér sértækar leiðbeiningar um 
tölfræðilegar aðferðir.

Ef ákvarða á minnsta styrk, sem hefur merkjanleg áhrif, eða styrk, sem hefur engin merkjanleg áhrif, er 
nauðsynlegt að greina breytileika hjá hverri samstæðu samhliða sýna og nota dreifnigreiningu eða aðferð 
með tengslatöflum. Aðferð Dunnetts (12. og 13. heimild) getur reynst gagnleg í tengslum við margfaldan 
samanburð á niðurstöðum við mismunandi styrkleika og fyrir samanburðarhópa. Dæmi eru einnig um aðrar 
gagnlegar aðferðir (14. og 15. heimild). Reikna skal og greina frá umfangi þeirra áhrifa sem unnt er að greina 
með dreifnigreiningu eða öðrum aðferðum (þ.e. styrk prófunarinnar). Vakin skal athygli á því að athuganirnar, 
sem eru tilgreindar í lið 1.7.5.6, henta ekki allar til tölfræðilegrar greiningar með dreifnigreiningu. Til dæmis 
má greina uppsöfnuð afföll og fjölda heilbrigðra seiða í lok prófunar með því að beita probit-aðferðum.

Ef meta á LC/ECx skal tengja viðeigandi feril eða ferla, t.d. umhverfðan veldisvísisferil, við viðkomandi 
gögn með því að beita tölfræðilegri aðferð, s.s. aðferð minnstu kvaðrata eða ólínulegri aðferð minnstu 
kvaðrata. Ferillinn eða ferlarnir skulu stikaðir (parameterised) þannig að meta megi viðkomandi LC/ECx 
og staðalskekkjuna beint. Þetta auðveldar til muna reikning á öryggismörkum fyrir LC/ECx. Ef ekki eru 
gild rök fyrir því að velja önnur öryggismörk skal tilgreina tvíhliða 95% öryggismörk. Aðferðin, sem notuð 
er við ferilaðlögun, skal helst gefa kost á að unnt sé að meta marktækni þess að aðlögun skortir. Nota má 
myndrænar aðferðir við ferilaðlögun. Aðhvarfsgreining hentar fyrir allar athuganirnar sem eru tilgreindar í 
lið 1.7.5.6.

2.2. TÚLKUN NIÐURSTAÐNA

Niðurstöðurnar skulu túlkaðar með varúð ef mældur styrkur eiturefnisins í prófunarlausnunum er nálægt 
greiningarmörkum efnagreiningaraðferðarinnar. Að því er varðar styrkleika, sem eru yfir leysni efnisins í 
vatni, skal túlka einnig niðurstöður með varfærni.

2.3. PRÓFUNARSKÝRSLA

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:
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2.3.1. Prófunarefni:

— eðlisástand og þeir eðlisefnafræðilegir eiginleikar sem skipta máli,

— gögn um efnafræðilega sanngreiningu, þ.m.t. hreinleiki og greiningaraðferð við magngreiningu 
prófunarefnisins, eftir því sem við á.

2.3.2. Prófunartegund:

— vísindaheiti, stofn, fjöldi klakfiska (parental fish) (þ.e. hve margar hrygnur voru notaðar til að fá tilskilinn 
fjölda hrogna fyrir prófunina), uppruni frjóvguðu hrognanna og aðferð við að afla þeirra og meðhöndlun 
þeirra eftir það.

2.3.3. Prófunarskilyrði:

— prófunaraðferð sem er notuð (t.d. hálfkyrrstöðuprófun eða gegnumstreymisprófun, tími frá frjóvgun til 
upphafs prófunar, þyngdarhlutfall o.s.frv.),

— ljóslota eða ljóslotur,

— tilhögun prófunar (t.d. fjöldi prófunarkera og samhliða prófana, fjöldi fósturvísa á hverja samhliða 
prófun),

— aðferð við tilreiðslu stofnlausna og hve oft endurnýjun á sér stað (tilgreina skal uppleysandi efnið og 
styrk þess, ef það er notað),

— nafnstyrkleikar í prófuninni, mæld gildi, meðaltöl þeirra og staðalfrávik í prófunarkerunum og aðferðin, 
sem notuð var til að finna þau, og ef prófunarefnið er leysanlegt í vatni við styrk sem er minni en sá sem er 
notaður í prófuninni skal leggja fram sönnun fyrir því að mælingarnar vísi til styrkleika prófunarefnisins 
í lausninni,

— eiginleikar þynningarvatnsins: pH, harka, hiti, styrkur uppleysts súrefnis, styrkur klórleifa (ef hann er 
mældur), heildarmagn lífræns kolefnis, svifagnir, selta prófunarmiðilsins (ef hún er mæld) og niðurstöður 
úr öllum öðrum mælingum sem eru gerðar,

— gæði vatns í prófunarílátum, pH, harka, hiti og styrkur uppleysts súrefnis.

2.3.4. Niðurstöður:

— niðurstöður úr öllum fyrri rannsóknum um stöðugleika prófunarefnisins,

— sönnun fyrir því að heildarlifun dýranna í samanburðarhópunum uppfylli staðla fyrir prófunartegundina 
(2. og 3. viðbætir),

— gögn um dauðsföll/lifun á fósturvísis- og seiðastigi og heildardauðsföll/heildarlifun,

— fjöldi daga fram að klaki og fjöldi sem klekst,

— gögn um lengd (og þyngd),

— hlutfall formfræðilegs afbrigðileika og lýsing á honum, ef um hann er að ræða,

— hlutfall tilvika þar sem áhrif á atferli koma fram og lýsing á þeim, ef um slíkt er að ræða,

— tölfræðileg greining og úrvinnsla gagna,

— fyrir prófanir þar sem dreifnigreiningu er beitt: minnsti styrkur, sem hefur merkjanleg áhrif (LOEC) við 
p = 0,05 og styrkur, sem hefur engin merkjanleg áhrif (NOEC) fyrir hverja svörun sem er metin, þ.m.t. 
lýsing á þeim tölfræðiaðferðum, sem eru notaðar, og tilgreining á umfangi þeirra áhrifa sem unnt er að 
greina,

— fyrir prófanir þar sem aðhvarfsgreiningu er beitt: LC/ECx og öryggisbil og ferill yfir mátaða líkanið sem 
eru notuð við útreikning á þeim,

— skýring á hvers kyns fráviki frá þessari prófunaraðferð.
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TAFLA 1A: Fisktegundir sem eru heppilegar til prófunar

Ferskt vatn

Oncorhynchus mykiss

Regnbogasilungur (9. og 16. heimild)

Danio rerio

Sebradanni (7., 17. og 18. heimild)

Cyprinus caprio

Vatnakarpi (8. og 19. heimild)

Oryzias latipes

Rískarpi (20. og 21. heimild)

Pimephales promelas

Breiðkollur (8. og 22. heimild)

TAFLA 1B: Dæmi um aðrar vel rannsakaðar tegundir sem hafa mikið verið notaðar

Ferskt vatn Salt vatn

Carassius auratus

Gullkarpi (8. heimild)

Lepomis macrochirus

Röðulborri (8. heimild)

Menidia peninsulae

Fjöruæringi (23., 24. og 25. 

heimild)

Clupea harengus

Síld (24. og 25. heimild)

Gadus morhua

Þorskur (24. og 25. heimild)

Cyprinodon variegatus

Kjammakerplingur (23., 24. og 25. 

heimild)
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1. VIÐBÆTIR

LEIÐBEININGAR UM FRAMKVÆMD EITURHRIFAPRÓFUNAR Á FÓSTURVÍSUM OG KVIÐPOKASEIÐUM 

SEBRADANNA (BRACHYDANIO RERIO)

INNGANGUR

Sebradanni á sér heimkynni á Coromandel-strönd Indlands og lifir þar m.a. í straumhörðum ám. Þetta er algengur 
búrfiskur af ætt vatnakarpa og upplýsingar um aðferðir við umhirðu hans og ræktun finnast í algengum uppsláttarritum 
um hitabeltisfiska. Laale (1. heimild) hefur tekið saman yfirlit yfir líffræði hans og notkun hans í fiskrannsóknum.

Fiskurinn verður sjaldan lengri en 45 mm. Bolurinn er sívalur og með 7–9 dökkbláum, silfruðum, láréttum rákum. 
Rákirnar ná út í sporðinn og eru líka á raufarugganum. Á baki er hann ólífugrænn. Hængarnir eru grennri en 
hrygnurnar. Hrygnurnar eru meira silfurgljáandi en hængarnir og kviðurinn þandari, einkum rétt fyrir hrygningu.

Fullorðnir fiskar þola miklar sveiflur í hita, sýrustigi og hörku vatns. Hins vegar skal skapa fiskunum kjörskilyrði til 
þess að fá heilbrigða fiska sem skila góðum hrognum.

Við hrygninguna eltir hængurinn hrygnuna og hnubbar hana og frjóvgar eggin jafnharðan og hún gýtur þeim. Hrognin 
eru glær og loða ekki saman og falla til botns og foreldrin eiga það til að éta þau. Birta hefur áhrif á hrygninguna. Ef 
birta er næg að morgni hrygna fiskarnir venjulega á fyrstu klukkustundunum eftir dagrenningu.

Hrygna getur hrygnt nokkur hundruðum hrogna í senn á nokkurra vikna fresti.

SKILYRÐI VARÐANDI KLAKFISK, ÆXLUN OG FYRSTU ÞROSKASTIG

Valinn er hæfilegur fjöldi heilbrigðra fiska og settur í vatn við hæfi (sjá t.d. 4. viðbæti) og haldið þar a.m.k. í tvær 
vikur áður en hrygning á að fara fram. Þessi hópur fiska skal látinn hrygna a.m.k. einu sinni áður en hann hrygnir 
þeim hrognum sem notuð verða í prófuninni. Þéttleiki fiskanna á þessu tímabili skal ekki vera meiri en 1 gramm fisks 
á hvern lítra. Þéttleikinn getur verið meiri ef vatnið er endurnýjað reglulega eða hreinsikerfi er notað. Hitastiginu í 
kerunum skal haldið við 25 ± 2 °C. Fiskurinn á að fá fjölbreytt fóður sem getur verið t.d. þurrfóður við hæfi, lifandi 
og nýklakin saltrækja, mýflugulirfur, halaflær og pottormar (Enchytraeidea).

Tvær aðferðir eru tilgreindar hér á eftir sem hafa reynst geta skilað nægilega mörgum heilbrigðum, frjóvguðum 
hrognum til að nota í prófun.

i) Átta hrygnur og 16 hængar eru sett í ker með 50 lítrum af þynningarvatni, varin gegn beinu ljósi og látin vera 
í svo miklu næði sem kostur er í a.m.k. 48 klukkustundir. Hrygningarbakka er komið fyrir á botni kersins 
síðdegis daginn áður en prófunin á að hefjast. Hrygningarbakkinn er rammi (úr plexígleri eða öðru heppilegu 
efni), 5–7 cm hár með 2–5 mm grófu neti efst og 10–30 µm fínriðnu neti í botni. Fjöldi „hrygningartrjáa“ úr 
nælonbandi, sem er ekki snúið saman, er festur við grófa netið í bakkanum. Þegar fiskarnir hafa verið í myrkri í 
12 klukkustundir er kveikt dauft ljós sem kemur hrygningunni af stað. Hrygningarbakkinn er fjarlægður tveimur 
til fjórum klukkustundum eftir að hrygningu lýkur og hrognin tekin. Hrygningarbakkinn varnar því að fiskurinn 
éti hrognin og auðveldar jafnframt að safna saman hrognunum. Hópurinn skal hafa hrygnt a.m.k. einu sinni áður 
en hann hrygnir þeim hrognum sem notuð eru til prófunar.

ii) Fimm til tíu hængum og hrygnum er haldið hverju fyrir sig í a.m.k. tvær vikur áður en þeim er ætlað að hrygna. 
Að liðnum 5–10 dögum er kviður hrygnanna orðinn þaninn og kyntoturnar (genital papillae) sjást. Engar totur af 
þessu tagi eru á hængunum. Hrygningin fer fram í hrygningarkerum sem eru búin fölskum netbotni (sjá hér fyrir 
framan). Kerið er fyllt þynningarvatni þannig að vatnsborðið sé 5–10 cm yfir netinu. Ein hrygna og tveir hængar 
eru sett í kerið daginn áður en hrygning á að hefjast. Hiti vatnsins er hækkaður smám saman þannig að hann verði 
einni gráðu hærri en hann var í aðlöguninni. Lýsing er tekin af og kerið er látið vera í svo miklu næði sem kostur 
er. Að morgni er dauft ljós kveikt og það kemur hrygningunni af stað. Að liðnum 2–4 klukkustundum eru fiskarnir 
fjarlægðir og hrognin tekin. Ef nota þarf fleiri hrogn en fást úr einni hrygnu má bæta við hliðstæðum kerum eins 
og þarf. Með því að skrá árangur hrygningar hjá hverri hrygnu áður en kemur að prófuninni (fjölda hrogna og 
gæði) er unnt að velja til fjölgunar þær hrygnur sem skiluðu bestu hrygningunni.
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Hrognin á að flytja yfir í prófunarker í glerpípu (innanmál ekki minna en 4 mm) með þjálum sogbelg. Taka skal eins 
lítið vatn með hrognunum og framast er kostur. Hrognin eru eðlisþyngri en vatn, verða neðst í pípunni og koma því 
fyrst út. Þess skal vandlega gætt að hrogn (og seiði) komist ekki í snertingu við loft. Rannsaka skal í smásjá sýni af 
hrognunum til að ganga úr skugga um að enginn afbrigðileiki komi fram á fyrstu þroskastigunum. Óleyfilegt er að 
sótthreinsa hrognin.

Hrognadauðinn er mestur fyrstu 24 klukkustundirnar eftir frjóvgun. Á þessu tímabili drepast iðulega 5–40% 
hrognanna. Hrognin hrörna vegna þess að frjóvgun tekst ekki eða galli kemur fram í þroskun. Gæði hrognanna 
virðast komin undir hrygnunni þar eð sumar hrygnur mynda stöðugt góð hrogn en aðrar aldrei. Hlutfall hrogna, sem 
þroskast, og klakhlutfall eru enn fremur mismunandi eftir hrygningarlotum. Lifun hrogna, sem frjóvgast eðlilega, og 
kviðpokaseiða er góð, venjulega yfir 90%. Við 25 °C klekjast hrognin 3–5 dögum eftir frjóvgun og kviðpokinn er 
horfinn um 13 dögum eftir frjóvgun.

Hisaoka og Battle (2. heimild) hafa lýst fósturþroskuninni ítarlega. Sökum þess að hrognin eru gagnsæ, svo og seiðin 
fyrst eftir klak, má fylgjast með þroskuninni og greina vansköpun komi hún fram. Um fjórum klukkustundum eftir 
hrygningu má greina ófrjóvguð egg frá frjóvguðum (3. heimild). Við þessa rannsókn eru hrogn og seiði sett í lítil 
prófunarker og skoðuð í smásjá.

Prófunarskilyrði, sem hæfa fyrir fyrstu þroskunarstig, eru tilgreind í 2. viðbæti. Kjörgildi fyrir sýrustig er 7,8 og fyrir 
hörku þynningarvatns er kjörgildið 250 mg CaCO3/l.

ÚTREIKNINGAR OG TÖLFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Lagt er til að tveggja þrepa aðferð verði notuð. Fyrst er unnið tölfræðilega úr gögnum um dauðsföll, óeðlilega 
þroskun og klaktíma. Bollengd er síðan metin tölfræðilega fyrir þá styrkleika þar sem engin merkjanleg, skaðleg áhrif 
koma fram í neinni færibreytnanna. Mælt er með þessari aðferð þar eð hugsanlegt er að eiturefnið drepi fremur smáan 
fisk, valdi seinkun klaks og kalli fram umtalsverða vansköpun sem hefur þannig í för með sér skekkju í mælingum 
á lengd. Auk þess eru mælingar gerðar á um það bil sama fjölda fiska fyrir hverja meðhöndlun sem tryggir gildi 
tölfræðigreiningarinnar í prófuninni.

ÁKVÖRÐUN Á LC50 OG EC50

Hundraðshluti lifandi hrogna og seiða er reiknaður og leiðréttur með tilliti til dauðsfalla í samanburðarhópunum í 
samræmi við formúlu Abbotts (4. heimild):

þar sem,

P = leiðrétt lifun í %

P’ = mæld lifun í % við prófunarstyrkleikann

C = lifun í samanburðarhópnum

Ef unnt er skal í lok prófunarinnar ákvarða LC50 með viðeigandi aðferð.

Stephan (5. heimild) hefur sett fram leiðbeiningar um það hvernig formfræðilegur afbrigðileiki er tekinn með í 
tölfræðilegri vinnslu fyrir EC50.

MAT Á MINNSTA STYRK SEM HEFUR MERKJANLEG ÁHRIF (LOEC) OG STYRK SEM HEFUR ENGIN 
MERKJANLEG ÁHRIF (NOEC)

Markmiðið með prófun á hrognum og kviðpokaseiðum er að bera styrk yfir núlli saman við samanburðarhópinn, þ.e. 
að ákvarða minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif. Af þeim sökum skal beita aðferð með margföldum samanburði 
(6., 7., 8., 9. og 10. heimild).
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4. VIÐBÆTIR

NOKKRIR EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR VIÐUNANDI ÞYNNINGARVATNS

EFNI STYRKUR

Agnir < 20 mg/l

Heildarstyrkur lífræns kolefnis < 2 mg/l

Ójónað ammoníak < 1 µg/l

Klórleifar < 10 µg/l

Heildarstyrkur fosfórlífrænna varnarefna < 50 ng/l

Heildarstyrkur klórlífrænna varnarefna ásamt fjölklóruðum bífenýlum < 50 ng/l

Heildarstyrkur lífræns klórs < 25 ng/l
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C.16. BÝFLUGUR — BRÁÐ EITURHRIF VIÐ INNTÖKU

1. AÐFERÐ

Þessi prófun á bráðum eiturhrifum er sama aðferð og OECD TG 213 (1998).

1.1. INNGANGUR

Eiturhrifaprófunin er gerð á rannsóknastofu og er ætluð til að meta bráð eiturhrif plöntuvarnarefna og annarra 
íðefna á fullorðnar býflugnaþernur (við inntöku).

Við mat og ákvörðun á eitureiginleikum efna getur ákvörðun á bráðum eiturhrifum á býflugur við inntöku 
verið nauðsynleg, t.d. ef líklegt er að býflugur verði fyrir váhrifum af tilteknu íðefni. Prófun á bráðum 
eiturhrifum við inntöku er gerð til að ákvarða eðlislæg eiturhrif varnarefna og annarra íðefna á býflugur. 
Niðurstöður úr þessari prófun skulu notaðar til að meta þörf á frekari rannsóknum. Þessa aðferð má einkum 
nota í áfangaskiptum áætlunum við mat á hættu sem býflugum stafar af varnarefnum en þessar áætlanir 
byggjast á stigskiptri framvindu frá eiturhrifaprófunum á rannsóknastofu til tilrauna sem eru að hálfu leyti og 
síðan að öllu leyti vettvangsrannsóknir (1. heimild). Prófa má varnarefnin í formi virkra efna eða samsettra 
vara.

Nota skal staðaleiturefni (toxic standard) til að sannreyna hversu viðkvæmar býflugurnar eru og nákvæmni 
prófunaraðferðarinnar.

1.2. SKILGREININGAR

Bráð eiturhrif við inntöku: skaðleg áhrif sem koma fram innan 96 klst. að hámarki eftir inntöku eins 
skammts prófunarefnis.

Skammtur: það magn prófunarefnis sem er tekið inn. Skammtur er gefinn upp sem massi (µg) prófunarefnis 
á hvert tilraunadýr (µg/býflugu). Ekki er unnt að reikna raunskammt fyrir hverja býflugu þar eð þær eru 
fóðraðar allar í einu en meðalskammtinn má meta (heildarmagn inntekins prófunarefnis á fjölda prófaðra 
býflugna í hverju búri).

LD50 (miðgildisbanaskammtur) við inntöku: er tölfræðilega reiknaður, stakur skammtur efnis sem 
getur dregið 50% tilraunadýranna til dauða eftir inntöku. Miðgildisbanaskammturinn (LD50) er gefinn í µg 
prófunarefnis á hverja býflugu. Þegar um varnarefni er að ræða getur prófunarefnið annaðhvort verið virkt 
efni eða samsett vara með einu eða fleirum virkum efnum.

Dauðsfall: dýr er skráð dautt ef það er algerlega hreyfingarlaust.

1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐARINNAR

Fullorðnar býflugnaþernur (Apis mellifera) eru látnar verða fyrir váhrifum af misstórum skömmtum 
prófunarefnis sem er leyst upp í súkrósalausn. Býflugurnar fá síðan sama fóðrið en án prófunarefnisins. 
Dauðsföll eru skráð daglega í a.m.k. 48 klst. og þau borin saman við gildi úr samanburðarhópum. Ef 
dánarhlutfallið eykst á tímabilinu frá því að liðnar eru 24 klst. til 48 klst. en dánarhlutfall í samanburðarhópum 
helst í viðunandi horfi, þ.e. ± 10%, er rétt að lengja prófunina þannig að hún vari að hámarki í 96 klst. 
Niðurstöðurnar eru greindar í því skyni að reikna miðgildisbanastyrkinn við 24 klst. og 48 klst. og, ef 
rannsóknin er framlengd, við 72 klst. og 96 klst.

1.4. GILDI PRÓFUNARINNAR

Prófunin gildir því aðeins að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

— meðaldánarhlutfall í samanburðarhópunum má ekki vera meira en 10% við lok prófunar,

— gildi fyrir miðgildisbanastyrk staðaleiturefnisins er innan tilskilinna marka.

1.5. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI

1.5.1. Öflun býflugna

Nota skal ungar, fullorðnar þernur af sama stofni, þ.e. býflugur sem eru allar jafngamlar og við sama 
næringarástand o.s.frv. Býflugurnar skulu vera úr vel fóðruðum og heilbrigðum búum sem eru laus við 
sjúkdóma eins og framast er kostur, þar á að vera drottning og saga hennar og líkamsástand á að vera þekkt.
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Þeim má safna saman að morgni, áður en á að nota þær, eða að kvöldi daginn fyrir prófun og þeim skal þá 
haldið við prófunarskilyrði fram til næsta dags. Nota má býflugur sem eru teknar úr römmum þar sem er ekkert 
ungviði. Forðast skal að afla býflugna snemma vors eða síðla hausts þar eð þær taka þá lífeðlisfræðilegum 
breytingum. Ef nauðsynlegt er að gera prófanir snemma vors eða síðla hausts má setja býflugurnar í hitaskáp 
og ala þær þar í eina viku á „býflugnabrauði“ (frjókornum, teknum úr býkúpunni) og súkrósalausn. Býflugur, 
sem hafa verið meðhöndlaðar með sýklalyfjum, lyfjum gegn varróaveiki eða öðrum íðefnum, skulu ekki 
notaðar til eiturhrifaprófana í fjórar vikur eftir að síðustu meðhöndlun lauk.

1.5.2. Aðbúnaður og fóðrun

Nota skal búr með góðri loftun sem er auðvelt að þrífa. Þau mega t.d. vera úr ryðfríu stáli, vírneti eða plasti 
en líka má nota einnota timburbúr. Í hverju búri á helst að vera hópur tíu býflugna. Stærð prófunarbúranna 
skal vera hæfileg fyrir fjölda býflugnanna, þ.e. þau eiga að vera nægilega rúmgóð.

Býflugurnar skulu vera í myrkri í tilraunastofunni við hitastigið 25 ± 2 °C. Loftrakinn, sem að jafnaði er  
50–70%, skal skráður í allri prófuninni. Meðferðin, þ.m.t. meðhöndlun og skoðun, getur farið fram 
í (dags)birtu. Lausn sykurs í vatni með lokastyrknum 500 g/l (50% massa miðað við rúmmál) er notuð 
til að fóðra býflugurnar. Þegar prófunarskammtar hafa verið gefnir skulu býflugurnar fá fóður að vild. 
Fóðrunarkerfið skal vera þannig að unnt sé að skrá fóðurát fyrir hvert búr (sjá lið 1.6.3.1). Nota má glerpípu 
(u.þ.b. 50 mm langa og 10 mm í þvermál sem mjókkar í opna endann niður í um 2 mm þvermál).

1.5.3. Býflugurnar undirbúnar

Býflugunum er deilt af handahófi á prófunarbúrin og búrunum er komið af handahófi fyrir í 
tilraunastofunni.

Svelta má býflugurnar í allt að 2 klst. áður en prófunin hefst. Mælt er með því að býflugurnar séu sveltar fyrir 
meðferðina þannig að þær standi allar jafnt að vígi að því er varðar innihald í meltingarfærum við upphaf 
prófunarinnar. Býflugur, sem eru að dauða komnar, skulu teknar frá áður en prófunin hefst og í stað þeirra 
skal setja heilbrigðar býflugur.

1.5.4. Tilreiðsla skammta

Ef prófunarefnið er blandanlegt með vatni má leysa það beint upp í 50% súkrósalausn. Ef um er að ræða 
tæknilegar vörur og efni, sem leysast illa í vatni, má nota burðarefni á borð við lífræna leysa, ýruefni eða 
dreifiefni sem eru lítið eitruð fyrir býflugur (t.d. aseton, dímetýlformamíð og dímetýlsúlfoxíð). Styrkur 
burðarefnisins ræðst af leysni prófunarefnisins og ætti að vera hinn sami við alla styrkleika sem notaðir 
eru í prófuninni. Yfirleitt hentar að hafa styrk burðarefnisins 1% og hann ætti ekki að vera meiri en sem því 
nemur.

Útbúa skal viðeigandi samanburðarlausnir, þ.e. ef leysir eða dreifiefni er notað til að leysa upp prófunarefnið 
skal nota tvo mismunandi samanburðarhópa: lausn í vatni og súkrósalausn með leysinum eða burðarefninu í 
sama styrk og er í lausnunum sem eru notaðar í prófuninni.

1.6. TILHÖGUN

1.6.1. Prófunar- og samanburðarhópar

Fjöldi skammta og samhliða sýna, sem eru notuð í prófuninni, skal valinn þannig að fullnægt sé 
tölfræðilegum kröfum að því er varðar ákvörðun á LD50 með 95% öryggismörkum. Venjulega er 
nauðsynlegt að nota fimm skammta í jafnhlutfallaröðum með stuðli sem fer ekki yfir 2,2 og sem ná yfir 
sviðið fyrir LD50. Þynningarstuðullinn og fjöldi skammtastyrkleika verður þó að ákvarðast út frá halla 
eiturhrifaferilsins (skammtur á móti dánarhlutfalli) og með hliðsjón af þeirri tölfræðilegu aðferð sem er 
valin til að greina niðurstöðurnar. Forprófun til að ákvarða styrkleikasviðið er gagnleg til að finna heppilega 
prófunarstyrkleika.

Þrír hópar að lágmarki, hver með tíu býflugum, skulu prófaðir samhliða við hvern styrkleika prófunarinnar. 
Þrír samanburðarhópar að lágmarki, hver með tíu býflugum, skulu prófaðir til viðbótar hinni prófunarröðinni. 
Samanburðarhópar skulu einnig vera fyrir þá leysa eða þau burðarefni sem eru notuð (sjá lið 1.5.4).

1.6.2. Staðaleiturefni

Í prófuninni skal nota staðaleiturefni. Velja skal a.m.k. þrjá skammta til að ná yfir það gildi á LD50 sem búast 
má við. Nota skal a.m.k. þrjú búr, hvert með tíu býflugum, við samhliða prófun fyrir hvern skammt. Dímetóat 
er mest notað sem staðaleiturefni og uppgefið gildi fyrir LD50 (24 klst. eftir inntöku) er á bilinu 0,10–0,35 µg 
virks efnis á býflugu (2. heimild). Önnur staðaleiturefni (t.d. paraþíon) koma þó til greina ef næg gögn liggja 
fyrir til að staðfesta megi þau tengsl milli áhrifa og skammts sem búist er við.
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1.6.3. Váhrif

1.6.3.1. Gjöf skammta

Hver hópur býflugna, sem er prófaður, skal fá 100–200 µl af 50% súkrósalausn í vatni og í henni skal 
vera prófunarefni af viðeigandi styrkleika. Ef um er að ræða efni með minni leysni eða minni eiturhrif eða 
sem eru í minni styrk í samsetningunni þarf meira rúmmál þar eða nota þarf hlutfallslega meira magn í 
súkrósalausnina. Fylgjast skal með magni meðhöndlaðs fóðurs sem hver hópur innbyrðir. Þegar allt er upp 
urið (venjulega innan 3–4 klst.) skal fóðurgjafinn fjarlægður úr búrinu og í stað hans settur annar sem er 
með hreinni súkrósalausn. Súkrósalausnin er síðan í boði að vild. Þegar um er að ræða tiltekin efnasambönd 
getur mikill styrkur orðið til þess að býflugurnar fúlsa við þeim og taka til sín lítið af skammtinum eða alls 
ekkert. Eftir ekki lengri tíma en 6 klst. skal fjarlægja meðhöndlað fóður, sem eftir er, og setja í staðinn hreina 
súkrósalausn. Magn þess meðhöndlaða fóðurs sem var innbyrt skal metið (t.d. með því að mæla rúmmál/
þyngd þess meðhöndlaða fóðurs sem verður eftir).

1.6.3.2. Lengd

Prófunin skal helst vara í 48 klst. eftir að hrein súkrósalausn hefur verið sett í stað prófunarlausnarinnar. Ef 
dánarhlutfall heldur áfram að aukast um meira en 10% að liðnum fyrstu 24 klst. skal prófunin framlengd 
þannig að hún verði að hámarki 96 klst., að því tilskildu að dánarhlutfall í samanburðarhópnum fari ekki yfir 
10%.

1.6.4. Athuganir

Dauðsföll eru skráð 4 klst. eftir að prófunin hófst og síðan þegar liðnar eru 24 klst. og 48 klst. (þ.e. frá því að 
skammturinn var gefinn). Ef nauðsyn er á lengri athugunartíma skal frekara mat gert á 24 klst. fresti þar til 96 
klst. eru liðnar að hámarki, að því tilskildu að dánarhlutfall í samanburðarhópnum fari ekki yfir 10%. 

Meta skal magn fóðurs sem hver hópur innbyrðir. Samanburður á því hve hratt gengur á meðhöndlað og 
ómeðhöndlað fóður á þeim 6 klst., sem eru tilgreindar, getur gefið upplýsingar um bragðgæði meðhöndlaða 
fóðursins.

Skrá skal allt óeðlilegt atferli sem kemur fram við athuganir á býflugunum á prófunartímabilinu.

1.6.5. Markprófun

Í sumum tilvikum (t.d. þar sem búist er við að eiturhrif prófunarefnisins séu lítil) má framkvæma markprófun 
þar sem notuð eru 100 µg virks efnis á hverja býflugu í því skyni að sýna fram á að LD50 sé stærra en þetta gildi. 
Nota skal sömu aðferð, þ.m.t. þrjá samhliða hópa fyrir hvern prófunarskammt, viðeigandi samanburðarhópa, 
mat á magni þess meðhöndlaða fóðurs sem er innbyrt og nota skal staðaleiturefni. Ef dauðsföll verða skal 
gera fullnaðarprófun. Verði nær banvænna áhrifa vart (sjá lið 1.6.4) skulu þau skráð.

2. GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

2.1. GÖGN

Gögnin skulu tekin saman og sett fram í töfluformi og þar skal koma fram fyrir hvern meðferðarhóp, svo 
og samanburðarhópa og hópa, sem fá staðaleiturefni, fjöldi býflugna sem er notaður, dánarhlutfall á hverju 
athugunartímabili og fjöldi býflugna sem sýnir óvenjulegt atferli. Gögn um dauðsföll skulu greind með 
viðeigandi tölfræðiaðferðum (t.d. probit-greiningu, með því að finna hlaupandi meðaltal eða tvíliðulíkindi 
(3. og 4. heimild). Teikna skal ferla fyrir tengsl skammts og svörunar fyrir hvern tímapunkt, þar sem mælt 
er með að athugun fari fram, og reikna skal halla ferlanna og miðgildisbanaskammt (LD50) með 95% 
öryggismörkum. Leiðréttingar fyrir dauðsföll í samanburðarhópum skulu gerðar með því að nota aðferð 
Abbotts við leiðréttingu (4. og 5. heimild). Ef meðhöndlaða fóðrið klárast ekki algerlega skal reikna skammt 
prófunarefnis sem hver hópur innbyrðir. Gildi LD50 skal gefið upp í µg prófunarefnis á hverja býflugu.

2.2. PRÓFUNARSKÝRSLA

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

2.2.1. Prófunarefni:

— eðlisástand og þeir eðlisefnafræðilegu eiginleikar sem skipta máli (t.d. stöðugleiki í vatni og 
gufuþrýstingur),

— gögn um efnafræðilega sanngreiningu, m.a. byggingarformúlu og hreinleika (þ.e. heiti og styrkleiki virks 
efnis eða virkra efna ef um varnarefni er að ræða).
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2.2.2. Prófunartegund:

— vísindaheiti, stofn, námundaður aldur (í vikum), aðferð við öflun og dagsetning þegar býflugnanna var 
aflað,

— upplýsingar um bú sem voru notuð við öflun býflugnanna sem eru notaðar til prófunar, þ.m.t. um 
heilbrigði, sjúkdóma fullorðinna flugna, hvers kyns formeðhöndlun o.s.frv.

2.2.3. Prófunarskilyrði:

— hitastig og rakastig í tilraunastofunni,

— aðbúnaður, þ.m.t. tegund og stærð búra og efni sem þau eru úr,

— aðferð við tilreiðslu stofnlausna og prófunarlausna (tilgreina skal leysinn og styrk hans, ef hann er 
notaður),

— aðferð við tilreiðslu stofnlausna og hve oft endurnýjun á sér stað (tilgreina skal uppleysandi efnið og 
styrk þess ef það er notað),

— tilhögun prófunar, t.d. mismunandi styrkleikar, sem eru notaðir í prófuninni, og hversu margir þeir eru 
og fjöldi samanburðarhópa, samhliða búra og býflugna á hvert búr fyrir hvern prófunarstyrkleika og 
samanburðarhóp,

— dagsetning prófunar.

2.2.4. Niðurstöður:

— niðurstöður úr forprófun til að ákvarða styrkleikasviðið ef hún var gerð,

— óunnin gögn: dánarhlutfall við hvern skammt sem er prófaður á hverjum athugunartíma,

— línurit sem sýnir ferlana fyrir skammt á móti svörun við lok prófunar,

— gildi LD50 með 95% öryggismörkum á öllum athugunartímum sem mælt er með, bæði fyrir prófunarefni 
og staðaleiturefni,

— tölfræðilegar aðferðir sem eru notaðar við ákvörðun á LD50,

— dánarhlutfall í samanburðarhópum,

— önnur líffræðileg einkenni sem koma fram við skoðun eða mælingar, t.d. óeðlilegt atferli býflugnanna 
(þ.m.t. ef þær fúlsa við prófunarskammtinum) og það hve hratt gengur á fóðrið í meðhöndluðu og 
ómeðhöndluðu hópunum,

— hvers kyns frávik frá þeirri aðferð við prófun, sem er lýst hér, og allar aðrar upplýsingar sem skipta 
máli.
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C.17. BÝFLUGUR — BRÁÐ EITURHRIF VIÐ SNERTINGU

1. AÐFERÐ

Þessi prófun á bráðum eiturhrifum er sama aðferð og OECD TG 214 (1998).

1.1. INNGANGUR

Eiturhrifaprófunin er gerð á rannsóknastofu og er ætluð til að meta bráð eiturhrif plöntuvarnarefna og annarra 
íðefna á fullorðnar býflugnaþernur (við snertingu).

Við mat og ákvörðun á eitureiginleikum efna getur ákvörðun á bráðum eiturhrifum á býflugur við snertingu 
verið nauðsynleg, t.d. ef líklegt er að býflugur verði fyrir váhrifum af tilteknu íðefni. Prófun á bráðum 
eiturhrifum við snertingu er gerð til að ákvarða eðlislæg eiturhrif varnarefna og annarra íðefna á býflugur. 
Niðurstöður úr þessari prófun skulu notaðar til að meta þörf á frekari rannsóknum. Þessa aðferð má einkum 
nota í áfangaskiptum áætlunum við mat á hættu sem býflugum stafar af varnarefnum en þessar áætlanir 
byggjast á raðbundinni framvindu frá eiturhrifaprófunum á rannsóknastofu til tilrauna sem eru að hálfu 
leyti og síðan að öllu leyti vettvangsrannsóknir (1. heimild). Prófa má varnarefnin í formi virkra efna eða 
samsettra vara.

Nota skal staðaleiturefni til að sannreyna hversu viðkvæmar býflugurnar eru og nákvæmni prófunar-
aðferðarinnar.

1.2. SKILGREININGAR

Bráð eiturhrif við snertingu: skaðleg áhrif sem koma fram innan 96 klst. að hámarki eftir að einn skammtur 
prófunarefnis hefur verið borinn á staðbundið svæði.

Skammtur: það magn prófunarefnis sem er borið á. Skammtur er gefinn upp sem massi (µg) prófunarefnis 
á hvert tilraunadýr (µg/býflugu).

LD50 (miðgildisbanaskammtur) við snertingu: er tölfræðilega reiknaður, stakur skammtur efnis sem 
getur dregið 50% tilraunadýranna til dauða við snertingu. Miðgildisbanaskammturinn (LD50) er gefinn í µg 
prófunarefnis á hverja býflugu. Þegar um varnarefni er að ræða getur prófunarefnið annaðhvort verið virkt 
efni eða samsett vara með einu eða fleirum virkum efnum.

Dauðsfall: dýr er skráð dautt ef það er algerlega hreyfingarlaust.

1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐARINNAR

Fullorðnar þernur býflugna (Apis mellifera) eru látnar verða fyrir váhrifum af misstórum skömmtum 
prófunarefnis sem er leyst upp í viðeigandi burðarefni og borið beint á frambolinn (í litlum dropum). 
Prófunin skal standa í 48 klukkustundir. Ef dánarhlutfallið eykst á tímabilinu frá því að liðnar eru 24 klst. til 
48 klst. en dánarhlutfall í samanburðarhópum helst í viðunandi horfi, þ.e. ± 10%, er rétt að lengja prófunina 
þannig að hún vari að hámarki í 96 klst. Dauðsföll eru skráð daglega og þau borin saman við gildi úr 
samanburðarhópunum. Niðurstöðurnar eru greindar í því skyni að reikna miðgildisbanastyrkinn við 24 klst. 
og 48 klst. og, ef rannsóknin er framlengd, við 72 klst. og 96 klst.

1.4. GILDI PRÓFUNARINNAR

Prófunin gildir því aðeins að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

— meðaldánarhlutfall í samanburðarhópunum má ekki vera meira en 10% við lok prófunar,

— gildi fyrir miðgildisbanastyrk staðaleiturefnisins er innan tilskilinna marka.

1.5. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI

1.5.1. Öflun býflugna

Nota skal ungar, fullorðnar þernur, þ.e. býflugur sem eru allar jafngamlar, við sama næringarástand, af sama 
stofni o.s.frv. Býflugurnar skulu vera úr vel fóðruðum og heilbrigðum búum sem eru laus við sjúkdóma eins 
og framast er kostur, þar á að vera drottning og saga hennar og líkamsástand á að vera þekkt.
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Þeim má safna saman að morgni, áður en á að nota þær, eða að kvöldi daginn fyrir prófun og þeim skal þá 
haldið við prófunarskilyrði fram til næsta dags. Nota má býflugur sem eru teknar úr römmum þar sem er ekkert 
ungviði. Forðast skal að afla býflugna snemma vors eða síðla hausts þar eð þær taka þá lífeðlisfræðilegum 
breytingum. Ef nauðsynlegt er að gera prófanir snemma vors eða síðla hausts má setja býflugurnar í hitaskáp 
og ala þær þar í eina viku á „býflugnabrauði“ (frjókornum, teknum úr býkúpunni) og súkrósalausn. Býflugur, 
sem hafa verið meðhöndlaðar með sýklalyfjum, lyfjum gegn varróaveiki eða öðrum íðefnum, skulu ekki 
notaðar til eiturhrifaprófana í fjórar vikur eftir að síðustu meðhöndlun lauk.

1.5.2. Aðbúnaður og fóðrun

Nota skal búr með góðri loftun sem er auðvelt að þrífa. Þau mega t.d. vera úr ryðfríu stáli, vírneti eða plasti 
en líka má nota einnota timburbúr. Stærð prófunarbúranna skal vera hæfileg fyrir fjölda býflugnanna, þ.e. þau 
eiga að vera nægilega rúmgóð. Í hverju búri á helst að vera hópur tíu býflugna.

Býflugurnar skulu vera í myrkri í tilraunastofunni við hitastigið 25 ± 2 °C. Loftrakinn, sem að jafnaði er  
50–70%, skal skráður í allri prófuninni. Meðferðin, þ.m.t. meðhöndlun og skoðun, getur farið fram í 
(dags)birtu. Nota skal súkrósalausn í vatni með lokastyrkleikanum 500 g/l (50% massa miðað við rúmmál) 
sem fóður og hún skal vera í boði að vild á prófunartímanum, gefin úr fóðurgjafa fyrir býflugur. Nota má 
glerpípu (u.þ.b. 50 mm langa og 10 mm í þvermál sem mjókkar í opna endann niður í um 2 mm þvermál).

1.5.3. Býflugurnar undirbúnar

Áður en prófunarefnið er borið á má deyfa býflugurnar með koltvíoxíði eða köfnunarefni. Magn deyfilyfsins 
og lengd deyfingar skal vera í lágmarki. Býflugur, sem eru að dauða komnar, skulu teknar frá áður en prófunin 
hefst og í stað þeirra skal setja heilbrigðar býflugur.

1.5.4. Tilreiðsla skammta

Prófunarefnið skal borið á sem lausn í burðarefni, þ.e. lífrænum leysi eða vatnslausn með blotefni (wetting 
agent). Af lífrænum leysum er aseton æskilegast, en nota má aðra lífræna leysa sem eru lítt eitraðir fyrir 
býflugur (t.d. dímetýlformamíð eða dímetýlsúlfoxíð). Ef um er að ræða vatnsleysanlegar, samsettar vörur og 
mjög skautuð, lífræn efni, sem eru ekki leysanleg í lífrænum leysiefnum, getur verið auðveldara að bera þau 
á ef þau eru tilreidd í veikri lausn með blotefnum sem eru á markaði (t.d. Agral, Cittowett, Lubrol, Triton 
eða Tween).

Útbúa skal viðeigandi samanburðarlausnir, þ.e. ef leysir eða dreifiefni er notað til að leysa upp prófunarefnið 
skal nota tvo mismunandi samanburðarhópa: einn, sem er meðhöndlaður með vatni, og annan sem er 
meðhöndlaður með leysi/dreifiefni.

1.6. AÐFERÐ

1.6.1. Prófunar- og samanburðarhópar

Fjöldi skammta og samhliða sýna, sem eru notuð í prófuninni, skal valinn þannig að fullnægt sé tölfræðilegum 
kröfum að því er varðar ákvörðun á LD50 með 95% öryggismörkum. Venjulega er nauðsynlegt að nota fimm 
skammta í jafnhlutfallaröðum með stuðli sem fer ekki yfir 2,2 og sem ná yfir sviðið fyrir LD50. Fjölda skammta 
verður að þó ákvarða út frá halla eiturhrifaferilsins (skammtur á móti dánarhlutfalli) og með hliðsjón af þeirri 
tölfræðilegu aðferð sem er valin til að greina niðurstöðurnar. Forprófun til að ákvarða styrkleikasviðið er 
gagnleg til að finna heppilega skammta

Þrír hópar að lágmarki, hver með tíu býflugum, skulu prófaðir samhliða við hvern styrkleika prófunarinnar.

Þrír samanburðarhópar að lágmarki, hver með tíu býflugum, skulu prófaðir til viðbótar hinni prófunarröðinni. 
Ef notaður er lífrænn leysir eða blotefni skal hafa þrjá samanburðarhópa til viðbótar fyrir leysinn eða blotefnið 
með tíu býflugum í hverjum hópi. 

1.6.2. Staðaleiturefni

Í prófuninni skal nota staðaleiturefni. Velja skal a.m.k. þrjá skammta til að ná yfir það gildi á LD50 sem búast 
má við. Nota skal a.m.k. þrjú búr, hvert með tíu býflugum, við samhliða prófun fyrir hvern skammt. Dímetóat 
er mest notað sem staðaleiturefni og uppgefið gildi fyrir LD50 (24 klst. eftir snertingu) er á bilinu 0,10-0,30 
µg virks efnis á býflugu (2. heimild). Önnur staðaleiturefni (t.d. paraþíon) koma þó til greina ef næg gögn 
liggja fyrir til að staðfesta megi þau tengsl milli áhrifa og skammts sem búist er við.
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1.6.3. Váhrif

1.6.3.1. Gjöf skammta

Býflugurnar, sem hafa verið deyfðar, eru teknar hver fyrir sig og borið á tiltekinn hluta líkamans. Býflugurnar 
eru valdar af handahófi fyrir mismunandi prófunarskammta og í samanburðarhópa. Lausn, sem er 1 µl að 
rúmmáli og inniheldur prófunarefnið í hæfilegum styrkleika, er borin með örstjöku (microapplicator) á bak-
lægan frambol hverrar býflugu. Rúmmálið getur verið annað en þetta en þá skal færa rök fyrir því. Þegar 
borið hefur verið á býflugurnar skal flytja þær aftur í prófunarbúrin og sjá þeim fyrir súkrósalausn.

1.6.3.2. Lengd

Prófunin á helst að standa í 48 klst. Ef dánarhlutfall eykst um meira en 10% frá því að liðnar eru 24 klst. til 
48 klst. skal prófunin framlengd þannig að hún verði að hámarki 96 klst., að því tilskildu að dánarhlutfall í 
samanburðarhópnum fari ekki yfir 10%.

1.6.4. Athuganir

Dauðsföll eru skráð þegar liðnar eru 4 klst. frá því að skammturinn var borinn á og aftur þegar liðnar eru 24 
klst. og 48 klst. Ef nauðsyn er á lengri athugunartíma skal frekara mat gert á 24 klst. fresti þar til 96 klst. eru 
liðnar að hámarki, að því tilskildu að dánarhlutfall í samanburðarhópnum fari ekki yfir 10%. 

Skrá skal allt óeðlilegt atferli sem kemur fram við athuganir á býflugunum á prófunartímabilinu.

1.6.5. Markprófun

Í sumum tilvikum (t.d. þar sem búist er við að eiturhrif prófunarefnisins séu lítil) má framkvæma markprófun 
þar sem notuð eru 100 µg virks efnis á hverja býflugu í því skyni að sýna fram á að LD50 sé stærra en þetta 
gildi. Sama aðferð skal notuð, þ.m.t. skal hafa þrjá samhliða prófunarhópa fyrir hvern prófunarskammt, 
viðeigandi samanburðarhópa og nota skal staðaleiturefni. Ef dauðsföll verða skal gera fullnaðarprófun. Verði 
nær banvænna áhrifa vart (sjá lið 1.6.4) skulu þau skráð.

2. GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

2.1. GÖGN

Gögnin skulu tekin saman og sett fram í töfluformi og þar skal koma fram fyrir hvern meðferðarhóp, svo 
og samanburðarhópa og hópa, sem fá staðaleiturefni, fjöldi býflugna sem er notaður, dánarhlutfall á hverju 
athugunartímabili og fjöldi býflugna sem sýnir óvenjulegt atferli. Gögn um dauðsföll skulu greind með við-
eigandi tölfræðiaðferðum (t.d. probit-greiningu, með því að finna hlaupandi meðaltal eða tvíliðulíkindi (3. og 
4. heimild). Teikna skal ferla fyrir tengsl skammts og svörunar fyrir hvern tímapunkt, þar sem mælt er með 
að athugun fari fram (þ.e. að liðnum 24 klst., 48 klst. og, ef við á, að liðnum 72 klst. og 96 klst.), og reikna 
skal halla ferlanna og miðgildisbanaskammt (LD50) með 95% öryggismörkum. Leiðréttingar fyrir dauðsföll 
í samanburðarhópum skulu gerðar með því að nota aðferð Abbotts við leiðréttingu (4. og 5. heimild). Gildi 
LD50 skal gefið upp í µg prófunarefnis á hverja býflugu.

2.2. PRÓFUNARSKÝRSLA

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

2.2.1. Prófunarefni:

— eðlisástand og þeir eðlisefnafræðilegu eiginleikar sem skipta máli (t.d. stöðugleiki í vatni og 
gufuþrýstingur),

— gögn um efnafræðilega sanngreiningu, m.a. byggingarformúlu og hreinleika (þ.e. heiti og styrkleiki virks 
efnis eða virkra efna ef um varnarefni er að ræða).

2.2.2. Prófunartegund:

— vísindaheiti, stofn, námundaður aldur (í vikum), aðferð við öflun og dagsetning þegar býflugnanna var 
aflað,

— upplýsingar um bú sem voru notuð við öflun býflugnanna sem eru notaðar til prófunar, þ.m.t. um 
heilbrigði, sjúkdóma fullorðinna flugna, hvers kyns formeðhöndlun o.s.frv.
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2.2.3. Prófunarskilyrði:

— hitastig og rakastig í tilraunastofunni,

— aðbúnaður, þ.m.t. tegund og stærð búra og efni sem þau eru úr,

— aðferð við gjöf prófunarefnisins, t.d. hvaða leysiefni er notað, rúmmál prófunarlausnar sem er notað, 
deyfilyf sem er notað,

— tilhögun prófunar, t.d. mismunandi skammtar, sem eru notaðir í prófuninni, og hversu margir þeir eru 
og fjöldi samanburðarhópa, samhliða búra og býflugna á hvert búr fyrir hvern prófunarskammt og 
samanburðarhóp,

— dagsetning prófunar.

2.2.4. Niðurstöður:

— niðurstöður úr bráðabirgðaprófun til að ákvarða styrkleikasviðið, ef hún er gerð,

— óunnin gögn: dánarhlutfall við hvern styrkleika sem er prófaður á hverjum athugunartíma,

— línurit sem sýnir ferlana fyrir skammt á móti svörun við lok prófunar,

— gildi LD50 með 95% öryggismörkum á öllum athugunartímum sem mælt er með, bæði fyrir prófunarefni 
og staðaleiturefni,

— tölfræðilegar aðferðir sem eru notaðar við ákvörðun á LD50,

— dánarhlutfall í samanburðarhópum,

— önnur líffræðileg einkenni, sem koma fram við athugun eða mælingar, og hvers kyns óeðlileg svörun hjá 
býflugunum,

— hvers kyns frávik frá þeirri aðferð við prófun, sem er lýst hér, og allar aðrar upplýsingar sem skipta 
máli.

3. HEIMILDASKRÁ

(1) EPPO/Council of Europe (1993). Decision-Making Scheme for the Environmental Risk Assessment 
of Plant Protection Products – Honeybees. EPPO bulletin, Vol. 23, N.1, bls. 151–165. Mars 1993.

(2) Gough, H. J., McIndoe, E. C., Lewis, G. B. (1994). The use of dimethoate as a reference compound in 
laboratory acute toxicity tests on honeybees (Apis mellifera L.), 1981–1992. Journal of Apicultural 
Research 22, bls. 119–125.

(3) Litchfield, J. T. and Wilcoxon, F. (1949). A simplified method of evaluating dose-effect experiments. 
Jour. Pharmacol. and Exper. Ther., 96, bls. 99–113.

(4) Finney, D. J. (1971). Probit Analysis. 3. útg., Cambridge, London og New York.

(5) Abbott, W. S. (1925). A method for computing the effectiveness of an insecticide. Jour. Econ. Entomol. 
18, bls. 265–267.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 58/1476 23.11.2006

C.18. ÁKVÖRÐUN Á JAFNVÆGI ÁSOGS OG AFSOGS Í JARÐVEGI MEÐ HRISTIAÐFERÐ

1. AÐFERÐ

Þessi aðferð er sú sama og OECD TG 106: Determination of Soil Adsorption/Desorption, using a Batch Equilibrium 

Method (2000).

1.1. INNGANGUR

Í þessari að ferð er höfð hliðsjón af niðurstöðum hringprófunar og vinnufundar um val á jarðvegi í því skyni að 

þróa ásogsprófun (1., 2., 3. og 4. heimild) og einnig af gildandi leiðbeiningum á landsvísu (5., 6., 7., 8., 9., 10. og 

11. heimild).

Rannsóknir á ásogi og afsogi eru gagnlegar til að afla mikilvægra upplýsinga um hreyfanleika íðefna og dreifingu 

þeirra í jarðvegi, vatni og lofti í lífhvolfinu (12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. og 21. heimild). Nota má 

upplýsingarnar t.d. til að spá fyrir um eða meta eiginleika tiltekins íðefnis, s.s. niðurbrotshæfni (22. og 23. heimild), 

ummyndun og upptöku í lífverum (24. heimild), útskolun í jarðlögum (16., 18., 19., 21., 25., 26., 27. og 28. heimild), 

uppgufun efnisins úr jarðvegi (21., 29. og 30. heimild) og rennsli af yfirborði lands í vatn í náttúrunni (18., 31. og 32. 

heimild). Gögn um ásog nýtast til að gera samanburð og búa til líkön (19., 33., 34. og 35. heimild).

Skipting tiltekins íðefnis milli jarðvegs- og vatnsfasa er flókin og ræðst af fjölda mismunandi þátta: eðliseiginleikum 

efnisins (12., 36., 37., 38., 39. og 40. heimild), eiginleikum jarðvegsins (4., 12., 13., 14., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 

47., 48. og 49. heimild) og loftslagsþáttum á borð við úrkomu, hita, sólgeislun og vinda. Þeim fjölmörgu fyrirbærum 

og gangvirkjum sem koma við sögu í ásogsferli íðefnis í jarðvegi verður því ekki lýst til fulls með einfölduðu 

rannsóknarstofulíkani á borð við þessa aðferð. Þótt þessi prófun nái ekki yfir allar hugsanlegar umhverfisaðstæður 

veitir hún mikilvægar upplýsingar um mikilvægi ásogs tiltekins íðefnis í umhverfinu.

Sjá einnig almennan inngang.

1.2. GILDISSVIÐ

Markmiðið með aðferðinni er að gera það kleift að meta ásog og afsog efna í jarðvegi. Takmarkið er að finna 

gildi fyrir sog sem nota má til að spá fyrir um skiptinguna við mismunandi umhverfisaðstæður. Í þessu skyni 

eru ákvarðaðir jafnvægisstuðlar fyrir ásog fyrir tiltekið íðefni í mismunandi jarðvegsgerðum sem fall af 

eiginleikum jarðvegsins (t.d. heildarinnihald kolefnis, leirinnihald, kornastærðar (soil texture) og sýrustig. Nota 

verður mismunandi jarðvegsgerðir til að spanna sem best má verða alla hugsanlega víxlverkun tiltekins efnis og 

jarðvegsgerða í náttúrunni.

Í þessari aðferð táknar ásog ferlið þar sem íðefni binst við yfirborð jarðvegsagna; í henni er ekki greint milli 

mismunandi ásogsferla (eðlisfræðilegs og efnafræðilegs ásogs) eða ferla á borð við yfirborðshvatað niðurbrot, 

massaásog (bulk adsorption) eða efnahvörf. Ekki er tekið með í reikninginn ásog á agnir í sviflausn (þvermál < 0,2 

µm) sem myndast í jarðveginum.

Þær færibreytur sem talið er að skipti mestu máli í tengslum við ásog í jarðvegi eru: innihald lífræns kolefnis (3., 

4., 12., 13., 14., 41., 43., 44., 45., 46., 47. og 48. heimild), leirinnihald og kornastærð jarðvegs (3., 4., 41., 42., 43., 

44., 45., 46., 47. og 48. heimild) og sýrustig jónanlegra efnasambanda (3., 4. og 42. heimild). Aðrar færibreytur, sem 

gætu haft áhrif á ásog og afsog tiltekins efnis í jarðvegi, eru virk plúsjónaskiptageta (ECEC), innihald myndlausra 

járn- og áloxíða, einkum í jarðvegi á eldfjallasvæðum og í hitabeltinu (4. heimild), svo og sérstakt yfirborð (49. 

heimild).

Markmiðið með prófuninni er að meta ásog íðefnis í mismunandi jarðvegsgerðum þar sem innihald lífræns kolefnis 

og leirinnihald er mismikið og kornastærð og sýrustig eru mismunandi. Hún skiptist í þrjú þrep:

Skref 1: Forrannsókn, gerð til þess að ákvarða:

—  hlutfall jarðvegs og lausnar,

—  jafnvægistíma fyrir ásogsferlið og magn prófunarefnis sem hefur ásogast þegar jafnvægi er náð,

—  ásog prófunarefnisins á yfirborði prófunaríláta og stöðugleiki prófunarefnisins á prófunartímanum.

Skref 2: Skimunarrannsókn: ásogið er rannsakað í fimm mismunandi jarðvegsgerðum með hraðafræði ásogs 

(adsorption kinetics) við valinn styrkleika og með því að ákvarða dreifistuðlana Kd og Koc.
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Skref 3: Ákvörðun á ásogsferlum Freundlichs við fast hitastig til að ákvarða hvaða áhrif styrkur hefur á umfang 
ásogs í jarðvegi.

Rannsókn á afsogi með hraðafræði afsogs (desorption kinetics) og afsogsferlum Freundlichs við fast 
hitastig (1. viðbætir).

1.3. SKILGREININGAR OG MÆLIEININGAR

Tákn Skilgreining Mælieining

Ati hundraðshluti ásogs á tímapunktinum ti %

Aeq hundraðshluti ásogs við ásogsjafnvægi %

ms
    (ti) massi prófunarefnis sem hefur ásogast í jarðvegi á tímapunktinum ti µg

ms
    (∆ti) massi prófunarefnis sem ásogast í jarðvegi á tímabilinu ∆ti µg

ms
   (eq) massi prófunarefnis sem hefur ásogast í jarðvegi við ásogsjafnvægi µg

M0 massi prófunarefnis í tilraunaglasinu við upphaf ásogsprófunarinnar µg

mm
    (ti) massi prófunarefnis mældur í deilisýni  á tímapunktinum ti µg

maq
    (eq) massi efnisins í lausninni við ásogsjafnvægi µg

msoil magn jarðvegsfasans, gefið upp í þurrmassa jarðvegs g

Cst massastyrkur stofnlausnar efnisins µg cm–3

C0 upphafsmassastyrkur prófunarlausnar sem er í snertingu við 

jarðveginn

µg cm–3

Caq  (ti) massastyrkur efnisins í vatnsfasanum á tímapunktinum ti þegar 

efnagreiningin er gerð

µg cm–3

Cs
     (eq) magn efnis sem hefur ásogast í jarðvegi við ásogsjafnvægi µg g–1

Caq
   (eq) massastyrkur efnisins í vatnsfasanum við ásogsjafnvægi µg cm–3

V0 upphafsrúmmál vatnsfasans sem er í snertingu við jarðveg í 

ásogsprófuninni

cm3

va
A rúmmál deilisýnisins sem prófunarefnið er mælt í cm3

Kd dreifistuðull fyrir ásog cm3 g–1

Koc jafnaður ásogsstuðull fyrir lífrænt kolefni cm3 g–1

Kom jafnaður dreifistuðull fyrir lífrænt efni cm3 g–1

KF
 ásogsstuðull Freundlichs µg 1–1/n (cm3) 1/n g–1

1/n veldisvísir Freundlichs

Dti hundraðshluti afsogs á tímapunktinum ti %

D∆ti hundraðshluti afsogs sem svarar til tímabilsins ∆ti %

Kdes stuðull sýndarafsogs cm3 g–1

KF
 afsogsstuðull Freundlichs µg 1–1/n (cm3) 1/n g–1

maq (ti) massi prófunarefnis sem hefur afsogast í jarðvegi á tímapunktinum ti µg
des

des

ads

ads

ads

ads

ads

ads

ads

ads

ads
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Tákn Skilgreining Mælieining

maq
    (∆ti) massi prófunarefnis sem afsogast í jarðvegi á tímabilinu Äti µg

mm
    (eq) massi efnisins sem er ákvarðaður með efnagreiningu í vatnsfasanum 

við afsogsjafnvægi

µg

maq
    (eq) heildarmassi prófunarefnis sem hefur afsogast við afsogsjafnvægi µg

ms
    (∆ti) massi efnisins sem helst ásogaður í jarðveginum að liðnu tímabilinu 

Äti

µg

maqA massi efnis sem verður eftir við ásogsjafnvægi vegna þess að nægu 

rúmmáli er ekki bætt við 

µg

Cs
     (eq) magn prófunarefnis sem helst ásogað í jarðvegi við afsogsjafnvægi µg g–1

Caq
   (eq) massastyrkur prófunarefnisins í vatnsfasanum við afsogsjafnvægi µg cm–3

VT heildarrúmmál vatnsfasans sem er í snertingu við jarðveginn í tilrauninni 

fyrir hraðafræði afsogs sem er gerð með raðbundinni aðferð

cm3

VR rúmmál flotsins sem er tekið úr tilraunaglasinu, þegar ásogsjafnvægi 

hefur náðst, og bætt upp með sama rúmmáli af 0,01 M CaCl2-lausn

cm3

va
D rúmmál deilisýnis sem er tekið til efnagreiningar úr tilraunaglasi (i) í 

tilrauninni fyrir hraðafræði afsogs sem er gerð með raðbundinni aðferð

cm3

Vr
i rúmmál lausnar sem tekin er úr tilraunaglasi (i) til að mæla prófunarefnið 

í tilraun fyrir hraðafræði afsogs (samhliða tilraun)

cm3

Vr
F rúmmál lausnar sem er tekin úr tilraunaglasinu til að mæla 

prófunarefnið við afsogsjafnvægi

cm3

MB massajafnvægi %

mE heildarmassi prófunarefnis sem er dreginn úr jarðvegi og af veggjum 

prófunarílátsins í tveimur skrefum

µg

Vrec rúmmál þess flots sem endurheimtist eftir ásogsjafnvægi cm3

Pow deilistuðull oktanóls/vatns

pKa klofnunarstuðull

Sw vatnsleysni g l–1

1.4. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐARINNAR

Þekkt rúmmál lausna með prófunarefninu, ómerktu eða geislamerktu, við þekktan styrkleika í 0,01 M CaCl2 er 
bætt við jarðvegssýni með þekktri þurrvigt sem hafa verið forstillt að jafnvægi í 0,01 M CaCl2. Blandan er hrist 
hæfilega lengi. Jarðvegslausnin er síðan skilin í skilvindu og, ef þess er óskað, síuð og vatnsfasinn er efnagreindur. 
Magn prófunarefnis, sem hefur ásogast í jarðvegssýninu, er reiknað sem mismunurinn á magni prófunarefnis, sem 
var upphaflega í lausninni, og því magni sem er eftir við lok tilraunarinnar (óbein aðferð).

Annar kostur er að ákvarða magn ásogaðs prófunarefnis beint með efnagreiningu jarðvegsins (bein aðferð). Mælt 
er með því að þessi aðferð, sem felur í sér útdrátt úr jarðvegi í þrepum með viðeigandi leysi, sé notuð í tilvikum 
þar sem ekki er unnt að ákvarða af nákvæmni mun á styrk efnisins í lausn. Dæmi um slík tilvik eru: prófunarefnið 
ásogast á yfirborð prófunaríláta, prófunarefnið er óstöðugt meðan tilraunin fer fram og ásogið er annaðhvort svo 

des

des

des

des

des

des
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lítið að litlar styrkbreytingar verða í lausninni eða svo mikið að styrkurinn verður minni en svo að hann verði 
ákvarðaður með nákvæmni. Ef geislamerkt efni er notað má komast hjá útdrætti úr jarðvegi með því að efnagreina 
jarðvegsfasann með brennslu og sindurtalningu í vökva. Sindurtalning í vökva er hins vegar ósérhæfð aðferð sem 
greinir ekki milli móðurefna og ummyndunarefna; hún skal því eingöngu notuð ef prófunarefnið er stöðugt í allri 
rannsókninni.

1.5. UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNAREFNIÐ

Öll prófefni skulu vera af greiningarhreinleika. Mælt er með því að notuð séu ómerkt prófunarefni með þekktri 
samsetningu og helst af a.m.k. 95% hreinleika eða geislamerkt prófunarefni með þekktri samsetningu og hreinleika 
geislamerktra efna. Ef notuð eru snefilefni með skömmum helmingunartíma skal leiðrétta fyrir sundrun.

Áður en prófun er gerð á ásogi og afsogi skulu eftirfarandi upplýsingar um prófunarefnið liggja fyrir:

a) vatnsleysni (A.6),

b) gufuþrýstingur (A.4) og/eða fasti Henrys Laws,

c) ólífrænt niðurbrot: vatnsrof sem fall af sýrustigi (C.7),

d) deilistuðull (A.8),

e) auðlífbrjótanleiki (C.4) eða loftháð eða loftfirrð ummyndun í jarðvegi,

f) pKa fyrir jónanleg efni,

g) beint ljósrof í vatni (þ.e. gleypniróf útfjólublás-sýnilegs ljóss í vatni og skammtanýtni) og ljósniðurbrot í 
jarðvegi.

1.6. NOTKUNARSVIÐ PRÓFUNARINNAR

Þessi prófun er nothæf þegar um er að ræða íðefni þar sem fyrir liggja nógu nákvæmar greiningaraðferðir. Stöðugleiki 
prófunarefnisins í allri prófuninni er mikilvæg færibreyta sem getur haft áhrif á áreiðanleika niðurstaðna, einkum 
þegar óbein aðferð er notuð. Það er því algert skilyrði að kanna stöðugleikann í forrannsókn; ef ummyndun kemur 
fram á þeim tíma sem prófunin stendur er mælt með því að meginrannsóknin sé gerð með efnagreiningu bæði á 
jarðvegs- og vatnsfasanum.

Vandi getur komið upp ef þessi prófun er gerð með prófunarefnum sem hafa litla leysni í vatni (Sw < 10–4 g l–1), 
svo og ef um er að ræða efni með hárri hleðslu, þar eð ekki er unnt að mæla styrkinn í vatnsfasanum með nægilegri 
nákvæmni. Í þessum tilvikum er nauðsynlegt að gera frekari ráðstafanir. Leiðbeiningar til að takast á við þennan 
vanda eru gefnar í viðkomandi liðum þessarar aðferðar.

Við prófun á rokgjörnum efnum skal þess gætt að ekki verði tap á þeim í rannsókninni.

1.7. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI

1.7.1. Búnaður og prófefni

Venjulegur rannsóknarstofubúnaður, einkum eftirfarandi:

a) Glös eða önnur ílát fyrir prófunina. Mikilvægt er að þessi glös eða ílát:

— passi beint í skilvinduna þannig að sem minnst hætta sé að skekkju við meðhöndlun og flutning,

— séu úr hvarftregu efni þannig að ásog prófunarefnis á yfirborð þess verði sem minnst.

b) Hristibúnaður: veltihristari (overhead shaker) eða jafngildur búnaður; hristibúnaðurinn á að halda jarðveginum 
í sviflausn meðan hrist er.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 58/1480 23.11.2006

c) Skilvinda: einkum hraðskilvinda, með t.d. skiljunarkrafti > 3000 g, með hitastýringu og þannig að unnt er að 
fjarlæga úr vatnslausn agnir sem eru yfir 0,2 µm í þvermál. Lok skulu vera á ílátunum meðan þau eru hrist og 
við skiljun í skilvindunni svo að rokgjörn efni tapist ekki eða vatn fari til spillis; nota skal óvirkjuð lok, t.d. 
skrúfuð lok með teflonhúð, svo að ásog á þau verði sem minnst.

d) Valkvætt: síunarbúnaður, dauðhreinsaðar, einnota síur með 0,2 µm opstærð. Síunarefnið skal valið af sérstakri 
kostgæfni svo að komast megi hjá því að nokkuð af prófunarefninu tapist með því; þegar um er að ræða 
prófunarefni með lítilli leysni er ekki mælt með því að notað sé lífrænt síunarefni.

e) Tækjabúnaður til efnagreiningar sem hentar til að mæla styrk prófunarefnisins.

f) Hitaskápur fyrir rannsóknarstofur sem getur haldið hita frá 103 °C til 110 °C.

1.7.2. Lýsing á eiginleikum jarðvegs og val á jarðvegi

Lýsa skal eiginleikum jarðvegs út frá þremur færibreytum sem taldar eru vega þyngst að því er varðar ásogshæfni: 
lífrænu kolefni, leirinnihaldi og kornastærð og sýrustigi. Eins og fyrr var getið (sjá liðinn Gildissvið) geta aðrir 
eðlisefnafræðilegir eiginleikar jarðvegs haft áhrif á ásog og afsog tiltekins efnis og taka skal tillit til þeirra í slíkum 
tilvikum.

Þær aðferðir, sem eru notaðar til að lýsa eiginleikum jarðvegs, skipta mjög miklu máli og geta haft umtalsverð 
áhrif á niðurstöðurnar. Af þessum sökum er mælt með því að sýrustig jarðvegs sé mælt í 0,01 M CaCl2-lausn (þ.e. 
lausninni sem er notuð í prófun á ásogi og afsogi) í samræmi við samsvarandi ISO-aðferð ISO-10390-1). Einnig 
er mælt með því að aðrir eiginleikar jarðvegs, sem skipta máli í þessu sambandi, séu ákvarðaðir í samræmi við 
staðlaðar aðferðir (t.d. ISO Handbook of Soil Analysis); þannig má greina gögn um sog á grundvelli samræmdra 
jarðvegsfæribreytna. Nokkrar leiðbeiningar um fyrirliggjandi staðalaðferðir við efnagreiningu á jarðvegi og lýsingu 
á honum eru gefnar í heimildaritum (50. til 52. heimild). Við kvörðun á prófunaraðferðum fyrir jarðveg er mælt með 
því að notast sé við viðmiðunarjarðveg.

Leiðbeiningar um val á jarðvegi til rannsókna á ásogi og afsogi eru í töflu 1. Jarðvegsgerðirnar sjö, sem valdar eru, 
finnast í tempruðum beltum jarðar. Þegar um er að ræða jónanleg efni skal velja jarðvegsgerðir sem spanna vítt 
sýrustigssvið þannig að unnt sé að meta ásog efnisins bæði í jónuðu og ójónuðu ástandi. Leiðbeiningar um hve 
margar mismunandi gerðir jarðvegs skuli notaðar á mismunandi stigum prófunarinnar finnast í lið 1.9 (Framkvæmd 
prófunarinnar).

Kjósi menn að nota frekar aðrar jarðvegsgerðir skal eiginleikum þeirra lýst út frá sömu færibreytum og þessar 
jarðvegsgerðir skulu vera jafnmargbreytilegar að eiginleikum og þær sem lýst er í töflu 1 og skiptir þá engu þótt þær 
standist ekki allar viðmiðanir fullkomlega.

Tafla 1: Leiðbeiningar um val á jarðvegssýnum til prófana á ásogi og afsogi

Jarðvegsgerð
sýrustigsvið

(í 0,01 M CaCl2)
Innihald lífræns kolefnis

(%)
Leirinnihald

(%)
Kornastærðarflokkar (1)

1 4,5–5,5 1,0–2,0 65–80 leir

2 > 7,5 3,5–5,0 20–40 leirmold

3 5,5–7,0 1,5–3,0 15–25 siltmold

4 4,0–5,5 3,0–4,0 15–30 mold

5 < 4,0–6,0 (2) < 0,5–1,5 (2) (3) < 10–15 (2) myldinn sandur

6 > 7,0 < 0,5–1,0 (2) (3) 40–65 leirmold/leir

7 < 4,5 > 10 < 10 sandur/myldinn  
sandur

(1) Samkvæmt kerfi Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og bandarísku kerfi (85. heimild).
(2) Gildi færibreytnanna skulu helst vera innan þess sviðs sem er tiltekið. Reynist hins vegar erfitt að finna jarðveg af viðeigandi 

gerð má una við gildi sem eru undir tilgreindu lágmarki.
(3) Fylgni milli lífræns innihalds og ásogs getur raskast ef um er að ræða jarðveg með minna en 0,3% lífrænt kolefni. Af þeim 

sökum er mælt með því að notaður sé jarðvegur sem inniheldur að lágmarki 0,3% lífrænt kolefni.
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1.7.3. Taka og geymsla jarðvegssýna

1.7.3.1. Sýnataka

Ekki er mælt með neinni sérstakri sýnatökuaðferð eða tækjum; aðferðin, sem er notuð við töku sýna, ræðst af 
tilgangi rannsóknarinnar (53., 54., 55., 56., 57. og 58. heimild).

Eftirfarandi skal haft í huga:

a) Nákvæmar upplýsingar um sögu staðarins eru nauðsynlegar; þetta tekur m.a. til staðsetningar, gróðurþekju, 
notkunar varnarefna og/eða tilbúins áburðar, lífrænna hjálparefna og hugsanlegra mengunarslysa. Fylgja skal 
leiðbeiningum ISO-staðals um töku jarðvegssýna (ISO 10381-6) að því er varðar lýsingu á sýnatökustaðnum.

b) Skilgreina skal sýnatökustaðinn með alþverstæðri merkatorvörpun (UTM, Universal Transversal Mercator-
Projection/European Horizontal Datum). Þá skal aðeins taka sýni úr efsta jarðvegslaginu, að hámarki niður á 
20 cm dýpi. Það gildir sérstaklega um jarðvegsgerð nr. 7 að ef Ohlagið (Oh horizon) er hluti jarðvegsins skal 
taka það með í sýnatökunni.

Jarðvegssýnin skulu höfð í ílátum í flutningi og við hitaskilyrði sem tryggja að upphaflegir eiginleikar jarðvegsins 
breytist ekki umtalsvert.

1.7.3.2. Geymsla

Æskilegast er að nota nýtekin jarðvegssýni af viðkomandi stað. Ef þessu verður ekki við komið skal geyma 
jarðveginn loftþurrkaðan við umhverfishita. 

Ekki eru sett nein tímamörk um geymslutíma en hafi jarðvegur verið geymdur lengur en í þrjú ár skal efnagreina 
hann fyrir notkun með tilliti til lífræns kolefnisinnihalds, sýrustigs og plúsjónaskiptagetu.

1.7.3.3. Meðhöndlun og tilreiðsla jarðvegssýnanna fyrir prófun

Jarðvegurinn er loftþurrkaður við umhverfishita (helst við 20–25 °C). Jarðvegurinn skal losaður sundur með sem 
minnstu átaki þannig að upphafleg kornastærð hans breytist sem minnst. Jarðvegurinn er sigtaður að agnastærðinni 
≤ 2 mm; við sigtunina skal fylgja ráðleggingum ISO-staðals um töku jarðvegsýna (ISO 10381-6). Mælt er með því 
að vel sé hugað að því að jarðvegurinn verði einsleitur þar eð það eykur samanburðarnákvæmni niðurstaðnanna. 
Rakainnihald hvers jarðvegssýnis er ákvarðað í þremur deilisýnum sem eru hituð að 105 °C þar til engin marktæk 
breyting verður á þyngd (um 12 klst.). Í öllum útreikningum vísar jarðvegsmassi til þurrmassa úr hitaskáp, þ.e. 
þyngdar jarðvegs sem hefur verið leiðrétt með tilliti til rakainnihalds.

1.7.4. Tilreiðsla prófunarefnis sem á að bæta í jarðveg

Prófunarefnið er leyst upp í 0,01 M CaCl2-lausn í eimuðu eða afjónuðu vatni; CaCl2-lausnin er notuð sem vatnsfasi 
til að auðvelda skiljun í skilvindu og halda plúsjónaskiptum í lágmarki. Styrkur stofnlausnarinnar á helst að vera 
þremur tugaþrepum meiri en sem nemur greiningarmarki þeirrar efnagreiningaraðferðar sem er notuð. Þessi 
viðmiðunarmörk tryggja nákvæmni mælinga að því er varðar þá aðferð sem er notuð hér; styrkur stofnlausnarinnar 
skal vera undir vatnsleysni prófunarefnisins. 

Æskilegast er að búa til stofnlausnina rétt áður en henni er bætt við í jarðvegssýnin og hún skal geymd í lokuðu íláti 
í myrkri við 4 °C. Geymslutíminn ræðst af stöðugleika prófunarefnisins og styrk þess í lausninni.

Ekki á að þurfa að nota uppleysandi efni nema þegar um er að ræða efni sem leysast treglega upp (Sw < 10–4 g 
l–1). Uppleysandi efnið skal: a) vera blandanlegt vatni, t.d. metanól eða asetónítríl, b) ekki vera í styrk sem er yfir 
1% af heildarrúmmáli stofnlausnarinnar og skal vera minna en sem því nemur í þeirri lausn prófunarefnisins sem 
kemst í snertingu við jarðveginn (helst innan við 0,1%) og c) skal ekki vera yfirborðsvirkt efni eða hvarfast við 
prófunarefnið. Notkun uppleysandi efnis skal tilgreind og rökstudd í skýrslunni.

Annar kostur, sem grípa má til ef um er að ræða efni sem leysast treglega upp, er að bæta prófunarefninu við 
prófunarkerfið og athuga heimtur (spiking): prófunarefnið er leyst upp í lífrænum leysi og deilisýni af þessari 
lausn er bætt við kerfið sem gert er úr jarðvegi og 0,01 M CaCl2-lausn í eimuðu eða afjónuðu vatni. Magni lífræna 
leysisins í vatnsfasanum skal haldið í algeru lágmarki og það á að jafnaði ekki að fara yfir 0,1%. Viðbót lífrænnar 
lausnar með athugun á heimtum getur haft í för með sér að samanburðarnákvæmni, að því er varðar rúmmál, 
skerðist. Aðrar skekkjur geta því komið fram þar eð styrkur prófunarefnisins og viðbótarleysisins er ekki sá sami í 
öllum prófunum.
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1.8. SKILYRÐI FYRIR FRAMKVÆMD PRÓFUNAR Á ÁSOGI OG AFSOGI

1.8.1. Efnagreiningaraðferð

Helstu færibreytur, sem geta haft áhrif á nákvæmni mælinga á sogi, eru m.a. nákvæmni efnagreiningaraðferða við 
greiningu bæði á lausnar- og ásogsfasa, stöðugleiki og hreinleiki prófunarefnisins, það hvort sogjafnvægi næst, 
umfang styrkbreytinga í lausninni, hlutfall jarðvegs og lausnar og breytingar á byggingu jarðvegs í jafnvægisferlinu 
(35. og 59 til 62. heimild). Fjallað er um nákvæmnina í nokkrum dæmum sem eru tilgreind í 2. viðbæti.

Kanna ber áreiðanleika efnagreiningaraðferðarinnar, sem er notuð, við líklegt styrksvið prófunarinnar. 
Rannsakandandum er frjálst að þróa heppilega aðferð með viðeigandi nákvæmni, samkvæmni, samanburðarnákvæmni, 
greiningarmörkum og endurheimt. Hér fyrir neðan eru gefnar leiðbeiningar um hvernig skuli framkvæma prófun 
af þessu tagi.

Hæfilegt magn af 0,01 M CaCl2-lausn, t.d. 100 cm3, er hrist í 4 klst. saman við jarðveg af tiltekinni þyngd, t.d. 20 g, 
sem hefur mikla ásogshæfni, þ.e. sem inniheldur mikið af lífrænu kolefni og leir; þyngd og rúmmál geta breyst eftir 
því sem efnagreiningar kalla á en hlutfall jarðvegs/lausnar upp á 1:5 er heppilegt til að byrja með. Blandan er skilin 
í skilvindu og vatnsfasinn síaður ef vill. Tilteknu rúmmáli af stofnlausn prófunarefnisins er bætt við vatnsfasann 
þannig að nafnstyrkur innan styrksviðsins, sem líklegt er að ríki í prófuninni, náist. Þetta rúmmál skal ekki fara yfir 
10% af lokarúmmáli vatnsfasans svo að sem minnstar breytingar verði á eðli lausnarinnar áður en hún nær jafnvægi. 
Lausnin skal efnagreind.

Ein núllsýnisprófun með kerfinu jarðvegur + CaCl2-lausn (án prófunarefnis) skal gerð í því skyni að kanna truflun 
(artefact) í greiningaraðferðinni og áhrif frá efniviði (matrix) jarðvegsins.

Þær greiningaraðferðir, sem nota má til mælinga á sogi, eru m.a. gasvökvaskiljun (GLC), háþrýstivökvaskiljun 
(HPLC), litrófsgreining (t.d. GC/massagreining, HPLC/massagreining) og vökvasindurtalning (þegar um er að ræða 
geislamerkt efni). Greiningaraðferð, sem er notuð, telst heppileg, án tillits hver hún er, ef heimtur eru 90–110% af 
nafngildi. Svo að unnt sé að koma við greiningu og mati eftir að fasarnir hafa verið aðskildir skulu greiningarmörk 
greiningaraðferðarinnar vera a.m.k. tveimur tugaþrepum undir nafnstyrknum.

Eiginleikar og greiningarmörk greiningaraðferðarinnar, sem nota má við rannsóknir á ásogi, gegna mikilvægu 
hlutverki við ákvörðun á prófunarskilyrðum og allri framkvæmd prófunarinnar. Í þessari aðferð er fylgt almennri 
framkvæmd tilrauna og henni fylgja ráð og leiðbeiningar um aðrar lausnir ef greiningaraðferðin og aðstaða á 
rannsóknarstofunni setja einhverjar takmarkanir.

1.8.2. Val á heppilegasta hlutfalli jarðvegs og lausnar

Val á heppilegu hlutfalli jarðvegs og lausnar til rannsókna á sogi ræðst af deilistuðlinum Kd og því umfangi 
hlutfallslegs ásogs sem þykir æskilegt. Breyting á styrk efnisins í lausninni ákvarðar tölfræðilega nákvæmni 
mælingarinnar – sem byggist á formi ásogsjöfnunnar og takmörkum greiningaraðferðarinnar – við greiningu á 
styrk efnisins í lausninni. Í venjubundnum rannsóknum er því gagnlegt að koma sér niður á nokkur föst hlutföll 
þar sem hundraðshlutinn, sem ásogast, er yfir 20% og helst > 50% (62. heimild) en þess skal þó gætt að styrkur 
prófunarefnisins í vatnsfasanum sé svo mikill að unnt sé að mæla hann með nákvæmni. Þetta er sérstaklega brýnt 
þegar hundraðshluti ásogs er stór.

Heppileg aðferð til að velja viðeigandi hlutfall jarðvegs og vatns byggist á mati á gildi Kd, annaðhvort með 
forrannsóknum eða með viðteknum matsaðferðum (3. viðbætir). Val á viðeigandi hlutfalli getur síðan byggst á því 
að teikna línurit af hlutfalli jarðvegs og lausnar sem falli af Kd fyrir fastan hundraðshluta ásogs (1. mynd). Hér er 
gert ráð fyrir því að ásogsjafnan sé línuleg (1). Venslin fást með því að umraða 4. jöfnu fyrir Kd þannig að hún verði 
á sama formi og 1. jafna:

(1)
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eða í lograformi sínu þar sem gert er ráð fyrir því að R = msoil/V0 og Aeq%/100= 

(2)

H
lu

tf
al

l j
ar

ðv
eg

s 
og

 la
us

na
r

Deilistuðull Kd (cm3 g–1)

Mynd 1. Vensl milli hlutfalls jarðvegs og lausnar og Kd við mismunandi hundraðshluta ásogaðs prófunarefnis

Mynd 1 sýnir hlutfall jarðvegs og lausnar sem fall af Kd fyrir mismikið ásog. Sem dæmi má nefna að ef hlutfall 
jarðvegs og lausnar er 1:5 og Kd er 20 verður ásogið u.þ.b. 80%. Til að fá 50% ásog við sama Kd verður hlutfallið 
að vera 1:25. Þessi aðferð við að velja viðeigandi hlutfall jarðvegs og lausnar veitir rannsakandanum það svigrúm 
sem hann þarf við framkvæmd tilraunarinnar.

Erfiðast er að fást við þau tilvik þar sem íðefnið ásogast annaðhvort mjög mikið eða mjög lítið. Ef ásogið verður 
mjög lítið er mælt með því að hlutfall jarðvegs og lausnar sé 1:1 en ef um er að ræða tilteknar gerðir jarðvegs 
með miklu, lífrænu efni getur hlutfallið þurft að vera lægra til þess að fá fram grugglausn. Gæta verður varkárni 
í tengslum við greiningaraðferðina þegar mældar eru litlar breytingar á styrk lausnar; að öðrum kosti er hætt við 
að ásogsmælingarnar verði ónákvæmar. Ef deilistuðullinn Kd er á hinn bóginn mjög hár getur hlutfall jarðvegs og 
lausnar verið allt að 1:100 þannig að eftir verði umtalsvert magn íðefnisins í lausninni. Hins vegar verður að sjá til 
þess að blöndun takist vel og gefa verður kerfinu nægan tíma til að ná jafnvægi. Önnur aðferð til að fást við þessi 
öfgatilvik, þar sem ekki liggja fyrir fullnægjandi greiningaraðferðir, er að spá fyrir um gildið á Kd með því að beita 
matsaðferðum sem byggjast t.d. á gildum Pow (3. viðbætir). Þetta gæti reynst gagnlegt, einkum þegar um er að ræða 
íðefni, sem ásogast lítið eða eru lítt skautuð og með Pow < 20, eða íðefni sem eru fitusækin og mjög sogandi og með 
Pow > 104.

1.9. FRAMKVÆMD PRÓFUNARINNAR

1.9.1. Prófunarskilyrði

Allar prófanir skulu gerðar við umhverfishita og, ef unnt er, við stöðugan hita sem er milli 20 °C og 25 °C.

Skilyrði við skiljun í skilvindu skulu vera þannig að unnt sé að fjarlægja úr lausninni agnir sem eru stærri en 0,2 
µm. Þetta gildi svarar til smæstu agnanna sem litið er á sem fastar agnir og þar liggja mörkin milli fastra agna og 
svifagna. Í 4. viðbæti eru leiðbeiningar um val á skilyrðum við skiljun í skilvindu.

Ef skilvindubúnaðurinn einn nægir ekki til þess að unnt sé að fjarlægja agnir sem eru stærri en 0,2 µm má tvinna 
saman notkun skilvindu og síu með 0,2 µm opstærð. Síurnar skulu vera úr nægilega hvarftregu efni þannig að ekkert 
prófunarefni tapist með þeim. Í öllu falli skal það staðfest að ekkert tap verði á prófunarefninu við síun.
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1.9.2. Skref 1 — Forrannsókn

Tilganginum með forrannsókn hefur þegar verið lýst undir liðnum Gildissvið. Leiðbeiningar við framkvæmd slíkrar 
forrannsóknar eru gefnar hér fyrir aftan.

1.9.2.1. Val á heppilegasta hlutfalli jarðvegs og lausnar

Notaðar eru tvær jarðvegsgerðir og þrenns konar hlutfall jarðvegs og lausnar (sex mismunandi tilraunir). Önnur 
jarðvegsgerðanna inniheldur mikið, lífrænt kolefni en lítinn leir og hin inniheldur lítið, lífrænt kolefni en mikinn 
leir. Tillaga er gerð um eftirfarandi hlutfall jarðvegs og lausnar:

— 50 g jarðvegs og 50 cm3 vatnslausn með prófunarefninu (hlutfallið 1/1),

— 10 g jarðvegs og 50 cm3 vatnslausn með prófunarefninu (hlutfallið 1/5),

— 2 g jarðvegs og 50 cm3 vatnslausn með prófunarefninu (hlutfallið 1/25).

Minnsta magn jarðvegs, sem komast má af með í prófuninni, ræðst af búnaði á rannsóknarstofunni og nákvæmni 
þeirra greiningaraðferða sem eru notaðar. Þó er mælt með því að notað sá a.m.k. 1 g, og helst 2 g, til að fá áreiðanlegar 
niðurstöður úr prófuninni.

Eitt samanburðarsýni, eingöngu með prófunarefninu í 0,01 M CaCl2-lausn (engum jarðvegi), er látið fara gegnum 
nákvæmlega sömu skref og prófunarkerfin til að kanna stöðugleika prófunarefnisins í CaCl2-lausn og hugsanlegt 
ásog þess á yfirborði prófunarílátsins.

Fyrir hverja jarðvegsgerð er núllsýni látið fara gegnum sama prófunarferli með sama magn af jarðvegi og 
heildarrúmmálið 50 cm3 af 0,01 M CaCl2-lausn. Þetta núllsýni gerir það kleift að greina truflandi efni eða mengun 
í jarðvegi.

Allar tilraunirnar, þ.m.t. þær með samanburðar- og núllsýnum, skulu gerðar a.m.k. tvisvar. Reikna má heildarfjölda 
sýna, sem skal útbúa fyrir rannsóknina, út frá þeirri aðferð sem verður notuð.

Að jafnaði er sama aðferð notuð bæði við forrannsóknina og meginrannsóknina nema annað sé tekið fram.

Loftþurrkuð jarðvegssýni eru látin ná jafnvægi með því að hrista þau aðfaranótt (12 klst.) prófunardagsins með 
lágmarksrúmmáli sem nemur 45 cm3 af 0,01 M CaCl2-lausn. Síðan er tilteknu rúmmáli af stofnlausninni með 
prófunarefninu bætt við til að láta endanlegt rúmmál vera 50 cm3. Rúmmál stofnlausnarinnar sem er bætt við: a) 
ætti ekki að vera yfir 10% af endanlegu rúmmáli (50 cm3) vatnsfasans þannig að sem minnst breyting verði á eðli 
lausnarinnar áður en jafnvægi næst og b) það ætti helst að leiða til þess að upphafsstyrkur prófunarefnisins (C0), sem 
kemst í snertingu við jarðveginn, verði a.m.k. tveimur tugaþrepum yfir greiningarmarki greiningaraðferðarinnar; 
þessi viðmiðunarmörk tryggja að unnt er að framkvæma nákvæmar mælingar jafnvel þótt ásog verði mikið (> 90%) 
og ákvarða síðar ásogsferla við fast hitastig. Einnig er mælt með því að upphafsstyrkur efnisins (C0) verði ekki meiri 
en sem nemur helmingi af leysnimörkum þess verði því við komið.

Hér fyrir aftan er gefið dæmi um það hvernig styrkur stofnlausnarinnar (Cst) er reiknaður. Gert er ráð fyrir 
greiningarmörkunum 0,01 µg cm–3 og 90% ásogi; upphafsstyrkur prófunarefnisins, sem kemst í snertingu við 
jarðveginn, ætti þannig helst að vera 1 µg cm–3 (tveimur tugaþrepum yfir greiningarmarkinu). Ef gert er ráð fyrir 
því að ráðlögðu hámarksrúmmáli stofnlausnar sé bætt við, þ.e. 5 til 45 cm3 af 0,01 M CaCl2jafnvægislausn (= 10% 
af stofnlausninni í heildarrúmmálið 50 cm3 af vatnsfasanum), verður styrkur stofnlausnarinnar 10 µg cm–3; þetta er 
þremur tugaþrepum yfir greiningarmörkum greiningaraðferðarinnar.

Sýrustig vatnsfasans skal mælt á undan og eftir að hann kemst í snertingu við jarðveginn þar eð það gegnir mikilvægu 
hlutverki í öllu ásogsferlinu, einkum þegar um er að ræða jónanleg efni.

Blandan er hrist þar til ásogsjafnvægi hefur náðst. Jafnvægistíminn fyrir jarðveg er mjög breytilegur og ræðst af 
viðkomandi íðefni og jarðveginum; að jafnaði eru 24 klst. nægilegur tími (77. heimild). Í forrannsókninni má taka 
sýnin í röð á því 48 klst. tímabili sem efnið er hrist (t.d. eftir 4, 8, 24 og 48 klst.). Tímapunktar, þegar efnagreiningar 
fara fram, skulu þó valdir með sveigjanleika og miðast við verkferli rannsóknarstofunnar.
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Við efnagreiningu á prófunarefninu í vatnslausninni stendur val um tvær aðferðir: a) samhliða aðferð og b) 
raðbundna aðferð. Leggja skal áherslu á að þótt samhliða aðferðin sé seinlegri í framkvæmd en hin aðferðin er 
stærðfræðileg úrvinnsla niðurstaðna úr henni einfaldari (5. viðbætir). Það skal þó vera rannsakandinn sem velur þá 
aðferð sem notuð er því að hann þarf að vega og meta fyrirliggjandi búnað og tilföng á rannsóknarstofunni.

a) Samhliða aðferð: sýni með sama hlutfalli jarðvegs og lausnar eru útbúin, jafnmörg tímabilunum þar sem 
æskilegt þykir að rannsaka hraðafræði ásogs. Að lokinni skiljun í skilvindu, og síun ef þurfa þykir, skal 
vatnsfasinn í fyrsta glasinu endurheimtur svo fullkomlega sem unnt er og hann skal mældur eftir t.d. 4 klst., sá 
úr öðru glasinu eftir 8 klst., sá úr því þriðja eftir 24 klst. o.s.frv.

b) Raðbundin aðferð: fyrir hvert hlutfall jarðvegs og lausnar skal aðeins útbúa tvöfalt sýni. Fasarnir eru skildir að í 
skilvindu með tilteknu millibili. Lítið deilisýni af vatnsfasanum er efnagreint þegar í stað m.t.t. prófunarefnisins; 
síðan er prófuninni haldið áfram með upphaflegu blöndunni. Ef vökvinn er síaður að lokinni skiljun í skilvindu 
skal í rannsóknarstofunni vera búnaður sem nota má til að sía lítil deilisýni af vatnsfasanum. Mælt er með 
því að heildarrúmmál teknu deilisýnanna sé ekki meira en 1% af heildarrúmmáli lausnarinnar þannig að 
hlutfall jarðvegs og lausnar breytist ekki umtalsvert eða að massi uppleysta efnisins, sem er tiltækur til ásogs í 
prófuninni, minnki ekki að marki.

Hundraðshluti ásogs Ati er reiknaður á hverjum tímapunkti (ti) á grundvelli upphaflegs nafnstyrks og mælds styrks á 
sýnatökutímanum (ti), með leiðréttingu fyrir gildið á núllsýninu. Línurit er teiknað fyrir Ati sem fall af tíma (1. mynd 
í 5. viðbæti) til að meta það að hversu miklu leyti jafnvægi hefur náðst (4. heimild). Gildi Kd við jafnvægi er einnig 
reiknað. Út frá þessu gildi Kd er viðeigandi hlutfall jarðvegs og lausnar valið af 1. mynd þannig að hundraðshluti 
ásogs verði yfir 20% og helst > 50% (61. heimild). Í liðnum gögn og skýrslugjöf og í 5. viðbæti eru gefnar allar 
viðeigandi jöfnur og meginreglur um teikningu línurita.

1.9.2.2. Ákvörðun á jafnvægistíma ásogs og magni ásogaðs prófunarefnis við jafnvægi

Eins og áður var getið er unnt að meta út frá línuriti, þar sem Ati eða Caq
ads er teiknað sem fall af tíma, hvort 

ásogsjafnvægi næst og einnig magn ásogaðs prófunarefnis við jafnvægi. Línuritin á 1. og 2. mynd í 5. viðbæti eru 
dæmi um þetta. Jafnvægistíminn er sá tími sem það tekur kerfið að ná stöðugleika.

Ef stöðug aukning kemur fram fyrir tiltekinn jarðveg og stöðugleiki næst ekki getur skýringarinnar verið að 
leita í truflandi þáttum á borð við lífrænt niðurbrot eða hægt flæði. Staðfesta má lífrænt niðurbrot með því að 
endurtaka tilraunina með dauðhreinsuðu sýni af jarðveginum. Náist stöðugleiki ekki einu sinni í þessu tilviki skal 
rannsakandinn leita annarra fyrirbæra sem hugsanlegt er að hafi áhrif á þessar rannsóknir hans; það getur hann með 
því að breyta prófunarskilyrðunum á viðeigandi hátt (hitastigi, hristitíma eða hlutfalli jarðvegs og lausnar). Það er 
rannsakandans að ákveða hvort halda skuli prófun áfram þrátt fyrir að hugsanlega takist ekki að ná jafnvægi.

1.9.2.3. Ásog prófunarefnis á yfirborð prófunarílátsins og stöðugleiki efnisins

Með efnagreiningu á samanburðarsýnunum má afla nokkurra upplýsinga um ásog prófunarefnisins á yfirborð 
prófunaríláta, svo og um stöðugleika þess. Ef skerðingin, sem kemur fram, er meiri en sem nemur staðalskekkju ef
nagreiningaraðferðarinnar er hugsanlegt að ólífrænt niðurbrot og/eða ásog á yfirborð prófunarílátsins sé skýringin. 
Hugsanlega má greina milli þessara tveggja fyrirbæra með því að skola veggi ílátsins vandlega með þekktu rúmmáli 
heppilegs leysis og efnagreina skollausnina m.t.t. prófunarefnisins. Ef ekki er um neitt ásog að ræða á yfirborð 
prófunarílátsins staðfestir skerðingin óstöðugleika prófunarefnisins sem raktir eru til ólífrænna þátta. Ef ásog er 
staðfest er nauðsynlegt að velja prófunarílát úr öðru efni. Gögn úr þessari tilraun um ásog á yfirborð prófunaríláta 
verða á hinn bóginn ekki færð beint yfir á tilraun með jarðveg og lausn. Jarðvegurinn hefur áhrif á þetta ásog.

Frekari upplýsinga um stöðugleika prófunarefnisins má afla með því að ákvarða massajafnvægi móðurefnisins 
sem fall af tíma. Þetta felur í sér að vatnsfasinn, útdráttur úr jarðvegi og veggir ílátsins eru efnagreind m.t.t. 
prófunarefnisins. Munurinn á massa viðbætts prófunarefnis og massasummu prófunarefnisins í vatnsfasanum, 
útdrætti úr jarðveginum og af veggjum prófunarílátsins er jafn massa efnis sem brotnar niður og/eða gufar upp 
og/eða er ekki dreginn út. Við ákvörðun á massajafnvægi skal ásogsjafnvægi nást áður en tilrauninni lýkur.

Massajafnvægi er ákvarðað fyrir bæði jarðvegssýnin og fyrir eitt hlutfall jarðvegs og lausnar fyrir hverja jarðvegsgerð 
sem við jafnvægi sýnir skerðingu yfir 20% og helst > 50%.

(1) Línurit fyrir styrk prófunarefnis í vatnsfasanum (Caq
ads) sem fall af tíma getur einnig nýst til að meta hvort stöðugt jafnvægi náist (sjá 2. 

mynd í 5. viðbæti).
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Þegar tilrauninni, þar sem hlutfall milli jarðvegs og lausnar er fundið, er lokið með efnagreiningu á síðasta 
vatnsfasasýninu eftir 48 klst. eru fasarnir aðskildir í skilvindu og með síun ef þurfa þykir. Vatnsfasinn er endurheimtur 
eins og frekast er unnt og heppilegum útdráttarleysi (útdráttarstuðull skal a.m.k. vera 95%) bætt við jarðveginn til 
að draga út prófunarefnið. Mælt er með því að dregið sé út tvisvar í röð. Magn prófunarefnis í útdrættinum úr 
jarðveginum og úr prófunarílátinu er ákvarðað og massajafnvægið reiknað (10. jafna í liðnum Gögn og skýrslugjöf). 
Ef það er undir 90% telst prófunarefnið óstöðugt með hliðsjón af lengd prófunarinnar. Rannsóknum má þó halda 
áfram og taka þá tillit til óstöðugleika prófunarefnisins; í þessu tilviki er mælt með því að báðir fasarnir verði 
efnagreindir í meginrannsókninni.

1.9.3. Skref 2 — Hraðafræði ásogs við einn styrkleika prófunarefnisins

Fimm jarðvegsgerðir eru notaðar, valdar úr töflu 1. Það er heppilegt að sumar eða allar jarðvegsgerðirnar, sem voru 
notaðar í forrannsóknunum, séu meðal þessar fimm jarðvegsgerða ef við á. Í því tilviki þarf ekki að endurtaka skref 
2 fyrir þær jarðvegsgerðir sem voru notaðar í forrannsókninni.

Jafnvægistími, hlutfall jarðvegs og lausnar, þyngd jarðvegssýnisins, rúmmál vatnsfasans, sem kemst í snertingu við 
jarðveginn, og styrkur prófunarefnisins í lausninni eru valin út frá niðurstöðum úr forrannsókninni. Efnagreiningar 
skulu helst gerðar að liðnum u.þ.b. 2, 4, 6, 8 (hugsanlega líka 10) og 24 klst. snertingartíma; hristitímann má 
lengja að hámarki í 48 klst. þegar um er að ræða íðefni sem útheimtir lengri jafnvægistíma m.t.t. til niðurstaðna úr 
rannsóknum á hlutfalli jarðvegs og lausnar. Ef þörf krefur má þó laga efnagreiningartímana að aðstæðum.

Hver prófun (ein jarðvegsgerð og ein lausn) er gerð a.m.k. tvisvar sinnum til að unnt sé að meta dreifni niðurstaðnanna. 
Eitt núllsýni er notað í hverri prófun. Í því er jarðvegurinn og 0,01 M CaCl2-lausn en ekki prófunarefnið og þyngd og 
rúmmál jarðvegs og lausnar eru eins og í prófuninni sjálfri. Samanburðarsýni, sem er eingöngu með prófunarefninu 
í 0,01 M CaCl2-lausn (án jarðvegs), er meðhöndlað með sömu prófunaraðferð og er hugsað sem leið til að bregðast 
við óvæntum þáttum.

Hundraðshluti ásogs er reiknaður á hverjum tímapunkti Ati og/eða með millibilinu A∆ti (eftir þörfum) og er teiknaður 
sem fall af tíma. Dreifistuðullinn Kd við jafnvægi er einnig reiknaður, svo og jafnaður ásogsstuðull fyrir lífrænt 
kolefni Koc (fyrir óskautuð, lífræn íðefni).

Niðurstöður úr prófun á hraðafræði ásogs

Gildi fyrir línulegt Kd er að jafnaði nákvæm lýsing á soghegðun í jarðvegi (35. og 78. heimild) og tjáir eðlislægan 
hreyfanleika íðefna í jarðvegi. Sem dæmi má nefna að íðefni með Kd ≤ 1 cm3 g–1 að jafnaði talin hreyfanleg. 
MacCall o.fl.. hafa enn fremur sett fram flokkunarkerfi fyrir hreyfanleika sem byggist á gildum á Koc (16. heimild). 
Auk þess eru til flokkunarkerfi fyrir útskolun sem byggjast á venslum milli Koc og DT-50 (1) (32. og 79. heimild).

Samkvæmt rannsóknum á skekkjugreiningu (61. heimild) er heldur ekki unnt að meta nákvæmlega gildi á Kd, sem 
eru undir 0,3 cm3 g–1, út frá minnkun styrks í vatnsfasanum, jafnvel við hagstæðasta (út frá nákvæmni) hlutfall 
jarðvegs og lausnar, þ.e. 1:1. Í slíku tilviki er mælt með því að báðir fasar, jarðvegur og lausn, séu efnagreindir.

Í ljósi þess sem fram kemur hér að framan er mælt með því að rannsóknum á ásogshegðun íðefnis í jarðvegi og 
hugsanlegum hreyfanleika þess verði haldið áfram með því að ákvarða ásogsferla Freundlichs við fast hitastig 
fyrir þessi kerfi þar sem unnt er að ákvarða Kd nákvæmlega með þeirri aðferðarlýsingu sem fylgt er í þessari 
prófunaraðferð. Nákvæm ákvörðun er gerleg svo fremi margfeldi Kd með hlutfalli jarðvegs og lausnar gefi gildi > 
0,3, þegar mælingar byggjast á minnkun styrks í vatnsfasanum (óbein aðferð), eða > 0,1 þegar báðir fasarnir eru 
efnagreindir (bein aðferð) (61. heimild).

1.9.4. Skref 3 — Ásogsferlar við fast hitastig og hraðafræði afsogs og afsogsferlar við fast hitastig

1.9.4.1. Ásogsferlar við fast hitastig

Notaðir eru fimm styrkleikar prófunarefnisins, helst þannig að þeir spanni tvö tugaþrep; við val á þessum styrkleikum 
skal taka tillit til vatnsleysninnar og tilheyrandi jafnvægisstyrks í vatnsfasanum. Sama hlutfall jarðvegs og lausnar 
skal notað fyrir hverja jarðvegsgerð í allri rannsókninni. Ásogsprófunin er gerð samkvæmt lýsingunni hér að framan 
með því eina fráviki að vatnsfasinn er efnagreindur aðeins einu sinni: á þeim tímapunkti sem jafnvægi næst en hann 
var ákvarðaður í skrefi 2

(1) DT-50: niðurbrotstími fyrir 50% prófunarefnisins.
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Jafnvægisstyrkleikar lausnarinnar eru ákvarðaðir og ásogað magn er reiknað út frá skerðingu prófunarefnisins í 

lausninni eða með beinu aðferðinni. Ásogaður massi fyrir hverja massaeiningu jarðvegs er teiknaður sem fall af 

jafnvægisstyrk prófunarefnisins (sjá liðinn Gögn og skýrslugjöf).

Niðurstöður úr prófun á ásogsferlum við fast hitastig

Af þeim stærðfræðilíkönum, sem hafa verið sett fram fyrir ásog, er ásogsferill Freundlichs við fast hitastig oftast 

notaður til að lýsa ásogsferlum. Ítarlegri upplýsingar um túlkun ásogslíkana og mikilvægi þeirra má finna í 41., 45., 

80., 81. og 82. heimild.

Athugasemd: Það skal nefnt að samanburður á gildum KF (ásogsstuðli Freundlichs) fyrir mismunandi efni er því 

aðeins gerlegur að þessi gildi fyrir KF séu gefin upp í sömu einingum (83. heimild).

1.9.4.2. Hraðafræði afsogs

Markmiðið með þessari prófun er að rannsaka hvort ásog íðefnis í jarðvegi er afturkræft eða ekki. Þessar upplýsingar 

eru mikilvægar þar eð afsogsferlið gegnir einnig mikilvægu hlutverki í hegðun íðefnis í jarðvegi almennt. Gögn um 

afsog eru enn fremur gagnleg inntaksgögn við gerð tölvulíkans sem hermir eftir útskolun og afrennsli uppleystra 

efna. Ef óskað er eftir afsogsrannsókn er mælt með því að rannsóknin, sem er lýst hér að aftan, sé gerð fyrir hvort 

kerfi um sig þar sem koma mátti við nákvæmri ákvörðun á Kd í undanfarandi prófun á hraðafræði ásogs.

Líkt og í rannsókninni á hraðafræði ásogs er um tvær aðferðir að velja við rannsókn á hraðafræði afsogs: a) samhliða 

aðferð og b) raðbundinni aðferð. Það skal vera rannsakandinn sem velur þá aðferð sem notuð er því að hann þarf að 

vega og meta fyrirliggjandi búnað og tilföng á rannsóknarstofunni.

a) Samhliða aðferð: sýni með sama hlutfalli jarðvegs og lausnar eru útbúin fyrir hverja jarðvegsgerð sem er valin 

til að halda afsogsrannsókninni áfram, jafnmörg tímabilunum þar sem æskilegt þykir að rannsaka hraðafræði 

afsogs. Helst skulu tímabilin vera hin sömu og í prófuninni á hraðafræði ásogs; heildartímann má þó lengja eftir 

þörfum þannig að kerfið nái afsogsjafnvægi. Í hverri prófun (ein jarðvegsgerð, ein lausn) er eitt núllsýni. Í því er 

jarðvegurinn og 0,01 M CaCl2-lausn, en ekki prófunarefnið, og þyngd og rúmmál jarðvegs og lausnar eru eins 

og í prófuninni sjálfri. Samanburðarsýnið er prófunarefni í 0,01 M CaCl2lausn (án jarðvegs) og er meðhöndlað 

með sömu prófunaraðferð. Allar blöndur jarðvegs og lausnar eru hristar þar til ásogsjafnvægi næst (eins og 

ákveðið var áður í skrefi 2). Síðan eru fasarnir aðskildir í skilvindu og vatnsfasarnir teknir frá eins og framast 

er kostur. Í stað þess rúmmáls lausnar, sem er tekið frá, er sett sama rúmmál af 0,01 M CaCl2 án prófunarefnis 

og nýja blandan er hrist á ný. Vatnsfasinn úr fyrsta tilraunaglasinu er endurheimtur svo fullkomlega sem unnt 

er og hann skal mældur eftir t.d. 2 klst., sá úr öðru glasinu eftir 4 klst., sá úr því þriðja eftir 6 klst. o.s.frv. þar til 

afsogsjafnvægi hefur náðst.

b) Raðbundin aðferð: að lokinni tilraun fyrir hraðafræði ásogs er blandan sett í skilvindu og vatnsfasinn tekinn 

frá eins og framast er kostur. Í stað þess rúmmáls lausnar, sem er tekið frá, er sett sama rúmmál af 0,01 

M CaCl2 án prófunarefnisins. Nýja blandan er hrist þar til afsogsjafnvægi hefur náðst. Á þessu tímabili eru 

fasarnir skildir að í skilvindu með tilteknu millibili. Lítið deilisýni af vatnsfasanum er efnagreint þegar í stað 

m.t.t. prófunarefnisins; síðan er prófuninni haldið áfram með upphaflegu blöndunni. Rúmmál hvers einstaks 

deilisýnis skal vera innan við 1% af heildarrúmmálinu. Sama magni af ferskri 0,01 M CaCl2-lausn er bætt við 

blönduna í því skyni að halda óbreyttu hlutfalli jarðvegs og lausnar og áfram er hrist þar til kemur að næsta 

tímabili.

Hundraðshluti afsogs er reiknaður á hverjum tímapunkti Dti og/eða með millibilinu D∆ti (eftir því sem rannsóknin 

útheimtir) og er teiknaður sem fall af tíma. Afsogsstuðullinn Kdes við jafnvægi er einnig reiknaður. Allar jöfnur, sem 

nota þarf, eru gefnar í liðnum Gögn og skýrslugjöf og í 5. viðbæti.

Niðurstöður úr tilraun fyrir hraðafræði afsogs

Ef bæði hundraðshluti afsogs Dti og afsogs Ati er teiknaður á sama línurit sem fall af tíma er unnt að meta afturkræfni 

ásogsferlisins. Ásogið telst afturkræft náist afsogsjafnvægi á minna en tvöföldum þeim tíma sem það tekur að ná 

ásogsjafnvægi og ef heildarafsogið er meira en 75% af magni þess sem ásogast.
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1.9.4.3. Afsogsferlar við fast hitastig

Afsogsferlar Freundlichs við fast hitastig eru ákvarðaðir fyrir þær jarðvegsgerðir sem notaðar voru í tilrauninni þar 
sem ásogsferlar fyrir fast hitastig voru ákvarðaðir. Afsogsprófunin er gerð eins og lýst er í liðnum Hraðafræði afsogs, 
þó með því fráviki að vatnsfasinn er efnagreindur aðeins einu sinni, við afsogsjafnvægi. Magn prófunarefnis, sem 
afsogast, er reiknað. Magn þess prófunarefnis, sem helst ásogað í jarðveginum við afsogsjafnvægi, er teiknað sem 
fall af jafnvægisstyrk prófunarefnisins í lausn (sjá liðinn Gögn og skýrslugjöf og 5. viðbæti).

2. GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Gögn um efnagreiningar skulu sett fram í töfluformi (sjá 6. viðbæti). Einstakar mælingar og reiknuð meðaltöl skulu 
tilgreind. Ásogsferlar við fast hitastig skulu settir fram í myndrænni útfærslu. Útreikningar skulu gerðir eins og lýst 
er hér á eftir.

Í þessari prófun er gengið út frá því að þyngd 1 cm3 af vatnslausn sé 1 g. Hlutfall jarðvegs og lausnar má gefa upp 
í einingunum þyngd/þyngd eða þyngd/rúmmál með sama tölugildi.

2.1. ÁSOG

Ásogið (Ati) er skilgreint sem hundraðshluti þess efnis sem ásogast í jarðveginum við prófunarskilyrðin miðað við 
magn efnisins í upphafi prófunarinnar. Ef prófunarefnið er stöðugt og ásogast ekki að marki á veggi ílátsins er Ati 
reiknað á hverjum tímapunkti ti með jöfnunni:

(3)

þar sem:

Ati = hundraðshluti ásogs á tímapunktinum ti (%),

= massi prófunarefnis sem hefur ásogast í jarðvegi á tímapunktinum ti (µg),

m0 = massi prófunarefnis í tilraunaglasinu við upphaf prófunarinnar (µg).

Ítarlegar upplýsingar um það hvernig reikna skuli hundraðshluta ásogs Ati í samhliða og raðbundnu aðferðunum 
eru gefnar í 5. viðbæti.

Dreifistuðullinn Kd er hlutfallið milli magns efnisins í jarðvegsfasanum og massastyrks efnisins í vatnsfasanum, við 
prófunarskilyrðin, þegar ásogsjafnvægi hefur náðst.

(4)

þar sem:

magn efnis sem hefur ásogast í jarðvegi við ásogsjafnvægi (µg g–1)

massastyrkur efnisins í vatnsfasanum við ásogsjafnvægi (µg cm–3).

Þessi styrkur er ákvarðaður með efnagreiningu þar sem tillit er tekið til gildanna sem núllsýnin gefa.

massi efnis sem hefur ásogast í jarðvegi við ásogsjafnvægi (µg)

massi efnisins í lausninni við ásogsjafnvægi (µg)

magn jarðvegsfasans, gefið upp í þurrmassa jarðvegs (g)

upphafsrúmmál vatnsfasans sem er í snertingu við jarðveg (cm3).
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Venslin milli Aeq og Kd eru gefin með jöfnunni:

(5)

þar sem:

Aeq =   hundraðshluti ásogs við ásogsjafnvægi, %.

Jafnaður ásogsstuðullinn Koc fyrir lífrænt kolefni tengir dreifistuðulinn Kd við innihald lífræns kolefnis í 

jarðvegssýninu:

Koc = Kd . 100 (cm3 g–1) (6)%0C

þar sem:

% oc =   hundraðshluti lífræns kolefnis í jarðvegssýninu (g g–1).

Stuðullinn Koc táknar stakt gildi sem einkennir skiptingu einkum óskautaðra, lífrænna íðefna milli lífræns kolefnis 

í jarðvegi eða seti annars vegar og vatns hins vegar. Ásog þessara íðefna helst í hendur við lífrænt innihald í því 

fasta efni sem sogar (7. heimild); gildið á Koc ræðst þess vegna af sérstökum eiginleikum myldisþáttanna (humic 

fractions) sem eru talsvert mismunandi, að því er varðar soghæfni, vegna mismunandi uppruna, tilurðar o.s.frv.

2.1.1. Ásogsferlar við fast hitastig

Jafnan fyrir ásogsferla Freundlichs við fast hitastig tengja magn prófunarefnis, sem ásogast, við styrk prófunarefnisins 

í lausn við jafnvægi (8. jafna).

Unnið er úr gögnunum, eins og lýst er í liðnum Ásog, og reiknað er fyrir hvert tilraunaglas magn prófunarefnis sem 

ásogast í jarðveginum eftir ásogsprófunina ( , annars staðar táknað sem x/m). Gert er ráð fyrir því að jafnvægi 

hafi náðst og að (  tákni jafnvægisgildið:

(7)

Jafnan fyrir ásog Freundlichs (8. jafna) er sem hér segir:

(8)

eða á línulegu formi: 

(9)

þar sem:

KF
ads = ásogsstuðull Freundlichs; stærð hans er cm3 g–1 því aðeins að 1/n = 1; í öllum öðrum tilvikum er 

hallinn 1/n tekinn með í stærð KF
ads (µg1–1/n(cm3)1/n g–1)

n = aðhvarfsstuðull; l/n er að jafnaði 0,7–1,0 sem gefur til kynna að gögn um sog séu iðulega lítillega 

ólínuleg.

Teiknuð eru línurit eftir 8. og 9. jöfnu og gildin fyrir K  og 1/n eru reiknuð með aðhvarfsgreiningu þar sem 9. 

jafna er notuð. Fylgnistuðullinn r2 fyrir lograjöfnuna er einnig reiknaður. Dæmi um línurit af þessu tagi eru sýnd á 

2. mynd.

2. mynd Línurit fyrir ásogsferil Freundlichs, jafnað og 

línugert
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2.1.2. Massajafnvægi

Massajafnvægi (MB) er skilgreint sem hlutfallið í hundraðshlutum milli þess efnis, sem staðfesta má með 
efnagreiningu að endurheimtist eftir ásogsprófun, og nafnmagns efnisins í upphafi prófunarinnar.

Úrvinnsla gagna er önnur ef leysirinn blandast vatni fullkomlega. Í því tilviki má vinna úr niðurstöðunum eins 
og lýst er í liðnum Afsog til að ákvarða magn þess efnis sem endurheimtist með útdrætti með leysi. Ef leysirinn 
blandast vatni ekki fullkomlega verður að ákvarða magnið sem endurheimtist.

Massajafnvægið (MB) fyrir ásog er reiknað á eftirfarandi hátt; gert er ráð fyrir því að hugtakið (mE) svari til 
samanlagðrar summu massa prófunarefnisins sem fæst við útdrátt úr jarðvegi og af yfirborði prófunarílátsins með 
lífrænum leysi.

(10)

þar sem:

MB = massajafnvægi (%)

mE = heildarmassi prófunarefnis sem er dreginn úr jarðvegi og af veggjum prófunarílátsins í tveimur 
skrefum

C0 = upphafsmassastyrkur prófunarlausnar sem er í snertingu við jarðveginn (µg cm–3)

Vrec = rúmmál þess flots sem endurheimtist eftir ásogsjafnvægi (cm–3).

2.2. AFSOG

Afsogið (D) er gefið upp sem hundraðshluti og er skilgreint sem hlutfallið milli afsogaðs prófunarefnis og magns 
efnisins sem hefur áður afsogast, við prófunarskilyrði:

(11)

þar sem:

hundraðshluti afsogs á tímapunktinum ti (%)

massi prófunarefnis sem hefur afsogast í jarðvegi á tímapunktinum ti (µg)

massi prófunarefnis sem hefur ásogast í jarðvegi við ásogsjafnvægi (µg).

Ítarlegar upplýsingar um það hvernig reikna skuli hundraðshluta afsogs Dti í samhliða og raðbundnu aðferðunum 
eru gefnar í 5. viðbæti.

Stuðullinn fyrir sýndarafsog (Kdes) er, við prófunarskilyrðin, hlutfallið milli magns efnisins, sem er eftir í 
jarðvegsfasanum, og massastyrks afsogaða efnisins í vatnsfasanum þegar afsogsjafnvægi hefur náðst.

(12)

þar sem:

afsogsstuðull (cm3 g–1)

heildarmassi prófunarefnis sem hefur afsogast í jarðvegi við afsogsjafnvægi (µg)

heildarrúmmál vatnsfasans sem er í snertingu við jarðveg í prófuninni fyrir hraðafræði afsogs (cm3).

Leiðbeiningar til að reikna m (eq) eru gefnar í 5. viðbæti undir fyrirsögninni „Afsog”.
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Athugasemd:

Hafi ásogsprófunin, sem var gerð á undan, verið gerð með samhliða aðferð er gert ráð fyrir að rúmmálið VT í 12. 
jöfnu sé jafnt og V0.

2.2.1. Afsogsferlar við fast hitastig

Jafnan fyrir afsogsferla Freundlichs við fast hitastig tengir magn prófunarefnis, sem helst ásogað í jarðveginum, við 
styrk prófunarefnisins í lausn við afsogsjafnvægi (16. jafna).

Magn þess efnis, sem helst ásogað í jarðvegi við afsogsjafnvægi, er reiknað fyrir hvert tilraunaglas á eftirfarandi 
hátt:

(13)

m (eq) = massi efnisins í lausninni við ásogsjafnvægi (µg)

(14)

þar sem:

C (eq) = magn prófunarefnis sem helst ásogað í jarðveginum við afsogsjafnvægi (µg g–1)

m (eq) = massi efnisins sem er ákvarðaður með efnagreiningu í vatnsfasanum við afsogsjafnvægi (µg)

m
= massi prófunarefnis sem verður eftir við ásogsjafnvægi vegna þess að nægu rúmmáli er ekki bætt við 

(µg)

m (eq) = massi efnisins í lausninni við ásogsjafnvægi (µg)

(15)

Vr
F = rúmmál lausnar sem er tekin úr tilraunaglasinu til að mæla prófunarefnið við afsogsjafnvægi 

(cm3)

VR = rúmmál flotsins sem er tekið úr tilraunaglasinu, þegar ásogsjafnvægi hefur náðst, og bætt upp með 
sama rúmmáli af 0,01 M CaCl2-lausn (cm3).

Jafnan fyrir afsog Freundlichs (16) er sem hér segir:

(16)

eða á línulegu formi:

(17)

þar sem:

K  = afsogsstuðull Freundlichs

n = aðhvarfsstuðull

C (eq) = massastyrkur efnisins í vatnsfasanum við afsogsjafnvægi (µg cm–3).

Teikna má línurit eftir 16. og 17. jöfnu og gildin fyrir K  og 1/n eru reiknuð með aðhvarfsgreiningu þar sem 17. 
jafna er notuð.

Athugasemd:

Ef ásogs- eða afsogsveldisvísir Freundlichs, 1/n, er jafn 1 verða ásogs- eða afsogsbindifastar Freundlichs (KF
ads og 

KF
des) jafnir ásogs- eða afsogsjafnvægisföstunum (Kd og Kdes) og ferillinn fyrir Cs sem fall af Caq verður línulegur. 

Séu veldisvísarnir ekki jafnir 1 verður ferillinn fyrir Cs sem fall af Caq ekki línulegur og ásogs- og afsogsfastarnir 
breytast eftir jafnhitaferlunum.
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2.2.2. Prófunarskýrsla

Prófunarskýrslan skal innihalda eftirfarandi upplýsingar:

— Fullkomnar upplýsingar um þau jarðvegssýni, sem eru notuð, þ.m.t.:

— landtilvísun fyrir staðinn (breiddar- og lengdargráða),

— dagsetning sýnatöku,

— uppruni (t.d. úr jarðvegi, sem er notaður til landbúnaðar, úr skógi o.s.frv.),

— dýpt þar sem sýnin eru tekin,

— innihald sands, silts og leirs,

— sýrustig (í 0,01 M CaCl2),

— innihald lífræns kolefnis,

— innihald lífræns efnis,

— innihald köfnunarefnis,

— hlutfall C/N,

— plúsjónaskiptageta (mmól/kg),

— allar upplýsingar um töku og geymslu jarðvegssýna,

— allar upplýsingar til að túlka, ef við á, ásog/afsog prófunarefnisins,

— tilvísun til aðferða sem eru notaðar við ákvörðun hverrar færibreytu,

— upplýsingar um prófunarefnið eftir því sem við á,

— hitastig í prófununum,

— skilyrði við skiljun í skilvindu,

— aðferð við efnagreiningu prófunarefnisins,

— rökstuðningur fyrir hvers kyns notkun uppleysandi efnis við tilreiðslu stofnlausnar með prófunarefninu,

— útskýringar á leiðréttingum í útreikningum, ef við á,

— gögn samkvæmt eyðublaði (6. viðbætir) og myndrænum framsetningum,

— allar upplýsingar og athugasemdir sem eru mikilvægar við túlkun niðurstaðna úr prófununum.

3. HEIMILDASKRÁ

(1) Kukowski H. og Brümmer G., (1987). Investigations on the Adsorption and Desorption of Selected 
Chemicals in Soils. UBA Report 106 02 045, II. hluti.

(2) Fränzle O., Kuhnt G. og Vetter L., (1987). Selection of Representative Soils in the EC-Territory. UBA 
Report 106 02 045, I. hluti.

(3) Kuhnt G. og Muntau H. (ritstj.) EURO-Soils: Identification, Collection, Treatment, Characterisation. 
Special Publication No 1.94.60, Joint Research Centre. European Commission, ISPRA, desember 1994.

(4) OECD Test Guidelines Programme, Final Report of the OECD Workshop on Selection of Soils/Sediments, 
Belgirate, Ítalíu, 18–20 janúar 1995 (júní 1995).

(5) US Environment Protection Agency: Pesticide Assessment Guidelines, Subdivision N, Chemistry: 
Environmental Fate, Series 163-1, Leaching and Adsorption/Desorption Studies, Addendum 6 on Data 
Reporting, 540/09-88-096, dags.: 1/1988.

(6) US Environment Protection Agency: Prevention, Pesticides and Toxic Substances, OPPTS Harmonized 
Test Guidelines, Series 835-Fate, Transport and Transformation Test Guidelines, 0PPTS No: 835.1220 
Sediment and Soil Adsorption/Desorption Isotherm. EPA No: 712-C-96-048, apríl 1996.



23.11.2006 Nr. 58/1493EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(7) ASTM Standards, E 1195-85, Standard Test Method for Determining a Sorption Constant (Koc) for an 

Organic Chemical in Soil and Sediments.

(8) Agriculture Canada: Environmental Chemistry and Fate. Guidelines for registration of pesticides in 

Canada, 15. júlí 1987.

(9) Netherlands Commission Registration Pesticides (1995): Application for registration of a pesticide. Section 

G. Behaviour of the product and its metabolites in soil, water and air.

(10) Danish National Agency of Environmental Protection (október 1988): Criteria for registration of pesticides 

as especially dangerous to health or especially harmful to the environment.

(11) BBA (1990), Guidelines for the Official Testing of Plant Protection Products, Biological Research Centre 

for Agriculture and Forestry, Braunschweig, Þýskalandi.

(12) Calvet R., (1989), „Evaluation of adsorption coefficients and the prediction of the mobilities of pesticides 

in soils“, í Methodological Aspects of the Study of Pesticide Behaviour in Soil (ritstj. P. Jamet), INRA, 

París, (Review). 

(13) Calvet R., (1980), „Adsorption-Desorption Phenomena“ in Interactions between herbicides and the soil. 

(R. J. Hance ritstj.), Academic Press, London, bls. 83–122.

(14) Hasset J. J. og Banwart W. L., (1989), „The sorption of nonpolar organics by soils and sediments“ í 

Reactions and Movement of Organic Chemicals in Soils. Soil Science Society of America (S.S.S.A), 

Special Publication no. 22, bls. 31–44.

(15) van Genuchten M. Th., Davidson J. M. og Wierenga P. J., (1974), „An evaluation of kinetic and equilibrium 

equations for the prediction of pesticide movement through porous media“. Soil Sci. Soc. Am. Proc., Vol. 

38(1), bls. 29–35.

(16) McCall P. J., Laskowski D. A., Swann R. L. og Dishburger H. J., (1981), „Measurement of sorption 

coefficients of organic chemicals and their use, in environmental fate analysis“, í Test Protocols for 

Environmental Fate and Movement of Toxicants. Proceedings of AOAC Symposium, AOAC, Washington 

DC.

(17) Lambert S. M., Porter P. E. og Schieferrstein R. H., (1965), „Movement and sorption of chemicals applied 

to the soil“. Weeds, 13, bls. 185–190.

(18) Rhodes R. C., Belasco I. J. og Pease H. L., (1970) „Determination of mobility and adsorption of 

agrochemicals in soils“. J. Agric. Food Chem., 18, bls. 524–528.

(19) Russell M. H., (1995), „Recommended approaches to assess pesticide mobility in soil” í Environmental 

Behavior of Agrochemicals (ritstj. T. R. Roberts og P. C. Kearney). John Wiley & Sons Ltd.

(20) Esser H. O., Hemingway R. J., Klein W., Sharp D. B., Vonk J. W. og Holland P. T., (1988), „Recommended 

approach to the evaluation of the environmental behavior of pesticides“, IUPAC Reports on Pesticides 

(24). Pure Appl. Chem., 60, bls. 901–932.

(21) Guth J. A., Burkhard N. og D. O. Eberle, (1976), „Experimental models for studying the persistence of 

pesticides in soils“. Proc. BCPC Symposium: Persistence of Insecticides and Herbicides, bls. 137–157, 

BCPC, Surrey, UK.

(22) Furminge C. G. L. og Osgerby J. M., (1967), „Persistence of herbicides in soil“. J. Sci. Fd Agric., 18, bls. 

269–273.

(23) Burkhard N. og Guth J. A., (1981), „Chemical hydrolysis of 2-Chloro-4,6-bis(alkylamino)-1,3,5-triazine 

herbicides and their breakdown in soil under the influence of adsorption“. Pestic. Sci. 12, bls. 45–52.

(24) Guth J. A., Gerber H. R. og Schlaepfer T., (1977), „Effect of adsorption, movement and persistence on the 

biological availability of soil-applied pesticides“. Proc. Br. Crop Prot. Conf., 3, bls. 961–971

(25) Osgerby J. M., (1973), „Process affecting herbicide action in soil“. Pestic. Sci., 4, bls. 247–258.

(26) Guth J. A., (1972), „Adsorptions- und Einwascheverhalten von Pflanzenschutzmitteln in Böden“. Schr. 

Reihe Ver. Wass. -Boden-Lufthyg. Berlin-Dahlem, Heft 37, bls. 143–154.

(27) Hamaker J. W., (1975), „The interpretation of soil leaching experiments“, in Environmental Dynamics of 

Pesticides (ritstj. R. Haque og V. H. Freed), bls. 135–172, Plenum Press, NY.

(28) Helling C. S., (1971), „Pesticide mobility in soils“. Soil Sci. Soc. Amer. Proc., 35, bls. 732–210.

(29) Hamaker J. W., (1972), „Diffusion and volatilization“ in Organic chemicals in the soil environment (C. A. 

I. Goring og J. W. Hamaker ritstj.), Vol. I, bls. 49–143.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 58/1494 23.11.2006

(30) Burkhard N. og Guth J. A., (1981), „Rate of volatilisation of pesticides from soil surfaces; Comparison of 
calculated results with those determined in a laboratory model system“. Pestic. Sci. 12, bls. 37–44.

(31) Cohen S. Z., Creeger S. M., Carsel R.F. og Enfield C.G., (1984), „Potential pesticide contamination of 
groundwater from agricultural uses“, in Treatment and Disposal of Pesticide Wastes, bls. 297–325, Acs 
Symp. Ser. 259, American Chemical Society, Washington, DC.

(32) Gustafson D. I., (1989), „Groundwater ubiquity score: a simple method for assessing pesticide leachability“. 
J. Environ. Toxic. Chem., 8(4), bls. 339–357.

(33) Leistra M. og Dekkers W. A., (1976). „Computed effects of adsorption kinetics on pesticide movement in 
soils“. J. of Soil Sci., 28, bls. 340–350.

(34) Bromilov R. H. and Leistra M., (1980), „Measured and simulated behavior of aldicarb and its oxydation 
products in fallow soils“. Pest. Sci., 11, bls. 389–395.

(35) Green R. E. og Karickoff S. W., (1990), „Sorption estimates for modeling“, in Pesticides in the Soil 
Environment: Process, Impacts and Modeling (ritstj. H. H. Cheng). Soil Sci. Soc. Am., Book Series no. 2, 
bls. 80–101,

(36) Lambert S. M., (1967), „Functional relationship between sorption in soil and chemical structure“. J. Agri. 
Food Chem., 15, bls. 572–576.

(37) Hance R. J., (1969), „An empirical relationship between chemical structure and the sorption of some 
herbicides by soils“. J. Agri. Food Chem., 17, bls. 667–668.

(38) Briggs G. G. (1969), „Molecular structure of herbicides and their sorption by soils“. Nature, 223, 1288.

(39) Briggs G. G. (1981). „Theoretical and experimental relationships between soil adsorption, octanol-water 
partition coefficients, water solubilities, bioconcentration factors, and the parachor“. J. Agric. Food Chem., 
29, bls. 1050–1059.

(40) Sabljic A., (1984), „Predictions of the nature and strength of soil sorption of organic polutance by molecular 
topology“. J. Agric. Food Chem., 32, bls. 243–246.

(41) Bailey G. W. OG White J. L., (1970), „Factors influencing the adsorption, desorption, and movement of 
pesticides in soil“. Residue Rev., 32, bls. 29–92.

(42) Bailey G. W., J. L. White og Y. Rothberg., (1968), „Adsorption of organic herbicides by montomorillonite: 
Role of pH and chemical character of adsorbate“. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 32: bls. 222–234.

(43) Karickhoff S. W., (1981), „Semi-empirical estimation of sorption of hydrophobic pollutants on natural 
sediments and soils“. Chemosphere 10, bls. 833–846.

(44) Paya-Perez A., Riaz M. og Larsen B., (1989), „Soil Sorption of 6 Chlorobenzenes and 20 PCB Congeners“. 
Environ. Toxicol. Safety 21, bls. 1–17.

(45) Hamaker J. W. og Thompson J. M., (1972), „Adsorption in organic chemicals” in Organic Chemicals in the 
Soil Environment (Goring C.A.I. og Hamaker J.W., ritstj.), Vol I and II, Marcel Dekker, Inc., New York, 
NY, 1972, bls. 49–143.

(46) Deli J. og Warren G. F., 1971, „Adsorption, desorption and leaching of diphenamid in soils“. Weed Sci. 19: 
bls. 67–69.

(47) Chu-Huang Wu, Buehring N., Davinson J. M. og Santelmann, (1975), „Napropamide Adsorption, 
desorption and Movement in soils“. Weed Science, Vol. 23, bls. 454–457.

(48) Haues M. H. B., Stacey M. og Thompson J. M., (1968), „Adsorption of s-triazine herbicides by soil organic 
preparations“ in Isotopes and Radiation in Soil Organic Studies, bls.75, International. Atomic Energy 
Agency, Vienna.

(49) Pionke H. B. og Deangelis R. J., (1980), „Methods for distributing pesticide loss in field run-off between the 
solution and adsorbed phase“, CREAMS, in A Field Scale Model for Chemicals, Run-off and Erosion from 
Agricultural Management Systems, 19. kafli, Vol. III: Supporting Documentation, USDA Conservation 
Research report.

(50) ISO Standard Compendium Environment: Soil Quality – General aspects; chemical and physical methods 
of analysis; biological methods of analysis. Fyrsta útgáfa (1994).

(51) Scheffer F. og Schachtschabel, Lehrbuch der Bodenkunde, F. Enke Verlag, Stuttgart (1982), 11. útg.



23.11.2006 Nr. 58/1495EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(52) Black, Evans D. D., White J. L., Ensminger L. E. og Clark F. E., ritstj. „Methods of Soil Analysis“, Vol 1 
and 2, American Society of Agronomy, Madison, WI, 1982.

(53) ISO/DIS 10381-1 Soil Quality — Sampling — 1. hluti: Guidance on the design of sampling programmes.

(54) ISO/DIS 10381-2 Soil Quality — Sampling — 2. hluti: Guidance on sampling techniques. (55) ISO/DIS 
10381-3 Soil Quality — Sampling — 3. hluti: Guidance on safety of sampling.

(56) ISO/DIS 10381-4 Soil Quality — Sampling — 4. hluti: Guidance on the investigation of natural and 
cultivated soils.

(57) ISO/DIS 10381-5 Soil Quality — Sampling — 5. hluti: Guidance on the investigation of soil contamination 
of urban and industrial sites.

(58) ISO 10381-6, 1993: Soil Quality — Sampling — 6. hluti: Guidance on the collection, handling and storage 
of soil for the assessment of aerobic microbial processes in the laboratory.

(59) Green R. E. og Yamane V. K., (1970), „Precision in pesticide adsorption measurements“. Soil Sci. Am. 
Proc., 34, bls. 353–354.

(60) Grover R. og Hance R. J. (1970), „Effect of ratio of soil to water on adsorption of linuron and atrazine“. 
Soil Sci., bls. 109–138.

(61) Boesten, J. J. T. I, „Influence of soil/liquid ratio on the experimental error of sorption coefficients in 
pesticide/soil system“. Pest. Sci. 1990, 30, bls. 31–41.

(62) Boesten, J. J. T. I. „Influence of soil/liquid ratio on the experimental error of sorption coefficients in 
relation to OECD guideline 106“. Proceedings of 5th international workshop on environmental behaviour 
of pesticides and regulatory aspects, Brussel, 26.–29. apríl 1994.

(63) Bastide J., Cantier J. M. og Coste C., (1980), „Comportement de substances herbicides dans le sol en 
fonction de leur structure chimique“. Weed Res. 21, bls. 227–231.

(64) Brown D. S. og Flagg E. W., (1981), „Empirical prediction of organic pollutants sorption in natural 
sediments“. J. Environ.Qual., 10(3), bls. 382–386.

(65) Chiou C. T., Porter P. E. og Schmedding D. W., (1983), „Partition equilibria of non-ionic organic compounds 
between soil organic matter and water“. Environ. Sci. Technol., 17(4), bls. 227–231.

(66) Gerstl Z. og Mingelgrin U., (1984), „Sorption of organic substances by soils and sediments“. J. Environm. 
Sci. Health, B19 (3), bls. 297–312.

(67) Vowles P. D. og Mantoura R. F. C., (1987), “Sediment-water partition coefficient and HPLC retention 
factors of aromatic hydrocarbons”. Chemosphere, 16(1), bls. 109-116.

(68) Lyman W. J., Reehl W. F. og Rosenblatt D. H. (1990). Handbook of Chemical Property Estimation Methods. 
Environmental Behaviour of Organic Compounds. American Chemical Society, Washington DC.

(69) Keniga E. E. og Goring, C. A. I. (1980). „Relationship between water solubility, soil sorption, octanol-
water partitioning and concentration of chemicals in the biota“ in Aquatic Toxicology (ritstj. J. G. Eaton, 
et al.), bls.78–115, ASTM STP 707, Philadelphia.

(70) Chiou C. T., Peters L. J. og Freed V. H., (1979), „A physical concept of soil-water equilibria for non-ionic 
organic compounds“. Science, Vol. 206, bls. 831–832.

(71) Hassett J. J., Banwart W. I., Wood S. G. og Means J. C., (1981), „Sorption of /-Naphtol: implications 
concerning the limits of hydrophobic sorption“. Soil Sci. Soc. Am. J. 45, bls. 38–42.

(72) Karickhoff S. W., (1981), „Semi-empirical estimation of sorption of hydrophobic pollutants on natural 
sediments and soils“. Chemosphere, Vol. 10(8), bls. 833–846.

(73) Moreale A., van Bladel R., (1981), „Adsorption de 13 herbicides et insecticides par le sol. Relation 
solubilité-reactivité“. Revue de l’Agric., 34 (4), bls. 319–322.

(74) Müller M., Kördel W. (1996), „Comparison of screening methods for the determination/estimation of 
adsorption coefficients on soil“. Chemosphere, 32(12), bls. 2493–2504.

(75) Kördel W., Kotthoff G., Müller M. (1995), „HPLC - screening method for the determination of the 
adsorption coefficient on soil - results of a ring test“. Chemosphere 30 (7), bls. 1373–1384.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 58/1496 23.11.2006

(76) Kördel W., Stutte J., Kotthoff G. (1993), „HPLC - screening method for the determination of the adsorption 
coefficient on soil - comparison of different stationary phases“. Chemosphere 27 (12), bls. 2341–2352.

(77) Hance, R. J., (1967), „The Speed of Attainment of Sorption Equilibria in Some Systems Involving 
Herbicides“. Weed Research, Vol. 7, bls. 29–36.

(78) Koskinen W. C. og Harper S. S., (1990), „The retention processes: mechanisms“ in Pesticides in the Soil 
Environment: Processes, Impacts and Modelling (ritstj. H. H. Cheng). Soil Sci. Soc. Am. Book Series, No. 
2, Madison, Wisconsin.

(79) Cohen S. Z., Creeger S. M., Carsel R. F. og Enfield C. G. (1984), „Potential pesticide contamination of 
groundwater from agricultural uses“, in Treatment and Disposal of Pesticide Wastes, bls. 297–325, ACS 
Symp. Ser. 259, American Chemical Society, Washington, DC.

(80) Giles C. H., (1970), „Interpretation and use of sorption isotherms“ in Sorption and Transport Processes in 
Soils. S.C.I. Monograph No. 37, bls. 14–32.

(81) Giles, C. H.; McEwan J. H.; Nakhwa, S.N. og Smith, D, (1960), „Studies in adsorption: XI. A system of 
classification of solution adsorption isotherms and its use in the diagnosis of adsorption mechanisms and 
in measurements of pesticides surface areas of soils“. J. Chem. Soc., bls. 3973–3993.

(82) Calvet R., Tercé M. og Arvien J. C., (1980), „Adsorption des pesticides par les sols et leurs constituants: 3. 
Caractéristiques générales de l’adsorption“. Ann. Agron. 31: bls. 239–251.

(83) Bedbur E., (1996), „Anomalies in the Freundlich equation“, Proc. COST 66 Workshop, Pesticides in soil 
and the environment, 13–15 maí 1996, Stratford-upon-Avon, UK.

(84) Guth, J. A., (1985), „Adsorption/desorption“, í Joint International Symposium, Physicochemical Properties 
and their Role in Environmental Hazard Assessment, 1.–3. júlí, Canterbury, UK.

(85) Soil Texture Classification (US and FAO systems): Weed Science, 33, Suppl. 1 (1985) and Soil Sci. Soc. 
Amer. Proc. 26:305 (1962).



23.11.2006 Nr. 58/1497EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1. VIÐBÆTIR

PRÓFUNARÁÆTLUN
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2. VIÐBÆTIR

NÁKVÆMNI EFNAGREININGARAÐFERÐAR OG STYRKLEIKABREYTINGA OG ÁHRIF ÞEIRRA Á 
NÁKVÆMNI NIÐURSTAÐNA ÚR ÁSOGSPRÓFUN

Af eftirfarandi töflu (84) má ráða að þegar munurinn á upphafsmassa (m0 = 110 µg) og jafnvægismassa (m (eq) = 100 µg) 
prófunarefnisins í lausninni er mjög lítill leiðir skekkja, sem nemur 5% í mælingu á jafnvægisstyrk, til skekkju, sem nemur 
50%, í mælingu á massa þess efnis sem ásogast í jarðvegi (msads (eq)) og til skekkju sem nemur 52,4% í útreikningum á 
Kd.

Magn jarðvegs msoil = 10 g
Rúmmál lausnar V0 = 100 cm3

m
0 

= 
11

0 
µ

g 
eð

a
C

0 
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1,
00

0 
µ

g/
cm
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m (eq)

(µg)
C (eq)

(µg cm–3)

R
(m (eq)*

(µg)
C (eq)*

(µg g–1)

R‡ Kd* R‡

FYRIR A = 9%

100 1,000 raungildi 10 1,00 raungildi 1

101 1,010 1% 9 0,90 10% 0,891 10,9%

105 1,050 5% 5 0,50 50% 0,476 52,4%

109 1,090 9% 1 0,10 90% 0,092 90,8%

m
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FYRIR A = 55%

50,0 0,500 raungildi 60,0 6,00 raungildi 12,00

50,5 0,505 1% 59,5 5,95 0,8% 11,78 1,8%

52,5 0,525 5% 57,5 5,75 4,0% 10,95 8,8%

55,0 0,550 10% 55,0 5,50 8,3% 10,00 16,7%

m
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FYRIR A = 99%

1,100 0,011 raungildi 108,9 10,89 raungildi 990

1,111 0,01111 1% 108,889 10,8889 0,01% 980 1,0%

1,155 0,01155 5% 108,845 10,8845 0,05% 942 4,8%

1,21 0,0121 10% 108,790 10,8790 0,10% 899 9,2%

þar sem:

massi prófunarefnisins í jarðvegsfasanum við jafnvægi, µg,

massi prófunarefnisins í vatnsfasanum við jafnvægi, µg,

innihald prófunarefnisins í jarðvegsfasanum við jafnvægi, µg g–1,

massastyrkur efnisins í vatnsfasanum við jafnvægi, µg cm–3,

greiningarskekkja við ákvörðun á m (eq),

reiknuð skekkja sem stafar af greiningarskekkjunni R.
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3. VIÐBÆTIR

AÐFERÐIR TIL AÐ META Kd

1. Matsaðferðir gera kleift að spá fyrir um gildi Kd á grundvelli fylgni við t.d. gildi á Pow (12., 39. og 63.–68. heimild), 
við gögn um vatnsleysni (12., 19., 21., 39. og 68.–73. heimild) eða við gögn um skautun sem fást með því að beita 
háþrýstivökvaskiljun (HPLC) á viðsnúinn fasa (74.–76. heimild). Út frá jöfnunum í töflu 1 og 2 reiknast Koc eða Kom og 
síðan reiknast Kd óbeint út frá eftirfarandi jöfnum:

2. Hugmyndin um þessa fylgni er sett fram á grundvelli tveggja forsendna: (1) lífrænt efni í jarðveginum ræður mestu um 
ásog efnis og 2) tilheyrandi víxlverkanir byggjast einkum á óskautuðum sameindum. Þetta leiðir til þess að þessi fylgni: 
1) gildir ekki, eða aðeins að litlu leyti, um skautaðar sameindir og 2) gildir ekki í tilvikum þar sem jarðvegurinn inniheldur 
mjög lítið magn lífræns efnis (12. heimild). Það sama verður hins vegar ekki fullyrt um venslin milli vatnsleysni og 
umfangs ásog (19. og 21. heimild) þrátt fyrir að fullnægjandi fylgni hafi verið staðfest milli Pow og ásogs (19. heimild); 
niðurstöður rannsókna hafa fram til þessa verið afar misvísandi.

3. Nokkur dæmi um fylgni milli ásogsstuðuls og deilistuðuls oktanóls-vatns eru gefin í töflu 1 og í töflu 2 eru gefin dæmi 
um fylgni milli deilistuðuls ásogs og vatnsleysni.

Tafla 1: Dæmi um fylgni milli deilistuðuls ásogs og deilistuðuls oktanóls-vatns; frekari dæmi má finna í 12. og 68. 
heimild

Efni Fylgni Höfundar

Setnar þvagefnissameindir log Kom = 0,69 + 0,52 log Pow Briggs (1981) (39. heimild)

Arómatísk, klóruð efni log Koc = –0,779 + 0,904 log Pow Chiou et al. (1983) (65. heimild)

Ýmis varnarefni log Kom = 4,4 + 0,72 log Pow Gerstl og Mingelgrin (1984)
(66. heimild)

Arómatísk vetniskolefni log Koc = –2,53 + 1,15 log Pow Vowles og Mantoura (1987)
(67. heimild)

Tafla 2. Dæmi um fylgni milli deilistuðuls ásogs og vatnsleysni; frekari dæmi má finna í 68. og 69. heimild

Efnasambönd Fylgni Höfundar

Ýmis varnarefni log Kom = 3,8 – 0,561 log Sw Gerstl og Mingelgrin (1984)
(66. heimild)

Alifatísk, arómatísk, klóruð efni log Kom = (4,040 +/– 0,038) – (0,557 
+/– 0,012) log Sw

Chiou et al. (1979) (70. heimild)

á-naftól log Koc = 4,273 – 0,686 log Sw Hasset et al. (1981) (71. heimild)

Hringuð, alifatísk, arómatísk efni log Koc = –1,405 – 0,921 log Sw 
– 0,00953 (mp-25)

Karickhoff (1981) (72. heimild)

Ýmis efnasambönd log Kom = 2,75 – 0,45 log Sw Moreale van Blade (1982)
(73. heimild)
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4. VIÐBÆTIR

ÚTREIKNINGAR TIL AÐ ÁKVARÐA SKILYRÐI VIÐ SKILJUN Í SKILVINDU

1. Skiljunartíminn er fundinn með eftirfarandi formúlu; gert er ráð fyrir hnöttóttum ögnum:

(1)

Til einföldunar eru allar færibreytur gefnar upp í einingum sem eru utan SI-kerfisins (g, cm).

þar sem:

ω = snúningshraði (=2 π rpm/60), rad s–1,

rpm = snúningar á mínútu,

η = seigja lausnar, g s–1 cm–1,

rp = radíus agna, cm,

ρs = eðlisþyngd jarðvegs, g cm–3

ρaq = eðlisþyngd lausnar, g cm–3

Rt = fjarlægð frá miðjum snúði skilvindunnar til yfirborðs lausnar í skilvinduglasinu í cm,

Rb = fjarlægð frá miðjum snúði skilvindunnar til botns skilvinduglassins í cm,

Rb–Rt = hæð blöndu jarðvegs og lausnar í skilvinduglasinu, cm.

Í reynd er reiknaður tími yfirleitt tvöfaldaður til að tryggja algeran aðskilnað.

2. Einfalda má 1. jöfnu enn frekar ef gert er ráð fyrir því að seigja (η) og eðlisþyngd (ηaq) lausnarinnar sé jöfn seigju og 
eðlisþyngd vatns við 25 °C; þá verður η = 8,95 × 10–3 g s–1 cm–1 og ρaq = 1,0 g, cm–3.

Þá fæst skiljunartíminn út frá 2. jöfnu:

(2)

3. Af 2. jöfnu má ráða að tvær færibreytur eru mikilvægar við ákvörðun á skilyrðum við skiljun, þ.e. tími (t) og snúningshraði 
(rpm), þannig að náist að skilja frá agnir af tiltekinni stærð (í þessu tilviki með radísusi 0,1 µm): 1) eðlisþyngd jarðvegs 
og 2) hæð blöndunnar í skilvinduglasinu (Rb–Rt), þ.e. vegalengdin sem jarðvegsögn ferðast frá yfirborði lausnarinnar 
til botns glassins; augljóst er að fyrir tiltekið rúmmál blöndunnar í glasinu ræðst hæð blöndunnar í glasinu af kvaðrati 
radíuss þess.

4. Á 1. mynd er skiljunartíminn (t) sýndur sem fall af snúningshraða skilvindunnar (rpm) fyrir mismunandi eðlisþyngd 
jarðvegs (ρs) (mynd 1 a) og fyrir mismunandi hæð blöndunnar í skilvinduglösunum (mynd 1 b). Mynd 1 a leiðir greinilega 
í ljós áhrif eðlisþyngdar jarðvegs; við hefðbundna skiljun við 3000 snúninga á mínútu er skiljunartíminn u.þ.b. 240 mín. 
þegar um er að ræða jarðveg með eðlisþyngdina 1,2 g cm–3 en tíminn er aðeins 50 mín. þegar eðlisþyngdin er 2,0 g cm–3. 
Á sama hátt má ráða af mynd 1 b að skiljunartími við hefðbundna skiljun við 3000 snúninga á mínútu er u.þ.b. 50 mín. 
þegar hæð blöndunnar er 10 cm og aðeins 7 mín. þegar hæðin er 1 cm. Það er hins vegar brýnt að finna heppilegustu 
vensl milli skiljunar, sem krefst annars vegar minnstu hæðar blöndunnar, sem komast má af með, og hins vegar skiljunar 
sem auðveldar rannsakandanum að aðskilja fasana eftir skiljun.

Rb

Rt
In

rp (ps
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5. Þegar tilraunaskilyrði eru ákveðin við aðskilnað jarðvegs- og lausnarfasanna er enn fremur brýnt að vega og meta 
hugsanlega tilvist svifagna, þriðja „sýndarfasans“. Agnirnar, sem eru minni en 0,2 µm, í sviflausnunum geta haft mikil 
áhrif á allt ásogsferli efnis í grugglausn jarðvegs. Þegar skiljun er framkvæmd eins og lýst er hér að framan haldast 
svifagnir í vatnsfasanum og þær eru efnagreindar ásamt vatnsfasanum. Af þeim sökum glatast upplýsingarnar um áhrif 
þeirra.

Ef búnaður til hraðskiljunar eða örsíunar er á rannsóknarstofunni er unnt að rannsaka ásog og afsog efnis í jarðvegi 
ítarlegar, þ.m.t. ásog efnisins í sviflausnunum. Í því tilviki mætti beita hraðskiljun með 60 000 snúningum á mín. eða 
örsíun með síu, þar sem opstærðin er 100 000 dalton, í því skyni að aðskilja fasana þrjá: jarðvegs-, sviflausnar- og 
lausnarfasa. Breyta skal prófunaráætluninni til samræmis við þetta þannig að allir fasarnir þrír verði efnagreindir.
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Snúningshraði skilvindu (rpm)

Mynd. 1 a. Vensl milli skiljunartíma (t) og snúningshraða skilvindu (rpm) við mismunandi eðlisþyngd jarðvegs 
(ρs).
Rt = 10 cm, Rb – Rt = 10 cm, η = 8,95 × 10–3 g s–1 cm–1 og ρaq = 1,0 g cm–3 við 25 °C.
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Mynd 1 b. Vensl milli skiljunartíma (t) og snúningshraða skilvindu (rpm) við mismunandi hæð blöndunnar í 
skilvinduglasinu (Rb – Rt) = L; Rt = 10 cm, η = 8,95 × 10–3 g s–1 cm–1, ρaq = 1,0 g cm–3 við 25 °C og ρs 
= 2,0 g cm–3.
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5. VIÐBÆTIR

ÚTREIKNINGAR Á ÁSOGI A (%) OG AFSOGI D (%)

Tímaáætlunin fyrir aðferðina er eftirfarandi:

Við alla útreikninga er gert ráð fyrir því að prófunarefnið sé stöðugt og ásogist ekki að marki á veggi ílátsins.

ÁSOG A (A%)

a) Samhliða aðferð 

Hundraðshluti ásogs er reiknaður fyrir hvert tilraunaglas (i) við hvern tímapunkt (ti) samkvæmt eftirfarandi jöfnu:

(1) (1)

Liðina í þessari jöfnu má reikna á eftirfarandi hátt:

m0 = C0 Μ V0 (µg) (2)

(3)

þar sem:

Ati = hundraðshluti (%) ásogs á tímapunktinum ti

m (ti) = massi prófunarefnisins í jarðvegi á tímanum ti þegar efnagreiningin fer fram (µg)

m0 = massi prófunarefnis í tilraunaglasinu við upphaf prófunarinnar (µg)

C0 = upphafsmassastyrkur prófunarlausnar sem er í snertingu við jarðveginn (µg cm–3)

C (ti) =  massastyrkur prófunarefnisins í vatnsfasanum á tímanum ti þegar efnagreiningin er gerð (µg cm–3); þessi 
 styrkur er ákvarðaður með efnagreiningu þar sem tillit er tekið til gildanna sem núllsýnin gefa

V0 = upphafsrúmmál prófunarlausnarinnar sem er í snertingu við jarðveg (cm3).

Gildin fyrir hundraðshluta ásogs Ati eða C (ti) eru teiknuð sem fall af tíma og síðan er ákvarðaður sá tími sem líður þar 
til sogjafnvægi næst. Dæmi um línurit af þessu tagi eru sýnd á 1. og 2. mynd.

(1) Jafnan gildir bæði fyrir beina og óbeina aðferð. Allar hinar jöfnurnar gilda eingöngu fyrir óbeina aðferð.
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2. mynd Massastyrkur prófunarefnisins í vatnsfasanum (Caq) sem fall af tíma

b) Raðbundin aðferð

Í eftirfarandi jöfnum er tekið tillit til þess að aðferðin við ákvörðun á ásogi byggist á mælingum á prófunarefninu í litlum 
deilisýnum úr vatnsfasanum með tilteknu millibili.

— Magn þess efnis, sem ásogast í jarðvegi á hverju tímabili, er reiknað á eftirfarandi hátt:

— fyrir fyrsta tímabilið ∆ti = ti – t0

(4)

— fyrir annað tímabilið ∆t2 = t2 – t1

(5)
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— fyrir þriðja tímabilið ∆t3 = t3 – t2

(6)

— fyrir n-ta tímabilið ∆tn = tn – tn–1

(7)

— Hundraðshluti ásogs á hverju tímabili, A∆ti, er reiknaður samkvæmt eftirfarandi jöfnu:

(8) (1)

 og hundraðshluti ásogs (Ati) á tímapunktinum ti er fundinn með jöfnunni:

(9) (1)

 Gildin fyrir ásog, Ati eða A∆ti (eftir því sem rannsóknin krefst), eru teiknuð sem fall af tíma og síðan er ákvarðaður 
 sá tími sem líður þar til sogjafnvægi næst.

— Við jafnvægistímann teq:

— er massi prófunarefnis sem ásogast í jarðvegi:

(10) (1)

— er massi prófunarefnis í lausninni: 

(11) (1)

— og hundraðshluti ásogs við jafnvægi er: 

(12) (1)

Færibreyturnar hér að framan eru skilgreindar á eftirfarandi hátt:

m (∆t1), m (∆t2), …, m (∆tn) = massi efnis sem ásogast í jarðvegi á tímabilunum ∆t1, ∆t2, ..., ∆tn (µg),

m (t1), m (t2), …, m nads(tn) = massi efnis sem mælist í deilisýni vaA á tímapunktunum t1, t2, ..., tn (µg),

m (eq) = massi efnis sem hefur ásogast í jarðvegi við ásogsjafnvægi (µg),

m (eq) = massi efnisins í lausninni við ásogsjafnvægi (µg),

v  = rúmmál deilisýnisins sem prófunarefnið er mælt í (cm3),

A∆ti = hundraðshluti ásogs sem svarar til tímabilsins ∆ti (%),

Aeq = hundraðshluti ásogs við ásogsjafnvægi (%).

(1) Jafnan gildir bæði fyrir beina og óbeina aðferð. Allar hinar jöfnurnar gilda eingöngu fyrir óbeina aðferð.
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AFSOG D (%)

Tíminn t0, sem markar upphaf tilraunar fyrir hraðafræði afsogs, telst sá tímapunktur þegar mesta endurheimta rúmmál 
prófunarefnislausnarinnar (eftir að ásogsjafnvægi er náð) er bætt upp með sama rúmmáli af 0,01 M CaCl2-lausn.

a) Samhliða aðferð 

Á tímapunktinum ti er massi prófunarefnisins mældur í vatnsfasanum sem er tekinn úr tilraunaglasi i (V ) og massinn, 
sem hefur afsogast, er reiknaður samkvæmt eftirfarandi jöfnu:

(13)

Við afsogsjafnvægi er ti = teq og því er m (ti) = m (eq).

Massi prófunarefnisins, sem afsogast á tímabilinu (∆ti) er fundinn með jöfnunni:

(14)

Hundraðshluti afsogs er reiknaður:

— á tímapunktinum ti samkvæmt jöfnunni:

(15)

— og á tímabilinu (∆ti) samkvæmt jöfnunni:

(16)

þar sem:

Dti = hundraðshluti afsogs á tímapunktinum ti (%),

D∆ti = hundraðshluti afsogs sem svarar til tímabilsins ∆ti (%)

m (ti) = massi prófunarefnis sem hefur afsogast á tímapunktinum ti (µg),

m  (∆ti) = massi prófunarefnis sem afsogast á tímabilinu ∆ti (µg),

m (ti) = massi prófunarefnis, mældur með efnagreiningu á tímanum ti í lausn með rúmmálinu Vr
i sem er tekin 

vegna efnagreiningarinnar (µg),

m  = massi prófunarefnis sem verður eftir við ásogsjafnvægi vegna þess að nægu rúmmáli er ekki bætt við 
(µg),

(17)

m (eq) = massi prófunarefnisins í lausninni við ásogsjafnvægi (µg),

VR = rúmmál flotsins sem er tekið úr tilraunaglasinu, þegar ásogsjafnvægi hefur náðst, og bætt upp með 
sama rúmmáli af 0,01 M CaCl2-lausn (cm3),

V  = rúmmál lausnar sem tekin er úr tilraunaglasi (i) til að mæla prófunarefnið í tilraun fyrir hraðafræði 

afsogs (cm3).
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Gildin fyrir afsog, Dti eða D∆ti (eftir því sem rannsóknin krefst), eru teiknuð sem fall af tíma og síðan er ákvarðaður sá tími 
sem líður þar til afsogsjafnvægi næst.

b) Raðbundin aðferð

Í eftirfarandi jöfnum er tekið tillit til þess að aðferðin við ákvörðun á ásogi, sem gerð var á undan, byggist á mælingum á 
prófunarefninu í litlum deilisýnum (v ) úr vatnsfasanum (raðbundin aðferð, sjá kafla 1.9 (Framkvæmd prófunarinnar). Gert er 
ráð fyrir því að: a) rúmmál flotsins, sem er tekið úr tilraunaglasinu eftir að tilraunin fyrir hraðafræði ásogs hefur verið gerð, sé 
bætt upp með sama rúmmáli af 0,01 M CaCl2-lausn (VR) og b) heildarrúmmál vatnsfasans, sem er í snertingu við jarðveg (VT) 
í prófuninni fyrir hraðafræði afsogs, haldist stöðugt og það er fundið með jöfnunni:

(18)

Á tímapunktinum ti:

— er massi prófunarefnisins mældur í litlu deilisýni (v ) og massi afsogaðs efnis reiknaður samkvæmt jöfnunni:

(19)

— við afsogsjafnvægi er ti = teq og því er m (ti) = m (eq),

— hundraðshluti afsogs Dti er reiknaður samkvæmt eftirfarandi jöfnu:

(20)

Á tilteknu tímabili (∆ti):

er magn þess efnis, sem hefur ásogast á hverju tímabili, reiknað á eftirfarandi hátt:

— fyrir fyrsta tímabilið ∆ti = ti – t0

(21)

— fyrir annað tímabilið ∆t2 = t2 – t1

(22)

— fyrir n-ta tímabilið ∆tn = tn – tn–1

og

                                                                                                                 (23)
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Loks er hundraðshluti afsogs á hverju tímabili, D∆ti, reiknaður samkvæmt eftirfarandi jöfnu:

(24)

og hundraðshluti afsogs (Dti) á tímapunktinum ti er fundinn með jöfnunni:

(25)

Færibreyturnar hér að framan eru skilgreindar á eftirfarandi hátt:

m (∆t1), m (∆t2), …, m (∆tn)
= massi efnis sem helst ásogað í jarðvegi eftir tímabilin ∆t1, ∆t2, ..., ∆tn (µg),

m (∆t1), m (∆t2), …, m (∆tn)
= massi efnis sem afsogast í jarðvegi á tímabilunum ∆t1, ∆t2, ..., ∆tn (µg),

m (t1), m (t2), … m (tn)
=

massi efnis sem mælist í deilisýni v  á tímapunktunum t1, t2, ..., tn (µg),
VT = heildarrúmmál vatnsfasans sem er í snertingu við jarðveginn í tilrauninni fyrir 

hraðafræði afsogs sem er gerð með raðbundinni aðferð (cm3),

m
= massi prófunarefnis sem verður eftir við ásogsjafnvægi vegna þess að nægu 

rúmmáli er ekki bætt við (µg),

(26)

VR = rúmmál flotsins sem er tekið úr tilraunaglasinu, þegar ásogsjafnvægi hefur 
náðst, og bætt upp með sama rúmmáli af 0,01 M CaCl2-lausn (cm3),

v
= rúmmál deilisýnis sem er tekið til efnagreiningar úr tilraunaglasi (i) í 

tilrauninni fyrir hraðafræði afsogs sem er gerð með raðbundinni aðferð (cm3) 

v  = 0,02 · VT
(27)
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6. VIÐBÆTIR

ÁSOG OG AFSOG Í JARÐVEGI: SKÝRSLUEYÐUBLÖÐ

Efnið sem er prófað:

Jarðvegurinn sem er prófaður:

Þurrefnisinnihald jarðvegs (105 °C, 12 klst.): ............................................................................................................ %

Hitastig: ......................................................................................................................................................................°C

Hæfi greiningaraðferðar

Vigtaður jarðvegur g

Jarðvegur: þurrmassi g

Rúmmál CaCl2lausnar cm3

Nafnstyrkur lokalausnar µg cm–3

Greiningarstyrkur lokalausnar µg cm–3

Grundvöllur greiningaraðferðarinnar sem er notuð:

Kvörðun greiningaraðferðarinnar:
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Efnið sem er prófað:

Jarðvegurinn sem er prófaður:

Þurrefnisinnihald jarðvegs (105 °C, 12 klst.): ........................................................................................................... %

Hitastig: .................................................................................................................................................................... °C

Greiningaraðferð sem er notuð: Óbein aðferð      �      Samhliða aðferð        �    Raðbundin aðferð      �

Bein aðferð        �

Ásogsprófun: prófunarsýni

Tákn Einingar Jafnvægistími Jafnvægistími Jafnvægistími Jafnvægistími

Númer tilraunaglass

Vigtaður jarðvegur — g

Jarðvegur: þurrmassi msoil g

Rúmmál vatns í 
vigtuðum jarðvegi 
(reiknað gildi)

Vws cm3

Rúmmál 0,01 M 
CaCl2-lausnar til 
að ná jafnvægi í 
jarðveginum

cm3

Rúmmál stofnlausnar cm3

Heildarrúmmál 
vatnsfasa í snertingu 
við jarðveg

V0 cm3

Upphafsstyrkur 
prófunarlausnar

C0 µg cm–3

Massi prófunarefnis í 
upphafi prófunar

m0 µg

Eftir hristingu og skiljun í skilvindu

Óbein aðferð

Samhliða aðferð 

Styrkur prófunarefnis 
í vatnsfasa, þ.m.t. 
núllsýnisleiðrétting

C (ti)
µg cm–3

Raðbundin aðferð

Mældur massi 
prófunarefnis í 
deilisýni

m (ti)

Bein aðferð

Massi prófunarefnis 
sem hefur ásogast í 
jarðvegi

m (ti)
µg

Útreikningur á ásogi

Ásog Ati %

A∆ti %

Meðalgildi

Ásogsstuðull Kd cm3g–1

Meðalgildi

Ásogsstuðull KOC cm3g–1

Meðalgildi

aq

aq
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Efnið sem er prófað:

Jarðvegurinn sem er prófaður:

Þurrefnisinnihald jarðvegs (105 °C, 12 klst.):  .......................................................................................................... %

Hitastig:   ................................................................................................................................................................... °C

Ásogsprófun: núllsýni og samanburðarsýni

Tákn Einingar Núllsýni Núllsýni Samanburðarsýni

Númer tilraunaglass

Vigtaður jarðvegur g 0 0

Vatnsmagn í vigtuðum jarðvegi
(reiknað gildi)

cm3 — —

Rúmmál 0,01 M CaCl2-
lausnarinnar sem er bætt við

cm3

Rúmmál stofnlausnar 
prófunarefnis sem er bætt við

cm3 0 0

Heildarrúmmál vatnsfasa 
(reiknað gildi)

cm3 — —

Upphafsstyrkur prófunarefnis í 
vatnsfasa

µg cm–3

Eftir hristingu og skiljun í skilvindu

Styrkur í vatnsfasa µg cm–3

Athugasemd: Bætið við dálkum eftir þörfum.
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Efni sem er prófað:

Jarðvegur sem er prófaður:

Þurrefnisinnihald jarðvegs (105 °C, 12 klst.):  ...................................................................................................... %

Hitastig:  ................................................................................................................................................................ °C

Massajafnvægi

Tákn Einingar

Númer tilraunaglass

Vigtaður jarðvegur — g

Jarðvegur: þurrmassi msoil g

Rúmmál vatns í vigtuðum jarðvegi 
(reiknað gildi)

VWS ml

Rúmmál 0,01 M CaCl2-lausnar til að ná 
jafnvægi í jarðveginum

ml

Rúmmál stofnlausnar cm3

Heildarrúmmál vatnsfasa í snertingu við 
jarðveg

V0 cm3

Upphafsstyrkur prófunarlausnar C0 µg cm–3

Jafnvægistími — klst.

Eftir hristing og skiljun í skilvindu

Styrkur prófunarefnis í vatnsfasa við ásog, 
þ.m.t. núllsýnisleiðrétting C (eq)

µg cm–3

Jafnvægistími teq klst.

Fyrsta þynning með leysi

Rúmmál vatnsfasans sem er fjarlægt Vrec cm3

Rúmmál viðbætts leysis ∆V cm3

Fyrsti útdráttur með leysi

Greining merkis í leysi SE1 var.

Styrkur prófunarefnis í leysi CE1 µg cm–3

Massi efnis sem er dregið út úr jarðvegi 
og af veggjum íláts

mE1 µg

Önnur þynning með leysi

Rúmmál leysis sem er fjarlægt ∆Vs cm3

Rúmmál viðbætts leysis ∆V’ cm3

Annar útdráttur með leysi

Greining merkis í leysifasa SE2 var.

Styrkur prófunarefnis í leysi CE2 µg cm–3

Massi efnis sem er dregið út úr jarðvegi 
og af veggjum íláts

mE2 µg

Heildarmassi prófunarefnis sem er dregið 
út í tveimur þrepum

mE µg

Massajafnvægi MB %
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Efni sem er prófað:

Jarðvegur sem er prófaður:

Þurrefnisinnihald jarðvegs (105 °C, 12 klst.):  ............................................................................................................  %

Hitastig:  .......................................................................................................................................................................  °C

Ásogsferlar við fast hitastig

Tákn Einingar

Númer tilraunaglass

Vigtaður jarðvegur — g

Jarðvegur: þurrmassi E g

Rúmmál vatns í vigtuðum 
jarðvegi (reiknað gildi)

VWS cm3

Rúmmál 0,01 M CaCl2-
lausnar til að ná jafnvægi í 
jarðveginum

cm3

Rúmmál viðbættrar 
stofnlausnar

cm3

Heildarrúmmál vatnsfasa í 
snertingu við jarðveg (reiknað 
gildi)

V0 cm3

Styrkur lausnar C0 µg cm–3

Jafnvægistími — h

Eftir hristing og skilvindu

Styrkur prófunarefnis 
í vatnsfasa, þ.m.t. 
núllsýnisleiðrétting

C (eq) µg cm–3

Hitastig °C

Ásogsmassi á hverja einingu 
jarðvegs

C (eq) µg g-1

Aðhvarfsgreining

gildi K :

gildi l/n:

aðhvarfsstuðullinn r2:
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Efni sem er prófað:

Jarðvegur sem er prófaður:

Þurrefnisinnihald jarðvegs (105 °C, 12 klst.):  ............................................................................................................%

Hitastig:  .....................................................................................................................................................................  °C

Greiningaraðferð sem er notuð:      Óbein aðferð    �       Samhliða aðferð     �        Raðbundin aðferð    �

Ásogsferlar við fast hitastig

Tákn Einingar Tímabil Tímabil Tímabil Tímabil

Númer tilraunaglass sem kemur úr ásogsþrepi

Massi efnis sem hefur ásogast í jarðvegi við 
ásogsjafnvægi

m (eq) µg

Rúmmál vatnsfasa sem var fjarlægt, og bætt upp með 
0,01 M CaCl2

VR cm3

Heildarrúmnmál vatnsfasa í snertingu 
við jarðveg

PM
SM

V0

VT

cm3

cm3

Massi prófunarefnis sem verður eftir þegar 
ásogsjafnvægi hefur náðst vegna þess að nægu 
rúmmáli var ekki bætt við

m µg

Hraðafræði afsogs

Mældur massi efnis sem hefur afsogast í jarðvegi á 
tímapunktinum ti

m (ti) µg

Rúmmál lausnar sem tekin er úr 
tilraunaglasi (i) til að mæla prófuna-
refnið

PM
V cm3

SM
V cm3

Massi efnis sem hefur afsogast í jarðvegi á 
tímapunktinum ti

(reiknað gildi)

m (ti) µg

Massi efnis sem afsogast í jarðvegi á tímabilinu ∆ti 
(reiknað gildi)

m (∆ti) µg

Hundraðshluti afsogs

Afsog á tímapunktinum ti Dti %

Afsog á tímabilinu ∆ti D∆ti %

Stuðull sýndarafsogs Kdes

PM: Samhliða aðferð 

SM: Raðbundin aðferð
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C.19. ÁKVÖRÐUN Á ÁSOGSSTUÐLI (KOC) Í JARÐVEGI OG SKÓLPEÐJU MEÐ 
HÁÞRÝSTIVÖKVASKILJUN

1. AÐFERÐ

Þessi aðferð er sú sama og OECD TG121 (2000).

1.1. INNGANGUR

Sogi efna í jarðvegi eða skólpeðju má lýsa með því að nota færibreytur sem hafa verið ákvarðaðar í 
tilraunum með prófunaraðferðinni C.18. Ásogsstuðullinn, sem er skilgreindur sem hlutfallið milli styrks 
efnisins í jarðvegi eða skólpeðju og styrks efnisins í vatnsfasa við ásogsjafnvægi, er mikilvæg færibreyta. 
Ásogsstuðullinn, sem er jafnaður eftir hlutfalli lífræns kolefnis í jarðveginum (KOC), er gagnleg vísbending 
um getu íðefnis til að bindast lífrænu efni í jarðvegi og skólpeðju og gerir það kleift að bera mismunandi 
íðefni saman. Unnt er að meta þessa færibreytu út frá fylgni við vatnsleysni og deilistuðul oktanóls-vatns 
(1.,2., 3., 4., 5., 6. og 7. heimild).

Í tilraunaaðferðinni, sem er lýst í þessari prófun, er notuð háþrýstivökvaskiljun til að meta ásogsstuðulinn 
KOC í jarðvegi og í skólpeðju (8. heimild). Gildin, sem fást með þessu mati, eru áreiðanlegri en þau sem 
fást með útreikningum sem byggjast á megindlegum venslum efnabyggingar og virkni (QSAR: quantitative 
structure activity relationships) (9. heimild). Matsaðferð getur aldrei komið til fulls í stað hristiaðferðar 
(batch equilibrium experiments) sem er notuð í prófunaraðferðinni C.18. Metna gildið fyrir KOC getur þó 
komið að gagni við að velja viðeigandi prófunarfæribreytur fyrir rannsóknir á ásogi/afsogi samkvæmt 
prófunaraðferðinni C.18 með því að reikna Kd (dreifingarstuðul) eða Kf (ásogsstuðul Freundlichs) með 3. 
jöfnu (sjá lið 1.2).

1.2. SKILGREININGAR

Kd: Dreifingarstuðullinn er skilgreindur sem hlutfallið á milli jafnvægisstyrkleika (C) uppleysts prófunarefnis 
í tveggja fasa kerfi sem með íseygu efni (jarðvegi eða skólpeðju) og vatnsfasa. Það er einingarlaust gildi ef 
styrkleikar í báðum fösum eru gefnir upp sem þyngdarhlutfall. Ef styrkleiki í vatnsfasanum er gefinn upp 
sem þyngd á móti rúmmáli eru einingarnar ml · g–1. Kd getur breyst eftir eiginleikum íseyga efnisins og getur 
verið háður styrknum.

(1)

þar sem:

Csoil = styrkur prófunarefnis í jarðvegi við jafnvægi (µg· g–1)

Csludge = styrkur prófunarefnis í skólpeðju við jafnvægi (µg·  g–1)

Caq = styrkur prófunarefnis í vatnsfasa við jafnvægi (µg·  g–1, µg·  ml–1).

Kf: Ásogsstuðull Freundlichs er skilgreindur sem styrkur prófunarefnis í jarðvegi eða skólpeðju (x/m) þegar 
jafnvægisstyrkurinn Caq í vatnsfasanum hefur gildið einn. Einingarnar eru µg · g–1 íseygs efnis. Gildið getur 
breyst eftir eiginleikum íseyga efnisins.

(2)

þar sem:

x/m = magn prófunarefnis x (µg) sem ásogast í tilteknu magni íseygs efnis m (g) við jafnvægi

1/n = halli ásogsferla Freundlichs við fast hitastig

Caq = styrkur prófunarefnis í vatnsfasa við jafnvægi (µg· ml–1)

Við Caq = 1; log Kf = log  

aq aq

aq
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Koc: Dreifingarstuðull (Kd) eða ásogsstuðull Freundlichs (Kf) sem er jafnaður eftir innihaldi lífræns kolefnis 
(foc) í viðkomandi íseygu efni. Hann er einkum nálgunarvísir fyrir umfang ásogs tiltekins efnis í íseygu efni, 
þegar um er að ræða ójónuð íðefni, og gerir það kleift að bera mismunandi íðefni saman. Það fer eftir stærð 
Kd og Kf, hvort Koc er einingarlaust eða gefið upp með einingunum ml · g–1 eða µg · g–1 lífræns efnis.

(3)

Venslin milli Koc og Kd eru ekki alltaf línuleg og því geta gildi fyrir Koc verið breytileg eftir jarðveginum en 
breytileiki þeirra er þó miklu minni en á gildunum á Kd eða Kf.

Ásogsstuðullinn (Koc) er leiddur af rýmdarstuðlinum (k’) með því að nota kvörðunarferil log k’ á móti log 
Koc fyrir valin viðmiðunarefnasambönd.

(4)

þar sem:

tR: rástími prófunarefnis og viðmiðunarefnis (í mínútum) í háþrýstivökvaskiljun

t0: súlutími í háþrýstivökvaskiljun (í mínútum) (sjá lið 1.8.2).

POW: Deilistuðull oktanól-vatns er skilgreindur sem hlutfallið á milli styrkleika uppleysts efnis í noktanóli 
og vatni. Þetta er einingarlaust gildi. 

(5)

1.3. VIÐMIÐUNAREFNI

Þekkja þarf byggingarformúluna og klofnunarstuðulinn (ef við á) áður en aðferðinni er beitt. Gagnlegt er að afla 
upplýsinga um leysni í vatni og lífrænum leysum, um deilistuðul oktanóls-vatns og um vatnsrofseiginleika.

Til að finna fylgni mæligilda fyrir rástíma tiltekins prófunarefnis í háþrýstivökvaskiljun við ásogsstuðuls 
þess, Koc, þarf að teikna kvörðunarferil log Koc sem fall af log k’. Nota skal minnst sex viðmiðunarpunkta og 
skal a.m.k. einn vera fyrir ofan og einn fyrir neðan það gildi sem búist er við að prófunarefnið hafi. Aðferðin 
verður miklu nákvæmari ef notuð eru viðmiðunarefni sem eru skyld prófunarefninu að byggingu. Séu slík 
gögn ekki fyrir hendi er það notandans að velja viðeigandi kvörðunarefni. Í því tilviki er rétt að velja nokkur 
efni sem eru ólík að byggingu. Efni og gildi á Koc, sem hægt er að nota, eru talin upp í viðbætinum í töflu 1 
fyrir skólpeðju og í töflu 3 fyrir jarðveg. Val annarra kvörðunarefna skal rökstutt.

1.4. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐARINNAR

Í háþrýstivökvaskiljun eru notaðar greiningarsúlur sem í er þjappað sýanóprópýl í föstum fasa sem fæst 
á almennum markaði og er samsett af fitusæknum hluta og skautuðum hluta. Notaður er meðalskautaður 
stöðufasi með þar sem kísill er uppistöðuefni. 

einingarlaust eða ml

aq
ow ow

octanol

eðaKo
Kd

fo
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Grundvöllur prófunaraðferðarinnar er svipaður og í prófunaraðferð A.8 (deilistuðull, háþrýstivökvaskiljun). 
Þegar prófunarefnið fer í gegnum súluna ásamt ferðafasanum verður víxlverkun milli þess og stöðufasans. 
Efnið deilist á ferðafasann og stöðufasann og við það hægir á för þess. Tvíþætt samsetning stöðufasans, sem 
er bæði með skautuð og óskautuð bindiset, veldur því að víxlverkun getur orðið milli skautaðra og óskautaðra 
hópa sameindar á líkan hátt og hjá lífrænu efni þar sem jarðvegur eða skólpeðja er uppistöðuefnið. Á þann 
hátt má ákvarða sambandið milli rástíma í súlunni og ásogsstuðulsins í lífrænu efni sem finna þarf.

Sýrustig hefur marktæk áhrif á sogeiginleika, einkum þegar um er að ræða skautuð efni. Þegar um er að ræða 
jarðveg, sem er nýttur til landbúnaðar, eða geyma í skólphreinsistöðvum er sýrustigið venjulega á bilinu 5,5 
til 7,5. Þegar um er að ræða efni sem geta jónast skal gera tvær prófanir, bæði með jónað og ójónað form 
efnisins, í viðeigandi jafnalausnum en þó aðeins í þeim tilvikum þegar a.m.k. 10% af prófunarefnasambandinu 
klofnar á sýrustigsbilinu 5,5 til 7,5.

Þar eð matið byggist einvörðungu á venslunum milli rásar í súlu í háþrýstivökvaskiljun og ásogsstuðulsins er 
ekki þörf á megindlegri efnagreiningaraðferð og einungis er nauðsynlegt að ákvarða rástímann. Ef viðeigandi 
safn viðmiðunarefna er fyrir hendi og unnt er að nota stöðluð tilraunaskilyrði er þetta fljótleg og árangursrík 
aðferð til að ákvarða ásogsstuðulinn Koc.

1.5. NOTKUNARSVIÐ PRÓFUNARINNAR

Háþrýstivökvaskiljun hentar fyrir íðefni (ómerkt eða merkt) sem hægt er að greina með viðeigandi búnaði 
(t.d. litrófsmæli eða geislavirkninema) og eru nægilega stöðug þann tíma sem aðferðin varir. Aðferðin getur 
einkum verið gagnleg við athuganir á íðefnum sem er erfitt að rannsaka í öðrum tilraunakerfum (eins og 
rokgjörnum efnum, efnum sem eru ekki leysanleg í vatni í mælanlegum styrk og efnum sem erfitt er að draga 
út úr efnivið ræktunar. Aðferðina er hægt að nota fyrir blöndur sem gefa illa aðskilda skolunartoppa. Þegar 
svo háttar skal tilgreina efri og neðri mörk log Koc-gilda efnasambandanna í prófunarblöndunni.

Stundum eru óhreinindi til vandræða við túlkun á niðurstöðum úr háþrýstivökvaskiljun en þau skipta litlu 
máli ef greiningin leiðir skýrt í ljós hvert prófunarefnið er og ef hægt er að skilja það frá óhreinindunum.

Aðferðin er fullgilt fyrir íðefnin, sem eru talin upp í töflu 1 í viðbætinum, og hefur einnig verið notuð fyrir 
ýmis önnur íðefni í eftirfarandi efnaflokkum:

— arómatísk amín (s.s. tríflúralín, 4-klóranilín, 3,5-dínítróanilín, 4-metýlanilín, N-metýlanilín og  
1-naftýlamín),

— esterar arómatískra karboxýlsýrna (s.s. bensósýrúmetýlester og 3.5 dínítróbensósýruetýlester), 

— arómatísk vetniskolefni (s.s. tólúen, xýlen, etýlbensen og nítróbensen),

— arýloxýfenoxýprópíonsýruesterar (s.s. díklófópmetýl, fenoxaprópetýl og fenoxapróp-P-etýl),

— bensímídasól- og ímídasólsveppaeyðar (s.s. karbendasím, fúberídasól og tríasoxíð),

— karboxýlsýuramíð (s.s. 2-klórbensamíð, N,N-dímetýlbensamíð, 3,5-dínítróbensamíð, N-methýlbensamíð, 
2-nítróbensamíð og 3-nítróbensamíð),

— klóruð vetniskolefni (s.s. endósúlfan, DDT, hexaklórbensen, kvintósen og 1,2,3,-tríklórbensen),

— skordýraeitur, sem eru lífræn fosfórsambönd (s.s. asínfosmetýl, dísúlfóton, fenamífos, ísófenfos, 
pýrasófos, sílprófos og tríasófos),

— fenól (t.d. fenól, 2-nítrófenól, 4-nítrófenól, pentaklórfenól, 2,4,6-tríklórfenól og 1-naftól),

— afleiður fenýlúrea (s.s. ísóprótúron, mónólínúron og pensýkýron),

— fastlitarefni (pigment dyestuffs) (s.s. Acid Yellow 219, Basic Blue 41 og Direct Red 81),
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— fjölarómatísk vetniskolefni (s.s. asenaften og naftalen),

— illgresiseyðar að stofni til úr 1,3,5-tríasíni (s.s. prómetrýn, própasín, símasín og terbútrín),

— tríasólafleiður (s.s. tebunkasól, tríadímefón, tradímenól og tríapentenól).

Aðferðin gildir ekki fyrir efni sem hvarfast hvorki við skiljuvökvann né stöðufasann. Hún gildir heldur ekki 
fyrir efni sem sýna sértæka víxlverkun við ólífræna þætti (s.s. myndun klasaflóka með leirsteindum). Ekki er 
víst að hægt sé að nota aðferðina fyrir yfirborðsvirk efni, ólífræn efnasambönd eða meðalsterkar eða sterkar 
lífrænar sýrur og basa. Hægt er að ákvarða log Koc-gildi á bilinu 1,5 til 5,0. Jónanleg efni skulu mæld með 
jöfnuðum ferðafasa en gæta skal þess að einstakir efnisþættir jafnalausnarinnar eða prófunarefnisins falli 
ekki út.

1.6. GÆÐAVIÐMIÐANIR

1.6.1. Nákvæmni

Að jafnaði er unnt að meta ásogsstuðul prófunarefnis svo ekki víki meira en ± 0,5 lograeiningar frá gildinu 
sem er ákvarðað með hristiaðferðinni (sjá töflu 1 í viðbætinum). Unnt er að ná meiri nákvæmni ef notuð eru 
viðmiðunarefni sem eru skyld prófunarefninu að byggingu.

1.6.2. Endurtekningarnákvæmni

Ákvarðanir skulu a.m.k. tvíteknar. Gildi á log Koc úr einstökum mælingum skulu liggja á bili sem svarar til 
± 0,25 lograeininga.

1.6.3. Samanburðarnákvæmni

Reynslan af aðferðinni fram til þessa rennir stoðum undir gildi hennar. Rannsókn á háþrýstivökvaskiljunara
ðferðinni með 48 efnum (aðallega varnarefnum), sem til voru áreiðanleg gögn um, að því er varðar Koc fyrir 
jarðveg, gáfu fylgnistuðulinn R = 0,95 (10. og 11. heimild).

Ellefu rannsóknarstofur tóku þátt í samanburðarprófun sem gerð var til að bæta og fullgilda aðferðina (12. 
heimild). Niðurstöðurnar eru birtar í töflu 2 í viðbætinum.

1.7. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI

1.7.1. Bráðabirgðamat á ásogsstuðlinum

Unnt er að nota deilistuðul oktanóls-vatns, Pow (= Kow), og, að tilteknu marki, vatnsleysnina sem vísbendingar 
um umfang ásogs, einkum fyrir ójónuð efni, og þar með sem forkönnun til að finna mörkin. Samsvörun fyrir 
marga flokka íðefna er að finna í ýmsum ritum (1., 2., 3., 4., 5., 6. og 7. heimild).

1.7.2. Búnaður

Nota þarf vökvaskilju með sláttarlausri dælu og hentugum skynjarabúnaði. Ráðlegt er að nota inngjafarloka 
með inngjafarsnigli. Nota skal sýanóprópýlresín, tengd með efnatengjum og að uppistöðu úr kísilefnum, sem 
fást á almennum markaði (s.s. Hypersil og Zorbax CN). Setja má forsúlu úr sama efni milli inngjafarkerfisins 
og greiningarsúlunnar. Mikill munur getur verið á skiljunargetu greiningarsúlna frá mismunandi birgjum. 
Eftirfarandi gildi eru leiðbeinandi fyrir þá rýmdarstuðla, k’, sem þurfa að fást: log k’ > 0,0 fyrir log Koc = 3,0 
og log k’ > 0,4 fyrir log Koc = 2,0 þegar notaður er ferðafasi sem er metanól/vatn, 55/45%.

1.7.3. Ferðafasar

Prófaðir hafa verið ýmsir ferðafasar og er mælt með þessum tveimur:

— metanól/vatn (í rúmmálshlutfallinu 55/45%)

— metanól/0,01 M sítratjafnalausn, sýrustig 6,0 (í rúmmálshlutfallinu 55/45%).
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Í skolleysinn er notað greiningarhreint metanól fyrir háþrýstivökvaskiljun og eimað vatn eða sítratjafnalausn. 
Allt gas er fjarlægt úr blöndunni fyrir notkun. Við skolun skal nota fastan ferðafasa. Ef blöndur af metanóli 
og vatni henta ekki má nota annars konar blöndur af lífrænum leysum og vatni, t.d. etanól og vatn eða 
asetónítríl og vatn. Þegar um er að ræða jónanleg efnasambönd er ráðlegt að nota jafnalausn til að stöðga 
sýrustigið. Þess þarf að gæta að forðast saltútfellingar og skemmdir á súlunni sem geta orðið þegar notaðar 
eru tilteknar blöndur af lífrænum fösum og jafnalausnum.

Ekki er heimilt að nota aukefni á borð við jónaparsprófefni þar eð þau geta haft áhrif á sogeiginleika 
stöðufasans. Slíkar breytingar á stöðufasanum geta verið varanlegar. Því verður að nota sérsúlur í öllum 
tilraunum þar sem aukefni eru notuð.

1.7.4. Uppleyst efni

Prófunar og viðmiðunarefnin ættu að vera uppleyst í ferðafasanum.

1.8. FRAMKVÆMD PRÓFUNAR

1.8.1. Prófunarskilyrði

Skrá skal hitastig í mælingum. Eindregið er mælt með því að notuð sé hitastýrt súluhólf til að tryggja jöfn 
skilyrði við keyrslur vegna kvörðunar og mats og við mælingar á prófunarefninu.

1.8.2. Ákvörðun súlutíma to

Tvær ólíkar aðferðir koma til greina við ákvörðun súlutíma (sjá einnig lið 1.2).

1.8.2.1. Ákvörðun súlutíma með samstæðum röðum

Þessi aðferð hefur reynst skila áreiðanlegum og stöðluðum gildum fyrir to. Sjá nánar undir prófunaraðferð 
A.8: deilistuðull n-oktanóls/vatns, aðferð með háþrýstivökvaskiljun.

1.8.2.2. Ákvörðun súlutíma með óvirkum efnum sem sitja ekki eftir á súlunni

Þessi tækni byggist á innsprautun formamíð, þvagefnis eða natríumnítratlausna. Mælingar skulu a.m.k. 
tvíteknar.

1.8.3. Ákvörðun rástímanna tR

Viðmiðunarefni skulu valin á þann hátt sem lýst er í lið 1.3. Þeim má sprauta inn sem blönduðum staðli til 
að ákvarða rástíma þeirra, að því tilskildu að staðfest hafi verið að rástími hvers viðmiðunarstaðals verði 
ekki fyrir áhrifum frá öðrum viðmiðunarstöðlum sem eru til staðar. Kvarða skal með reglulegu millibili 
a.m.k. tvisvar á dag, svo tekið sé tillit til óvæntra breytinga á greiningarhæfni súlunnar. Samkvæmt bestu 
starfsvenjum skal innsprautun vegna kvörðunar fara fram fyrir og eftir innsprautun prófunarefnisins til að 
staðfesta að rástímarnir hafi ekki breyst. Prófunarefnunum er sprautað inn, hverju fyrir sig, í eins litlu magni 
og unnt er (til að komast hjá yfirálagi á súluna) og rástímar þeirra ákvarðaðir.

Til þess að auka áreiðanleika mælinganna skulu ákvarðanirnar a.m.k. tvíteknar. Gildi á log Koc úr einstökum 
mælingum skulu liggja á bili sem svarar til ± 0,25 lograeininga.

1.8.4. Mat

Rýmdarstuðlarnir, k’, eru reiknaðir út frá súlutíma, t0, og rástímum, tR, völdu viðmiðunarefnanna með 4. jöfnu 
(sjá lið 1.2). Gildi á log k’ fyrir viðmiðunarefnin eru því næst teiknuð sem fall af gildum á log Koc úr prófunum 
með hristiaðferð sem birt eru í töflu 1 og 2 í viðbætinum. Þessi ferill fyrir gildi á log k’ fyrir prófunarefnið er 
síðan notaður til að ákvarða gildið á log Koc. Sýni prófunarniðurstöður að gildi á log Koc fyrir prófunarefnið 
liggi utan kvörðunarsviðsins skal endurtaka prófunina með öðrum og hentugri viðmiðunarefnum.

2. GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

— heiti prófunar og viðmiðunarefnanna og hreinleiki og, ef við á, gildi fyrir pKa þeirra,
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— lýsing á búnaði og vinnsluskilyrðum, t.d. tegund og mál greiningarsúlunnar og forsúlunnar, greiniaðferðir, 
ferðafasi (innbyrðis hlutfall efnisþátta og sýrustig) og hitasvið í mælingum,

— súlutími og aðferðin sem er notuð til að ákvarða hann,

— magn prófunar- og viðmiðunarefna sem sett er í súluna,

— rástímar viðmiðunarefnasambanda sem eru notuð til kvörðunar,

— ítarlegar upplýsingar um bestu aðhvarfslínu (log k’ móti log Koc) og ferill aðhvarfslínunnar,

— upplýsingar um meðalrástíma og áætlað gildi á d log Koc fyrir prófunarefnasambandið,

— skiljurit.
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VIÐBÆTIR

TAFLA 1

Samanburður á gildum á Koc fyrir jarðveg og skólpeðju og reiknuðum gildum sem fengin eru með 
aðferð til skimunar með háþrýstivökvaskiljun (1)(2)

Efni CAS-númer
Log Koc

fyrir 
skólpeðju

Log Koc úr
háþrýsti-

vökvaskiljun
∆

Log Koc fyrir
jarðveg

Log Koc úr
háþrýsti-

vökvaskiljun
∆

Atrasín

Línúron

Fenþíon

Mónúron

Fenantren

Bensósýrufenýlester

Bensamíð

4-nítróbensamíð

Asetanilíð

Anilín

2,5-díklóranilín

1912-24-9

330-55-2

55-38-9

150-68-5

85-01-8

93-99-2

55-21-0

619-80-7

103-84-4

62-53-3

95-82-9

1,66

2,43

3,75

1,46

4,35

3,26

1,60

1,52

1,52

1,74

2,45

2,14

2,96

3,58

2,21

3,72

3,03

1,00

1,49

1,53

1,47

2,59

0,48

0,53

0,17

0,75

0,63

0,23

0,60

0,03

0,01

0,27

0,14

1,81

2,59

3,31

1,99

4,09

2,87

1,26

1,93

1,26

2,07

2,55

2,20

2,89

3,40

2,26

3,52

2,94

1,25

1,66

1,69

1,64

2,58

0,39

0,30

0,09

0,27

0,57

0,07

0,01

0,27

0,08

0,43

0,03

(1) W. Kördel, D. Hennecke, M. Herrmann (1997). Application of the HPLC-screening method for the determination of the adsorption 
coefficient on sewage sludges. Chemosphere, 35(1/2), bls. 121–128.

(2) W. Kördel, D. Hennecke, C. Franke (1997). Determination of the adsorption-coefficients of organic substances on sewage sludges. 
Chemosphere, 35 (1/2), bls. 107–119.

TAFLA 2

Niðurstöður úr samanburðarprófun rannsóknarstofa (11 rannsóknarstofur tóku þátt í prófuninni) sem gerð 
var til að bæta og fullgilda háþrýstivökvaskiljunaraðferðina (1).

Efni CAS-númer
Log Koc

(OECD 106)

Koc Log Koc

[Háþrýstivökvaskiljunaraðferð]

Atrasín

Mónúron

Tríapentenól

Línúron

Fenþíon

1912-24-9

150-68-5

77608-88-3

330-55-2

55-38-9

1,81

1,99

2,37

2,59

3,31

78 ± 16

100 ± 8

292 ± 58

465 ± 62

2062 ± 648

1,89

2,00

2,47

2,67

3,31

(1) W. Kördel, G. Kotthoff, J. Müller (1995). HPLC-screening method for the determination of the adsorption coefficient on soil-results 
of a ring test. Chemosphere, 30(7), bls. 1373–1384.
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TAFLA 3

Ráðlögð viðmiðunarefni, á grundvelli gagna um ásog í jarðvegi, fyrir aðferð til skimunar með 
háþrýstivökvaskiljun

Viðmiðunarefni CAS-númer
Meðalgildi log Koc 
úr prófunum með 

hristiaðferð

Númer Koc-
gagna

Logri staðalfráviks Heimild

Asetanilíð

Fenól

2-nítróbensamíð

N.N-dímetýlbensamíð

4-metýlbensamíð

metýlbensóat

Atrasín

Ísóprótúron

3-nítróbensamíð

Anilín

3,5-dínítróbensamíð

karbendasím

tríadímenól

tríasoxíð

tríasófos

línúron

naftalen

endósúlfandíól

metíókarb

Acid Yellow 219

1,2,3-tríklórbensen

γ-HCH

Fenþíon

Direct Red 81

Pýrasófos

α-endósulfan

díklófópmetýl

fenantren

Basic Blue 41 (blanda)

DDT

103-84-4

108-95-2

610-15-1

611-74-5

619-55-6

93-58-3

1912-24-9

34123-59-6

645-09-0

62-53-3

121-81-3

10605-21-7

55219-65-3

72459-58-6

24017-47-8

330-55-2

91-20-3

2157-19-9

2032-65-7

63405-85-6

87-61-6

58-89-9

55-38-9

2610-11-9

13457-18-6

959-98-8

51338-27-3

85-01-8

26850-47-5

12270-13-2

50-29-3

1,25

1,32

1,45

1,52

1,78

1,80

1,81

1,86

1,95

2,07

2,31

2,35

2,40

2,44

2,55

2,59

2,75

3,02

3,10

3,16

3,16

3,23

3,31

3,43

3,65

4,09

4,20

4,09

4,89

5,63

4

4

3

2

3

4

3

5

3

4

3

3

3

3

3

3

4

5

4

4

4

5

3

4

3

5

3

4

4

1

0,48

0,70

0,90

0,45

1,76

1,08

1,08

1,53

1,31

1,73

1,27

1,37

1,85

1,66

1,78

1,97

2,20

2,29

2,39

2,83

1,40

2,94

2,49

2,68

2,70

3,74

3,77

3,83

4,46

—

(a)

(a)

(b)

(a)

(a)

(a)

(c)

(c)

(b)

(a)

(b)

(c)

(c)

(c)

(c)

(c)

(a)

(c)

(c)

(a)

(a)

(a)

(c)

(a)

(c)

(c)

(c)

(a)

(a)

(b)

(a) W. Kördel, J. Müller (1994). Bestimmung des Adsorptionskoeffizienten organischer Chemikalien mit der HPLC. UBA R & D 
Report No 106 01 044 (1994).

(b) B.V. Oepen, W. Kördel, W. Klein (1991). Chemosphere, 22, bls. 285–304.
(c) Gögn frá iðnfyrirtækjum.
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C.20. FJÖLGUNARPRÓFUN Á HALAFLÓM (DAPHNIA MAGNA)

1. AÐFERÐ

Þessi prófun á skaðlegum áhrifum á fjölgun er sama aðferð og OECD TG 211 (1998).

1.1. INNGANGUR

Meginmarkmiðið með þessari prófun er að meta áhrif íðefna á viðkomu halaflóa (Daphnia magna).

1.2. SKILGREININGAR OG MÆLIEININGAR

Foreldrakynslóð: kvenkyns halaflær sem eru fyrir hendi í upphafi prófunarinnar og er markmið prófunarinnar 
að rannsaka viðkomu þeirra.

Afkvæmi: ungar halaflær sem foreldrakynslóðin getur af sér í prófuninni.

Minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif (LOEC): minnsti styrkur prófunarefnis þar sem efnið reynist, 
innan tilgreinds váhrifatíma, hafa tölfræðilega marktæk áhrif á fjölgun og dánarhlutfall foreldrakynslóðar 
(við p < 0,05) miðað við samanburðarhóp. Í öllum prófunum, þar sem styrkur er meiri en minnsti styrkur 
sem hefur merkjanleg áhrif, skal hann á hinn bóginn valda jafnmiklum eða meiri skaðlegum áhrifum en fram 
koma við minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif. Sé ekki hægt að uppfylla þessi tvö skilyrði skal skýra til 
fulls hvernig staðið var að vali á minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif (og þar með vali á styrk sem hefur 
engin merkjanleg áhrif (NOEC)).

Styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif (NOEC): styrkur í prófun sem er minni en minnsti styrkur, sem 
hefur merkjanleg áhrif, og sem hefur, miðað við samanburðarhópinn, og innan tilgreinds váhrifatíma, engin 
tölfræðilega marktæk áhrif (p < 0,05).

ECx: sá styrkur prófunarefnisins, uppleyst í vatni, sem veldur x% samdrætti í fjölgun hjá halaflóm (Daphnia 
magna) á tilgreindum váhrifatíma.

Vaxtarhraði stofnsins:

mælikvarði á stofnvöxt sem samþættir viðkomu og aldursháð dauðsföll (20., 21. og 22. heimild). Hjá stofnum 
í jafnvægi er þetta gildi núll. Fyrir stofna í vexti er gildið jákvætt en neikvætt fyrir minnkandi stofna. Ljóst 
má vera að síðarnefndi stofninn er ekki sjálfbær og hann deyr að lokum út.

Greiningarmörk: minnsti styrkur efnisins sem unnt er að greina en ekki magngreina.

Ákvörðunarmörk: minnsti styrkur efnisins sem hægt er að magngreina.

Dauðsfall: dýr er skráð dautt ef engin hreyfing greinist, þ.e. dýrið getur ekki synt, eða ef útlimir þess hreyfast 
ekki eða engin hreyfing sést í aftanverðu kviðarholi þess fyrstu 15 sekúndurnar eftir að gætilega er hrært í 
prófunarílátinu. (Sé önnur skilgreining notuð skal gera grein fyrir henni og vísa til heimilda um hana.)

1.3. GRUNDVÖLLUR PRÓFUNARAÐFERÐARINNAR

Ungar, kvenkyns halaflær (foreldrakynslóðin), sem eru innan við 24 klukkustunda gamlar þegar prófun hefst, 
eru látnar komast í snertingu við prófunarefnið sem er bætt út í vatn í mismunandi styrkleika. Prófunin 
skal standa í 21 dag. Í lok prófunarinnar er fundinn heildarfjöldi lifandi afkvæma fyrir hverja halafló af 
foreldrakynslóðinni sem er á lífi í lok prófunarinnar. Það merkir að afkvæmi halaflóa, sem drepast í 
prófuninni, eru ekki tekin með í reikninginn. Viðkomu foreldrakynslóðarinnar má tilgreina á annan hátt (t.d. 
sem fjölda lifandi afkvæma hverrar halaflóar af foreldrakynslóðinni frá þeim degi að telja að fyrst varð vart 
við afkvæmið) en skýra skal frá því auk heildarfjölda afkvæma fyrir hverja halafló af foreldrakynslóðinni 
sem er á lífi í lok prófunarinnar. Viðkoma dýra, sem hafa komist í snertingu við prófunarefnið, er borin saman 
við viðkomu samanburðarhóps eða hópa til að ákvarða minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif og síðan 
styrk sem hefur engin merkjanleg áhrif. Auk þess eru gögnin, að því marki sem unnt er, greind með því að 
nota aðhvarfslíkan til að meta styrkinn sem veldur x% minnkun í viðkomu (þ.e. EC50, EC20 eða EC10). 

Einnig skal skýra frá lifun foreldrakynslóðarinnar og tímann fram að fyrsta klaki. Einnig má rannsaka önnur 
efnistengd áhrif á færibreytur, s.s. vöxt (t.d. lengd) og jafnvel vaxtarhraða stofnsins.
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1.4. UPPLÝSINGAR UM PRÓFUNAREFNIÐ

Fyrir skulu liggja niðurstöður úr prófun á bráðum eiturhrifum (sjá aðferð C.2 í I. hluta) sem gerð hefur 
verið á halaflóm (Daphnia magna). Niðurstöðurnar geta reynst gagnlegar við val á viðeigandi styrkleikasviði 
í fjölgunarprófunum. Leysni í vatni og gufuþrýstingur prófunarefnisins skulu vera þekkt og til skal vera 
áreiðanleg greiningaraðferð sem nota má við magngreiningu efnisins í prófunarlausnunum og skulu 
endurheimtargeta og greiningarmörk aðferðarinnar hafa verið tilgreind í skýrslum.

Upplýsingar um prófunarefnið, sem geta verið gagnlegar við ákvörðun á skilyrðum í prófuninni, eru m.a. 
byggingarformúla, hreinleiki efnisins, stöðugleiki í ljósi, stöðugleiki við prófunarskilyrðin, pKa, Pow og 
niðurstöður prófunar á auðlífbrjótanleika (sjá aðferð C.4).

1.5. GILDI PRÓFUNARINNAR

Til að prófun teljist gild skal samanburðarhópurinn eða hóparnir uppfylla eftirfarandi viðmiðanir:

— dánarhlutfall hjá foreldrakynslóðinni (kvenkyns halaflóm) er ekki meira en 20% við lok prófunar,

— meðalfjöldi lifandi afkvæma hverrar halaflóar af foreldrakynslóðinni sem er á lífi í lok prófunar er ≥ 60.

1.6. LÝSING Á PRÓFUNARAÐFERÐINNI

1.6.1. Búnaður

Prófunarílát og annar búnaður, sem kemst í snertingu við prófunarlausnirnar, skulu eingöngu vera úr gleri eða 
öðru hvarftregu efni. Að öllu jöfnu eru prófunarílátin bikarglös.

Auk þessa kann að vera þörf á eftirfarandi búnaði, að hluta eða öllu leyti:

— súrefnismæli (með örskauti eða öðrum hentugum búnaði til að mæla uppleyst súrefni í sýnum með lítið 
rúmmál),

— hentugu tæki til hitastillingar,

— pH-mæli,

— búnaði til að ákvarða hörku vatns,

— búnaði til að ákvarða heildarstyrk lífræns kolefnis (TOC) í vatni eða búnaði til að ákvarða efnafræðilega 
súrefnisþörf (COD),

— hentugum búnaði til að stjórna lýsingu og mæla ljósstyrk.

1.6.2. Prófunarlífvera

Í prófuninni skal nota halafló af tegundinni Daphnia magna Straus. Nota má aðrar tegundir halaflóa svo fremi 
að þær uppfylli viðeigandi gildisviðmiðanir (gildisviðmiðun, sem skiptir máli fyrir þessa tegund halaflóa, er 
viðkoma í samanburðarhópunum). Ef önnur tegund halaflóa er notuð skal koma skýrt fram hver hún er og 
notkun hennar skal rökstudd.

Helst skal klónið hafa verið sanngreint með arfgerðargreiningu. Rannsóknir (1. heimild) hafa leitt í ljós að 
fjölgunargeta klónsins A (sem kemur frá IRCHA í Frakklandi) (3. heimild) uppfyllir ávallt gildisviðmiðun 
um meðaltalið ≥ 60 afkvæmi á hverja halafló af foreldrakynslóðinni sem lifir prófunina af þegar hún er 
ræktuð við þau skilyrði sem er lýst í þessari aðferð. Þó má nota önnur klón sem fremi sýnt sé fram á að 
halaflóaræktunin uppfylli gildisviðmiðanir viðkomandi prófunar.

Í upphafi prófunar skulu halaflærnar vera yngri en 24 klukkustunda og þær mega ekki vera afkvæmi úr fyrsta 
klaki. Þær skulu vera úr heilbrigðum stofni (þ.e. ekki sýna nein merki um streitu, s.s. hátt dánarhlutfall, hvorki 
skulu sjást karldýr né söðulhýði (ephippia), og ekki má vera um að ræða síðbúið fyrsta klak eða upplituð 
dýr o.s.frv.).  Stofndýrin skulu haldin við sambærileg ræktunarskilyrði (ljós, hitastig, miðill, fóðrun og dýr 
á hverja rúmmálseiningu) og þau sem nota skal í prófuninni.  Ef ræktunarmiðill halaflónna í prófuninni 
er annar miðill en er notaður í venjubundinni halaflóaræktun er það góð starfsvenja að skjóta inn á undan 
prófuninni aðlögunartímabili, sem er að jafnaði þrjár vikur (þ.e. ein kynslóð), til að varna því að streita herji 
á foreldrakynslóðina.
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1.6.3. Prófunarmiðill

Mælt er með fullskilgreindum miðli í þessari prófun. Með því má komast hjá notkun aukefna, sem er erfitt 
að lýsa (t.d. þara, jarðvegsútdrætti o.s.frv.), og bæta þannig möguleikana á stöðlun milli rannsóknarstofa. 
Í þessu skyni hefur miðillinn Elendt M4 (4. heimild) og M7 (sjá 1. viðbæti) reynst vel. Þó má nota aðra 
miðla (t.d. skv. 5. og 6. heimild), að því tilskildu að sýnt sé fram á að árangur halaflóaræktunarinnar nái 
gildisviðmiðunum prófunarinnar.

Ef notaðir eru miðlar sem innihalda óskilgreind aukefni skal tilgreina þessi aukefni á ótvíræðan hátt og gefa 
upplýsingar um samsetningu þeirra í prófunarskýrslunni, einkum að því er varðar kolefnisinnihald þeirra þar 
eð kolefni getur verið eins konar viðbótaræti. Mælt er með því að ákvarðað sé heildarmagn lífræns kolefnis 
(TOC) og/eða efnafræðileg súrefnisþörf (COD) í stofnlausn lífræna aukefnisins og síðan verði metin áhrifin 
á heildarmagn lífræns kolefnis og/eða efnafræðilega súrefnisþörf í prófunarmiðlinum. Mælt er með því að 
heildarmagn lífræns kolefnis í miðlinum (þ.e. áður en þörungunum er bætt við) sé undir 2 mg/l (7. heimild).

Við prófun efna, sem innihalda málma, er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að eiginleikar prófunarmiðilsins 
(t.d. harka og klóbindihæfni) geta haft áhrif á eiturhrif prófunarefnisins. Því er æskilegt að notaður sé 
fullskilgreindur miðill. Sem stendur eru Elendt M4 og M7 þó einu dæmin um fullskilgreindan miðil sem vitað 
er að henta til langtímaræktunar halaflóa af tegundinni Daphnia magna. Bæði Elendt M4 og M7 innihalda 
klóbindiefnið EDTA (etýlendíamíntetraasetat). Rannsóknir hafa sýnt (2. heimild) að „sýndareiturhrif“ 
kadmíums eru að jafnaði minni þegar fjölgunarprófunin fer fram í miðlunum M4 og M7 en í miðlum sem 
innihalda ekki EDTA. Því er ekki ráðlegt að nota M4 og M7 til að prófa efni, sem innihalda málma, eða aðra 
miðla sem innihalda þekkt klóbindiefni. Þegar um er að ræða efni sem innihalda málma getur verið ráðlegt 
að nota annan miðil, t.d. hart vatn sem ASTM hefur verið bætt í (7. heimild) og inniheldur ekki EDTA, 
og bæta þaraútdrætti saman við það (8. heimild). Þessi samsetning harðs vatns, sem inniheldur ASTM, og 
þaraútdráttar hentar einnig fyrir langtímaræktun og prófun halaflóa (Daphnia magna) (2. heimild) þó að hún 
hafi væga klóbindiverkun vegna lífræna efnisþáttarins í þaraútdrættinum sem bætt er við.

Í upphafi prófunar og meðan á henni stendur skal styrkur uppleysts súrefnis vera yfir 3 mg/l. Sýrustig skal 
vera á bilinu 6–9 og frávikið skal að jafnaði ekki vera meira en 1,5 einingar í hverri einstakri prófun. Mælt 
er með því að harka sé yfir 140 mg/l (mælt sem CaCO3).  Prófanir með þessari og meiri hörku hafa leitt í ljós 
tímgunargetu sem er í samræmi við gildisviðmiðanirnar (9. og 10. heimild).

1.6.4. Prófunarlausnir

Prófunarlausnir af þeim styrk, sem valinn er hverju sinni, fást yfirleitt með því að þynna stofnlausn. Einfaldast 
er að tilreiða stofnlausnir með því að leysa efnið upp í prófunarmiðlinum.

Nauðsynlegt getur verið að nota lífræna leysa eða dreifiefni til að framleiða stofnlausn af viðeigandi styrk en 
forðast ber í lengstu lög að nota slík efni. Heppilegir leysar eru t.d. aseton, etanól, metanól, dímetýlformamíð 
og tríetýlenglýkól. Heppileg dreifiefni eru m.a. Cremophor RH40, 0,01% metýlsellulósi og HCO-40. 
Prófunarefnið í prófunarlausnunum skal þó aldrei fara yfir leysnimörkin í prófunarmiðlinum.

Leysar eru notaðir til að búa til stofnlausn sem unnt er að bæta út í vatn í nákvæmum skömmtum. Ef 
framangreind efni eru í ráðlögðum styrk í endanlega prófunarmiðlinum (þ.e. ≤ 0,1 ml/l) eru þeir ekki eitraðir 
og auka ekki leysni efnisins í vatni.

Nota má dreifiefni til að stuðla að nákvæmri skömmtun og dreifingu. Ef framangreind dreifiefni eru í 
ráðlögðum styrk í endanlega prófunarmiðlinum (≤ 0,1 ml/l) eru þau ekki eitruð og auka ekki leysni efna í 
vatni.

1.7. TILHÖGUN PRÓFUNAR

Nota skal slembiaðferð við ísetningu í prófunarílátin og alla síðari meðhöndlun þeirra. Sé það ekki gert 
getur það valdið bjögun sem gæti túlkast sem áhrif sem tengjast styrkleika. Þetta kemur einkum fram ef 
tilraunaeiningar eru meðhöndlaðar í röð eftir meðferð eða styrkleika því að þá geta þættir sem tengjast tíma, 
s.s. þreyta starfsmanna eða aðrir skekkjuþættir, leitt til aukinna áhrifa við mestu styrkleika. Ef líklegt er að 
upprunaleg skilyrði eða umhverfisskilyrði við prófunina, s.s. staðsetning í rannsóknarstofunni, hafi áhrif á 
prófunarniðurstöður skal íhuga þann kost að skipta prófuninni niður í blokkir.
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1.8. AÐFERÐ

1.8.1. Váhrifaskilyrði

1.8.1.1. Lengd

Prófunin skal standa í 21 dag.

1.8.1.2. Þéttleiki

Halaflóm af foreldrakynslóðinni er haldið aðskildum og skal ein halafló vera í hverju prófunaríláti, með 
50–100 ml af miðli í hverju íláti.

Stundum útheimtir greiningaraðferðin, sem er notuð til að ákvarða styrk prófunarefnisins, meira rúmmál 
þó að einnig sé heimilt að sameina samhliða sýni til efnagreiningar.  Ef rúmmálið er yfir 100 ml þarf að 
auka skammtinn, sem halaflónum er gefinn, til að tryggja nægt æti og samræmi við gildisviðmiðanir. Við 
gegnumstreymisprófanir kemur önnur tilhögun til greina af tæknilegum ástæðum (t.d. fjórir hópar, hver með 
10 dýrum í auknu rúmmáli) en gera skal grein fyrir öllum breytingum á tilhögun prófunar.

1.8.1.3. Fjöldi dýra

Við hálfkyrrstöðuprófanir skal nota a.m.k. 10 dýr, sem er haldið aðskildum, fyrir hvern styrkleika 
prófunarefnisins og í samanburðarröðinni a.m.k. 10 dýr sem er haldið aðskildum.

Við gegnumstreymisprófanir hefur reynst heppilegt (1. heimild) að nota 40 dýr, sem skipt er í fjóra hópa 
með 10 dýrum í hópi, fyrir hvern styrkleika prófunarefnisins. Nota má færri dýr og er mælt með, sem 
lágmarki, 20 dýrum fyrir hvern styrkleika, skipt í tvö eða fleiri samhliða sýni með jöfnum fjölda dýra (t.d. 
fjögur samhliða sýni, hvert um sig með fimm halaflóm). Á það skal bent að í prófunum, þar sem dýrin eru 
haldin í hópum, er ekki unnt að gefa upp viðkomuna sem heildarfjölda lifandi afkvæma fyrir hverja halafló 
af foreldrakynslóðinni sem er á lífi í lok prófunarinnar, ef halaflær af foreldrakynslóðinni drepast. Í þeim 
tilvikum skal gefa viðkomuna upp sem „heildarfjölda lifandi afkvæma á hverja halafló af foreldrakynslóðinni 
sem var á lífi í upphafi prófunar“.

1.8.1.4. Fóðrun

Við hálfkyrrstöðuprófanir skal helst fóðra daglega og a.m.k. þrisvar í viku (þ.e. við skipti á miðlum). Skýra 
skal frá frávikum frá þessu (t.d. í gegnumstreymisprófunum).

Æti foreldrakynslóðarinnar í prófuninni skal helst vera einhver eftirfarandi tegund lifandi þörungafrumna, 
ein eða fleiri: Chlorella sp., Selenastrum capricornutum (nú Pseudokirchneriella subcapitata (11. heimild)) 
eða Scenedesmus subspicatus. Ætið, sem er gefið, skal miðast við magn lífræns kolefnis (C) sem kemur í 
hlut hverrar halaflóar af foreldrakynslóð. Rannsóknir (12. heimild) hafa sýnt að fyrir halafló af tegundinni 
Daphnia magna nægir 0,1 til 0,2 mg skammtur af kolefni á hverja halafló á dag til að fá tilskilinn fjölda 
afkvæma sem uppfyllir gildisviðmiðanir prófunarinnar. Skammtinn má gefa annaðhvort í jöfnu magni allan 
prófunartímann eða, ef vill, í minna magni í byrjun sem er síðan aukið í prófuninni til að taka tillit til vaxtar 
foreldrakynslóðarinnar. Í síðara tilvikinu skal skammturinn þó ávallt haldast innan ráðlagða bilsins sem er 
0,1–0,2 kolefnis á hverja halafló á dag.

Ef nota á staðgöngumælingar, s.s. fjölda þörungafrumna eða ljósgleypni, til að fóðra með tilskildum skammti 
(þ.e. til hægðarauka því að mælingar á kolefnisinnihaldi eru tímafrekar), skal hver rannsóknarstofa búa 
til venslarit (nomograph) sem tengir staðgöngumælinguna við kolefnisinnihaldið í þörungaræktinni (sjá 
ráðleggingar um gerð venslarits í 2. viðbæti). Venslarit skulu prófuð a.m.k. árlega og oftar ef skilyrði í 
þörungarækt hafa breyst. Ljósgleypni hefur reynst betur til staðgöngumælingar á kolefnisinnihaldi en 
frumufjöldi (13. heimild).

Fóðra skal halaflærnar á þykktri þörungalausn til að rúmmál þörungaræktunarmiðils, sem er flutt yfir í 
prófunarílátin, verði sem minnst. Þörungalausnina má þykkja með skilvindu og síðan er lausnin endurgerð 
með eimuðu vatni, afjónuðu vatni eða ræktunarmiðli halaflónna.

1.8.1.5. Ljós

Lýsing skal vara í 16 klukkustundir og má styrkur hennar ekki fara yfir 15–20 µE · m–2 · s–1.
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1.8.1.6. Hitastig

Hiti prófunarmiðilsins skal vera 18–22 °C. Ef unnt er skal hitastigið í hverri einstakri prófun þó aldrei 
sveiflast meira en 2 °C innan þessara marka (t.d. 18–20, 19–21 eða 20–22 °C). Við vöktun hitastigs getur 
verið heppilegt að nota sérstakt prófunarílát.

1.8.1.7. Loftun

Ekki má lofta prófunarílátin í prófuninni.

1.8.2. Prófunarstyrkur

Venjulega er nauðsynlegt að nota a.m.k. fimm styrkleika í jafnhlutfallaröðum sem greinast að með stuðli, sem 
má helst ekki fara yfir 3,2, og viðeigandi fjölda samhliða sýna fyrir hvern styrkleika (sjá lið 1.8.1.3). Færa 
skal rök fyrir því ef færri en fimm styrkleikar eru notaðir. Efni skulu ekki prófuð við styrkleika sem er meiri 
en sem nemur leysnimörkum þeirra í prófunarmiðlinum.

Við ákvörðun á styrksviði skal hafa eftirfarandi í huga:

i) ef markmiðið er að ákvarða minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif (LOEC) eða styrk sem hefur engin 
merkjanleg áhrif (NOEC) verður minnsti styrkleiki prófunarefnisins að vera svo lítill að frjósemi við 
þann styrkleika sé ekki marktækt minni en í samanburðarhópnum. Ef þetta næst ekki verður að endurtaka 
prófunina og minnka minnsta styrkleikann,

ii) ef markmiðið er að ákvarða minnsta styrk sem hefur merkjanleg áhrif eða styrk sem hefur engin 
merkjanleg áhrif verður mesti styrkleiki prófunarefnisins að vera svo mikill að frjósemi við þann 
styrkleika sé marktækt minni en í samanburðarröðinni. Ef þetta næst ekki verður að endurtaka prófunina 
og auka mesta styrkleikann,

iii) ef gildi ECx fyrir áhrif á fjölgun er áætlað er ráðlegt að nota nógu mikinn styrkleika til að skilgreina ECx 
með viðeigandi öryggismörkum. Ef gildi EC50 fyrir áhrif á fjölgun er áætlað er ráðlegt að hafa mesta 
styrkleika prófunarefnisins meiri en sem nemur þessu gildi á EC50. Að öðrum kosti verður öryggisbilið 
fyrir EC50 mjög vítt, þó enn verði mögulegt að áætla EC50, og ef til vill verður ekki unnt að meta hversu 
vel líkanið passar,

iv) á styrksviði prófunarinnar ættu helst ekki að vera styrkleikar sem hafa tölfræðilega marktæk áhrif á lifun 
fullorðinna halaflóa þar eð það myndi breyta eðli prófunarinnar úr einfaldri fjölgunarprófun í sameinaða 
fjölgunar og dauðsfallaprófun sem útheimtir flóknari tölfræðigreiningu.

Fyrirliggjandi þekking á eiturhrifum prófunarefnisins (t.d. úr rannsóknum á bráðum eiturhrifum og/eða 
rannsóknum til að velja styrkleika) ætti að koma að gagni við val á hæfilegum styrkleikum í prófuninni.

Ef leysir eða dreifiefni er notað sem hjálparefni þegar prófunarlausn er útbúin (sjá lið 1.6.4) skal lokastyrkur 
þess í prófunarílátinu ekki vera meiri en 0,1 ml/l og hann skal vera sá sami í öllum prófunarílátunum.

1.8.3. Samanburður

Keyra skal eina samanburðarröð með prófunarmiðlinum og einnig, ef við á, eina samanburðarröð með 
leysinum eða dreifiefninu, til viðbótar við prófunarröðina. Ef notaður er leysir eða dreifiefni skal styrkleikinn 
vera sá sami og er notaður í ílátunum með prófunarefninu. Nota skal viðeigandi fjölda samhliða sýna (sjá 
lið 1.8.1.3).

Í vel gerðum prófunum á fráviksstuðull frá meðalfjölda lifandi afkvæma hverrar halaflóar af foreldrakynslóð 
í samanburðarröðinni eða samanburðarröðunum að jafnaði að vera ≤ 25% og skal gera grein fyrir þessu ef 
tilhögun prófunar er þannig að halaflónum er haldið hverri fyrir sig.

1.8.4. Endurnýjun prófunarmiðils

Hversu oft miðillinn er endurnýjaður skal ráðast af stöðugleika prófunarefnisins en þó skal hann endurnýjaður 
a.m.k. þrisvar í viku. Ef áður gerðar forprófanir (sjá lið 1.4) hafa leitt í ljós að styrkur prófunarefnisins er ekki 
stöðugur (þ.e. víkur frá bilinu 80–120% af nafnstyrk eða hann fellur undir 80% af mældum upphafsstyrk) 
á þeim hámarkstíma sem líða má milli endurnýjunar (þ.e. á þremur dögum) skal vega það og meta hvort 
endurnýja skuli miðilinn oftar eða nota gegnumstreymisprófun.
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Þegar miðillinn er endurnýjaður í hálfkyrrstöðuprófunum er útbúin ný röð prófunaríláta og foreldrakynslóðin 
færð yfir í þau, t.d. með rennipípu úr gleri með hæfilegu þvermáli. Rúmmál miðilsins, sem er fært á milli með 
halaflónum, skal vera sem minnst.

1.8.5. Athuganir

Niðurstöður athugana, sem gerðar eru meðan á prófun stendur, skulu skráðar á sérstök gagnablöð (sjá dæmi 
um þau í 3. og 4. viðbæti). Sé annarra mælinga krafist (sjá liði 1.3 og 1.8.8) kann að vera þörf á frekari 
athugunum.

1.8.6. Afkvæmi

Afkvæmin, sem hver halafló af foreldrakynslóðinni gefur af sér, skulu helst fjarlægð og talin daglega frá 
fyrsta klaki til að koma í veg fyrir að þau éti ætið sem ætlað er fullorðnu halaflónni. Þegar þessi aðferð er 
notuð þarf aðeins að telja fjölda lifandi afkvæma en skrá skal öll egg, sem ekki klekjast út, og dauð afkvæmi 
sem eru til staðar.

1.8.7. Dauðsföll

Dauðsföll hjá foreldrakynslóðinni skulu helst skráð daglega og a.m.k. á sömu tímum og afkvæmin eru talin.

1.8.8. Aðrar færibreytur

Þó að þessi aðferð sé fyrst og fremst ætluð til að meta áhrif á fjölgun er hugsanlegt að önnur áhrif komi 
svo vel í ljós að hægt sé að koma við tölfræðigreiningu. Mjög ákjósanlegt er að vöxtur sé mældur þar eð 
slíkar mælingar veita upplýsingar um hugsanleg áhrif, sem eru næstum banvæn, og geta verið gagnlegri en 
mælingar á fjölgun eingöngu. Mælt er með því að lengd halaflóa af foreldrakynslóðinni (þ.e. lengd líkamans, 
að halanum (anal spine) frátöldum) sé mæld í lok prófunarinnar. Aðrar færibreytur, sem hægt er að mæla eða 
reikna, eru tíminn fram að fyrsta klaki (og síðari klaki), fjöldi og stærð klaks hjá hverri halafló, fjöldi eggja 
sem klekjast ekki út, hvort karldýr eða söðulhýði sjást og vaxtarhraði stofnsins.

1.8.9. Tíðni magngreininga og mælinga

Mæla skal súrefnisstyrk, hitastig, hörku og sýrustig a.m.k. einu sinni í viku í nýjum og gömlum miðlum, í 
samanburðarröðinni eða röðunum og í mesta styrk prófunarefnisins.

Í prófuninni er styrkleiki prófunarefnisins ákvarðaður með reglulegu millibili.

Ef um er að ræða hálfkyrrstöðuprófun, þar sem þess er vænst að styrkur prófunarefnis haldist innan markanna 
± 20% af nafnstyrk (þ.e. innan bilsins 80–120%; sjá liði 1.4 og 1.8.4), er mælt með því að mesti og minnsti 
prófunarstyrkleiki skuli að lágmarki ákvarðaður á nýtilreiddum lausnum og einu sinni við endurnýjun í 
fyrstu prófunarviku (þ.e. efnagreiningar skulu gerðar á sýni úr sömu lausninni þegar hún er nýtilreidd og við 
endurnýjun). Þessar ákvarðanir skulu endurteknar a.m.k. vikulega eftir það.

Ef um er að ræða prófanir þar sem þess er ekki vænst að styrkur prófunarefnis haldist innan markanna 
± 20% af nafnstyrk er nauðsynlegt að ákvarða prófunarstyrkleika lausna þegar þær eru nýtilreiddar og 
við endurnýjun. Í prófunum, þar sem mældur upphafsstyrkur prófunarefnis liggur utan markanna ± 20% 
af nafnstyrk en sýna má fram á endurtekningarnákvæmni og stöðugleika upphaflegs styrkleika (þ.e. innan 
markanna 80–120% af upphaflegum styrkleika), er hins vegar hægt að fækka efnafræðilegum mælingum í 
2. og 3. prófunarviku og ekki mæla nema hæsta og lægsta styrk. Í engu tilviki þarf ákvörðun á styrkleikum 
prófunarefnis fyrir endurnýjun að fara fram nema fyrir eitt ílát sem er notað til samhliða prófunar, fyrir hvern 
styrkleika í prófuninni.

Ef um er að ræða gegnumstreymisprófanir hentar að nota svipaða sýnatökuáætlun og lýst er fyrir 
hálfkyrrstöðuprófanir (en mælingar á „gömlum“ lausnum eiga ekki við í þessu tilviki). Þó getur verið ráðlegt 
að auka fjölda þeirra skipta þar sem sýni eru tekin í fyrstu vikunni (t.d. þrennar mælingar) til að tryggja að 
styrkleikar í prófuninni haldist stöðugir. Í prófunum af þessari tegund skal athuga streymi þynningarefnisins 
og prófunarefnisins daglega.
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Ef unnt er að sýna fram á að styrkur prófunarefnis í lausn hafi örugglega haldist innan markanna ± 20% af 
nafnstyrk eða mældum upphafsstyrk í allri prófuninni er heimilt að niðurstöðurnar grundvallist hvort sem er 
á nafngildi eða mældu upphafsgildi. Ef frávik frá nafnstyrk eða mældum upphafsstyrk er utan markanna ± 
20% skal gefa niðurstöðurnar upp sem tímavegið meðaltal (sjá 5. viðbæti).

2. GÖGN OG SKÝRSLUGJÖF

2.1. ÚRVINNSLA NIÐURSTAÐNA

Markmiðið með þessari prófun er að ákvarða áhrif prófunarefnisins á heildarfjölda lifandi afkvæma á hverja 
halafló af foreldrakynslóðinni sem er á lífi í lok prófunarinnar. Reikna skal heildarfjölda afkvæma á hverja 
halafló af foreldrakynslóð fyrir hvert ílát (þ.e. samhliða sýni). Ef halafló af foreldrakynslóð drepst í samhliða 
sýni í prófuninni eða í ljós kemur að hún er karlkyns er það sýni útilokað úr greiningunni. Greiningin byggist 
þá á færri samhliða sýnum en til stóð.

Til að mæla minnsta styrk, sem hefur merkjanleg áhrif, og þar með styrk, sem hefur engin merkjanleg áhrif, 
að því er varðar áhrif íðefnisins á viðkomu, er nauðsynlegt að reikna meðalviðkomu í öllum samhliða sýnum 
fyrir hvern styrkleika og samanlagt staðalfrávik leifar en þetta er að hægt að gera með dreifnigreiningu 
(ANOVA). Meðaltalið fyrir hvern styrkleika skal þá borið saman við meðaltal samanburðarins með 
viðeigandi aðferð þar sem notaður er margfaldur samanburður. Prófanir samkvæmt Dunnett eða Williams 
geta komið að gagni (14,. 15., 16. og 17. heimild). Nauðsynlegt er að kanna hvort forsenda dreifnigreiningar 
um einsleitni dreifninnar stenst. Mælt er með því að þetta sé gert með myndrænum aðferðum fremur en með 
formlegri marktækniprófun (18. heimild) en annar, viðeigandi valkostur er að gera prófun Bartletts. Ef þessi 
forsenda stenst ekki skal vega og meta hvort rétt sé að breyta gögnunum til að gera dreifni einsleita áður en 
dreifnigreining fer fram eða hvort fram fari vegin dreifnigreining. Reikna skal umfang þeirra áhrifa, sem unnt 
er að greina með dreifnigreiningu (þ.e. minnsti marktæki munur) og gera grein fyrir því.

Til að meta styrkinn, sem veldur 50% minnkun viðkomu (þ.e. EC50), skal laga viðeigandi feril, s.s. umhverfðan 
veldisvísisferil, að gögnunum með því að beita tölfræðilegri aðferð, s.s. aðferð minnstu kvaðrata. Ferillinn skal 
stikaður (parameterised) þannig að meta megi viðkomandi EC50 og staðalskekkjuna beint. Þetta auðveldaði til 
muna reikning á öryggismörkum fyrir EC50. Ef ekki eru gild rök fyrir því að velja mismunandi öryggismörk 
skal tilgreina tvíhliða 95% öryggismörk. Aðferðin, sem notuð er við að laga ferilinn að gögnunum, skal helst 
gera kleift að meta hve mikið ferillinn víkur frá gögnunum. Þetta má gera með myndrænum aðferðum eða 
með því að skipta kvaðratsummu frávika í „vik frá ferli“ og „hreina skekkjuþætti“ og gera tölfræðilegt próf 
á viki ferilsins frá gögnunum. Þar eð líklegt er að breytileiki í fjölda afkvæma, sem fást með meðferð sem 
veldur mikilli frjósemi, verði meiri en við meðferð sem veldur lítilli frjósemi kemur til greina að vega mæld 
gildi til að endurspegla mismunandi breytileika í mismunandi meðferðarhópum (sjá grunnupplýsingar í 18. 
heimild).

Í greiningu á gögnum úr lokahringprófuninni (2. heimild) var umhverfður veldisvísisferill lagaður að 
gögnunum með eftirfarandi líkani þó að einnig megi nota önnur líkön:

þar sem:

Y: heildarfjöldi afkvæma á hverja halafló af foreldrakynslóð sem er á lífi í lok prófunarinnar (reiknað 
fyrir hvert ílát)

x: styrkur efnisins

c: sá fjöldi afkvæma sem búist er við þegar x = 0

x0: gildið EC50 fyrir þýðið

b: hallatalan.

Líklegt er að þetta líkan hæfi í mjög mörgum tilvikum þótt það henti ekki fyrir allar prófanir. Kanna skal gildi 
líkansins eins og lagt er til hér að framan. Í sumum tilvikum kann að henta að nota tvífasalíkan (hormesis 
model) þar sem lítill styrkleiki gefur aukin áhrif (19. heimild).

Einnig má meta aðra styrkleika sem hafa áhrif, s.s. EC10 eða EC20, þó að betra kunni að vera að nota aðra 
stikun líkansins en notuð er til að meta EC50.
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2.2. PRÓFUNARSKÝRSLA

Eftirtaldar upplýsingar skulu vera í prófunarskýrslunni:

2.2.1. Prófunarefni:

— eðlisástand og viðeigandi, eðlisefnafræðilegir eiginleikar,

— efnafræðileg gögn til sanngreiningar, þ.m.t. CAS-númer.

2.2.2. Prófunartegund:

— klónið (hvort arfgerð þess hafi verið greind), birgir eða uppruni (ef þekkt) og skilyrði við ræktun. Ef 
notuð er önnur tegund en Daphnia magna skal greina frá því og rökstyðja það.

2.2.3. Prófunarskilyrði:

— prófunaraðferð sem er notuð (t.d. hálfkyrrstöðuprófun eða gegnumstreymisprófun, rúmmál, þéttleiki 
halaflóa á lítra o.s.frv.), 

— ljóslota og ljósstyrkur,

— tilhögun prófunar (t.d. fjöldi samhliða prófunaríláta og prófunarraða, fjöldi halaflóa af foreldrakynslóð á 
hvert samhliða ílát),

— upplýsingar um ræktunarmiðilinn sem er notaður,

— ef lífrænu efni er bætt við skal tilgreina samsetningu, uppruna, aðferð við tilreiðslu, heildarmagn 
lífræns kolefnis og efnafræðilega súrefnisþörf stofnlausna auk mats á heildarmagni lífræns kolefnis og 
efnafræðilegri súrefnisþörf í prófunarmiðlinum sem þar af leiðir,

— ítarlegar upplýsingar um fóðrun, þ.m.t. magn (í mg kolefnis á halafló á dag) og fóðrunaráætlun (t.d. 
tegund eða tegundir fóðurs og, ef um er að ræða þörunga, sérheiti (tegund) og stofn ef hann er þekktur, 
og ræktunarskilyrði),

— aðferð við tilreiðslu stofnlausna og hve oft endurnýjun á sér stað (tilgreina skal leysi og dreifiefni og 
styrk þeirra ef þau eru notuð).

2.2.4. Niðurstöður:

— niðurstöður úr öllum fyrri rannsóknum á stöðugleika prófunarefnisins,

— nafnstyrkleikar í prófuninni og niðurstöður úr öllum greiningum þar sem styrkur prófunarefnis í 
prófunarílátum var ákvarðaður (sjá dæmi um gagnablöð í 4. viðbæti). Einnig skal skýra frá endurheimt í 
aðferðinni og greiningarmörkum hennar,

— gæði vatns í prófunarílátum (þ.e. sýrustig, hitastig og styrkur uppleysts súrefnis, heildarmagn lífræns 
kolefnis og/eða efnafræðileg súrefnisþörf og harka eftir atvikum) (sjá dæmi um gagnablað í 3. viðbæti),

— skrá yfir öll lifandi afkvæmi fyrir hverja halafló af foreldrakynslóð (sjá dæmi um gagnablað í 3. 
viðbæti),

— fjöldi dauðra halaflóa af foreldrakynslóðinni og dánardagur (sjá dæmi um gagnablað í 3. viðbæti),

— fráviksstuðull fyrir frjósemi samanburðarhóps (byggt á heildarfjölda lifandi afkvæma á hverja halafló af 
foreldrakynslóð sem er á lífi í lok prófunar),

— teikna skal línurit með fjölda lifandi afkvæma hverrar halaflóar af foreldrakynslóð (fyrir hvert samhliða 
sýni), sem er á lífi í lok prófunar, á móti styrk prófunarefnis,

— minnsti, merkjanlegi styrkur sem hefur áhrif (LOEC) á fjölgun, þ.m.t. lýsing á þeim tölfræðilegu 
aðferðum, sem eru notaðar, og ábending um stærð áhrifanna sem unnt var að greina, og sá styrkur 
sem hefur engin merkjanleg áhrif (NOEC) á fjölgun og einnig skal, eftir atvikum, greina frá minnsta, 
merkjanlega styrk, sem hefur áhrif á dánarhlutfall hjá foreldrakynslóðinni, og styrk sem hefur engin áhrif 
á dánarhlutfall hjá foreldrakynslóðinni,

— ECX fyrir fjölgun og öryggisbil og línurit af aðlagaða líkaninu, sem er notað við þá útreikninga, halla 
ferils yfir tengsl skammta og svörunar og staðalskekkju hans, eftir því sem við á,

— önnur líffræðileg áhrif, sem komu fram, eða mælingar: greina skal frá öllum öðrum líffræðilegum áhrifum 
sem komu fram eða mældust (t.d. vöxtur halaflóa af foreldrakynslóð) ásamt viðeigandi rökstuðningi,

— útskýring á hvers kyns fráviki frá prófunaraðferðinni.
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1. VIÐBÆTIR

TILREIÐSLA FULLSKILGREINDU MIÐLANNA ELENDT M7 OG M4

Aðlögun að miðlunum Elendt M7 og M4

Á sumum rannsóknarstofum hefur reynst erfitt að flytja halaflær beint yfir í miðlana M4 (1. heimild) og M7. Nokkur 
árangur hefur hins vegar náðst með hægfara aðlögun, þ.e. að flytja halaflærnar beint úr sínum eigin miðli yfir í 30% 
Elendt, því næst yfir í 60% Elendt og að lokum yfir í 100% Elendt. Aðlögunartíminn getur þurft að taka allt að einum 
mánuði.

TILREIÐSLA

Snefilefni

Byrjað er á því að búa til mismunandi stofnlausnir (I) fyrir hvert snefilefni með nægilega hreinu vatni, t.d. afjónuðu, eimuðu 
eða hreinsuðu með öfugri osmósu. Þessar mismunandi stofnlausnin (I) eru notaðar til að búa til eina nýja stofnlausn (II), 
sem inniheldur öll snefilefnin (samsett lausn), þ.e.: 

Stofnlausnir I
(stakt efni)

Magn sem bætt er út 
í vatn
(mg/l)

Styrkur (í hlutfalli 
við miðil)

M4)
(stuðull)

Til að tilreiða sameinaða stofnlausn II skal 
bæta eftirfarandi magni af stofnlausn I  

við vatn
(ml/l)

M 4 M 7

H3BO3 57 190 20 000 1,0 0,25

MnCl2 * 4 H2O 7 210 20 000 1,0 0,25

LiCl 6 120 20 000 1,0 0,25

RbCl 1 420 20 000 1,0 0,25

SrCl2 * 6 H2O 3 040 20 000 1,0 0,25

NaBr 320 20 000 1,0 0,25

Na2MoO4 * 2 H2O 1 260 20 000 1,0 0,25

CuCl2 * 2 H2O 335 20 000 1,0 0,25

ZnCl2 260 20 000 1,0 1,0

CoCl2 * 6 H2O 200 20 000 1,0 1,0

KI 65 20 000 1,0 1,0

Na2SeO3 43,8 20 000 1,0 1,0

NH4VO3 11,5 20 000 1,0 1,0

Na2EDTA * 2 H2O 5 000 2 000 – –

FeSO4 * 7 H2O 1 991 2 000 – –

Lausnirnar Na2EDTA og FeSO4 eru tilreiddar hvor fyrir sig, þeim hellt saman og þær gufusæfðar þegar í stað. Það 
gefur:

21 Fe-EDTA-lausn 1 000 20,0 5,0
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Miðlarnir M4 og M7

Miðlarnir M4 og M7 eru tilreiddir með stofnlausn II, nauðsynlegum frumefnum og vítamínum sem hér segir:

Magn sem bætt er út 
í vatn
(mg/l)

Styrkur (í hlutfalli við 
miðil)

(stuðull)

Magn stofnlausnar sem bætt er við til tilreiðslu 
miðilsins

(ml/l)

M 4 M 7

Stofnlausn II (sameinuð 
snefilefni)

20 50 50

Stofnlausnir með nauðsynlegum frumefnum (stakt efni í lausn)

CaCl2 * 2 H2O 293 800 1 000 1,0 1,0

MgSO4 * 7 H2O 246 600 2 000 0,5 0,5

KCl 58 000 10 000 0,1 0,1

NaHCO3 64 800 1 000 1,0 1,0

Na2SiO3 * 9 H2O 50 000 5 000 0,2 0,2

NaNO3 2 740 10 000 0,1 0,1

KH2PO4 1 430 10 000 0,1 0,1

K2HPO4 1 840 10 000 0,1 0,1

Sameinuð 
vítamínstofnlausn

– 10 000 0,1 0,1

Sameinaða vítamínstofnlausnin er tilreidd með því að bæta vítamínunum þremur við 1 lítra af vatni sem hér segir:

Þíamínhýdróklóríð 750 10 000 – –

Sýanókóbalamín (B12) 10 10 000 – –

Bíótín 7,5 10 000 – –

Sameinaða vítamínstofnlausnin er geymd frosin í litlum deiliskömmtum. Vítamínunum er bætt við miðilinn skömmu fyrir notkun.

Athugasemdir: Til að koma í veg fyrir að sölt falli út við tilreiðslu sameinaðs miðils skal bæta deiliskömmtum stofnlausnar út í u.þ.b. 

500–800 ml af afjónuðu vatni og fylla síðan upp í 1 lítra.

Fyrstu birtu upplýsingar um miðilinn M4 voru birtar í Elendt, B.P. (1990): Selenium deficiency in crustacea; an 
ultrastructural approach to antennal damage in Daphnia magna Straus. Protoplasma, 154, bls. 25–33.
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2. VIÐBÆTIR

GREINING Á HEILDARMAGNI LÍFRÆNS KOLEFNIS (TOC) OG GERÐ VENSLARITS FYRIR 
HEILDARMAGN LÍFRÆNS KOLEFNIS Í ÞÖRUNGAFÓÐRI

Alkunna er að kolefnisinnihald þörungafóðurs er yfirleitt ekki mælt beint heldur er það fundið með fylgni (þ.e. 
venslaritum) við staðgöngumælingar, s.s. á fjölda þörungafrumna eða ljósgleypni.

Heildarmagn lífræns kolefnis skal mælt með oxun við háan hita fremur en með aðferðum með útfjólubláu ljósi 
eða persúlfati. (Sjá: The Instrumental Determination of Total Organic Carbon, Total Oxygen Demand and Related 
Determinands 1979, HMSO 1980; 49 High Holborn, London WC1V 6HB).

Við gerð venslarits skal skilja þörungana frá vaxtarmiðlinum í skilvindu og síðan er lausnin endurgerð með 
eimuðu vatni. Mæla skal staðgöngufæribreytuna og heildarstyrk lífræns kolefnis í hverju sýni þrisvar. Greina skal 
núllsýni sem innihalda eimað vatn og leiða heildarstyrk lífræns kolefnis út frá gildi á heildarstyrk lífræns kolefnis í 
þörungasýninu.

Venslarit skulu vera línuleg yfir tilskilið styrksvið kolefnis. Nokkur dæmi fylgja hér á eftir.

Ath.: Ekki má nota gildin úr eftirfarandi venslaritum til umreikninga. Brýnt er að rannsóknarstofur geri sín eigin 
   venslarit.

mg/l þurrvigt 

þykkts 

þörungafóðurs

mg kolefnis/l af þykktu þörungafóðri
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Fjöldi frumna/l 

(× 108) af þykktu 

þörungafóðri

mg kolefnis/l af þykktu þörungafóðri

Gleypni við 

400 mm í 1/10 

þynningarlausn 

af styrktu 

þörungafóðri 

mg kolefnis/l af þykktu þörungafóðri
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4. VIÐBÆTIR

DÆMI UM GAGNABLAÐ FYRIR NIÐURSTÖÐUR ÚR EFNAGREININGUM

a) Mældir styrkleikar

Nafnstyrkur
Sýni í 1. viku Sýni í 2. viku Sýni í 3. viku

Eftir endurnýjun Fyrir endurnýjun Eftir endurnýjun Fyrir endurnýjun Eftir endurnýjun Fyrir endurnýjun

b) Mældir styrkleikar sem hlutfall af nafnstyrk

Nafnstyrkur
Sýni í 1. viku Sýni í 2. viku Sýni í 3. viku

Eftir endurnýjun Fyrir endurnýjun Eftir endurnýjun Fyrir endurnýjun Eftir endurnýjun Fyrir endurnýjun
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5. VIÐBÆTIR

ÚTREIKNINGUR Á TÍMAVEGNU MEÐALTALI

Tímavegið meðaltal

Þar eð styrkur prófunarefnis getur minnkað á þeim tíma, sem líður milli þess að miðill er endurnýjaður, er nauðsynlegt 
að vega og meta hvaða styrkur skuli valinn sem dæmigerður fyrir það styrksvið sem foreldrakynslóð halaflónna kemst 
í snertingu við. Forsendur þessa vals skulu bæði vera líffræðilegar og tölfræðilegar. Sé t.d. álitið að fjölgun verði fyrir 
mestum áhrifum við mestan styrk skal nota þann styrk. Sé hins vegar talið að uppsöfnuð áhrif eða langtímaáhrif 
eiturefnisins séu veigameiri skal nota meðalstyrk. Í því tilviki er viðeigandi meðalstyrkur tímaveginn meðalstyrkur 
þar eð hann miðast við breytingar á augnabliksstyrk sem hlutfall af tíma.

Dagar

Mynd 1: dæmi um tímavegið meðaltal

Á mynd er dæmi um (einfaldaða) prófun sem varir í sjö daga og miðillinn er endurnýjaður á degi 0, 2 og 4.

— Línan. sem sveiflast upp og niður, sýnir styrkinn á hverjum tíma. Gert er ráð fyrir að minnkun styrksins fylgi ferli 
veldisvísishrörnunar.

— Teiknuðu punktarnir sex eru mældir styrkleikar við upphaf og lok hvers endurnýjunartímabils.

— Lárétta línan sýnir stöðu tímavegins meðaltals.

Tímavegið meðaltal er reiknað þannig að svæðið undir tímavegna meðaltalinu er jafnt svæðinu undir styrkferlinum. 
Útreikningar á framangreindu dæmi eru raktir í töflu 1.
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Tafla 1: útreikningar á tímavegnu meðaltali

Nr. endurnýjunar Dagar Styrkur 0 Styrkur 1 Ln (styrkur 0) Ln (styrkur 1) Svæði

1 2 10,000 4,493 2,303 1,503 13,767

2 2 11,000 6,037 2,398 1,798 16,544

3 3 10,000 4,066 2,303 1,403 19,781

Dagar alls: 7 Heildarsvæði 50,091

Tímavegið 
meðaltal

7,156

„Dagar“ eru fjöldi daga á endurnýjunartímabilinu.

„Styrkur 0“ er mældur styrkur í upphafi hvers endurnýjunartímabils.

„Styrkur 1“ er mældur styrkur í lok hvers endurnýjunartímabils.

„Ln (styrkur 0)“ er náttúrulegur logri styrks 0.

„Ln (styrkur 1)“ er náttúrulegur logri styrks 1.

„Svæði“ er svæðið undir veldisvísisferli hvers endurnýjunartímabils. Það er reiknað á eftirfarandi hátt: 

Tímavegið meðaltal er gildið fyrir „Heildarsvæði“ deilt með gildinu fyrir „Dagar alls“.

Taflan þarf að sjálfsögðu að ná yfir 21 dag þegar um er að ræða prófun á fjölgun halaflóa.

Þegar athuganir eru aðeins gerðar í upphafi og lok hvers endurnýjunartímabils er ljóst að ekki er unnt að staðfesta 
að hrörnunarferlið sé í raun veldisvísisfall. Öðruvísi ferill gæfi annan útreikning á gildinu fyrir „Heildarsvæði“. 
Veldisvísishrörnun er þó ekki ósennileg og er líklega sá ferill sem er best að nota ef aðrar upplýsingar liggja ekki 
fyrir.

Þó þarf að sýna ítrustu gætni ef ekki tekst með efnagreiningu að finna neitt efni í lok endurnýjunartímabilsins. 
Ómögulegt er að finna raunhæft svæði undir ferlinum nema unnt sé að meta hversu hratt efnið hverfur úr lausninni 
og þar af leiðandi er ógerlegt að fá fram raunhæft, tímavegið meðaltal.

Styrkur0 - Styrkur1
Ln(Styrkur 0) - Ln(Styrkur1)
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6. VIÐAUKI

VI. VIÐAUKI

ALMENNAR KRÖFUR ER VARÐA FLOKKUN OG MERKINGU HÆTTULEGRA EFNA OG 
EFNABLANDNA

Efnisyfirlit

1. ALMENNUR INNGANGUR

2. FLOKKUN Á GRUNDVELLI EÐLISEFNAFRÆÐILEGRA EIGINLEIKA

2.1. Inngangur

2.2. Viðmiðanir fyrir flokkun, val á táknum, hættuábendingar, val á hættusetningum

2.2.1. Sprengifimt

2.2.2. Eldnærandi

2.2.3. Afar eldfimt

2.2.4. Mjög eldfimt

2.2.5. Eldfimt

2.2.6. Aðrir eðlisefnafræðilegir eiginleikar

3. FLOKKUN Á GRUNDVELLI EITUREFNAFRÆÐILEGRA EIGINLEIKA

3.1. Inngangur

3.2. Viðmiðanir fyrir flokkun, val á táknum, hættuábendingar, val á hættusetningum

3.2.1. Mjög eitrað

3.2.2. Eitrað

3.2.3. Hættulegt heilsu

3.2.4. Athugasemdir um notkun H48

3.2.5. Ætandi

3.2.6. Ertandi

3.2.7. Ofnæmisvaldandi

3.2.8. Aðrir eiturefnafræðilegir eiginleikar

4. FLOKKUN Á GRUNDVELLI SÉRSTAKRA ÁHRIFA Á HEILBRIGÐI MANNA

4.1. Inngangur

4.2. Viðmiðanir fyrir flokkun, hættuábendingar, val á hættusetningum

4.2.1. Krabbameinsvaldandi efni

4.2.2. Stökkbreytandi efni

4.2.3. Efni sem hafa skaðleg áhrif á æxlun

4.2.4. Málsmeðferð við flokkun efnablandna með tilliti til sérstakra áhrifa á heilbrigði
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5. FLOKKUN Á GRUNDVELLI UMHVERFISÁHRIFA

5.1. Inngangur

5.2. Viðmiðanir fyrir flokkun, hættuábendingar, val á hættusetningum

5.2.1. Vatnavistkerfi

5.2.2. Vistkerfi, önnur en vatnavistkerfi

6. VAL Á VARNAÐARSETNINGUM

6.1. Inngangur

6.2. Varnaðarsetningar fyrir efni og efnablöndur

7. MERKING

8. SÉRTILVIK: Efni

8.1. Færanleg gashylki

8.2. Gashylki undir própan, bútan eða fljótandi jarðolíugas (LPG)

8.3. Gegnheilir málmar

8.4. Efni sem eru flokkuð með H65

9. SÉRTILVIK: Efnablöndur

9.1. Loftkenndar efnablöndur (gasblöndur)

9.2. Gashylki undir efnablöndur sem innihalda daunað própan, bútan eða fljótandi jarðolíugas

9.3. Málmblendi, efnablöndur sem innihalda fjölliður og efnablöndur sem innihalda gúmmílíki

9.4. Efnablöndur sem eru flokkaðar með H65

9.5. Lífræn peroxíð

9.6. Viðbótarkröfur að því er varðar merkingar tiltekinna efnablandna

YFIRLÝSING FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

1. ALMENNUR INNGANGUR

1.1. Við flokkun er tekið mið af öllum sanngreindum, eðlisefnafræðilegum, eiturefnafræðilegum og 
visteiturefnafræðilegum eiginleikum efna og efnablandna sem geta skapað hættu við venjulega meðhöndlun 
eða notkun. Þegar allir hættulegir eiginleikar hafa verið sanngreindir skal merkja efnið eða efnablönduna til 
að gefa hættuna til kynna í því skyni að vernda notandann, almenning og umhverfið.

1.2. Í þessum viðauka eru settar almennar meginreglur um flokkun og merkingu þeirra efna og efnablandna 
sem um getur í 4. gr. þessarar tilskipunar, í 4. gr. tilskipunar 1999/45/EB og öðrum tilskipunum er varða 
hættulegar efnablöndur.

 Viðaukanum er beint til allra þeirra (framleiðenda, innflytjenda og innlendra stjórnvalda) sem láta sig varða 
aðferðir við flokkun og merkingu hættulegra efna og efnablandna.

1.3. Markmiðið með ákvæðum þessarar tilskipunar og tilskipunar 1999/45/EB er að sjá til þess að almenningur 
og fólk við vinnu eigi aðgang að mikilvægum upplýsingum um hættuleg efni og efnablöndur. Merkimiðinn 
vekur athygli þeirra sem meðhöndla eða nota efni og efnablöndur á þeirri hættu sem sum þessi efni hafa í för 
með sér.
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 Miðinn getur einnig þjónað þeim tilgangi að vekja athygli á öðrum og ítarlegri vöruupplýsingum um öryggi 
og notkun.

1.4. Á merkimiðanum er tekið tillit til allrar hugsanlegrar hættu sem upp kann að koma við venjulega meðhöndlun 
og notkun hættulegra efna og efnablandna í því formi, sem þau eru markaðssett í, en ekki endilega í einhverju 
öðru formi sem þau yrðu endanlega notuð í, t.d. þynnt. Athygli er vakin á alvarlegustu hættunni með notkun 
tákna og slík hætta og sú hætta, sem aðrir hættulegir eiginleikar geta haft í för með sér, er tilgreind með 
stöðluðum hættusetningum og með varnaðarsetningum eru gefin ráð um nauðsynlegar varúðarráðstafanir.

 Að því er varðar efni skal heiti hvers efnis tilgreint samkvæmt alþjóðlega viðurkenndu nafnakerfi þar sem 
ákjósanlegasta heitið er það sem notað er í Evrópuskrá yfir markaðssett íðefni (EINECS), í Evrópuskrá 
yfir tilkynnt efni (ELINCS), EB-númerið, svo og nafn, heimilisfang og símanúmer einstaklings sem hefur 
staðfestu innan bandalagsins og ber ábyrgð á markaðssetningu efnisins.

 Að því er varðar efnablöndur skal tilgreina upplýsingar skv. 2. mgr. 10. gr. tilskipunar 1999/45/EB og auk 
þess:

— viðskiptaheiti eða heiti efnablöndunnar,

— efnaheiti efnisins eða efnanna í efnablöndunni, og

— nafn og fullt heimilisfang ásamt símanúmeri þess einstaklings sem hefur staðfestu í bandalaginu og ber 
ábyrgð á markaðssetningu efnablöndunnar.

1.5. Í 6. gr. er framleiðendum, dreifingaraðilum og innflytjendum hættulegra efna, sem eru skráð í EINECS-
skrána en hafa ekki enn verið skráð í I. viðauka, gert skylt að kynna sér með rannsókn þau gögn sem eru 
til og aðgengileg og varða eiginleika slíkra efna. Á grundvelli þessara upplýsinga skulu þeir setja þessi efni 
í umbúðir og merkja þau til bráðabirgða í samræmi við reglurnar, sem mælt er fyrir um í 22. til 25. gr., og 
viðmiðanirnar í þessum viðauka.

1.6. Gögn sem krafist er fyrir flokkun og merkingu

1.6.1. Hægt er að afla gagna, sem krafist er fyrir flokkun og merkingu tiltekinna efna, á eftirfarandi hátt:

a) að því er varðar efni þar sem krafist er upplýsinga sem eru tilgreindar í VII. viðauka birtast flest nauðsynleg 
gögn um flokkun og merkingu í „grunnskjalinu“. Endurskoða skal þessa flokkun og merkingu, ef nauðsyn 
krefur, þegar frekari upplýsingar liggja fyrir (VIII. viðauki);

b) að því er varðar önnur efni (t.d. þau sem um getur í lið 1.5) má, ef þurfa þykir, afla þeirra gagna, sem krafist 
er fyrir flokkun og merkingu, úr nokkrum mismunandi áttum, t.d.:

— úr niðurstöðum fyrri prófana,

— með upplýsingum sem krafist er samkvæmt alþjóðareglum um flutning hættulegra efna,

— með upplýsingum úr uppsláttarritum eða öðrum heimildum, eða

— með upplýsingum sem byggjast á hagnýtri reynslu.

Einnig má taka tillit til fullgiltra vensla efnabyggingar og virkni og álits sérfræðings eftir því sem við á.

1.6.2. Að öllu jöfnu er unnt að afla gagna, sem krafist er fyrir flokkun og merkingu tiltekinna efnablandna, á 
eftirfarandi hátt:

a) með því að beita þeim aðferðum sem eru tilgreindar í V. viðauka ef um er að ræða eðlisefnafræðileg 
gögn. Þetta gildir einnig um efnablöndur sem falla undir tilskipun 91/414/EBE nema aðrar alþjóðlega 
viðurkenndar aðferðir séu heimilaðar í samræmi við ákvæði II. og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE 
(5. mgr. 5. gr. tilskipunar 1999/45/EB). Að því er varðar loftkenndar efnablöndur má beita reikniaðferð 
fyrir eldfima og eldnærandi eiginleika (sjá 9.1.1.1 og 9.1.1.2). Að því er varðar efnablöndur sem eru ekki 

loftkenndar og innihalda lífræn peroxíð má beita reikniaðferð fyrir eldnærandi eiginleika (sjá 2.2.2.1),
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b) ef um er að ræða gögn sem varða áhrif á heilbrigði:

— með því að nota þær aðferðir sem eru tilgreindar í V. viðauka nema, þegar um er að ræða 
plöntuvarnarefni, aðrar alþjóðlega viðurkenndar aðferðir séu heimilaðar í samræmi við ákvæði II. 
og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE (b-liður 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 1999/45/EB),

— og/eða með því að nota hefðbundna aðferð sem um getur í 6. gr. tilskipunar 1999/45/EB og hlutum 
A.1–6 og B.1–5 í II. viðauka sömu tilskipunar, eða

— með því að beita reglunum skv. 3.2.2 ef um er að ræða H65,

— eða með því að nota hefðbundna aðferð sem um getur í 6. gr. tilskipunar 1999/45/EB og hlutum 
A.7–9 og B.6 í II. viðauka við sömu tilskipun ef um er að ræða mat á krabbameinsvaldandi eða 
stökkbreytandi eiginleikum eða eiginleikum er varða skaðleg áhrif á æxlun,

c) ef um er að ræða gögn sem varða visteiturefnafræðilega eiginleika:

i) fyrir eiturhrif á lífríki í vatni eingöngu:

— með því að nota þær aðferðir, sem eru tilgreindar í V. viðauka, með fyrirvara um skilyrði sem um 
getur í C-hluta III. viðauka við tilskipun 1999/45/EB nema, þegar um er að ræða plöntuvarnarefni, 
aðrar alþjóðlega viðurkenndar aðferðir séu heimilaðar í samræmi við ákvæði II. og III. viðauka 
við tilskipun 91/414/EBE (b-liður 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 1999/45/EB), eða

— með því að nota hefðbundna aðferð sem um getur í 7. gr. tilskipunar 1999/45/EB og A- og B-
hlutum í III. viðauka við sömu tilskipun,

ii) til að meta hugsanlega (eða raunverulega) uppsöfnun í lífverum með því að ákvarða log Pow (eða 
lífþéttnistuðul) eða til að meta brjótanleika með því að beita hefðbundinni aðferð sem um getur í 
7. gr. tilskipunar 1999/45/EB og A- og B-hlutum í III. viðauka við sömu tilskipun,

iii) fyrir hættu sem steðjar að ósonlaginu með því að nota hefðbundna aðferð sem um getur í 7. gr. 
tilskipunar 1999/45/EB og A- og B-hlutum í III. viðauka við sömu tilskipun.

Athugasemd um framkvæmd dýraprófana:

Framkvæmd dýraprófana til að staðfesta tilraunagögn fellur undir ákvæði tilskipunar 86/609/EBE um 
verndun dýra sem notuð eru í tilraunaskyni.

Athugasemd varðandi eðlisefnafræðilega eiginleika:

Fyrir lífræn peroxíð og efnablöndur með lífrænum peroxíðum má afla gagna með reikniaðferðinni sem 
tilgreind er í lið 9.5. Að því er varðar loftkenndar efnablöndur má beita reikniaðferð fyrir eldfima og 
eldnærandi eiginleika (sjá 9. lið).

1.7. Notkun leiðbeinandi viðmiðana

Flokkun verður að taka til eðlisefnafræðilegra, eiturefnafræðilegra og visteiturefnafræðilegra eiginleika efna 
og efnablandna.

Flokkun efna og efnablandna fer fram skv. lið 1.6 og á grundvelli viðmiðana í 2. til 5. lið (efni) og 2. og 3. 
lið, lið 4.2.4 og 5. lið í þessum viðauka. Taka skal tillit til hvers kyns hættu. Með flokkun skv. 3.2.1 er t.d. 
ekki gefið til kynna að líta megi fram hjá liðum á borð við 3.2.2 eða 3.2.4.

Tákn og hættusetning eða -setningar eru valin á grundvelli flokkunarinnar til að tryggja að eðli hugsanlegrar 
hættu, sem tilgreind er í flokkuninni, komi fram á merkimiðanum.

Þrátt fyrir viðmiðanirnar í 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5 skulu efni og efnablöndur í úðaformi vera háð ákvæðunum í 
tilskipun 75/324/EBE með áorðnum breytingum og aðlögun að tækniframförum.
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1.7.1. Skilgreiningar

„Efni“: frumefni og efnasambönd þeirra, náttúruleg eða framleidd, þ.m.t. öll aukefni, sem nauðsynleg eru til 
að viðhalda stöðugleika varanna og óhreinindi sem verða til í vinnslunni, en þó ekki leysiefni sem hægt er að 
skilja frá án þess að það hafi áhrif á stöðugleika efnisins eða breyti samsetningu þess.

Efni getur verið afar vel skilgreint efnafræðilega (t.d. aseton) eða flókin blanda efnisþátta með breytilegri 
samsetningu (t.d. arómatísk eimi). Nokkrir einstakir efnisþættir tiltekinna, flókinna efna hafa verið 
sanngreindir. 

„Efnablöndur“: blöndur eða lausnir tveggja eða fleiri efna.

1.7.2. Notkun leiðbeinandi viðmiðana fyrir efni

Þær leiðbeinandi viðmiðanir, sem tilgreindar eru í þessum viðauka, má nota um leið og gögnin, sem um er 
að ræða, hafa fengist með prófunaraðferðum sem eru samsvarandi þeim sem lýst er í V. viðauka. Til þess 
að ákvarða viðeigandi flokkun og merkingu verður í öðrum tilvikum að meta fyrirliggjandi gögn með því 
að bera prófunaraðferðirnar, sem notaðar eru, saman við þær sem tilgreindar eru í V. viðauka og reglurnar í 
þessum viðauka.

Í sumum tilvikum getur leikið vafi á um notkun viðeigandi viðmiðana, einkum þegar áskilin er krafa um álit 
sérfræðings. Í slíkum tilvikum skulu framleiðandinn, dreifingaraðilinn eða innflytjandinn flokka og merkja 
efnið til bráðabirgða á grundvelli mats þar til bærs aðila á gögnunum.

Hægt er að leggja fram tillögu um að færa inn flokkun til bráðabirgða í I. viðauka, með fyrirvara um 6. gr., þar 
sem framangreindri málsmeðferð hefur verið fylgt en hætta er á ósamræmi.  Tillagan skal lögð fram í einu af 
aðildarríkjunum og henni skulu fylgja viðeigandi vísindagögn (sjá einnig lið 4.1).

Beita má samsvarandi málsmeðferð þegar fram koma upplýsingar sem benda til ónákvæmni í fyrirliggjandi 
færslu í I. viðauka. 

1.7.2.1. Flokkun efna sem innihalda óhreinindi, aukefni eða einstaka efnisþætti

Þegar óhreinindi, aukefni eða einstakir efnisþættir efna hafa verið sanngreind skal taka tillit til þeirra ef 
styrkur þeirra er meiri en eða jafn tilgreindum mörkum:

— 0,1% fyrir efni, sem eru flokkuð sem mjög eitruð, eitruð, krabbameinsvaldandi (1. eða 2. flokkur), 
stökkbreytandi (1. eða 2. flokkur) eða efni sem hafa skaðleg áhrif á æxlun (1. eða 2. flokkur) eða eru 
hættuleg umhverfinu (fá táknið „N“ fyrir vistkerfi í vatni, hættuleg ósonlaginu),

— 1% fyrir efni, sem eru flokkuð sem skaðleg, ætandi, ertandi, ofnæmisvaldandi, krabbameinsvaldandi 
(3. flokkur), stökkbreytandi (3. flokkur), eða efni sem hafa skaðleg áhrif á æxlun (3. flokkur) eða eru 
hættuleg umhverfinu (sem fá ekki táknið „N“, þ.e. hættuleg vatnalífverum, geta haft skaðleg áhrif á 
lífríki í vatni), 

nema lægri gildi hafi verið tilgreind í I. viðauka.

Að undanskildum efnum, sem tilgreind eru sérstaklega í I. viðauka, skal haga flokkun samkvæmt kröfum í 
5., 6. og 7. gr. tilskipunar ráðsins 1999/45/EB.

Þessi almenna regla gildir ekki um asbest (650-013-00-6) fyrr en styrkleikamörk hafa verið fastsett í 
I. viðauka. Efni, sem innihalda asbest, verður að flokka og merkja í samræmi við meginreglurnar í 6. gr. 
þessarar tilskipunar.

1.7.3. Notkun leiðbeinandi viðmiðana fyrir efnablöndurÞær leiðbeinandi viðmiðanir, sem tilgreindar eru í þessum 
viðauka, má nota um leið og gögnin, sem um er að ræða, hafa fengist með prófunaraðferðum sem eru 
samsvarandi þeim sem lýst er í V. viðauka, að frátöldum viðmiðununum í 4. lið þar sem aðeins er hægt 
að nota hefðbundnu aðferðina. Hefðbundna aðferð má einnig nota í tengslum við viðmiðanirnar í 5. lið 
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nema fyrir eiturhrif á lífríki í vatni, sbr. þó þau skilyrði sem um getur í C-hluta III. viðauka við tilskipun  
1999/45/EB. Þegar um er að ræða efnablöndur, sem falla undir tilskipun 91/414/EBE, eru einnig tekin 
gild gögn sem fengin eru með öðrum alþjóðlega viðurkenndum aðferðum (sjá sérákvæði í lið 1.6 í þessum 
viðauka). Til þess að ákvarða viðeigandi flokkun og merkingu verður í öðrum tilvikum að meta fyrirliggjandi 
gögn með því að bera prófunaraðferðirnar, sem notaðar eru, saman við þær sem tilgreindar eru í V. viðauka 
og reglurnar í þessum viðauka.

Ef hætta, sem steðjar að heilbrigði og umhverfi, er metin með því að nota hefðbundna aðferð sem um getur í 
6. og 7. gr. og II. og III. viðauka við tilskipun 1999/45/EB skal nota styrkleikamörkin sem tilgreind eru:

— í I. viðauka við þessa tilskipun, eða

— í B-hluta II. viðauka og/eða B-hluta III. viðauka við tilskipun 1999/45/EB ef efnið eða efnin eru ekki 
talin upp í I. viðauka við þessa tilskipun eða eru talin upp þar án styrkleikamarka.

Ef efnablöndur innihalda blöndur lofttegunda er flokkun þeirra, með tilliti til áhrifa á heilbrigði og umhverfi, 
ákvörðuð með reikniaðferð á grundvelli styrkleikamarka fyrir hvert efni um sig sem tilgreind eru í I. viðauka 
við þessa tilskipun eða, þegar mörkin eru ekki tilgreind í I. viðauka, á grundvelli viðmiðananna í II. og 
III. viðauka við tilskipun 1999/45/EB. 

1.7.3.1. Efnablöndur eða efni sem er lýst í lið 1.7.2.1 og notuð sem efnisþættir í annarri efnablöndu

Merking slíkra efnablandna verður að samræmast ákvæðum 10. gr. í samræmi við meginreglurnar sem 
eru settar fram í 3. og 4. gr. tilskipunar 1999/45/EB. Í sérstökum tilvikum eru upplýsingar á merkimiða 
efnablöndunnar eða efnis, sem lýst er í lið 1.7.2.1, þó ófullnægjandi fyrir framleiðanda, sem óskar eftir 
að nota hana sem efnisþátt í eigin efnablöndu eða -blöndur, til að hann geti á réttan hátt flokkað og merkt 
efnablönduna eða -blöndurnar.

Í þessum tilvikum ber þeim sem ber ábyrgð á markaðssetningu upphaflegu efnablöndunnar eða efnisins sem 
um getur í lið 1.7.2.1, og hefur staðfestu innan bandalagsins, hvort sem það er framleiðandinn, innflytjandinn 
eða dreifingaraðilinn, að útvega, samkvæmt rökstuddri beiðni og eins fljótt og auðið er, öll nauðsynleg gögn 
um þau hættulegu efni sem eru til staðar svo að unnt verði að flokka og merkja nýju efnablönduna rétt. Þessi 
gögn eru einnig nauðsynleg til að gera þeim sem ber ábyrgð á markaðssetningu nýju efnablöndunnar kleift 
að uppfylla aðrar kröfur í tilskipun 1999/45/EB.

2. FLOKKUN Á GRUNDVELLI EÐLISEFNAFRÆÐILEGRA EIGINLEIKA

2.1. Inngangur

Þær prófunaraðferðir í V. viðauka, er taka til sprengifimi, eldfimi og eldnærandi eiginleika, þjóna þeim 
tilgangi að ljá almennu skilgreiningunum í a- til e-lið 2. mgr. 2. gr. sérstaka merkingu. Viðmiðanirnar eru 
leiddar beint af prófunaraðferðunum í V. viðauka svo framarlega sem þeirra er getið.

Ef nægar upplýsingar liggja fyrir til að sýna í reynd fram á að eðlisefnafræðilegir eiginleikar efnanna 
og efnablandnanna (að undanskildum lífrænum peroxíðum) séu aðrir en þeir sem komu í ljós með 
prófunaraðferðunum í V. viðauka skal flokka slík efni og efnablöndur í samræmi við hættuna, ef um hana er 
að ræða, sem þau hafa í för með sér fyrir þá sem meðhöndla efnin og efnablöndurnar eða aðra einstaklinga.

2.2. Viðmiðanir fyrir flokkun og val á táknum, hættuábendingum og hættusetningum

Að því er varðar efnablöndur skal taka tillit til þeirra viðmiðana sem um getur í 5. gr. tilskipunar 1999/45/
EB.

2.2.1. Sprengifimt

 Ef efni og efnablöndur eru í sprengifimu ástandi þegar þau eru markaðssett skulu þau flokkuð sem sprengifim 
og merkt með tákninu „E“ og hættuábendingunni „sprengifimt“ í samræmi við niðurstöður prófananna í  
V. viðauka. Ein hættusetning er skyldubundin og skal tilgreina hana á grundvelli eftirfarandi:
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H2 Sprengifimt við högg, núning og eld eða aðra hita- og neistagjafa

— Efni og efnablöndur, að undanskildum þeim sem tilgreind eru hér fyrir aftan.

H3 Mjög sprengifimt við högg, núning og eld eða aðra hita- og neistagjafa

— Efni og efnablöndur sem eru sérstaklega viðkvæm, svo sem sölt píkrínsýru og pentaerýtrítóltetran
ítrat (PETN).

2.2.2. Eldnærandi

 Efni og efnablöndur skulu flokkuð sem eldnærandi og merkt með tákninu „O“ og hættuábendingunni 
„eldnærandi“ í samræmi við niðurstöður prófananna í V. viðauka. Ein hættusetning er skyldubundin og skal 
tilgreina hana á grundvelli niðurstaðna úr prófununum, sbr. þó eftirfarandi:

H7 Getur valdið íkveikju

— Lífræn peroxíð sem eru eldfim jafnvel þótt þau komist ekki í snertingu við önnur brennanleg efni.

H8 Eldfimt í snertingu við brennanleg efni.

— Önnur eldnærandi efni og efnablöndur, þ.m.t. ólífræn peroxíð, sem geta orsakað bruna eða aukið 
hættu á því að eldur kvikni ef þau komast í snertingu við brennanleg efni.

H9 Sprengifimt í blöndu með brennanlegum efnum

— Önnur efni og efnablöndur, þ.m.t. ólífræn peroxíð, sem verða sprengifim í blöndu með brennanlegum 
efnum, t.d. tilteknum klórötum.

2.2.2.1. Athugasemdir varðandi peroxíð

Að því er varðar sprengifimi er lífrænt peroxíð eða efnablanda þess, í því formi sem það er markaðssett 
í, flokkað samkvæmt viðmiðunum í lið 2.2.1 á grundvelli prófana sem voru framkvæmdar samkvæmt 
aðferðunum í V. viðauka.

Að því er varðar oxandi eiginleika er ekki hægt að nota aðferðirnar í V. viðauka fyrir lífræn peroxíð.

Lífræn peroxíð, sem hafa enn ekki verið flokkuð sem sprengifim, eru flokkuð sem hættuleg á grundvelli 
byggingar sinnar (t.d. R-O-O-H; R1-O-O-R2).

Efnablöndur, sem hafa ekki enn verið flokkaðar sem sprengifimar, skulu flokkaðar með því að nota 
reikniaðferð í lið 9.5 sem grundvallast á hundraðshluta virks súrefnis. 

Öll lífræn peroxíð eða efnablöndur þess, sem hafa ekki enn verið flokkuð sem sprengifim, eru flokkuð sem 
eldnærandi ef peroxíðið eða blanda þess inniheldur:

— meira en 5% af lífrænum peroxíðum, eða

— meira en 0,5% af virku súrefni úr lífrænum peroxíðum og meira en 5% af vetnisperoxíði.

2.2.3. Afar eldfimt

Efni og efnablöndur skulu flokkuð sem afar eldfim og merkt með tákninu „F+“ og hættuábendingunni 
„afar eldfimt“ í samræmi við niðurstöður prófananna í V. viðauka. Hættusetningin skal valin í samræmi við 
eftirfarandi viðmiðanir:

H12  Afar eldfimt

— Fljótandi efni og efnablöndur með lægra kveikjumark en 0 °C og suðumark (eða upphafssuðumark 
þegar um suðubil er að ræða) sem er lægra en eða jafnt og 35 °C.

— Loftkennd efni og efnablöndur sem eru eldfim í snertingu við loft við stofuhita og venjulegan 
loftþrýsting.
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2.2.4. Mjög eldfimt

 Efni og efnablöndur skulu flokkuð sem mjög eldfim og merkt með tákninu „F“ og hættuábendingunni „mjög 
eldfimt“ í samræmi við niðurstöður prófananna í V. viðauka. Hættusetningar skulu valdar í samræmi við 
eftirfarandi viðmiðanir:

H11 Mjög eldfimt

— Föst efni og efnablöndur sem auðveldlega kviknar í eftir skammvinna snertingu við hita- eða 
neistagjafa og sem halda áfram að brenna eða eyðast eftir að hita- eða neistagjafinn hefur verið 
fjarlægður.

— Fljótandi efni og efnablöndur sem hafa lægra kveikjumark en 21 °C en eru ekki afar eldfim.

H15 Hvarfast við vatn og myndar afar eldfimar lofttegundir

— Efni og efnablöndur sem gefa frá sér afar eldfimar lofttegundir í snertingu við vatn eða rakt loft og 
í hættulega miklu magni, minnst 1 lítra á kg á klst.

H17 Getur valdið sjálfsíkveikju í andrúmslofti

— Efni og efnablöndur sem geta hitnað svo að loks kvikni í þeim án nokkurs orkuílags ef þau komast 
í snertingu við loft við stofuhita.

2.2.5. Eldfimt

 Efni og efnablöndur skulu flokkuð sem eldfim í samræmi við niðurstöður prófananna í V. viðauka. 
Hættusetningin skal valin í samræmi við þær viðmiðanir sem eru nefndar hér á eftir.

H10 Eldfimt

— Fljótandi efni og efnablöndur með kveikjumark sem er jafnt og eða hærra en 21 °C og lægra en eða 
jafnt og 55 °C.

 Reynslan hefur þó sýnt að ekki þarf að flokka efnablöndu með kveikjumark jafnt og eða hærra en 21 °C og 
lægra en eða jafnt og 55 °C sem eldfima ef hún getur ekki með nokkru móti nært eld og ef engin ástæða er til 
að óttast að þeim sem meðhöndla þessar efnablöndur eða öðrum stafi hætta af þeim.

2.2.6. Aðrir eðlisefnafræðilegir eiginleikar

 Efni og efnablöndur, sem eru flokkuð skv. liðum 2.2.1 til 2.2.5 hér á undan eða skv. 3., 4. og 5. lið hér á eftir, 
skulu merktar með viðbótarhættusetningum í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir (sem byggjast á reynslu 
sem fengist hefur við samantekt I. viðauka):

H1 Sprengifimt sem þurrefni

 Fyrir sprengifim efni og efnablöndur sem eru markaðssett í lausn eða í röku formi, t.d. nítrósellulósi 
sem er með meira en 12,6% af köfnunarefni.

H4 Myndar mjög sprengifim málmsambönd

 Fyrir efni og efnablöndur sem geta myndað mjög sprengifimar málmafleiður, t.d. píkrínsýru og 
stypnínsýru.

H5 Sprengifimt við upphitun

 Fyrir varmaóstöðug efni og efnablöndur sem eru ekki flokkuð sem sprengifim, t.d. perklórsýru með 
meiri styrk en 50%.

H6 Sprengifimt með og án andrúmslofts

 Fyrir efni og efnablöndur sem eru óstöðug við stofuhita, t.d. asetýlen.
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H7  Getur valdið íkveikju

 Fyrir hvarfgjörn efni og efnablöndur, t.d. flúor og natríumvetnissúlfít.

H14 Hvarfast kröftuglega við vatn

 Fyrir efni og efnablöndur sem hvarfast kröftuglega við vatn, t.d. asetýlklóríð, alkalímálma og 
títantetraklóríð.

H16 Sprengifimt í blöndu með eldnærandi efnum

 Fyrir efni og efnablöndur sem hvarfast með sprengingu við eldnærandi efni, t.d. rauðan fosfór.

H18 Getur myndað eldfimar eða sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun

 Fyrir efnablöndur sem eru ekki sjálfar flokkaðar sem eldfimar og innihalda rokgjarna efnisþætti sem 
eru eldfimir í andrúmsloftinu.

H19 Getur myndað sprengifim efnasambönd (peroxíð)

 Fyrir efni og efnablöndur sem geta myndað sprengifim peroxíð við geymslu, t.d. díetýletra og 
1,4-díoxan.

H30 Getur orðið mjög eldfimt við notkun

 Fyrir efnablöndur sem eru ekki sjálfar flokkaðar sem eldfimar en geta orðið eldfimar við að missa 
óeldfima, rokgjarna efnisþætti.

H44 Sprengifimt við upphitun í lokuðu rými

 Fyrir efni og efnablöndur sem eru ekki sjálf flokkuð sem sprengifim í samræmi við lið 2.2.1 hér á undan 
en geta eigi að síður orðið sprengifim í reynd við upphitun í nógu lokuðu rými. Sum efni sundrast t.d. 
með sprengingu við upphitun í stáltromlu en ekki við upphitun í ótraustari ílátum.

Um aðrar viðbótarhættusetningar sjá lið 3.2.8.

3. FLOKKUN Á GRUNDVELLI EITUREFNAFRÆÐILEGRA EIGINLEIKA

3.1. Inngangur

3.1.1. Flokkunin varðar bæði bráð áhrif og langtímaáhrif þessara efna og efnablandna hvort sem þau stafa af 
váhrifum í eitt skipti eða endurteknum eða langvarandi váhrifum.

 Ef unnt er að sýna fram á það með faraldsfræðirannsóknum, með vísindalega traustum raundæmarannsóknum, 
eins og tilgreint er í þessum viðauka, eða með reynslu, sem er studd tölfræðilegum gögnum, svo sem mati 
á gögnum frá eitrunarmiðstöðvum, eða gögnum, sem varða atvinnusjúkdóma, að eiturhrif á menn séu 
frábrugðin þeim sem koma í ljós með þeim aðferðum sem eru raktar í lið 1.6 í þessum viðauka skal flokka 
efnið eða efnablönduna í samræmi við áhrif þess eða hennar á menn. Engu að síður skal ráðið frá því að 
prófanir séu gerðar á mönnum og skulu þær að öllu jöfnu ekki notaðar til að hrekja jákvæðar niðurstöður úr 
dýraprófunum.

 Tilgangurinn með tilskipun 86/609/EBE er að vernda dýr sem eru notuð við tilraunir og í öðrum vísindalegum 
tilgangi. Í V. viðauka við þessa tilskipun er að finna fullgiltar prófunaraðferðir í lífi fyrir nokkur lokastig og 
þær prófanir skal nota þar sem við á.

3.1.2. Flokkun efna verður að byggjast á fyrirliggjandi niðurstöðum tilrauna og vera í samræmi við eftirfarandi 
viðmiðanir þar sem tekið er tillit til umfangs þessara áhrifa:

a) fyrir bráð eiturhrif (banvæn og varanleg áhrif eftir váhrif í eitt skipti) skal nota viðmiðanirnar í liðum 
3.2.1 til 3.2.3;

b) fyrir meðalbráð, hálflangvinn eða langvinn eiturhrif skal nota viðmiðanirnar í liðum 3.2.2 til 3.2.4;
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c) fyrir ætandi og ertandi áhrif skal nota viðmiðanirnar í liðum 3.2.5 og 3.2.6;

d) fyrir ofnæmisvaldandi áhrif skal nota viðmiðanirnar í lið 3.2.7;

e) fyrir sérstök áhrif á heilsu (krabbameinsvaldandi og stökkbreytandi áhrif og skaðleg áhrif á æxlun) skal 
nota viðmiðanirnar í 4. lið.

3.1.3. Flokkun efnablandna, sem eru hættulegar heilsu manna, er gerð:

a) á grundvelli hefðbundinnar aðferðar sem um getur í 6. gr. tilskipunar 1999/45/EB og II. viðauka við 
hana ef ekki liggja fyrir neinar niðurstöður úr tilraunum. Í því tilviki byggist flokkunin á einstökum 
styrkleikamörkum:

— sem eru annaðhvort í I. viðauka við þessa tilskipun, eða

— í B-hluta II. viðauka við tilskipun 1999/45/EB ef efnið eða efnin eru ekki talin upp í I. viðauka við 
þessa tilskipun eða eru talin upp þar án styrkleikamarka;

b) eða, liggi niðurstöður tilrauna fyrir, í samræmi við viðmiðanirnar í lið 3.1.2, að frátöldum þeim 
eiginleikum sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi og hafa skaðleg áhrif á æxlun og um getur í 
e-lið liðar 3.1.2 en þá verður að meta með hefðbundinni aðferð sem um getur í 6. gr. tilskipunar 1999/45/
EB og í hlutum A.7–9 og B.6 í II. viðauka við sömu tilskipun.

Aths.: Með fyrirvara um ákvæði tilskipunar 91/414/EBE er einungis heimilt að nota aðferðirnar sem tilgreindar 
eru í b-lið liðar 3.1.3 ef sá sem ber ábyrgð á markaðssetningu efnablöndunnar getur á vísindalegan hátt fært 
sönnur á að hvorki sé hægt að ákvarða eiturefnafræðilega eiginleika efnablöndunnar rétt með aðferðinni, 
sem tilgreind er í a-lið liðar 3.1.3, né á grundvelli fyrirliggjandi niðurstaðna úr prófunum á dýrum og að því 
tilskildu að þær séu réttlætanlegar eða leyfðar sérstaklega skv. 12. gr. tilskipunar 86/609/EBE.

Óháð því hvaða aðferð er notuð til að meta hversu hættuleg efnablandan er verður að taka tillit til allra 
hættulegra áhrifa á heilsu manna eins og þau eru skilgreind í B-hluta II. viðauka við tilskipun 1999/45/EB.

3.1.4. Þegar flokkun er byggð á niðurstöðum dýratilrauna skal vera unnt að yfirfæra niðurstöðurnar á menn á þann 
hátt að prófanirnar endurspegli á viðeigandi hátt hættuna sem mönnum stafar af efnunum.

3.1.5. Unnt er að ákvarða bráð eiturhrif við inntöku markaðssettra efna eða efnablandna annaðhvort með aðferð 
sem gerir kleift að áætla LD50-gildið eða með því að ákvarða greiniskammt (aðferð með föstum skammti) 
eða með því að ákvarða váhrifasviðið þar sem vænta má banvænna áhrifa (aðferð til að ákvarða flokk bráðra 
eiturhrifa).

3.1.5.1. Greiniskammtur er sá skammtur sem veldur augljósum eiturhrifum en engum dauðsföllum og skal hann vera 
einhver þeirra fjögurra skammtastærða sem tilgreindar eru í V. viðauka (5, 50, 500 eða 2000 mg á hvert kg 
líkamsþunga).

Hugtakið „augljós eiturhrif“ er notað um eiturhrif eftir váhrif með efninu, sem er prófað, sem eru svo alvarleg 
að váhrif vegna næsta fastaskammts fyrir ofan myndi líklega valda dauðsföllum.

Niðurstöður prófana með tilteknum skammti samkvæmt aðferðinni með föstum skammti geta verið:

—  minna en 100% lifun,

— 100% lifun en augljós eiturhrif,

— 100% lifun en engin augljós eiturhrif.

Í viðmiðununum í liðum 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.3 er eingöngu sýnd lokaniðurstaða prófana. Skammturinn, sem 
er 2000 mg/kg, skal notaður fyrst og fremst til að fá fram upplýsingar um eiturhrif efna sem hafa lítil, bráð 
eiturhrif og eru ekki flokkuð á grundvelli bráðra eiturhrifa.

Ef aðferðin með föstum skammti er notuð er í sumum tilvikum nauðsynlegt að prófa áhrif stærri eða minni 
skammta hafi viðeigandi skammtastærð ekki þegar verið prófuð. Sjá einnig matstöfluna í prófunaraðferðinni 
B1a.

3.1.5.2. Svið váhrifa, þar sem vænta má banvænna áhrifa, er fundið með því að kanna hvort efnistengd dauðsföll 
komi fram þegar beitt er aðferðinni til að ákvarða flokk bráðra eiturhrifa. Í upphafi prófunar er notaður einn 
af föstu byrjunarskömmtunum (25, 200 eða 2000 mg á hvert kílógramm líkamsþyngdar).
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 Ef aðferðin til að ákvarða flokk bráðra eiturhrifa er notuð er í sumum tilvikum nauðsynlegt að prófa áhrif 
stærri eða minni skammta hafi viðeigandi skammtastærð ekki þegar verið prófuð. Sjá einnig flæðiritin í 
prófunaraðferð B.1b í V. viðauka.

 3.2. Viðmiðanir fyrir flokkun og val á táknum, hættuábendingum og hættusetningum

 3.2.1. Mjög eitrað

 Efni og efnablöndur skulu flokkuð sem mjög eitruð og merkt með tákninu „T+“ og hættuábendingunni „mjög 
eitrað“ í samræmi við viðmiðanirnar sem tilgreindar eru hér á eftir.

 Hættusetningar skulu valdar í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir:

H28 Mjög eitrað við inntöku

Bráð eiturhrif:

— LD50 við inntöku, rottur  25 mg/kg,

— minna en 100% lifun við 5 mg/kg, inntaka, rottur, með aðferð með föstum skammti, eða

— há dánartíðni við skammta  25 mg/kg, inntaka, rottur, með aðferð til að ákvarða flokk bráðra 
eiturhrifa (sjá um túlkun á niðurstöðum prófana í flæðiriti í 2. viðbæti við prófunaraðferð B.1b í 
V. viðauka).

H27 Mjög eitrað í snertingu við húð

Bráð eiturhrif:

— LD50 um húð, rottur eða kanínur:  50 mg/kg.

H26 Mjög eitrað við innöndun

Bráð eiturhrif:

— LC50 við innöndun, rottur, úði eða agnir:  0,25 mg/lítra/4 klst.,

— LC50 við innöndun, rottur, lofttegundir og gufur:  0,5 mg/lítra/4 klst.,

H39 Hætta á alvarlegu, varanlegu heilsutjóni

— Sterkar líkur benda til þess að varanlegt heilsutjón, annað en það sem um getur í 4. lið, geti hlotist 
af váhrifum í eitt skipti eftir hefðbundinni leið, yfirleitt við skammtastærð á framangreindu bili.

 Tilgreina skal íkomuleið eða váhrifamáta með því að nota eina af eftirtöldum samtengingum: H39/26, 
H39/27, H39/28, H39/26/27, H39/26/28, H39/27/28, H39/26/27/28.

3.2.2. Eitrað

Efni og efnablöndur skulu flokkuð sem eitruð og merkt með tákninu „T“ og hættuábendingunni „eitrað“ 
í samræmi við viðmiðanirnar sem eru tilgreindar hér á eftir. Hættusetningar skulu valdar í samræmi við 
eftirfarandi viðmiðanir:

H25 Eitrað við inntöku

Bráð eiturhrif:

— LD50 við inntöku, rottur: 25 < LD50  200 mg/kg,

— greiniskammtur við inntöku, rottur 5 mg/kg: 100% lifun en augljós eiturhrif, eða

— há dánartíðni við skammta á bilinu > 25 til  200 mg/kg, inntaka, rottur, með aðferð til að 
ákvarða flokk bráðra eiturhrifa (sjá um túlkun á niðurstöðum prófana í flæðiriti í 2. viðbæti við 
prófunaraðferð B.1b í V. viðauka).

H24 Eitrað í snertingu við húð

Bráð eiturhrif:

— LD50 um húð, rottur eða kanínur: 50 < LD50  400 mg/kg.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 58/1550 23.11.2006

H23 Eitrað við innöndun

Bráð eiturhrif:

— LC50 við innöndun, rottur, úði eða agnir: 0,25 < LC50  1 mg/lítra/4 klst.,

— LC50 við innöndun, rottur, lofttegundir eða gufur: 0,5 < LC50  2 mg/lítra/4 klst.

H39 Hætta á alvarlegu, varanlegu heilsutjóni

— sterkar líkur benda til þess að varanlegt heilsutjón, annað en það sem um getur í 4. lið, 
geti hlotist af váhrifum í eitt skipti eftir hefðbundinni leið, yfirleitt við skammtastærð á 
framangreindu bili.

Tilgreina skal íkomuleið eða váhrifamáta með því að nota eina af eftirtöldum samtengingum: 
H39/23, H39/24, H39/25, H39/23/24, H39/23/25, H39/24/25, H39/23/24/25.

H48 Hætta á alvarlegu heilsutjóni við langvarandi váhrif 

— alvarlegt heilsutjón (augljós truflun á starfsemi eða formfræðileg breyting sem hefur 
eiturefnafræðilega þýðingu) getur hlotist af endurteknum eða langvarandi váhrifum eftir 
hefðbundinni leið.

Efni og efnablöndur eru a.m.k. flokkuð sem eitruð ef áhrifin eru á stigi sem er stærðargráðu lægra 
(þ.e. tífalt) en tilgreint er fyrir H48 í lið 3.2.3.

Tilgreina skal íkomuleið eða váhrifamáta með því að nota eina af eftirtöldum samtengingum: 
H48/23, H48/24, H48/25, H48/23/24, H48/23/25, H48/24/25, H48/23/24/25.

3.2.3. Hættulegt heilsu

Efni og efnablöndur skulu flokkuð sem skaðleg og merkt með tákninu „Xn“ og hættuábendingunni „hættulegt 
heilsu“ í samræmi við viðmiðanirnar sem eru tilgreindar hér á eftir. Hættusetningar skulu valdar í samræmi 
við eftirfarandi viðmiðanir:

H22 Hættulegt við inntöku

Bráð eiturhrif:

— LD50 við inntöku, rottur: 200 < LD50  2000 mg/kg,

— greiniskammtur við inntöku, rottur 50 mg/kg: 100% lifun en augljós eiturhrif,

— minna en 100% lifun við 500 mg/kg: inntaka, rottur, með aðferð með föstum skammti. Sjá einnig 
matstöfluna í prófunaraðferð B.1a í V. viðauka, eða

— há dánartíðni við skammta á bilinu > 200 til  2000 mg/kg, við inntöku, rottur, með aðferð til að 
ákvarða flokk bráðra eiturhrifa (sjá um túlkun á niðurstöðum prófana í flæðiriti í 2. viðbæti við 
prófunaraðferð B.1b í V. viðauka).

H21 Hættulegt í snertingu við húð

Bráð eiturhrif:

— LD50 um húð, rottur eða kanínur: 400 < LD50  2000 mg/kg.

H20 Hættulegt við innöndun

Bráð eiturhrif:

— LC50 við innöndun, rottur, úði eða agnir: 1 < LC50  5 mg/lítra/4 klst.,

— LC50 við innöndun, rottur, lofttegundir eða gufur: 2 < LC50  20 mg/lítra/4 klst.

H65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku

Fljótandi efni og efnablöndur sem mönnum getur stafað hætta af við innöndun vegna þess hve 
þunnfljótandi þau eru:

a) efni og efnablöndur sem í er samanlagt 10% eða meira af alifatískum, alisýklískum og arómatískum 
vetniskolefnum og hafa:
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— rennslistíma sem er styttri en 30 sek. í 3 mm ISO-bikarglasi skv. ISO-staðli 2431 (útgáfa 
frá apríl 1996/júlí 1999), „Paints and varnishes — Determination of flow time by use of 
flow cups“,

— eðlisseigju sem er mæld með kvörðuðum glerpípuseigjumæli í samræmi við ISO-staðal 
3104/3105 og er minni en 7 × 10–6 m2/sek. við 40 °C (ISO 3104, útgáfa frá 1994, „Petroleum 
products —Transparent and opaque liquids —Determination of kinematic viscosity and 
calculation of dynamic viscosity“; ISO-staðall 3105, útgáfa frá 1994, „Glass capillary 
kinematic viscometers —Specifications and operating instructions“), eða

— eðlisseigju sem er fundin með snúningsmælingum í samræmi við ISO-staðal 3219 og er 
minni en 7 × 10–6 m2/sek. við 40 °C (ISO 3219, útgáfa frá 1993, „Plastics — Polymers/
resins in the liquid state or as emulsions or dispersions — Determination of viscosity using 
a rotational viscometer with defined shear rate“).

Athugið að ekki þarf að flokka efni og efnablöndur sem fullnægja þessum viðmiðunum ef 
meðalyfirborðsspenna þeirra er meiri en 33 mN/m við 25 °C, mæld með Nouy-spennumæli 
eða með prófunaraðferðunum sem eru tilgreindar í hluta A.5 í V. viðauka;

b) eða önnur efni og efnablöndur samkvæmt reynslu hjá mönnum.

H68 Getur valdið varanlegu heilsutjóni

— sterkar líkur benda til þess að varanlegt heilsutjón, annað en það sem um getur í 4. lið, 
geti hlotist af váhrifum í eitt skipti eftir hefðbundinni leið, yfirleitt við skammtastærð á 
framangreindu bili.

Tilgreina skal íkomuleið eða váhrifamáta með því að nota eina af eftirtöldum samtengingum: 
H68/20, H68/21, H68/22, H68/20/21, H68/20/22, H68/21/22, H68/20/21/22.

H48 Hætta á alvarlegu heilsutjóni við langvarandi váhrif 

— alvarlegt heilsutjón (augljós truflun á starfsemi eða formfræðileg breyting sem hefur 
eiturefnafræðilega þýðingu) getur hlotist af endurteknum eða langvarandi váhrifum eftir 
hefðbundinni leið.

Efni og efnablöndur eru flokkuð sem skaðleg ef áhrifin eru að minnsta kosti af eftirtalinni 
stærðargráðu:

— við inntöku, rottur  50 mg/kg (líkamsþyngdar)/dag,

— um húð, rottur eða kanínur  100 mg/kg (líkamsþyngdar)/dag,

— við innöndun, rottur  0,25 mg/l, 6 klst./dag.

Þessi viðmiðunargildi má nota beint þegar greindar hafa verið alvarlegar vefjaskemmdir í prófun 
á hálflangvinnum (90 daga) eiturhrifum. Við túlkun niðurstaðna úr prófun á meðalbráðum (28 daga) 
eiturhrifum skal um það bil þrefalda tölurnar. Ef niðurstöður rannsókna úr prófun á langvinnum (tveggja 
ára) eiturhrifum eru fyrir hendi ber að meta hverja einstaka prófun fyrir sig. Ef niðurstöður úr rannsóknum, 
sem ná yfir mislangan tíma, eru fyrir hendi skal að jafnaði nota niðurstöður þeirrar rannsóknar sem lengst 
hefur staðið.

Tilgreina skal íkomuleið eða váhrifamáta með því að nota eina af eftirtöldum samtengingum:

H48/20, H48/21, H48/22, H48/20/21, H48/20/22, H48/21/22, H48/20/21/22.

    3.2.3.1. Athugasemdir varðandi rokgjörn efni

Vera má að fyrir liggi vísbendingar um að tiltekin efni með háan gufumettunarstyrk hafi áhrif sem ástæða 
er til að hafa áhyggjur af. Hugsanlegt er að slík efni verði ekki flokkuð samkvæmt viðmiðunum um áhrif 
á heilbrigði manna í þessum leiðbeiningum (3.2.3) eða heyri ekki undir lið 3.2.8.  Liggi fyrir viðeigandi 
vísbendingar um að hætta geti stafað af slíkum efnum við venjulega meðhöndlun og notkun kann að vera 
nauðsynlegt að flokka þau í I. viðauka á grundvelli hvers einstaks tilviks.

      3.2.4. Athugasemdir um notkun H48

Þessi hættusetning er notuð til að vísa til sérstakra líffræðilegra áhrifa af því tagi sem lýst er hér á 
eftir. Við beitingu þessarar hættusetningar skal litið svo á að undir alvarlegt heilsutjón falli dauðsföll, 
augljós truflun á starfsemi eða formfræðileg breyting sem hefur eiturefnafræðilega þýðingu. Þetta er 
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einkum mikilvægt þegar breytingarnar eru varanlegar. Það er einnig mikilvægt að taka ekki einungis 
tillit til tiltekinna, alvarlegra breytinga í einu líffæri eða líffærakerfi heldur einnig til almennra léttvægari 
breytinga í nokkrum líffærum eða alvarlegra breytinga á heilsufari almennt.

Við mat á því hvort vísbendingar liggi fyrir um þessa gerð áhrifa ber að vísa til eftirfarandi 
viðmiðunarreglna:

1. Rök fyrir því að nota H48:

a) efnatengd dauðsföll;

b) i) verulegar breytingar á starfsemi mið- eða úttaugakerfis, þ.m.t. á sjón, heyrn og lyktarskyni, 
sem metnar eru með klínískum athugunum eða öðrum viðeigandi aðferðum (t.d. 
raflífeðlisfræði);

ii) verulegar breytingar á starfsemi annarra líffærakerfa (t.d. lungna);

c) allar varanlegar breytingar á mælistærðum úr klínískri lífefnafræði, blóðfræði eða þvagrannsókn 
sem gefa til kynna alvarlega röskun á starfsemi líffæris. Blóðfræðilegar truflanir eru taldar 
sérstaklega mikilvægar ef vísbendingar eru um að þær stafi af minnkandi framleiðslu blóðfrumna 
í beinmerg;

d) alvarleg líffæraskemmd sem greinist við smásjárrannsókn eftir krufningu:

i) útbreitt eða alvarlegt drep, trefjun eða myndun bólguhnúða í mikilvægum líffærum með 
endurnýjunarhæfni (t.d. lifur);

ii) alvarlegar formfræðilegar breytingar sem ganga hugsanlega til baka en eru greinileg 
merki um röskun á starfsemi líffæris (t.d. alvarlegar fitubreytingar í lifur, alvarleg, bráð 
nýrnapípnaskemmd eða magasár); eða

iii) vísbendingar um verulegan frumudauða í mikilvægum líffærum án endurnýjunarhæfni 
(t.d. trefjun í hjartavöðva eða taugaskemmd) eða í stofnfrumuhópum (t.d. frumubrestur eða 
vanvöxtur í beinmerg).

Fyrrgreindar niðurstöður eru oftast fengnar með dýratilraunum. Ef stuðst er við niðurstöður sem 
byggjast á reynslu ber að gefa umfangi váhrifanna sérstakan gaum.

2. Rök fyrir því að nota ekki H48:

Notkun þessarar hættusetningar takmarkast við „hættu á alvarlegu heilsutjóni við langvarandi 
váhrif“. Unnt er að greina nokkur efnatengd áhrif bæði í mönnum og dýrum án þess að þau réttlæti 
notkun H 48. Þessi áhrif skipta máli þegar reynt er að ákvarða fyrir íðefni styrkleika sem kallar ekki 
fram eiturhrif.

Eftirfarandi eru dæmi um vel skjalfestar breytingar sem réttlæta yfirleitt ekki flokkun samkvæmt 
H48 þótt þær séu tölfræðilega marktækar:

a) klínískar athuganir eða breytingar á líkamsþyngd, fæðu- eða vatnsinntöku sem geta haft tiltekna 
eiturefnafræðilega þýðingu en gefa ekki einar og sér til kynna „alvarlegt heilsutjón“;

b) smávægilegar breytingar á mælistærðum úr klínískri lífefnafræði, blóðfræði eða þvagrannsókn 
sem hafa óljósa eða hverfandi, eiturefnafræðilega þýðingu; 

c) breytingar á þyngd líffæris án þess að nokkrar vísbendingar liggi fyrir um röskun á starfsemi 
þess;

d) aðlögunarsvörun (t.d. far stórætna í lungum, lifrarstækkun og ensímvakning og ofvöxtur sem er 
svörun við ertandi efnum). Staðbundin áhrif á húð sem verða við endurtekna notkun efnis á húð 
og væri fremur við hæfi að flokka samkvæmt H38 „ertir húð“; eða

e) þar sem sýnt hefur verið fram á tegundarbundna eiturhrifaleið (t.d. með tilteknum 
efnaskiptaferlum).

      3.2.5. Ætandi

Efnið eða efnablandan skal flokkuð sem ætandi og merkt með tákninu „C“ og hættuábendingunni 
„ætandi“ í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir:

— efni eða efnablanda eru talin ætandi ef þau valda, þegar þau eru látin komast í snertingu við heilbrigða, 
óskaddaða húð dýrs, djúpri vefjaskemmd í húð hjá a.m.k. einu dýri í húðertingarprófuninni sem um 
getur í V. viðauka eða við notkun sambærilegrar aðferðar,
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— flokkun má byggjast á niðurstöðum fullgiltra prófana í glasi, t.d. þeirrar sem tilgreind er í V. viðauka 
(B.40. Húðæting: ákvörðun á rafviðnámi gegnum rottuhúð og ákvörðun með líkani af mannshúð),

— efni eða efnablanda skulu einnig geta talist ætandi ef unnt er að spá fyrir um niðurstöðurnar, t.d. 
úr mjög súrum eða basískum efnahvörfum þar sem pH mælist 2 eða lægra eða 11,5 eða hærra. Ef 
mjög hátt eða mjög lágt sýrustig er lagt til grundvallar flokkuninni má einnig taka tillit til sýru- eða 
basaforðans (1). Ef mat á sýru- eða basaforðanum gefur til kynna að efni eða efnablanda séu ekki 
ætandi skal framkvæma frekari prófanir því til staðfestingar, einkum með því að nota viðeigandi og 
fullgilta prófun í glasi. Ekki ætti eingöngu að styðjast við mat á sýru- eða basaforðanum til að ákveða 
að efni eða efnablöndur skuli ekki flokkast sem ætandi. 

Hættusetningar skulu valdar í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir:

H35 Mjög ætandi

— ef djúp vefjaskemmd kemur fram á heilbrigðri, óskaddaðri húð dýrs eftir váhrif af völdum 
efnis eða efnablöndu sem hefur verkað á húðina í allt að þrjár mínútur eða ef unnt er að segja 
fyrir um þá niðurstöðu.

H34 Ætandi

— ef djúp vefjaskemmd kemur fram á heilbrigðri, óskaddaðri húð dýrs eftir váhrif af völdum 
efnis eða efnablöndu sem hefur verkað á húðina í allt að fjórar klukkustundir eða ef unnt er að 
segja fyrir um þá niðurstöðu,

— lífræn vetnisperoxíð nema vísbendingar um hið gagnstæða liggi fyrir.

Aths.:

Ef flokkun grundvallast á niðurstöðum fullgiltrar prófunar í glasi skal velja H35 eða H34 eftir hæfni 
prófunaraðferðarinnar til að greina þarna á milli.

Ef flokkunin byggist eingöngu á mati á mjög lágu eða mjög háu sýrustigi skal nota H35.

      3.2.6. Ertandi

Efni og efnablöndur skulu flokkuð sem ertandi og merkt með tákninu „Xi“ og hættuábendingunni 
„ertandi“ í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir.

      3.2.6.1. Bólga í húð

Eftirfarandi hættusetning skal valin í samræmi við tilgreindar viðmiðanir:

H38 Ertir húð

— Efni og efnablöndur sem valda verulegri bólgu í húð, sem varir í að minnsta kosti 
24 klukkustundir, eftir allt að fjögurra klukkustunda váhrif sem eru ákvörðuð með kanínu í 
samræmi við húðertingarprófunina sem um getur í V. viðauka.

Bólga í húð telst veruleg:

a) ef meðalgildi niðurstöðutalnanna er 2 eða hærra, annaðhvort fyrir hörundsroða og 
brunaskorpumyndun eða bjúgmyndun, þegar reiknað er fyrir öll dýrin sem voru prófuð, 
eða

b) hafi prófanirnar í V. viðauka verið gerðar á þremur dýrum og ef meðalgildi 
niðurstöðutalnanna er jafnt og 2 eða hærra hjá tveimur eða fleiri dýrum, annaðhvort fyrir 
hörundsroða og brunaskorpumyndun eða bjúgmyndun, þegar reiknað er fyrir hvert dýr 
um sig.

Í báðum tilvikum ber að nota allar niðurstöðutölurnar úr hverjum aflestri (24, 48 og 72 klst.) 
þegar meðalgildi eru reiknuð út.

Bólga í húð telst einnig veruleg ef hún greinist hjá a.m.k. tveimur dýrum við lok 
athugunartímabilsins.  Taka skal tillit til sérstakra áhrifa, hvort sem þau eru ofvöxtur, hreistrun, 
upplitun, sprungumyndun, hrúðurmyndun eða hárlos.

(1) J.R. Young, M.J. How, A.P. Walker og W.M.H. Worth (1988), „Classification as corrosive or irritant to skin of preparations 
containing acidic or alkaline substances, without testing on animals“, Toxic. In Vitro 2(1): bls. 19–26.
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Einnig geta legið fyrir viðeigandi gögn úr dýrarannsóknum á váhrifum sem eru ekki 
bráð (sjá athugasemdir um H48, d-lið 2. liðar). Þessi gögn skipta máli ef sjáanleg áhrif 
eru sambærileg við þau sem lýst er hér að framan.

— Efni og efnablöndur sem valda verulegri bólgu í húð samkvæmt raunathugunum á 
mönnum eða við snögga, langvarandi eða endurtekna snertingu.

— Lífræn peroxíð nema vísbendingar um hið gagnstæða liggi fyrir.

Tilfinningarglöp:

Ekki er litið á tilfinningarglöp hjá mönnum af völdum snertingar pýretróíðvarnarefna við húð sem ertandi 
áhrif sem réttlæta flokkunina Xi; H38. Nota skal varnaðarsetninguna V24 með efnum sem vitað er að 
valda þessum áhrifum.

      3.2.6.2. Augnskemmdir

Eftirfarandi hættusetningar skulu valdar í samræmi við tilgreindar viðmiðanir:

H36 Ertir augu

— Efni og efnablöndur sem valda verulegum augnskemmdum ef þau eru borin í auga dýrsins 
og sem koma fram innan 72 klukkustunda eftir að dýrið varð fyrir váhrifunum og vara í að 
minnsta kosti 24 klukkustundir.

Augnskemmdir teljast verulegar ef meðalgildi niðurstöðutalna úr augnertingarprófuninni, sem um 
getur í V. viðauka, samsvara einhverjum eftirfarandi gilda:

— ógagnsæi hornhimnu: jafngildir eða er yfir 2 en undir 3,

— skemmdir á lithimnu: jafngilda eða eru yfir 1 en ekki yfir 1,5,

— roði í slímhúð augans: jafngildir eða er yfir 2,5,

— bjúgur í slímhúð augans (augnslímubjúgur): jafngildir eða er yfir 2,

eða, þegar prófunin, sem getið er í V. viðauka, hefur verið gerð á þremur dýrum, ef vefjaskemmdirnar 
í tveimur eða fleiri dýrum samsvara einhverjum fyrrgreindra gilda nema að því er varðar skemmd 
á lithimnu þar sem gildið á að vera jafnt og eða yfir 1 en undir 2 og fyrir roða í slímhúð augans þar 
sem gildið á að vera jafnt og eða yfir 2,5.

Í báðum tilvikum ber að nota allar niðurstöðutölurnar úr hverjum aflestri (24, 48 og 72 klst.) þegar 
meðalgildi eru reiknuð út.

— Efni og efnablöndur sem valda verulegum augnskemmdum samkvæmt reynslu hjá mönnum.

— Lífræn peroxíð nema vísbendingar um hið gagnstæða liggi fyrir.

H41 Hætta á alvarlegum augnskaða 

— Efni og efnablöndur sem valda alvarlegum augnskemmdum ef þau eru borin í auga dýrsins 
og sem koma fram innan 72 klukkustunda eftir að dýrið varð fyrir váhrifunum og vara í að 
minnsta kosti 24 klukkustundir.

Augnskemmdir teljast alvarlegar ef meðalgildi niðurstöðutalna úr augnertingarprófuninni, sem 
um getur í V. viðauka, samsvara einhverjum eftirfarandi gilda:

— ógagnsæi hornhimnu: jafngildir eða er yfir 3,

— skemmdir á lithimnu: yfir 1,5.

Í þeim tilvikum, þar sem prófunin hefur verið gerð á þremur dýrum, telst augnskemmdin alvarleg 
ef meðalgildið, sem er reiknað fyrir hvert dýr, er eitthvert af eftirfarandi:

— ógagnsæi hornhimnu: jafngildir eða er yfir 3,

— skemmdir á lithimnu: jafngilda 2.

Í báðum tilvikum ber að nota allar niðurstöðutölurnar úr hverjum aflestri (24, 48 og 72 klst.) þegar 
meðalgildi eru reiknuð út.
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Augnskemmdir teljast einnig alvarlegar ef þeirra gætir enn í lok athugunartímabilsins.

Augnskemmdir teljast einnig alvarlegar ef efnið eða efnablandan litar augun varanlega.

— Efni og efnablöndur sem valda alvarlegum augnskemmdum samkvæmt reynslu hjá mönnum.

Aths.:

Þegar efni eða efnablanda er flokkuð sem ætandi með setningunum H34 eða H35 er sú merking talin fela 

í sér hættuna á alvarlegum augnskemmdum og H41 er ekki tekin með á merkimiðann.

      3.2.6.3. Erting öndunarfæra

Eftirfarandi hættusetning skal valin í samræmi við tilgreindar viðmiðanir:

H37 Ertir öndunarfæri

Efni og efnablöndur sem valda alvarlegri ertingu í öndunarfærum samkvæmt:

 — raunathugunum á mönnum,

 — jákvæðum niðurstöðum úr viðeigandi dýraprófunum.

Athugasemdir um notkun H37:

Þegar raunathuganir á mönnum eru túlkaðar skal þess vandlega gætt að greint sé milli áhrifa sem leiða til 

flokkunar með H48 (sjá lið 3.2.4) og áhrifa sem leiða til flokkunar með H37. Áhrif, sem að jafnaði leiða 

til flokkunar með H37, geta gengið til baka og eru venjulega bundin við efri öndunarveg.

Jákvæðar niðurstöður úr viðeigandi dýraprófunum geta m.a. verið samkvæmt gögnum úr almennri 

eiturhrifaprófun, þ.m.t. vefjameinafræðigögn um öndunarfærin. Gögn úr mælingum á hægöndun í 

tilraunum má einnig nota til að meta ertingu í öndunarvegi.

      3.2.7. Ofnæmisvaldandi

      3.2.7.1. Ofnæmisvaldandi við innöndun

Efni og efnablöndur skal flokka sem ofnæmisvaldandi og tákna með „Xn“ og hættuábendingunni 

„Hættulegt heilsu“ ásamt hættusetningunni H42 í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir:

H42 Getur valdið ofnæmi við innöndun

 — ef vísbendingar eru um að efnið eða efnablandan geti kallað fram sérstakt ofnæmi í 

 öndunarfærum,

 — ef fyrir liggja jákvæðar niðurstöður úr viðeigandi dýraprófunum, eða

 — ef efnið er ísósýanat nema vísbendingar séu um að efnið valdi ekki ofnæmi í öndunarfærum.

Athugasemdir um notkun H42:

Vísbendingar hjá mönnum

Vísbendingar um að efnið eða efnablandan geti vakið sérstakt ofnæmi í öndunarfærum byggjast 

að jafnaði á reynslu hjá mönnum. Í þessu samhengi kemur ofnæmi að jafnaði fram sem asmi en 

önnur ofnæmisviðbrögð á borð við nefslímubólgu og lungnablöðrubólgu skulu einnig skoðuð. 

Sjúkdómsástandið hefur klínísk einkenni ofnæmissvörunar. Ekki er þó nauðsynlegt að sýna fram 

á gangvirki ónæmisviðbragða.

Þegar athugaðar eru vísbendingar um váhrif á menn er nauðsynlegt að ákvörðun um flokkun sé 

byggð á eftirfarandi, auk vísbendinga frá sjúkdómstilvikum:

— fjölda þeirra sem verða fyrir váhrifum,

— umfangi váhrifa.
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 Framangreindar vísbendingar geta verið:

 — sjúkrasaga og gögn úr viðeigandi prófunum á lungnastarfsemi í tengslum við váhrif af efninu, 
staðfest með öðrum vísbendingum, m.a.:

— efnið hefur svipaða byggingu og efni sem vitað er að valda ofnæmi í öndunarfærum,

— ónæmisprófun í lífi (t.d. pikkhúðprófun),

— ónæmisprófun í glasi (t.d. blóðvatnsgreining),

 — rannsóknir sem benda til annars sértæks verkunarmáta sem hefur ekki með ónæmi að gera, 
t.d. endurtekinnar, smávægilegrar ertingar, lyfjafræðilegrar verkunar, eða

 — jákvæðar niðurstöður úr berkjuáreitisprófun með efninu sem gerð er í samræmi við 
viðurkenndar viðmiðunarreglur um ákvörðun sérstakrar ofurnæmissvörunar.

Sjúkrasagan ætti að ná yfir bæði heilsufarssögu og atvinnusögu til að unnt sé að sýna fram á 
tengsl milli váhrifa af tilteknu efni eða efnablöndu og myndunar ofnæmis í öndunarfærum. Meðal 
upplýsinga, sem hér skipta máli, eru þættir sem magna sjúkdómseinkennin, bæði á heimili og 
vinnustað, upphaf og framgangur sjúkdómsins, fjölskyldusaga og heilsufarssaga sjúklingsins. 
Heilsufarssagan ætti einnig að ná til annarra kvilla af völdum ofnæmis eða í öndunarvegi allt frá 
bernsku, svo og reykingavenja.

Jákvæðar niðurstöður úr berkjuáreitisprófunum teljast nógu góðar vísbendingar til að byggja 
megi flokkun á þeim einum. Það er hins vegar vitað að margar af þeim rannsóknum, sem taldar 
eru upp hér að framan, hafa þegar verið gerðar.

Ekki ber að merkja efni með hættusetningunni H42 ef það kallar aðeins fram asmaeinkenni 
vegna ertingar hjá fólki með ofursvörun í berkjum.

Rannsóknir á dýrum

Gögn úr prófunum, sem kunna að benda til þess að efni eða efnablöndur geti valdið ofnæmi í 
mönnum við innöndun, eru m.a.:

— IgE-mælingar (t.d. í músum), eða

— sértæk lungnasvörun í naggrísum.

      3.2.7.2. Veldur ofnæmi í snertingu við húð.

Efni og efnablöndur skal flokka sem ofnæmisvaldandi og tákna með „Xi“ og hættuábendingunni 
„ertandi“ ásamt hættusetningunni H43 í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir:

H43 Getur valdið ofnæmi í snertingu við húð

  — ef reynslan sýnir að efnið eða efnablandan hafa valdið ofnæmi í snertingu við húð hjá 
  talsverðum fjölda manna, eða

  — ef fyrir liggja jákvæðar niðurstöður úr viðeigandi dýraprófunum.

  Athugasemdir um notkun H43:

 Vísbendingar hjá mönnum

 Eftirfarandi vísbendingar (byggðar á reynslu) nægja til að flokka efni eða efnablöndu með H43:

 — jákvæð gögn úr viðeigandi plástursprófunum, að jafnaði á fleiri en einni húðsjúkdómadeild, 
  eða

  — faraldsfræðilegar rannsóknir sem sýna að efnið eða efnablandan hefur valdið exemi vegna 
  snertiofnæmis. Sérstakan gaum skal gefa aðstæðum þar sem dæmigerð einkenni koma fram 
  hjá hlutfallslega mörgum þeirra sem verða fyrir váhrifum, jafnvel þótt tilvikin séu fá, eða

 — gögnin eru jákvæð úr tilraunarannsóknum á mönnum (sjá einnig lið 3.1.1).

 Eftirtalið er nægilegt til að flokka efni með H43 þegar fyrir liggja viðbótarvísbendingar:

  — einangruð dæmi um exem vegna snertiofnæmis, eða

  — faraldsfræðilegar rannsóknir þar sem hending, kerfisbundin skekkja eða óskýrt orsakasamhengi 
  hefur ekki verið útilokað svo að fullnægjandi þyki.
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 Viðbótarvísbendingar geta verið:

  — gögn úr dýraprófunum sem gerðar eru í samræmi við gildandi viðmiðunarreglur þar sem 
  niðurstöðurnar fullnægja ekki viðmiðununum í þættinum um rannsóknir á dýrum en komast 
  nægilega nálægt því til að teljast marktækar, eða

  — gögn sem byggjast á óstöðluðum aðferðum, eða

  — viðeigandi tengsl milli byggingar efnis og virkni.

 Rannsóknir á dýrum

 Jákvæðar niðurstöður úr viðeigandi dýraprófunum eru sem hér segir:

  — ef notuð er ónæmisglæðaprófunin fyrir húðnæmingu, sem um getur í V. viðauka, eða aðrar 
  ónæmisglæðaprófanir telst svörun jákvæð ef hún kemur fram hjá a.m.k. 30% 
  tilraunadýranna,

  — fyrir hvers kyns aðrar prófunaraðferðir telst svörun jákvæð ef hún kemur fram hjá a.m.k. 
  15% tilraunadýranna.

      3.2.7.3. Ónæmistengd  snertiþina

Sum þeirra efna eða efnablandna, sem fullnægja viðmiðunum fyrir H42, kunna einnig að valda 
ónæmistengdri snertiþinu. Í slíkum tilvikum ber að veita upplýsingar um snertiþinu með viðeigandi 
varnaðarsetningum, venjulega V24 og V36/37, og í öryggisleiðbeiningunum.

Þegar efni eða efnablöndur kalla fram merki um ónæmistengda snertiþinu en uppfylla ekki viðmiðanir 
fyrir H42 ber að íhuga hvort rétt sé að flokka þau með H43.

Ekki er til viðurkennt dýralíkan sem nota má til að sanngreina efni sem valda ónæmistengdri snertiþinu. 
Flokkunin hlýtur því að jafnaði að byggjast á vísbendingum hjá mönnum sem eru svipaðar þeim sem 
eiga við um ofnæmi í snertingu við húð (H43).

      3.2.8. Aðrir eiturefnafræðilegir eiginleikar

Efni og efnablöndur, sem eru flokkuð skv. liðum 2.2.1 til 3.2.7 og/eða 4. og 5. lið, skulu merktar með 
viðbótarhættusetningum í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir (sem byggjast á fenginni reynslu við 
samantekt I. viðauka):

H29 Myndar eitraðar lofttegundir í snertingu við vatn

Fyrir efni og efnablöndur sem í snertingu við vatn eða rakt loft mynda mjög eitraðar eða eitraðar 
lofttegundir sem gætu verið í hættulega miklu magni, t.d. álfosfíð og fosfórpentasúlfíð.

H31 Myndar eitraða lofttegund í snertingu við sýru

Fyrir efni og efnablöndur sem hvarfast við sýru og mynda eitraðar lofttegundir í hættulega miklu 
magni, t.d. natríumhýpóklórít og baríumpólýsúlfíð. Fyrir efni til almennra nota ber fremur að nota 
V50 (má ekki blanda með ... (efni tilgreint af framleiðanda)).

H32 Myndar mjög eitraða lofttegund í snertingu við sýru

Fyrir efni og efnablöndur sem hvarfast við sýru og mynda mjög eitraðar lofttegundir í hættulegu 
magni, t.d. sölt vetnissýaníðs og natríumasíð. Fyrir efni til almennra nota ber fremur að nota V50 
(má ekki blanda með ... (efni tilgreint af framleiðanda)).

H33 Hætta á heilsutjóni eykst við reglubundna notkun

Fyrir efni og efnablöndur sem líklegt er að safnist fyrir í líkamanum og geta verið varhugaverð en 
réttlæta þó ekki notkun H48.

Athugasemdir um notkun þessara hættusetninga er að finna í lið 4.2.3.3, að því er varðar efni, og 
í hluta A.3 í V. viðauka við tilskipun 1999/45/EB að því er varðar efnablöndur.

H64 Getur skaðað brjóstmylkinga

Fyrir efni og efnablöndur sem líkami móður tekur upp og geta haft áhrif á mjólkurmyndun eða 
verið í brjóstamjólk (einnig sem umbrotsefni) í nægilega miklu magni til að geta stofnað heilsu 
brjóstmylkings í hættu.
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Athugasemdir um notkun þessara hættusetninga er að finna í lið 4.2.3.3, að því er varðar efni, og 
í hluta A.4 í V. viðauka við tilskipun 1999/45/EB að því er varðar efnablöndur.

H66 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð

Fyrir efni og efnablöndur sem geta valdið óæskilegum þurrki, flögnun eða sprungum í húð en sem 
uppfylla ekki viðmiðanirnar fyrir H38 sem grundvallast á:

— raunathugun eftir hefðbundna meðhöndlun og notkun, eða 

— viðeigandi vísbendingum varðandi áætluð áhrif þeirra á húð.

Sjá einnig liði 1.6 og 1.7.

H67 Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima 

Fyrir rokgjörn efni og efnablöndur sem innihalda slík efni og draga greinilega úr starfsemi 
miðtaugakerfisins við innöndun og sem hafa ekki þegar verið flokkuð með tilliti til bráðra 
eiturhrifa við innöndun (H20, H23, H26, H68/20, H39/23 eða H39/26). 

Styðjast má við eftirfarandi vísbendingar:

a) gögn úr rannsóknum á dýrum sem sýna greinileg merki um skerta starfsemi miðtaugakerfisins, 
eins og sljóleika, svefnhöfgi, skort á samhæfingu (þ.m.t. skort á viðbragðinu til að fá dýrið 
aftur í upprétta stöðu) og hreyfiglöp, annaðhvort:

— við styrkleika sem er ekki meiri en 20 mg á lítra þegar váhrifin vara í 4 klst., eða

— þar sem hlutfallið milli styrksins með merkjanleg áhrif í ≤ 4 klst. og gufumettunarstyrksins 
við 20 °C er ≤ 1/10;

b) reynsla af áhrifum hjá mönnum (þ.e. sljóleiki, syfja, skert árvekni, viðbragðaleysi, skortur á 
samhæfingu og svimi) úr vel skjalfestum skýrslum þar sem váhrifaskilyrði eru sambærileg 
við þau áhrif sem eru tilgreind að framan fyrir dýr. 

Sjá einnig liði 1.6 og 1.7.

Aðrar viðbótarhættusetningar er að finna í lið 2.2.6.

      4. FLOKKUN Á GRUNDVELLI SÉRSTAKRA ÁHRIFA Á HEILBRIGÐI MANNA

      4.1. Inngangur

      4.1.1. Í þessum kafla er lýsing á aðferðinni fyrir flokkun efna sem geta haft þau áhrif sem um getur hér fyrir 
aftan. Sjá lið 4.2.4 að því er varðar efnablöndur.

      4.1.2. Ef framleiðandi, dreifingaraðili eða innflytjandi hefur upplýsingar á reiðum höndum sem sýna að flokka 
og merkja beri tiltekið efni í samræmi við viðmiðanirnar í liðum 4.2.1, 4.2.2 eða 4.2.3 ber honum 
að merkja efnið til bráðabirgða í samræmi við þessar viðmiðanir á grundvelli mats lögbærs aðila á 
vísbendingunum.

      4.1.3. Framleiðandanum, dreifingaraðilanum eða innflytjandanum ber að senda, eins fljótt og auðið er, 
samantekt um öll gögn, sem máli skipta, til eins aðildarríkis þar sem efnið er markaðssett.  Gögn, sem 
skipta máli í þessu samhengi, eru einkum allar fyrirliggjandi, birtar og óbirtar upplýsingar sem krafist 
er við viðeigandi flokkun viðkomandi efnis á grundvelli eðliseiginleika þess í samræmi við þá flokka 
sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 2. gr. og í samræmi við viðmiðanirnar í þessum viðauka. Framlagða 
samantektin skal innihalda heimildaskrá með öllum tilvísunum, sem máli skipta, ásamt öllum óbirtum 
gögnum sem máli skipta.

      4.1.4. Ef framleiðandinn, dreifingaraðilinn eða innflytjandinn hafa ný gögn sem skipta máli fyrir flokkun og 
merkingu efnis í samræmi við viðmiðanirnar í liðum 4.2.1, 4.2.2 eða 4.2.3 ber honum enn fremur að 
senda þau eins fljótt og auðið er til eins aðildarríkis þar sem efnið er markaðssett.
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      4.1.5. Til að koma á sem fyrst samhæfðri flokkun í bandalaginu samkvæmt málsmeðferð sem er skilgreind í 
28. gr. þessarar tilskipunar ber aðildarríkjum, sem hafa upplýsingar sem réttlæta skipun efnisins í einn 
þessara flokka, óháð því hvort þau koma frá framleiðandanum eða ekki, að senda slíkar upplýsingar með 
tillögum um flokkun og merkingu til framkvæmdastjórnarinnar eins fljótt og auðið er.

Framkvæmdastjórnin sendir tillögur um flokkun og merkingu, sem henni berast, til hinna aðildarríkjanna. 
Aðildarríki getur beðið framkvæmdastjórnina um að senda sér gögn sem henni berast.

Ef aðildarríki hefur gilda ástæðu til að ætla að tillögur um flokkun og merkingu séu ekki réttar að því 
er varðar krabbameinsvaldandi áhrif, stökkbreytandi áhrif eða skaðleg áhrif á æxlun ber því að tilkynna 
framkvæmdastjórninni það.

      4.2. Viðmiðanir fyrir flokkun, hættuábendingar og val á hættusetningum

      4.2.1. Krabbameinsvaldandi efni

Að því er varðar flokkun og merkingu og með hliðsjón af núverandi þekkingu er slíkum efnum skipt í 
þrjá flokka:

1. flokkur

Efni sem vitað er að valda krabbameini í mönnum. Nægar vísbendingar liggja fyrir til að unnt sé að 
staðfesta orsakatengsl milli váhrifa efnisins á menn og krabbameinsmyndunar.

2. flokkur

Efni sem líta ber svo á að valdi krabbameini í mönnum. Nægar vísbendingar liggja fyrir sem gefa 
sterklega til kynna að váhrif efnisins á menn geti valdið krabbameini og eru yfirleitt grundvallaðar á:

— viðeigandi langtímarannsóknum á dýrum,

— öðrum upplýsingum sem skipta máli.

3. flokkur

Efni sem eru hugsanlega krabbameinsvaldandi en nægilegar upplýsingar liggja þó ekki fyrir um þau til 
að fullnægjandi mat geti farið fram. Viðeigandi dýrarannsóknir hafa leitt í ljós nokkrar vísbendingar en 
þær nægja ekki til að skipa efninu í 2. flokk.

      4.2.1.1. Notuð eru eftirfarandi tákn og sérstakar hættusetningar:

1. og 2. flokkur:

Efni, sem sett eru í 1. eða 2. flokk krabbameinsvalda, fá táknið „T“ og hættusetninguna

H45 Getur valdið krabbameini

Fyrir efni og efnablöndur sem hafa eingöngu í för með sér hættu á krabbameini við innöndun, t.d. í formi 
ryks, gufu eða reyks (annar váhrifamáti, t.d. við inntöku eða í snertingu við húð, hefur ekki í för með sér 
neina hættu á krabbameini), ber á hinn bóginn að nota táknið „T“ og hættusetninguna:

H49 Getur valdið krabbameini við innöndun

3. flokkur

Efni, sem sett eru í 3. flokk krabbameinsvalda, fá táknið „Xn“ og hættusetninguna

H40 Getur hugsanlega valdið krabbameini 
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      4.2.1.2. Athugasemdir um flokkun krabbameinsvaldandi efna

Efni er skipað í 1. flokk á grundvelli faraldsfræðilegra upplýsinga en skipun í 2. og 3. flokk grundvallast 
einkum á niðurstöðum dýratilrauna.

Ef flokka á efni sem krabbameinsvald í 2. flokki skulu annaðhvort liggja fyrir jákvæðar niðurstöður 
úr rannsóknum á tveimur dýrategundum eða skýrar, jákvæðar niðurstöður úr rannsóknum á einni 
dýrategund, studdar frekari vísbendingum, svo sem gögnum um erfðaeiturhrif, gögnum úr efnaskipta- 
eða lífefnafræðilegum rannsóknum, gögnum um framköllun góðkynjaðra æxla, gögnum um einkenni 
í efnabyggingu sem svipar til einkenna annarra þekktra krabbameinsvalda eða upplýsingum úr 
faraldsfræðirannsóknum sem benda til tengsla.

3. flokkur skiptist í tvo undirflokka:

a) efni sem hafa verið rannsökuð vandlega en upplýsingar um æxlisframkallandi áhrif eru ekki nægar til 
að unnt sé að skipa þeim í 2. flokk.  Ekki er búist við að viðbótarrannsóknir veiti frekari upplýsingar 
sem varða flokkun;

b) efni sem hafa ekki verið rannsökuð nægilega. Fyrirliggjandi upplýsingar eru ófullnægjandi en 
benda til þess að efnið sé varhugavert mönnum. Flokkunin er til bráðabirgða. Frekari rannsóknir eru 
nauðsynlegar áður en hægt er að taka endanlega ákvörðun.

Ef greina skal milli 2. og 3. flokks skipta eftirtalin rök máli þar eð þau draga úr mikilvægi æxla sem eru 
framkölluð með tilraunum með hliðsjón af hugsanlegum váhrifum fyrir menn. Þessi rök, einkum þegar 
þau koma öll saman, leiða í flestum tilvikum til skipunar í 3. flokk jafnvel þótt æxli hafi verið kölluð 
fram í dýrum:

— krabbameinsvaldandi áhrif koma aðeins fram við mjög stóra skammta sem eru stærri en 
„hámarksþolsskammtur“. Hámarksþolsskammtur einkennist af eiturhrifum sem hafa í för með 
sér líkamlegar breytingar, t.d. um 10% afturkipp í þyngdaraukningu, enda þótt þau stytti ekki 
hámarksævilengd dýrsins,

— myndun æxla, einkum við stóra skammta, er aðeins í sérstökum líffærum tiltekinna tegunda sem 
vitað er að hættir til umfangsmikillar sjálfkrafa æxlismyndunar,

— myndun æxla, aðeins á inngjafarstað, í mjög viðkvæmum prófunarkerfum (t.d. þegar tiltekin 
efnasambönd með staðbundna virkni eru sett undir húð eða í kviðarhol) ef áhrif á marklíffærið skipta 
ekki máli fyrir menn,

— ef erfðaeiturhrif koma ekki fram í skammvinnum prófunum í lífi og í glasi,

— ef til staðar er afleiddur verkunarmáti sem í reynd leiðir í ljós hvenær áhrifin teljast koma fram við 
tiltekna skammtastærð (t.d. hormónaáhrif á marklíffæri eða á gangvirki lífeðlisfræðilegra stjórnkerfa 
og langtímaörvuð frumufjölgun),

— ef til er gangvirki sem stýrir æxlismyndun hjá tiltekinni tegund (t.d. með tilteknum efnaskiptaferlum) 
og skiptir ekki máli fyrir menn.

Ef greina skal milli 3. flokks og óflokkaðra efna skipta þau rök máli sem sýna að ekki er ástæða til að 
hafa áhyggjur af áhrifum efnanna á heilsu manna. 

— ekki skal skipa efni í neinn flokkanna ef myndunarmáti æxla, sem koma fram við tilraunir, er þekktur 
með vissu og traustar vísbendingar liggja fyrir um að þetta ferli verði ekki yfirfært á menn,

— ef einu fyrirliggjandi upplýsingarnar um æxli varða lifraræxli í tilteknum viðkvæmum músarstofnum, 
án nokkurra frekari vísbendinga, er ekki unnt að skipa efninu í neinn flokkanna,

— sérstaka athygli skal veita tilvikum þar sem einu fyrirliggjandi upplýsingarnar um æxli varða æxli 
sem finnast á stöðum og í stofnum þar sem vitað er að þau myndast oft og sjálfkrafa.

      4.2.2. Stökkbreytandi efni

      4.2.2.1. Að því er varðar flokkun og merkingu og með tilliti til núverandi þekkingar er slíkum efnum skipt í þrjá 
flokka:
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1. flokkur

Efni sem vitað er að valda stökkbreytingum í mönnum.

Nægar vísbendingar liggja fyrir til að unnt sé að staðfesta orsakatengsl milli váhrifa efnisins á menn og 
arfgengs skaða á erfðaefni.

2. flokkur

Efni sem líta ber svo á að valdi stökkbreytingum í mönnum.

Nægar vísbendingar liggja fyrir sem gefa sterklega til kynna að váhrif efnisins á menn geti valdið 
arfgengum skaða á erfðaefni og eru yfirleitt grundvallaðar á:

— viðeigandi rannsóknum á dýrum,

— öðrum upplýsingum sem skipta máli.

3. flokkur

Efni sem ástæða er til að ætla að séu varhugaverð fyrir menn vegna hugsanlegra, stökkbreytandi áhrifa. 
Viðeigandi rannsóknir á stökkbreytandi áhrifum hafa leitt í ljós nokkrar vísbendingar en þær nægja ekki 
til að skipa efninu í 2. flokk.

      4.2.2.2. Notuð eru eftirfarandi tákn og sérstakar hættusetningar:

1. og 2. flokkur:

Efni sem flokkuð eru sem stökkbreytandi í 1. eða 2. flokki fá táknið „T“ og hættusetninguna

H46 Getur valdið arfgengum skaða

3. flokkur

Efni sem flokkuð eru sem stökkbreytandi í 3. flokki fá táknið „Xn“ og hættusetninguna

H68 Getur valdið varanlegu heilsutjóni

      4.2.2.3. Athugasemdir um flokkun stökkbreytandi efna

Skilgreining hugtaka:

Stökkbreyting er varanleg breyting á magni eða efnagerð erfðaefnis í lífveru sem leiðir til breytinga 
á svipfarseiginleikum lífverunnar. Breytingarnar ná ýmist til eins gens, genahóps eða heils litnings. 
Áhrif, sem ná til stakra gena, geta stafað af áhrifum á einstaka DNA-basa (punktbreytingar) eða af 
miklum breytingum, þ.m.t. úrfellingu, innan gens. Áhrif á heila litninga geta komið fram í breytingu á 
byggingu þeirra eða fjölda. Stökkbreyting í kímfrumum lífvera, sem fjölga sér með kynæxlun, getur erfst 
til afkvæmis. Stökkbreytivaldur er efni sem eykur tíðni stökkbreytinga.

Athygli er vakin á því að efni eru flokkuð sem stökkbreytivaldar með tiltekinni tilvísun til arfgengs skaða 
á erfðaefni. Yfirleitt er þó einnig litið á niðurstöður, sem leiða til þess að efnum er skipað í 3. flokk: 
„framköllun atburða í líkamsfrumum sem hafa erfðafræðilegt gildi“, sem vísbendingu um að efnið geti 
hugsanlega verið krabbameinsvaldandi.

Stöðugt er unnið að þróun aðferða fyrir prófun á stökkbreytandi áhrifum. Sem stendur skortir enn allar 
staðlaðar aðferðarlýsingar og matsviðmiðanir fyrir margar nýjar prófanir. Við mat á upplýsingum um 
stökkbreytandi eiginleika verður að taka tillit til þess hversu vel er staðið að prófununum og hvernig 
fullgildingu prófunaraðferðanna er háttað.

1. flokkur

Ef skipa á efni í 1. flokk þurfa að liggja fyrir jákvæðar niðurstöður úr faraldsfræðilegum rannsóknum 
á stökkbreytingum í mönnum. Dæmi um slík efni eru enn óþekkt. Viðurkennt er að gífurlega erfitt er 
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að fá áreiðanlegar niðurstöður úr rannsóknum á útbreiðslu stökkbreytinga í mönnum eða hugsanlegri 
aukningu á tíðni þeirra.

2. flokkur

Ef skipa á efni í 2. flokk þurfa að liggja fyrir jákvæðar niðurstöður úr prófunum sem sýna fram á 
a) stökkbreytandi áhrif eða b) annars konar víxlverkun milli frumna, sem skiptir máli fyrir stökkbreytandi 
áhrif, í kímfrumum spendýra í lífi eða c) stökkbreytandi áhrif í líkamsfrumum spendýra í lífi ásamt 
skýrum vísbendingum um að efnið eða umbrotsefni, sem máli skipta, nái til kímfrumnanna.

Með hliðsjón af skipun í 2. flokk eiga nú eftirfarandi aðferðir við:

2 a) Prófun á stökkbreytandi áhrifum í kímfrumum í lífi:

 — prófun með tilliti til stökkbreytinga í tilteknu genasæti,

 —  prófun með tilliti til arfgengrar litningayfirfærslu,

 —  prófun með tilliti til ríkjandi, banvænna stökkbreytinga.

Með þessum prófunum er unnt að skera úr um hvort afkvæmi hefur í raun orðið fyrir áhrifum eða hvort 
galli sé í fóstri sem er að þroskast.

2 b) Prófanir í lífi sem sýna fram á víxlverkun við kímfrumur sem máli skiptir (yfirleitt DNA):

 — prófun til að sýna fram á litningafrávik, sem eru greind með frumuerfðafræðilegri greiningu, 
 m.a. mislitnun sem orsakast af röngum aðskilnaði litninga,

 — prófun til að sýna fram á víxl milli systurlitninga (SCE),

 — prófun til að sýna fram á ófyrirséða DNA-nýmyndun (UDS),

 — prófun til að sýna fram á (samgild) tengsl stökkbreytivalds við DNA í kímfrumu,

 — prófun til að sýna fram á annars konar skaða á DNA.

Vísbendingarnar, sem fást með þessum prófunum, eru meira eða minna óbeinar í eðli sínu. Jákvæðar 
niðurstöður úr þessum prófunum eru að öllu jöfnu studdar jákvæðum niðurstöðum úr prófunum í lífi 
á stökkbreytandi áhrifum í líkamsfrumum spendýra eða manna (sjá 3. flokk, einkum aðferðir í a-lið 
3. liðar). 

2 c)  Prófanir í glasi sem sýna stökkbreytandi áhrif í líkamsfrumum spendýra (sjá a-lið 3. liðar) 
ásamt aðferðum sem varða eiturefnaferli eða öðrum aðferðum sem gera kleift að sýna fram á að 
efnasambandið eða umbrotsefnið, sem máli skiptir, nái til kímfrumnanna.

Að því er varðar b- og c-liði 2. liðar má líta á jákvæðar niðurstöður úr hýsilháðri prófun eða staðfestingu 
á ótvíræðum áhrifum með prófunum í glasi sem frekari vísbendingar.

3. flokkur

Ef skipa á efni í 3. flokk þurfa að liggja fyrir jákvæðar niðurstöður úr prófunum sem sýna fram á 
a) stökkbreytandi áhrif eða b) annars konar víxlverkun milli frumna, sem skiptir máli fyrir stökkbreytandi 
áhrif, í líkamsfrumum spendýra í lífi. Einkum hið síðarnefnda er að öllu jöfnu stutt jákvæðum niður-
stöðum úr prófunum á stökkbreytandi áhrifum í glasi.

Að því er varðar áhrif á líkamsfrumur í lífi eiga eftirfarandi aðferðir við nú:

3 a) Prófun á stökkbreytandi áhrifum í líkamsfrumum í lífi:

 — beinmergssmákjarnaprófun eða metafasagreining,

 — metafasagreining eitilfrumna í blóði,

 — músablettaprófun (litabreytingar í feldi músar).
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3 b) Prófanir á DNA-víxlverkun í líkamsfrumum í lífi:

 — prófun til að sýna fram á víxl milli systurlitninga í líkamsfrumum,

 — prófun til að sýna fram á ófyrirséða DNA-nýmyndun í líkamsfrumum,

 — prófun til að sýna fram á (samgild) tengsl stökkbreytivalds við DNA í líkamsfrumu,

 — prófun til að sýna fram á skaða á DNA, t.d. með basískri skolun, í líkamsfrumum.

Efni, sem gefur jákvæðar niðurstöður í einungis einni eða fleiri prófunum á stökkbreytandi áhrifum í 
glasi, skal að öllu jöfnu ekki flokkað. Þó er eindregið hvatt til frekari rannsókna á þeim með prófunum í 
lífi. Í undantekningartilvikum, t.d. þegar um er að ræða efni sem sýnir sterka svörun í nokkrum prófunum 
í glasi án þess að fyrir liggi gögn, sem skipta máli, úr prófunum í glasi og ef efninu svipar til þekktra 
stökkbreytandi eða krabbameinsvaldandi efna, kemur til greina að skipa efninu í 3. flokk.

      4.2.3. Efni sem hafa skaðleg áhrif á æxlun

      4.2.3.1. Að því er varðar flokkun og merkingu og með tilliti til núverandi þekkingar er slíkum efnum skipt í þrjá 
flokka:

1. flokkur

Efni sem vitað er að skerða frjósemi í mönnum

Nægar vísbendingar liggja fyrir til að unnt sé að staðfesta orsakatengsl milli váhrifa, sem menn verða 
fyrir, af efninu og skertrar frjósemi.

Efni sem vitað er að hafa skaðleg áhrif á þroskun hjá mönnum

Nægar vísbendingar liggja fyrir til að unnt sé að staðfesta orsakatengsl milli váhrifa efnisins á menn og 
skaðlegra áhrifa á þroskun afkvæmanna síðar.

2. flokkur

Efni sem líta ber svo á að skerði frjósemi hjá mönnum

Nægar vísbendingar liggja fyrir sem gefa sterklega til kynna að váhrif efnisins á menn geti valdið skertri 
frjósemi og eru yfirleitt grundvallaðar á:

— skýrum niðurstöðum úr rannsóknum á dýrum sem sýna að efnið veldur skertri frjósemi án þess að 
eiturhrif komi fram eða að efnið valdi skertri frjósemi við því sem næst sömu skammtastærð og 
önnur eiturhrif án þess að vera ósértæk afleiðing þeirra,

— öðrum upplýsingum sem skipta máli.

Efni sem líta ber svo á að hafi skaðleg áhrif á þroskun hjá mönnum

Nægar vísbendingar liggja fyrir sem gefa sterklega til kynna að váhrif efnisins á menn geti haft skaðleg 
áhrif á þroskun og eru yfirleitt grundvallaðar á:

— skýrum niðurstöðum úr viðeigandi rannsóknum á dýrum þar sem komið hafa fram áhrif á afkvæmin 
án þess að vart hafi orðið verulegra eiturhrifa á móður eða við því sem næst sömu skammtastærð og 
kallar fram önnur eiturhrif án þess að vera ósértæk afleiðing þeirra,

— öðrum upplýsingum sem skipta máli.
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3. flokkur

Efni sem hugsanlega skerða frjósemi hjá mönnum

Úrskurðurinn grundvallast yfirleitt á:

— niðurstöðum úr viðeigandi rannsóknum á dýrum sem gefa nægar vísbendingar til að vekja sterkan 
grun um skerta frjósemi án annarra eiturhrifa eða um skerta frjósemi við því sem næst sömu 
skammtastærð og veldur öðrum eiturhrifum þótt hún sé ekki ósértæk afleiðing þeirra eiturhrifa, en 
vísbendingarnar nægja þó ekki til að efninu verði skipað í 2. flokk,

— öðrum upplýsingum sem skipta máli.

Efni sem eru varhugaverð fyrir menn vegna hugsanlegra, skaðlegra áhrifa á þroskun

Úrskurðurinn grundvallast yfirleitt á:

— niðurstöðum úr viðeigandi rannsóknum á dýrum sem gefa nægar vísbendingar til að vekja sterkan 
grun um skaðleg áhrif á þroskun án verulegra eiturhrifa á móður eða um skaðleg áhrif á þroskun við 
því sem næst sömu skammtastærð og veldur öðrum eiturhrifum þótt skaðlegu áhrifin á þroskun séu 
ekki ósértæk afleiðing þeirra, en vísbendingarnar nægja þó ekki til að efninu verði skipað í 2. flokk,

— öðrum upplýsingum sem skipta máli.

      4.2.3.2. Notuð eru eftirfarandi tákn og sérstakar hættusetningar:

1. flokkur

fyrir efni sem skerða frjósemi í mönnum:

Efni, sem eru sett í 1. flokk æxlunarskaðvalda, fá táknið „T“ og hættusetninguna

H60 Getur dregið úr frjósemi 

fyrir efni sem hafa skaðleg áhrif á þroskun:

Efni, sem eru sett í 1. flokk æxlunarskaðvalda, fá táknið „T“ og hættusetninguna

H61 Getur skaðað barn í móðurkviði 

2. flokkur

fyrir efni sem líta ber svo á að skerði frjósemi hjá mönnum:

Efni, sem eru sett í 2. flokk æxlunarskaðvalda, fá táknið „T“ og hættusetninguna

H60 Getur dregið úr frjósemi 

fyrir efni sem líta ber svo á að hafi skaðleg áhrif á þroskun hjá mönnum:

Efni, sem eru sett í 2. flokk æxlunarskaðvalda, fá táknið „T“ og hættusetninguna

H61 Getur skaðað barn í móðurkviði 

3. flokkur

fyrir efni sem hugsanlega skerða frjósemi hjá mönnum:

Efni, sem eru sett í 3. flokk æxlunarskaðvalda, fá táknið „Xn“ og hættusetninguna
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H62 Getur hugsanlega dregið úr frjósemi

fyrir efni sem eru varhugaverð fyrir menn vegna hugsanlegra, skaðlegra áhrifa á þroskun:

Efni, sem eru sett í 3. flokk æxlunarskaðvalda, fá táknið „Xn“ og hættusetninguna

H63 Getur hugsanlega skaðað barn í móðurkviði.

      4.2.3.3. Athugasemdir um flokkun efna sem hafa skaðleg áhrif á æxlun

Undir skaðleg áhrif á æxlun fellur skert æxlunarstarfsemi eða -geta karla og kvenna og óarfgeng, skaðleg 
áhrif á afkvæmi. Þessum áhrifum má skipta í tvo meginflokka, 1) áhrif á frjósemi karla eða kvenna og 
2) skaðleg áhrif á þroskun.

1 Áhrif á frjósemi karla eða kvenna ná yfir skaðleg áhrif á kynhvöt, kynhegðun, alla þætti sáðfrumu- 
eða eggfrumumyndunar eða á hormónastarfsemi eða lífeðlisfræðilega svörun sem geta haft áhrif 
á frjóvgunarhæfni, sjálfa frjóvgunina eða þroskun frjóvgaðs eggs fram að bólfestu og að henni 
meðtalinni.

2 Skaðleg áhrif á þroskun ná í víðasta skilningi yfir öll áhrif sem raska eðlilegri þroskun, jafnt fyrir 
sem eftir fæðingu. Undir þetta hugtak falla bæði áhrif sem koma fram fyrir og eftir fæðingu. Þar 
með eru talin skaðleg áhrif á fósturvísi og fóstur á borð við skertan líkamsþunga, seinkun vaxtar 
og þroska, skaðleg áhrif á líffæri, dauða, fósturlát, galla á líkamsbyggingu (vansköpun), galla í 
líkamsstarfsemi, galla sem koma fram um og eftir fæðingu og skertan, andlegan eða líkamlegan 
þroska eftir fæðingu fram að eðlilegum kynþroska og að honum meðtöldum.

Þau efni skulu sett í flokk æxlunarskaðvalda sem hafa eðlislæga eða sértæka eiginleika sem kalla fram 
skaðleg áhrif á æxlun. Ekki skal skipa efnum í þennan flokk ef slík áhrif koma eingöngu fram sem 
ósértæk afleiðing annarra eiturhrifa. Varhugaverðust eru þau efni sem hafa skaðleg áhrif á æxlun við 
váhrif af því umfangi sem kallar ekki fram önnur merki um eiturhrif.

Efni er skipað í 1. flokk vegna áhrifa á frjósemi og/eða vegna skaðlegra áhrifa á þroskun á grundvelli 
faraldsfræðilegra upplýsinga. Efni er skipað í 2. eða 3. flokk aðallega á grundvelli upplýsinga úr 
dýratilraunum. Gögn úr rannsóknum í glasi eða rannsóknir á fuglseggjum teljast til „viðbótarvísbendinga“ 
og geta aðeins orðið undirstaða flokkunar í undantekningartilvikum ef gögn úr rannsóknum í lífi vantar.

Eins og raunin er um flest önnur eiturhrif er ráð fyrir því gert að neðan tiltekinna viðmiðunarmarka 
verði skaðlegra áhrifa ekki vart frá þeim efnum sem hafa skaðleg áhrif á æxlun. Jafnvel þótt sýnt hafi 
verið fram á greinileg áhrif í rannsóknum á dýrum kann það að hafa litla þýðingu fyrir menn vegna 
þeirra skammta sem notaðir voru, t.d. þegar áhrifin hafa eingöngu komið fram við stóra skammta eða 
þegar verulegur munur er á eiturefnaferlum eða íkomuleiðin hentar ekki. Af þessum eða öðrum áþekkum 
ástæðum kann að vera rétt að skipa efnunum í 3. flokk eða flokka þau alls ekki.

Í V. viðauka tilskipunarinnar er tilgreind markprófun fyrir efni sem hafa lítil eiturhrif. Ef inntekinn 
skammtur, sem er a.m.k. 1000 mg/kg, framkallar engin merki um skaðleg áhrif á æxlun má líta svo á að 
rannsóknir við aðrar skammtastærðir séu óþarfar. Ef fyrir liggja gögn úr rannsóknum, sem gerðar hafa 
verið með stærri skömmtum en 1000 mg/kg, skal leggja mat á þau gögn ásamt öðrum gögnum sem skipta 
máli. Við venjulegar aðstæður er litið svo á að áhrif, sem aðeins koma fram við stærri skammta en 1000 
mg/kg, leiði ekki nauðsynlega til flokkunarinnar „hefur skaðleg áhrif á æxlun“.

ÁHRIF Á FRJÓSEMI

Ef efni er skipað í 2. flokk vegna skertrar frjósemi skulu að jafnaði liggja fyrir skýrar vísbendingar um 
slík áhrif hjá einni dýrategund ásamt viðbótarvísbendingum um verkunarmáta eða verkunarstað eða 
upplýsingar um efnafræðilegan skyldleika við önnur efni sem vitað er að skerða frjósemi eða aðrar 
upplýsingar sem benda til þess að slíkra áhrifa verði líklega vart hjá mönnum. Ef eingöngu liggja fyrir 
rannsóknir á einni dýrategund án þess að viðbótarvísbendingar, sem skipta máli, liggi fyrir kann að vera 
rétt að skipa efninu í 3. flokk.
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Þar eð skert frjósemi getur komið fram sem ósértækur fylgifiskur alvarlegra, almennra eiturhrifa eða í 
tengslum við alvarlegt þróttleysi skal aðeins skipa efni í 2. flokk ef vísbendingar liggja fyrir um að það 
hafi að einhverju marki sértæk eiturhrif á æxlunarfæri. Hafi verið sýnt fram á það með tilraunum á dýrum 
að skert frjósemi stafaði af því að dýrin pöruðu sig ekki er efni að jafnaði því aðeins skipað í 2. flokk að 
vísbendingar liggi fyrir um verkunarmátann til að meta megi hvort líklegt sé að skaðleg áhrif á borð við 
breytingar á hormónajafnvægi eigi sér stað hjá mönnum.

EITURHRIF Á ÞROSKUN

Efnum skal því aðeins skipað í 2. flokk að skýrar vísbendingar liggi fyrir úr vönduðum rannsóknum 
á einni eða fleiri tegundum dýra um skaðleg áhrif viðkomandi efna. Þar eð skaðleg áhrif á meðgöngu 
eða eftir fæðingu geta stafað af eiturhrifum á móður, ónógri fæðu eða vatni, streitu hjá móður, skorti á 
umönnun móður, sértækum fæðuskorti, ágöllum í húsdýrahaldi, viðbótarsýkingum o.s.frv. er mikilvægt 
að áhrifanna hafi orðið vart í vönduðum rannsóknum og við skammtastærðir sem ekki valda verulegum 
eiturhrifum hjá móður. Váhrifamátinn skiptir einnig miklu máli. Einkum getur ertandi efni, sem gefið er 
í kviðarhol, valdið staðbundnum skemmdum á legi og því sem í því er og niðurstöður slíkra rannsókna 
verður að túlka með varúð og er flokkun venjulega ekki byggð á þeim einum.

Skipun í 3. flokk byggist á svipuðum viðmiðunum og skipun í 2. flokk en hana má nota þegar á skipulagi 
tilraunanna eru gallar sem rýra trúverðugleika niðurstaðnanna eða þegar ekki er unnt að útiloka þann 
möguleika að áhrifin megi rekja til almennra eiturhrifa eða annarrar ósértækrar verkunar.

Yfirleitt er efnum raðað í 3. flokk, eða þeim er ekki raðað í neinn flokk, á grundvelli athugunar í 
hverju tilviki um sig þegar einu verkanirnar, sem skráðar eru, eru smávægilegar breytingar á fjölda 
sjálfsprottinna galla, smávægilegar breytingar á hlutföllum milli algengra afbrigða á borð við þær sem 
sjást í rannsóknum á beinagrindum eða smávægilegur munur sem kemur fram við mat á þroskun eftir 
fæðingu.

Áhrif á mjólkurskeiði

Efni, sem eru sett í flokk efna sem hafa skaðleg áhrif á æxlun og eru sömuleiðis varhugaverð vegna áhrifa 
sinna á mjólkurskeiði, skulu að auki merkt með H64 (sjá viðmiðanir í lið 3.2.8).

Við flokkun er ekki notuð merkingin „skaðleg áhrif á æxlun“ þegar um er að ræða eiturhrif á afkvæmi, 
sem stafa af váhrifum af móðurmjólkinni eingöngu, eða eiturhrif sem stafa af beinum váhrifum sem börn 
verða fyrir nema slík áhrif verði til þess að hamla þroskun afkvæmanna.

Efni, sem eru ekki flokkuð þannig að þau hafi skaðleg áhrif á æxlun en eru varhugaverð vegna eiturhrifa 
þegar þau berast til barna á mjólkurskeiði, skulu merkt með H64 (sjá viðmiðanir í lið 3.2.8). Þessi 
hættusetning kann einnig að eiga við efni sem hafa áhrif á magn eða gæði mjólkurinnar.

H64 hættusetningin er yfirleitt valin á grundvelli:

a) rannsókna á eiturefnaferlum sem benda til þess að í brjóstamjólk gæti verið nægilega mikið af efninu 
til að valda eitrun, og/eða

b) rannsókna á einni eða tveimur kynslóðum dýra sem benda til þess að afkvæmin hafi orðið fyrir 
skaðlegum áhrifum vegna þess að efnið hafi borist í þau með mjólkinni, og/eða

c) vísbendinga sem koma fram hjá mönnum um að ungbörn séu í hættu meðan þau eru á brjósti.

Merkja má efni, sem vitað er að safnast fyrir í líkamanum og geta síðan borist með mjólkinni við 
brjóstagjöf, með H33 og H64.
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      4.2.4. Málsmeðferð við flokkun efnablandna með tilliti til sérstakra áhrifa á heilbrigði

Ef efnablanda inniheldur eitt eða fleiri þeirra efna sem eru flokkuð með tilliti til fyrrgreindra viðmiðana 
verður að flokka hana í samræmi við viðmiðanirnar sem um getur í hlutum A.7–9 og B.6 í II. viðauka við 
tilskipun 1999/45/EB (styrkleikamörkin eru annaðhvort í I. viðauka við þessa tilskipun eða í hluta B.6 í 
II. viðauka við tilskipun 1999/45/EB ef efnið eða efnin, sem um er að ræða, eru ekki skráð í I. viðauka 
eða eru skráð þar án styrkleikamarka).

      5. FLOKKUN Á GRUNDVELLI UMHVERFISÁHRIFA

      5.1. Inngangur

Meginmarkmiðið með flokkun efna og efnablandna, sem eru hættuleg umhverfinu, er að vara notandann 
við þeirri hættu sem þessi efni og efnablöndur geta haft í för með sér fyrir vistkerfi. Enda þótt núverandi 
viðmiðanir vísi til vatnavistkerfa er viðurkennt að tiltekin efni og efnablöndur geti samtímis eða þess 
í stað haft áhrif á önnur vistkerfi með lífverum sem geta verið allt frá örflóru og -fánu í jarðvegi til 
prímata.

Viðmiðanirnar, sem eru settar fram hér á eftir, eru leiddar beint af prófunaraðferðunum í V. viðauka 
svo framarlega sem þeirra er getið. Prófunaraðferðirnar, sem krafist er fyrir „grunnskjalið“ er um getur 
í VII. viðauka, eru takmarkaðar og upplýsingarnar, sem leiddar eru af þeim, geta verið ófullnægjandi 
fyrir viðeigandi flokkun. Til að flokka megi efnin kann að vera þörf á viðbótargögnum af 1. stigi 
(VIII. viðauka) eða úr öðrum sambærilegum rannsóknum. Enn fremur má taka efni til endurskoðunar í 
ljósi nýrra upplýsinga.

Að því er varðar flokkun og merkingu og með hliðsjón af núverandi þekkingu er slíkum efnum skipt í 
tvo flokka í samræmi við bráð áhrif og/eða langtímaáhrif þeirra á vatnavistkerfi eða bráð áhrif og/eða 
langtímaáhrif á önnur vistkerfi.

      5.1.1. Flokkun efna grundvallast yfirleitt á niðurstöðum tilrauna um bráð eiturhrif á vatnavistkerfi, niðurbrot og 
log Pow (eða lífþéttnistuðul ef hann liggur fyrir).

      5.1.2. Við flokkun efnablandna skal yfirleitt nota hefðbundna aðferð sem um getur í 7. gr. og A- og B-hluta 
III. viðauka við tilskipun 1999/45/EB. Í því tilviki byggist flokkunin á styrkleikamörkum hvers efnis um 
sig:

— í I. viðauka við þessa tilskipun

— eða úr B-hluta III. viðauka við tilskipun 1999/45/EB ef efnið eða efnin eru ekki talin upp í I. viðauka 
við þessa tilskipun eða eru talin upp þar án styrkleikamarka.

      5.1.3. Að jafnaði eru efnablöndur flokkaðar með hefðbundinni aðferð. Við ákvörðun á bráðum eiturhrifum á 
vistkerfi í vatni getur þó, í sumum tilvikum, verið rétt að gera prófanir á efnablöndunni. Niðurstöður úr 
þessum prófunum á efnablöndunni geta einungis breytt þeirri flokkun, að því er varðar bráð eiturhrif á 
vistkerfi í vatni, sem hefði fengist með hefðbundinni aðferð. Ef sá sem ber ábyrgð á markaðssetningunni 
velur slíkar prófanir skal vera tryggt að þær séu gerðar í samræmi við gæðaviðmiðanir fyrir 
prófunaraðferðirnar í C-hluta V. viðauka við þessa tilskipun. Enn fremur skulu prófanirnar gerðar á 
öllum þremur hópum lífveranna í samræmi við viðmiðanirnar í þessum viðauka (þörungum, halafló og 
fiski) nema efnablandan hafi strax verið sett í flokk mestu hættu, með tilliti til bráðra eiturhrifa á vistkerfi 
í vatni, eftir prófun á einum hópi lífveranna eða prófunarniðurstöður hafi þegar verið fyrir hendi áður en 
tilskipun 1999/45/EB öðlaðist gildi.

      5.2. Viðmiðanir fyrir flokkun, hættuábendingar og val á hættusetningum

Flokkunarviðmiðanir fyrir efni í lið 5.2.1 gilda einungis fyrir efnablöndur hafi þær verið prófaðar í 
samræmi við 5.1.3.
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5.2.1. Vatnavistkerfi

5.2.1.1. Efni skal flokka sem hættuleg umhverfinu og tákna með „N“ og viðeigandi hættuábendingu ásamt 
hættusetningum í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir:

H50 Mjög eitrað vatnalífverum, og

H53 Getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni 

Bráð eiturhrif: 96 klst. LC50 (í fiski)  1 mg/l

eða 48 klst. EC50 (í halafló)  1 mg/l

eða 72 klst. IC50 (í þörungum)  1 mg/l

og:

— efnið brotnar ekki auðveldlega niður, eða

— log Pow (log af oktanól/vatnsdeilistuðli) ≥ 3,0 (nema ef tilraunaákvarðaður lífþéttnistuðull  100).

H50 Mjög eitrað vatnalífverum

Bráð eiturhrif: 96 klst. LC50 (í fiski)  1 mg/l

eða 48 klst. EC50 (í halafló)  1 mg/l

eða 72 klst. IC50 (í þörungum)  1 mg/l

H51 Eitrað vatnalífverum, og

H53 Getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni 

Bráð eiturhrif: 96 klst. LC50 (í fiski) 1 mg/l < LC50  10 mg/l

eða 48 klst. EC50 (í halafló) 1 mg/l < EC50  10 mg/l

eða 72 klst. IC50 (í þörungum) 1 mg/l < IC50  10 mg/l

og:

— efnið brotnar ekki auðveldlega niður, eða

— log Pow ≥ 3,0 (nema ef tilraunaákvarðaður lífþéttnistuðull  100).

5.2.1.2. Efni skulu flokkuð sem hættuleg umhverfinu í samræmi við viðmiðanirnar sem eru tilgreindar hér á eftir. 
Hættusetningar skulu einnig valdar í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir:

H52 Skaðlegt vatnalífverum, og

H53 Getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni 

Bráð eiturhrif: 96 klst. LC50 (í fiski) 10 mg/l < LC50  100 mg/l

eða 48 klst. EC50 (í halafló) 10 mg/l < EC50  100 mg/l

eða 72 klst. IC50 (í þörungum) 10 mg/l < EC50  100 mg/l
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og:

efnið brotnar ekki auðveldlega niður.

Þessi viðmiðun gildir nema fyrir liggi frekari vísindalegar vísbendingar um niðurbrot og/eða eiturhrif 
sem eru nægileg trygging fyrir því að hvorki efnið né niðurbrotsafurðir þess geti haft í för með sér 
langtímahættu og/eða tafða hættu fyrir lífríki í vatni. Slíkar vísindalegar viðbótarvísbendingar skulu 
að jafnaði byggjast á rannsóknum sem krafist er á 1. stigi (VIII. viðauki) eða rannsóknum sem hafa 
sambærilegt gildi og gætu falið í sér:

i) sönnun á því að hratt niðurbrot geti átt sér stað í vatni;

ii) að engin langvinn eiturhrif finnist við styrkinn 1,0 mg/l, t.d. ef styrkur, sem hefur engin merkjanleg 
áhrif, er meiri en 1,0 mg/l samkvæmt rannsókn á langvinnum eiturhrifum í fiski eða halafló.

H52 Skaðlegt vatnalífverum

Efni sem falla ekki undir fyrrgreindar viðmiðanir í þessum kafla en geta samt sem áður, samkvæmt 
fyrirliggjandi niðurstöðum um eiturhrif þeirra, haft í för með sér hættu fyrir gerð og/eða starfsemi 
vatnavistkerfa.

H53 Getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni 

Efni sem falla ekki undir fyrrgreindar viðmiðanir í þessum kafla en geta samt sem áður, samkvæmt 
fyrirliggjandi vísbendingum um þrávirkni þeirra, getu þeirra til að safnast fyrir og fyrirsjáanleg eða mæld 
afdrif þeirra og hegðun í umhverfinu haft í för með langtímahættu og/eða tafða hættu fyrir gerð og/eða 
starfsemi vatnavistkerfa.

Efni, sem eru torleyst í vatni, þ.e. efni með minni leysni en 1 mg/l, falla t.d. undir þessa viðmiðun ef:

a) þau brotna ekki auðveldlega niður, og

b) log Pow ≥ 3,0 (nema ef tilraunaákvarðaður lífþéttnistuðull 100).

Þessi viðmiðun gildir fyrir efni nema fyrir liggi frekari vísindalegar vísbendingar um niðurbrot og/eða 
eiturhrif sem eru nægileg trygging fyrir því að hvorki efnið né niðurbrotsafurðir þess geti haft í för með 
sér langtímahættu og/eða tafða hættu fyrir lífríki í vatni.

Slíkar vísindalegar viðbótarvísbendingar skulu að jafnaði byggjast á rannsóknum sem krafist er á 1. stigi 
(VIII. viðauki) eða rannsóknum sem hafa sambærilegt gildi og gætu falið í sér:

i) sönnun á því að hratt niðurbrot geti átt sér stað í vatni;

ii) að engin langvinn eiturhrif komi fram við leysnimörkin, t.d. ef styrkur, sem hefur engin merkjanleg 
áhrif, er yfir leysnimörkum samkvæmt ákvörðun í rannsókn á langvinnum eiturhrifum í fiski eða 
halafló.

      5.2.1.3. Athugasemdir um IC50 í þörungum og niðurbrot

— ef unnt er að sýna fram á það í tengslum við sterklituð efni að það eina sem hamlar vexti þörunga sé 
skertur ljósstyrkur skal ekki láta flokkun byggjast á 72 klst. IC50 í þörungum,

— efni teljast brotna auðveldlega niður ef eftirtaldar viðmiðanir eru uppfylltar:

a) að niðurbrot sé sem hér segir í 28 daga rannsóknum á lífniðurbroti:

—  í prófunum þar sem notað er uppleyst, lífrænt kolefni: 70%,

— í prófunum sem byggjast á súrefnisþurrð eða koltvísýringsmyndun: 60% af fræðilegu 
hámarki.

Þetta lífniðurbrot verður að nást innan 10 daga frá því að niðurbrotið hefst sem telst vera þegar 
10% efnisins hafa brotnað niður, eða
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b) þegar ekki er um önnur gögn að ræða en efnafræðilega og lífræna súrefnisþörf (COD og BOD5) 
og hlutfallið BOD5/COD er hærra en eða jafnt og 0,5; eða

c) fyrir liggi aðrar traustar, vísindalegar vísbendingar sem sýna að efnið geti brotnað niður í vatni 
(með lífrænum og/eða ólífrænum hætti) svo nemur > 70% innan 28 daga.

      5.2.2. Vistkerfi, önnur en vatnavistkerfi

      5.2.2.1. Efni og efnablöndur skal flokka sem hættulegar umhverfinu og tákna með „N“ og viðeigandi 
hættuábendingu ásamt hættusetningum í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir:

H54 Eitrað plöntum

H55 Eitrað dýrum

H56 Eitrað lífverum í jarðvegi

H57 Eitrað býflugum

H58 Getur valdið skaðlegum langtímaáhrifum í umhverfinu 

Efni og efnablöndur sem geta, samkvæmt fyrirliggjandi vísbendingum um eiturhrif þeirra, þrávirkni, 
getu til að safnast fyrir og fyrirsjáanleg eða mæld afdrif þeirra og hegðun í umhverfinu, haft í för með sér 
tafarlausa hættu, langvinna hættu og/eða tafða hættu fyrir gerð og/eða starfsemi náttúrlegra vistkerfa, að 
undanskildum þeim sem falla undir lið 5.2.1 að framan. Nákvæmari viðmiðanir verða útfærðar síðar.

      5.2.2.2. Efni og efnablöndur skal flokka sem hættulegar umhverfinu og tákna með „N“ og viðeigandi 
hættuábendingu, þar sem við á, ásamt hættusetningum í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir:

H59 Hættulegt ósonlaginu

Efni sem geta, samkvæmt fyrirliggjandi vísbendingum um eiginleika þeirra og fyrirsjáanleg eða 
mæld afdrif þeirra og hegðun í umhverfinu, haft í för með sér hættu fyrir gerð og/eða starfsemi 
ósonlagsins í heiðhvolfinu. Hér teljast með efni sem skráð eru í I. viðauka við reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 2037/2000 um efni sem eyða ósonlaginu (Stjtíð. EB nr. L 244, 29.9.2000, bls. 1) og síðari 
breytingar hennar.

Efnablöndur skulu flokkaðar á grundvelli hefðbundinnar aðferðar sem um getur í 7. gr. tilskipunar 
1999/45/EB og A- og B-hlutum í III. viðauka við sömu tilskipun.

      6. VAL Á VARNAÐARSETNINGUM

      6.1. Inngangur

Hættuleg efni og efnablöndur skulu merkt með varnaðarsetningum í samræmi við eftirfarandi, almennar 
viðmiðanir. Að auki eru varnaðarorðin í V. viðauka við tilskipun 1999/45/EB skyldubundin fyrir tilteknar 
efnablöndur.

Þegar minnst er á framleiðandann í 6. kafla vísar það til þess sem ber ábyrgð á markaðssetningu efnisins 
eða efnablöndunnar.

      6.2. Varnaðarsetningar fyrir efni og efnablöndur

V1 Geymist á læstum stað

 — Notkun:

   — mjög eitruð, eitruð og ætandi efni og efnablöndur.
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— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir slík efni og efnablöndur ef þau eru seld almenningi.

    V2 Geymist þar sem börn ná ekki til 

— Notkun:

— öll hættuleg efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir öll hættuleg efni og efnablöndur sem eru seld almenningi, önnur en 
þau sem eru eingöngu flokkuð sem hættuleg umhverfinu.

    V3 Geymist á köldum stað

— Notkun:

— lífræn peroxíð,

— önnur hættuleg efni og efnablöndur sem hafa suðumark  40 °C.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir lífræn peroxíð nema V47 sé valin,

— æskilegt fyrir önnur hættuleg efni og efnablöndur sem hafa suðumark  40 °C.

    V4 Geymist fjarri mannabústöðum

— Notkun:

— mjög eitruð og eitruð efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við mjög eitruð og eitruð efni og efnablöndur þegar æskilegt er að 
bæta setningunni V13 við, t.d. þegar hætta getur skapast við innöndun og geyma ber 
efnið eða efnablönduna fjarri mannabústöðum. Varnaðarsetningin útilokar ekki notkun 
efnisins eða efnablöndunnar í mannabústöðum ef þau eru notuð á réttan hátt.

    V5 Geymist í ... (vökvi tilgreindur af framleiðanda)

— Notkun:

— eldfim, föst efni og efnablöndur sem hættir til sjálfsíkveikju.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við sértilvik, t.d. natríum, kalíum eða hvítan fosfór.

    V6 Geymist í ... (óhvarfgjörn lofttegund tilgreind af framleiðanda)

— Notkun:

— hættuleg efni og efnablöndur sem verður að geyma í óhvarfgjarnri lofttegund.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við sértilvik (t.d. við tiltekin málmlífræn efnasambönd).
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    V7 Umbúðir skulu vera vel luktar

— Notkun:

— lífræn peroxíð,

— efni og efnablöndur sem geta myndað mjög eitraðar, eitraðar, heilsuspillandi eða afar 

eldfimar lofttegundir,

— efni og efnablöndur sem mynda afar eldfimar lofttegundir í snertingu við raka,

— mjög eldfim, föst efni.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir lífræn peroxíð,

— æskilegt fyrir önnur framangreind notkunarsvið.

    V8 Geymist á þurrum stað

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem geta hvarfast kröftuglega við vatn,

— efni og efnablöndur sem mynda afar eldfimar lofttegundir í snertingu við vatn,

— efni og efnablöndur sem mynda mjög eitraðar eða eitraðar lofttegundir í snertingu við 

vatn.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við framangreind notkunarsvið ef nauðsynlegt er að leggja áherslu á 

viðvörun, einkum ef hún er gefin með H14 og H15 og einnig með H29. 

    V9 Geymist á vel loftræstum stað

— Notkun:

— rokgjörn efni og efnablöndur sem geta myndað mjög eitraðar, eitraðar eða heilsuspillandi 

gufur,

— afar eldfimir eða mjög eldfimir vökvar og afar eldfimar lofttegundir.

— Notkunarviðmiðanir:

— æskilegt fyrir rokgjörn efni og efnablöndur sem geta myndað mjög eitraðar, eitraðar eða 

heilsuspillandi gufur,

— æskilegt fyrir afar eldfima eða mjög eldfima vökva eða afar eldfimar lofttegundir.

    V12 Umbúðir skulu ekki vera þéttlokaðar

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem gefa frá sér lofttegundir eða gufur sem geta sprengt ílátið.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við sértilvik eins og þau sem greint er frá að framan.

    V13 Má ekki geyma hjá matvælum og öðrum neysluvörum eða fóðri

— Notkun:

— mjög eitruð, eitruð efni og heilsuspillandi efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— æskilegt fyrir slík efni og efnablöndur sem líklegt er að almenningur noti.
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    V14 Má ekki geyma hjá ... (efni tilgreind af framleiðanda)

— Notkun:

— lífræn peroxíð.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir og yfirleitt takmarkað við lífræn peroxíð. Má þó nota í 

undantekningartilvikum þegar sérstök hætta getur stafað af ósamrýmanlegum 

eiginleikum.

    V15 Má ekki hitna

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem geta brotnað niður eða hvarfast sjálfkrafa vegna hitaáhrifa.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við sértilvik, t.d. við einliður, en ekki tiltekið ef hættusetningar H2, 

H3 og/eða H5 hafa þegar verið notaðar.

    V16 Haldið frá hita- og neistagjöfum –- Reykingar bannaðar

— Notkun:

— afar eldfimir eða mjög eldfimir vökvar og afar eldfimar lofttegundir.

— Notkunarviðmiðanir:

— æskilegt fyrir framangreind efni og efnablöndur en ekki tiltekið ef hættusetningar H2, 

H3 og/eða H5 hafa þegar verið notaðar.

    V17 Haldið fjarri brennanlegum efnum

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem geta með brennanlegu efni myndað blöndur sem eru 

sprengifimar eða er hætt við sjálfsíkveikju.

— Notkunarviðmiðanir:

— notað í sértilvikum, t.d. til að leggja áherslu á H8 og H9.

    V18 Meðhöndlið og opnið umbúðir með varúð

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem eru líkleg til að valda yfirþrýstingi í íláti,

— efni og efnablöndur sem geta myndað sprengifim peroxíð.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við fyrrgreind tilvik þegar hætta er á augnskaða og/eða þegar líklegt 

er að almenningur noti efnin eða efnablöndurnar.

    V20 Neytið ekki matar eða drykkjar meðan á notkun stendur

— Notkun:

— mjög eitruð, eitruð og ætandi efni og efnablöndur.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 58/1574 23.11.2006

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við sértilvik (t.d. arsen og arsensambönd; flúorasetöt), einkum þegar 

líklegt er að almenningur noti þau.

    V21 Reykingar eru bannaðar meðan á notkun stendur

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem mynda eitruð efni við bruna.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við sértilvik (t.d. halógenuð efnasambönd).

    V22 Varist innöndun ryks

— Notkun:

— öll föst efni og efnablöndur sem eru hættuleg heilsu.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir framangreind efni og efnablöndur sem eru merkt með H42,

— æskilegt fyrir framangreind efni og efnablöndur sem eru á duftformi og geta borist í 

öndunarfæri ef heilsuspillandi áhrif þeirra við innöndun eru ekki fyllilega þekkt. 

    V23 Varist innöndun lofttegundar/reyks/gufu/úða (framleiðandi gefur upp hvað á við hverju sinni)

— Notkun:

— öll fljótandi eða loftkennd efni og efnablöndur sem eru hættuleg heilsu manna.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir framangreind efni og efnablöndur sem eru merkt með H42,

— skyldubundið fyrir efni og efnablöndur sem ætluð eru til úðunar. Að auki verður að nota 

V38 eða V51,

— æskilegt að nota þegar vekja þarf athygli notandans á hættu við innöndun sem ekki er 

minnst á í hættusetningunum sem mælt er fyrir um.

    V24 Varist snertingu við húð

— Notkun:

— öll efni og efnablöndur sem eru hættuleg heilsu manna.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir efni og efnablöndur sem eru merktar með H43 nema V36 sé einnig 

notuð,

— æskilegt að nota þegar vekja þarf athygli notandans á hættu samfara snertingu við húð 

sem ekki er minnst á í hættusetningunum (t.d. tilfinningarglöp) sem mælt er fyrir um.  

Má þó einnig nota til að leggja áherslu á slíkar hættusetningar.

    V25 Varist snertingu við augu

— Notkun:

— öll efni og efnablöndur sem eru hættuleg heilsu manna.
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— Notkunarviðmiðanir:

— æskilegt að nota þegar vekja þarf athygli notandans á hættu samfara snertingu við augu 

sem ekki er minnst á í hættusetningunum sem mælt er fyrir um.  Má þó einnig nota til 

að leggja áherslu á slíkar hættusetningar,

— æskilegt fyrir efni merkt H34, H35, H36 eða H41 sem líklegt er að almenningur noti.

    V26 Berist efnið í augu skal strax skola vandlega með miklu vatni og leita læknis

— Notkun:

— tærandi eða ertandi efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir ætandi efni og efnablöndur og þau efni og efnablöndur sem hafa 

þegar verið merkt með H41,

— æskilegt fyrir ertandi efni og efnablöndur og þau efni og efnablöndur sem hafa þegar 

verið merkt með H36.

    V27 Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu

— Notkun:

— mjög eitruð, eitruð eða ætandi efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir mjög eitruð efni og efnablöndur sem eru merkt með H27 og sem 

líklegt er að almenningur noti,

— æskilegt fyrir mjög eitruð efni og efnablöndur sem eru merkt með H27 og notuð í iðnaði. 

Þó skal ekki nota þessa hættusetningu ef merkt hefur verið með V36,

— æskilegt fyrir eitruð efni og efnablöndur, sem eru merkt með H24, og fyrir ætandi efni 

og efnablöndur sem líklegt er að almenningur noti.

    V28 Berist efnið á húð skal strax þvo með miklu ... (efni tilgreint af framleiðanda)

— Notkun:

— mjög eitruð, eitruð eða ætandi efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir mjög eitruð efni og efnablöndur,

— æskilegt fyrir önnur framangreind efni og efnablöndur, einkum þegar vatn er ekki 

ákjósanlegasti hreinsivökvinn,

— æskilegt fyrir ætandi efni og efnablöndur sem líklegt er að almenningur noti.

    V29 Má ekki losa í niðurfall

— Notkun:

— afar eldfimir eða mjög eldfimir vökvar sem blandast ekki vatni,

— mjög eitruð og eitruð efni og efnablöndur,

— efni og efnablöndur sem eru hættuleg umhverfinu.
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— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir efni og efnablöndur sem eru hættuleg umhverfinu og merkt með 
„N“ og sem líklegt er að almenningur noti nema það sé hin fyrirhugaða notkun,

— æskilegt fyrir önnur framangreind efni og efnablöndur sem líklegt er að almenningur 
noti nema það sé hin fyrirhugaða notkun.

    V30 Hellið ekki vatni á eða í vöruna

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem hvarfast kröftuglega við vatn.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við sértilvik (t.d. brennisteinssýru) og má nota, þar sem við á, til að 
gefa eins skýrar upplýsingar og unnt er, annaðhvort til að leggja áherslu á H41 eða sem 
valkost í stað H14.

    V33 Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni

— Notkun:

— afar eldfim eða mjög eldfim efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— æskilegt fyrir efni og efnablöndur sem eru notuð í iðnaði og taka ekki í sig raka. Afar 
sjaldan notað fyrir efni og efnablöndur sem eru markaðssett til nota fyrir almenning.

    V35 Vörunni og umbúðum hennar skal fargað á tryggilegan hátt

— Notkun:

— öll hættuleg efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— æskilegt fyrir efni og efnablöndur þar sem þörf er á sérleiðbeiningum til að tryggja rétta 
förgun.

    V36 Notið viðeigandi hlífðarfatnað

— Notkun:

— lífræn peroxíð,

— mjög eitruð, eitruð eða heilsuspillandi efni og efnablöndur,

— ætandi efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir mjög eitruð og ætandi efni og efnablöndur,

— skyldubundið fyrir þau efni og efnablöndur sem merkt hafa verið með H21eða H24,

— skyldubundið fyrir krabbameinsvaldandi og stökkbreytandi efni og æxlunarskaðvalda í 
3. flokki nema áhrifin komi eingöngu fram við innöndun efnisins eða efnablöndunnar, 

— skyldubundið fyrir lífræn peroxíð,

— æskilegt fyrir eitruð efni og efnablöndur ef LD50-húðgildið er óþekkt en líklegt er að 
efnið eða efnablandan séu eitruð í snertingu við húð,

— æskilegt fyrir efni og efnablöndur sem notuð eru í iðnaði og kunna að vera heilsuspillandi 
við langvarandi váhrif.
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    V37 Notið viðeigandi hlífðarhanska

— Notkun:

— mjög eitruð, eitruð, heilsuspillandi eða ætandi efni og efnablöndur,

— lífræn peroxíð,

— efni og efnablöndur sem erta húð eða valda næmingu samfara snertingu við húð.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir mjög eitruð og ætandi efni og efnablöndur,

— skyldubundið fyrir þau efni og efnablöndur sem merkt hafa verið með H21, H24 eða 

H43,

— skyldubundið fyrir krabbameinsvaldandi og stökkbreytandi efni og æxlunarskaðvalda í 

3. flokki nema áhrifin komi eingöngu fram við innöndun efnanna eða efnablandnanna, 

— skyldubundið fyrir lífræn peroxíð,

— æskilegt fyrir eitruð efni og efnablöndur ef LD50-húðgildið er óþekkt en líklegt er að 

efnið eða efnablandan séu heilsuspillandi samfara snertingu við húð,

— æskilegt fyrir efni og efnablöndur sem erta húð.

    V38 Notið öndunargrímu ef góð loftræsting er ekki fyrir hendi

— Notkun:

— mjög eitruð eða eitruð efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við sértilvik sem fela í sér notkun mjög eitraðra eða eitraðra efna og 

efnablandna í iðnaði eða landbúnaði.

    V39 Notið hlífðargleraugu/andlitsgrímu

— Notkun:

— lífræn peroxíð,

— ætandi efni og efnablöndur, þ.m.t. ertandi efni sem hafa í för með sér hættu á alvarlegum 

augnskaða,

— mjög eitruð og eitruð efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir þau efni og efnablöndur sem skulu merkt með H34, H35 eða H41,

— skyldubundið fyrir lífræn peroxíð,

— æskilegt að nota þegar vekja þarf athygli notandans á hættu samfara snertingu við augu 

sem ekki er minnst á í hættusetningunum sem mælt er fyrir um, 

— yfirleitt takmarkað við undantekningartilvik fyrir mjög eitruð og eitruð efni og 

efnablöndur þegar hætta er á að þau skvettist og líklegt er að þau frásogist greiðlega 

gegnum húð.

    V40 Gólf og fleti, sem óhreinkast af efninu, skal hreinsa með ... (efni tilgreint af framleiðanda)

— Notkun:

— öll hættuleg efni og efnablöndur.
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— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við hættuleg efni og efnablöndur þar sem vatn er ekki talið hentugt 
hreinsiefni (t.d. þar sem nauðsynlegt er að nota efni á duftformi sem ísogsefni eða nota 
leysiefni til þynningar) og þar sem mikilvægt er, af hollustu- og/eða öryggisástæðum, 
að hafa viðvörun á merkimiðanum.

    V41 Varist innöndun reyks við bruna eða sprengingu

— Notkun:

— hættuleg efni og efnablöndur sem mynda mjög eitraðar eða eitraðar lofttegundir við 

bruna.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við sértilvik.

    V42 Notið viðeigandi öndunargrímu við svælingu/úðun/sprautun (framleiðandi gefur upp hvað á við 
hverju sinni)

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem eru ætluð til slíkra nota en geta stofnað heilsu notandans og 

öryggi í hættu nema viðeigandi varúðarráðstafanir séu gerðar.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við sértilvik.

    V43 Notið ... við slökkvistarf (framleiðandi skal gefa upp nákvæma tegund slökkvitækis. Ef vatn 
eykur á hættuna skal bæta við: „Notið ekki vatn“).

— Notkun:

— afar eldfim, mjög eldfim og eldfim efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir efni og efnablöndur sem mynda afar eldfimar lofttegundir samfara 
snertingu við vatn eða rakt loft,

— æskilegt fyrir afar eldfim, mjög eldfim og eldfim efni og efnablöndur, einkum þegar þau 

blandast ekki vatni.

    V45 Leitið umsvifalaust læknis ef slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart (sýnið 
umbúðamerkingarnar ef unnt er)

— Notkun:

— mjög eitruð efni og efnablöndur,

— eitruð og ætandi efni og efnablöndur,

— efni og efnablöndur sem valda næmingu við innöndun.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir framangreind efni og efnablöndur.

    V46 Leitið umsvifalaust læknis eftir inntöku og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar

— Notkun:

— öll hættuleg efni og efnablöndur, önnur en þau sem eru mjög eitruð, eitruð, ætandi eða 

hættuleg umhverfinu.



23.11.2006 Nr. 58/1579EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir öll framangreind, hættuleg efni og efnablöndur sem líklegt er að 
almenningur noti nema ástæðulaust sé að óttast hættu við inntöku, einkum að því er 
varðar börn.

    V47 Geymist við hitastig sem ekki er hærra en ...°C (tilgreint af framleiðanda)

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem verða óstöðug við tiltekið hitastig.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við sértilvik (t.d. við tiltekin lífræn peroxíð).

    V48 Halda skal vörunni rakri með ... (efni tilgreint af framleiðanda)

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem geta orðið mjög viðkvæm fyrir neistum, núningi eða höggi ef 

þau þorna. 

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við sértilvik, t.d. við nítrósellulósa.

    V49 Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem eru viðkvæm fyrir niðurbroti af völdum hvata.

— Notkunarviðmiðanir:

— efni og efnablöndur sem eru viðkvæm fyrir niðurbroti af völdum hvata, t.d. tiltekin, 

lífræn peroxíð.

    V50 Má ekki blanda með ... (efni tilgreint af framleiðanda)

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem geta hvarfast við tilgreinda efnið og myndað mjög eitraðar eða 
eitraðar lofttegundir,

— lífræn peroxíð.

— Notkunarviðmiðanir:

— æskilegt fyrir framangreind efni og efnablöndur sem líklegt er að almenningur noti 
þegar það er betri kostur en hættusetning H31 eða H32,

— skyldubundið fyrir tiltekin peroxíð sem geta hvarfast kröftuglega með hröðlum eða 
stýriefnum. 

    V51 Má aðeins nota á vel loftræstum stað

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem eru líkleg til eða er ætlað að framkalla gufu, ryk, úða, reyk, 
móðu o.s.frv. og eru hættuleg við innöndun eða valda bruna- og sprengihættu.

— Notkunarviðmiðanir:

— æskilegt þegar V38 á ekki við. Er því mikilvægt þegar líklegt er að almenningur noti 
slík efni og efnablöndur.
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    V52 Notist ekki á stóra fleti í íbúðarhúsnæði eða öðrum vistarverum

— Notkun:

— rokgjörn, mjög eitruð, eitruð og heilsuspillandi efni og efnablöndur sem innihalda slík 
efni.

— Notkunarviðmiðanir:

— æskilegt ef líklegt er að heilsutjón hljótist af langvarandi váhrifum frá þessum efnum 
og efnablöndum sökum uppgufunar þeirra af stórum flötum í íbúðarhúsnæði eða öðrum 
vistarverum þar sem menn koma saman. 

    V53 Varist váhrif –– aflið sérstakra notkunarleiðbeininga

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi og/eða hafa skaðleg 
áhrif á æxlun.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir framangreind efni og efnablöndur sem skulu a.m.k. merkt með einni 
eftirfarandi hættusetninga: H45, H46, H49, H60 eða H61.

    V56 Skilið efni og umbúðum á móttökustöð fyrir spilliefni 

— Notkun:

— öll hættuleg efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— æskilegt fyrir öll hættuleg efni og efnablöndur sem líklegt er að almenningur noti og þar 
sem sérstakrar förgunar er krafist.

    V57 Notið viðeigandi umbúnað/umbúðir til að forðast mengun umhverfisins

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem hafa verið merkt með tákninu „N“.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt takmarkað við efni og efnablöndur sem ólíklegt er að almenningur noti.

    V59 Leitið til framleiðanda/birgis um upplýsingar varðandi endurnýtingu/endurvinnslu

— Notkun:

— öll hættuleg efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir efni og efnablöndur sem eru hættuleg ósonlaginu,

— æskilegt fyrir önnur efni og efnablöndur sem mælt er með að séu endurnýtt/
endurunnin.

    V60 Efni og umbúðum skal fargað sem spilliefnum

— Notkun:

— öll hættuleg efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— æskilegt fyrir efni og efnablöndur sem eru ekki merkt með V35 og ólíklegt er að 
almenningur noti.
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    V61 Forðist losun út í umhverfið. Athugið sérstakar ráðleggingar/öryggisleiðbeiningar 

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem eru hættuleg umhverfinu.

— Notkunarviðmiðanir:

— yfirleitt notað fyrir efni og efnablöndur sem hafa verið merkt með tákninu „N“,

— æskilegt fyrir öll efni og efnablöndur sem flokkuð eru sem hættuleg umhverfinu en ekki 
er fjallað um hér á undan.

V62 Varist að framkalla uppköst eftir inntöku. Leitið umsvifalaust læknis og sýnið umbúðir eða 
umbúðamerkingar

— Notkun:

— efni og efnablöndur sem eru flokkuð sem heilsuspillandi með H65 í samræmi við 
viðmiðanirnar í lið 3.2.3,

— gildir ekki um efni og efnablöndur sem eru markaðssett á úðabrúsum (eða í ílátum með 
áföstum úðabúnaði), sjá 8. og 9. lið.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir framangreind efni og efnablöndur ef þau eru seld almenningi eða 
líklegt er að hann noti þau nema þegar V45 eða V46 eru skyldubundin,

— æskilegt fyrir framangreind efni og efnablöndur þegar þau eru notuð í iðnaði nema 
þegar V45 eða V46 eru skyldubundin.

    V63 Verði slys vegna innöndunar skal viðkomandi færður í ferskt loft og hann látinn hvílast

— Notkun:

— mjög eitruð og eitruð efni og efnasambönd (lofttegundir, gufur, agnir, rokgjarnir 
vökvar), 

— efni og efnablöndur sem valda næmingu við innöndun.

— Notkunarviðmiðanir:

— skyldubundið fyrir efni og efnablöndur sem eru merkt með H26, H23 eða H42 og líklegt 
er að almenningur noti á þann hátt að þau geti borist í líkamann við innöndun.

    V64 Við inntöku, skolið munn með vatni (eingöngu ef viðkomandi er með meðvitund) 

— Notkun:

— tærandi eða ertandi efni og efnablöndur.

— Notkunarviðmiðanir:

— æskilegt fyrir framangreind efni og efnablöndur sem líklegt er að almenningur noti og 
þar sem framangreind meðferð er ákjósanleg.

    7.  MERKING

    7.1.  Þegar efni eða efnablanda hefur verið flokkuð er viðeigandi merkimiði ákvarðaður með vísun til krafna     
í 23. gr. þessarar tilskipunar fyrir efni og 10. gr. tilskipunar 1999/45/EB fyrir efnablöndur. Í þessum lið 
er útskýrt hvernig merkimiðinn er ákvarðaður og einkum gefnar leiðbeiningar um hvernig velja skuli 
viðeigandi hættu- og varnaðarsetningar.

Á merkimiðanum skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram:

 a)  fyrir efnablöndur: viðskiptaheiti eða heiti;

 b)  fyrir efni: heiti efnisins, og fyrir efnablöndur: heiti efnanna í efnablöndunum í samræmi við 
 reglurnar sem settar eru fram í 3. lið 2. mgr. 10. gr. tilskipunar 1999/45/EB;
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c) nafn og fullt heimilisfang ásamt símanúmeri þess sem ber ábyrgð á markaðssetningu efnisins eða 
efnablöndunnar, hvort sem það er framleiðandinn, innflytjandinn eða dreifingaraðilinn;

d) hættutákn og hættuábending eða -ábendingar;

e) setningar sem gefa til kynna upplýsingar um tiltekna hættu (hættusetningar);

f) setningar sem gefa til kynna varnaðarorð (varnaðarsetningar);

g) fyrir efni: EB-númerið og, að auki, fyrir efni sem eru tilgreind í I. viðauka: orðið „EB-merkimiði“;

h) fyrir efnablöndur sem eru boðnar eða seldar almenningi: tilgreint rúmmál eða þyngd innihaldsins 
nema það sé tilgreint annars staðar á umbúðunum.

Aths.:

Fyrir tilteknar efnablöndur gilda sérstakar viðbótarkröfur um merkingu sem eru settar fram í 2. lið 1. mgr. 
10. gr. tilskipunar 1999/45/EB og V. viðauka við hana og í 20. gr. tilskipunar 98/8/EB.

      7.1.1. Endanlegt val á hættu- og varnaðarsetningum

Þótt endanlegt val á ákjósanlegustu hættu- og varnaðarsetningunum ráðist fyrst og fremst af þörfinni á 
að veita allar nauðsynlegar upplýsingar ber einnig að huga að því að merkimiðinn sé nógu skýr og áhrif 
hans ótvíræð. Nauðsynlegar upplýsingar skulu gefnar í eins fáum setningum og unnt er til að þær verði 
sem gleggstar.

Þegar um er að ræða ertandi, mjög eldfim, eldfim og eldnærandi efni þarf ekki að tilgreina hættusetningar 
og varnaðarsetningar ef innihaldið er ekki meira en 125 ml. Þetta gildir einnig um sama rúmmál skaðlegra 
efna sem ekki eru seld almenningi í smásölu.

Fyrir efnablöndur, ef innihald umbúðanna er ekki yfir 125 ml:

— er ekki nauðsynlegt að tilgreina H-setningar eða V-setningar ef um er að ræða efnablöndur sem eru 
flokkaðar sem mjög eldfimar, eldnærandi eða ertandi, nema þær sem eru merktar með H41, eða 
flokkaðar sem hættulegar umhverfinu og merktar með tákninu „N“,

— er nauðsynlegt að tilgreina H-setningar en ekki V-setningar ef um er að ræða efnablöndur sem eru 
flokkaðar sem eldfimar eða hættulegar umhverfinu en ekki merktar með tákninu „N“.

      7.1.2. Ábendingar á borð við „ekki eitrað“, „óskaðlegt“, „ekki mengandi“, „vistvænt“ eða aðrar fullyrðingar, 
sem gefa til kynna að efni eða efnablanda sé hættulaus eða sem líklegt er að leiði til vanmats á hættunni 
sem fylgir viðkomandi efni eða efnablöndu, skulu ekki birtar á umbúðum eða merkimiðum efnablandna 
sem heyra undir þessa tilskipun eða tilskipun 1999/45/EB, sbr. þó ákvæði 4. mgr. 16. gr. tilskipunar 
91/414/EBE og tilskipunar 98/8/EB.

      7.2. Efnaheiti sem tilgreina skal á merkimiðanum

      7.2.1. Á merkimiðum efna, sem skráð eru í I. viðauka, skal koma fram heiti efnisins með einni af þeim 
táknunum sem um getur í I. viðauka.

Heiti efna, sem ekki eru skráð í I. viðauka, eru ákvörðuð í samræmi við alþjóðlega viðurkennt nafnakerfi 
yfir efni sem er skilgreint í lið 1.4.

      7.2.2. Val á heitum, sem eiga að koma fram á merkimiðum efnablandna, fer eftir reglunum í 3. lið 2. mgr. 
10. gr. tilskipunar 1999/45/EB.

Aths.:

Með fyrirvara um B.9 í V. viðauka við tilskipun 1999/45/EB,

— skal heiti næmandi efnisins valið í samræmi við lið 7.2.1 í þessum viðauka,

— ef um er að ræða þykktar efnablöndur sem eru ætlaðar til ilmvatnsgerðar:
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— má sá sem ber ábyrgð á markaðssetningu þeirra láta nægja að tilgreina eitt næmandi efni sem hann 
telur fyrst og fremst vera orsök næmingarhættunnar,

— þegar um er að ræða náttúruefni má nota efnaheiti af gerðinni: „ilmkjarnaolía úr ...“, „kjarni úr ...“, í 
stað heita á efnisþáttum ilmkjarnaolíunnar eða kjarnans.

      7.3. Val á hættutáknum

Hönnun hættutákna og orðalag hættuábendinga skal vera í samræmi við það sem mælt er fyrir um í 
II. viðauka. Táknið skal prentað með svörtu letri á appelsínugulan grunn.

      7.3.1. Hættutákn og hættuábendingar fyrir efni, sem um getur í I. viðauka, skulu vera þau sem sýnd eru í 
viðaukanum.

      7.3.2. Hættutákn og hættuábendingar fyrir hættuleg efni, sem ekki er enn að finna í I. viðauka, og fyrir 
efnablöndur skulu valin í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í þessum viðauka.

Ef notuð eru fleiri en eitt hættutákn fyrir efni eða efnablöndu:

— eru táknin „F+“, „F“ og „O“ valkvæð ef skylt er að sýna táknið „E“,

— eru táknin „Xn“, „Xi“ og „C“ valkvæð ef skylt er að sýna táknin „T+“ eða „T“,

— eru táknin „Xn“ og „Xi“ valkvæð ef skylt er að sýna táknið „C“,

— er táknið „Xi“ valkvætt ef skylt er að sýna táknið „Xn“.

      7.4. Val á hættusetningum

Orðalag hættusetninganna skal vera í samræmi við það sem mælt er fyrir um í III. viðauka.

Nota skal samtengdu hættusetningarnar í III. viðauka þar sem við á.

      7.4.1. Hættusetningar fyrir efni, sem tilgreind eru í I. viðauka, skulu vera þau sem sýnd eru í viðaukanum.

      7.4.2. Hættusetningar fyrir efni, sem ekki eru tilgreind í I. viðauka, skulu valdar í samræmi við eftirfarandi 
viðmiðanir og forgangsröð:

a) þegar um er að ræða hættu sem getur haft áhrif á heilsu:

i) hættusetningar, sem samsvara hættuflokknum sem er skýrður með tákni, skulu koma fram á 
merkimiðanum;

ii) hættusetningar sem samsvara öðrum hættuflokkum sem eru ekki skýrðir með tákni skv. 23. gr.;

b) þegar um er að ræða hættu sem stafar af eðlisefnafræðilegum eiginleikum:

— hættusetningar, sem samsvara hættuflokknum sem er skýrður með tákni, skulu koma fram á 
merkimiðanum;

c) þegar um er að ræða hættu sem steðjar að umhverfinu:

— hættusetningar, sem samsvara hættuflokknum „hættulegt umhverfinu“, skulu koma fram á 
merkimiðanum.

      7.4.3. Hættusetningar fyrir efnablöndur skulu valdar í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir og forgangsröð:

a) þegar um er að ræða hættu sem getur haft áhrif á heilsu:

i) hættusetningar sem eru í samræmi við hættuflokkinn sem er skýrður með tákni. Í sérstökum 
tilvikum verður að breyta hættusetningunum til samræmis við töflurnar í B-hluta II. viðauka við 
tilskipun 1999/45/EB. Enn fremur verða hættusetningar efnisþáttarins eða -þáttanna, sem valda 
því að efnablöndunni er skipað í hættuflokk, að koma fram á merkimiðanum;



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 58/1584 23.11.2006

ii) hættusetningar sem samsvara öðrum hættuflokkum sem efnisþættirnir falla undir en flokkarnir 
eru ekki skýrðir með tákni skv. 4. lið 2. mgr. 10. gr. tilskipunar 1999/45/EB;

b) þegar um er að ræða hættu sem stafar af eðlisefnafræðilegum eiginleikum:

— nota má viðmiðanirnar í a-lið liðar 7.4.3 en þó þarf ekki að tilgreina hættusetningarnar „afar 
eldfimt“ eða „mjög eldfimt“ þegar sýnt er að þær eru endurtekning á orðalagi hættuábendingar 
sem fylgir tákni.

c) þegar um er að ræða hættu sem steðjar að umhverfinu:

i) hættusetning eða -setningar, sem samsvara hættuflokknum „hættulegt umhverfinu“, skulu koma 
fram á merkimiðanum;

ii) nota skal samtengdu hættusetninguna H50/53 ef merkt er með hættusetningunni H50 ásamt 
samtengdu hættusetningunum H51/53, H52/53 eða hættusetningunni H53 einni.

Að jafnaði nægir að nota sex hættusetningar til að lýsa áhættu að því er varðar efnablöndur. Líta ber á 
samtengdu setningarnar, sem eru tilgreindar í III. viðauka, sem einstakar setningar. Teljist efnablandan 
hins vegar til fleiri en eins hættuflokks skulu þessar stöðluðu setningar ná til allra helstu áhættuþátta sem 
fylgja hverri efnablöndu. Í sumum tilvikum kann að vera þörf fyrir fleiri en sex hættusetningar.

      7.5. Varnaðarsetningar

Orðalag varnaðarsetninganna skal vera í samræmi við það sem mælt er fyrir um í IV. viðauka.

Nota skal samtengdu varnaðarsetningarnar í IV. viðauka þar sem við á.

      7.5.1. Varnaðarsetningar fyrir efni, sem tilgreind eru í I. viðauka, skulu vera þær sem tilgreindar eru í 
viðaukanum. Ef engin varnaðarsetning er tilgreind er framleiðanda/innflytjanda heimilt að nota hvaða 
varnaðarsetningu sem við á. Fyrir efni, sem eru ekki tilgreind í I. viðauka og fyrir efnablöndur, skal 
framleiðandinn nota varnaðarsetningar í samræmi við viðmiðanirnar sem eru gefnar í 6. kafla þessa 
viðauka.

      7.5.2. Val á varnaðarsetningum

Við endanlegt val á varnaðarsetningum skal taka tillit til hættusetninga, sem koma fram á merkimiðanum, 
og fyrirhugaðrar notkunar efnisins eða efnablöndunnar:

— að jafnaði telst nægilegt að nota mest sex varnaðarsetningar til að tilgreina mikilvægustu 
varnaðarorðin. Líta ber á samtengdu setningarnar í IV. viðauka sem einstakar setningar,

— ef um er að ræða varnaðarsetningar um förgun skal nota eina varnaðarsetningu nema ljóst sé að 
förgun efnisins og umbúða þess stofnar heilbrigði manna eða umhverfi ekki í hættu. Einkum er 
mikilvægt að setja ráðleggingar um örugga förgun á efni og efnablöndur sem eru seld almenningi, 

— ef valið á varnaðarsetningum er vandað verða sumar hættusetningar óþarfar og öfugt. 
Varnaðarsetningar, sem augljóslega samsvara hættusetningum, eiga einungis að koma fram á 
merkimiðanum ef ætlunin er að leggja áherslu á tiltekna viðvörun,

— við val á varnaðarsetningum verður að veita fyrirsjáanlegum aðstæðum við notkun tiltekinna efna og 
efnablandna sérstaka athygli, t.d. þeim sem skapast við notkun úðaefna. Setningar þarf að velja með 
hliðsjón af fyrirhugaðri notkun,

— skylt er að nota varnaðarsetningarnar V1, V2 og V45 fyrir öll mjög eitruð, eitruð og ætandi efni og 
efnablöndur sem seld eru almenningi,

— varnaðarsetningarnar V2 og V46 eru skyldubundnar fyrir öll önnur hættuleg efni og efnablöndur 
sem seld eru almenningi (nema þau sem aðeins hafa verið flokkuð sem hættuleg umhverfinu).

Fella má niður nokkrar setningar ef setningar, sem eru valdar í samræmi við hinar ströngu viðmiðanir 
í 6.2, hafa í för með sér tvítekningu eða tvíræðni eða eru greinilega óþarfar að teknu tilliti til hinna 
sérstöku vara/umbúða.
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      7.6. EB-númer

Ef efni, sem nefnt er á merkimiðanum, er skráð í Evrópuskrá yfir markaðssett íðefni (EINECS) eða 

í Evrópuskrá yfir tilkynnt efni (ELINCS) skal EINECS- eða ELINCS-númer efnisins koma fram á 

merkimiðanum. Þessi krafa gildir ekki um efnablöndur.

      7.7. Mál merkimiðans fyrir efnablöndur

Mál merkimiðans skulu vera eftirfarandi:

Rúmmál umbúða Stærð (í millímetrum)

— minna en eða jafnt og 3 lítrar: a.m.k. 52 × 74 ef unnt er

— meira en 3 lítrar en ekki yfir 50 lítrum: a.m.k. 74 × 105

— meira en 50 lítrar en ekki yfir 500 lítrum: a.m.k. 105 × 148

— yfir 500 lítrum: a.m.k. 148 × 210.

Hvert tákn skal þekja að minnsta kosti tíunda hluta af fleti merkimiðans og má ekki vera minna en 1 cm2. 

Merkimiðinn skal tryggilega festur við eina eða fleiri hliðar þeirra umbúða sem eru í beinni snertingu 

við efnablönduna.

Upplýsingarnar, sem krafist er á merkimiðanum, skulu skera sig greinilega frá grunninum og stærð leturs 

og bil á milli orða vera þannig að auðlæsilegt sé.

      8. SÉRTILVIK: EFNI

      8.1. Færanleg gashylki

Kröfur um merkingu færanlegra gashylkja teljast uppfylltar ef merkingin er í samræmi við 23. gr. eða  

b-lið 6. mgr. 24. gr.

Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. 24. gr. er þó heimilt að nota annan eftirfarandi valkosta að því er varðar gashylki 

sem rúma 150 lítra eða minna:

— snið og mál merkimiðans geta verið samkvæmt fyrirmælum ISO-staðals ISO/DP 7225 (útgáfa frá 

1994), „Gas cylinders — Precautionary labels“,

— veita má upplýsingarnar, sem tilgreindar eru í 2. mgr. 23. gr., á endingargóðri upplýsingaplötu eða 

merkimiða sem er festur á hylkin.

      8.2. Gashylki undir própan, bútan eða fljótandi jarðolíugas

Þessi efni eru flokkuð í I. viðauka. Þótt þau séu flokkuð í samræmi við 2. gr. eru þau ekki hættuleg heilsu 

manna ef þau eru markaðssett í lokuðum, endurnotanlegum gashylkjum eða einnota hylkjum, sem falla 

undir gildissvið EN 417, sem gas sem eingöngu er ætlað til brennslu (EN 417, útgáfa frá september 1992, 

„Non-refillable metallic gas cartridges for liquefied petroleum gases, with or without a valve, for use 

with portable appliances; construction, inspection, testing and marking“).

Þessi ílát skal merkja með viðeigandi tákni og hættu- og varnaðarsetningum sem varða eldfimi. Engar 

upplýsingar um áhrif á heilbrigði manna þurfa að koma fram á merkimiðanum. Sá sem ber ábyrgð á 

markaðssetningu efnisins skal þó láta þeim sem nota efnin í starfi sínu í té þær upplýsingar um áhrif á 

heilbrigði manna, sem hefðu átt að koma fram á merkimiðanum, með því sniði sem tilgreint er í 27. gr.
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tilskipunarinnar. Almennum notendum skulu veittar nægar upplýsingar til að þeir geti gert nauðsynlegar 
ráðstafanir um heilsuvernd og öryggi eins og mælt er fyrir um í 3. mgr. 1. gr. tilskipunar 91/155/EBE eins 
og henni var breytt með tilskipun 93/112/EBE.

      8.3. Gegnheilir málmar

Þessi efni eru flokkuð í I. viðauka eða skulu flokkuð í samræmi við 6. gr. Sum þessara efna, þótt flokkuð 
séu í samræmi við 2. gr., hafa ekki í för með sér hættu fyrir heilsu manna við innöndun, við inntöku eða 
samfara snertingu við húð eða fyrir vistkerfi í vatni í því formi sem þau eru markaðssett í. Ekki er krafist 
merkimiða fyrir slík efni í samræmi við 23. gr. Sá sem ber ábyrgð á markaðssetningu efnisins skal þó láta 
þeim sem nota efnin í starfi sínu í té allar þær upplýsingar um áhrif á heilbrigði manna, sem hefðu átt að 
koma fram á merkimiðanum, með því sniði sem tilgreint er í 27. gr.

      8.4. Efni sem eru flokkuð með H65

Efni, sem eru flokkuð sem hættuleg heilsu, vegna þess að af þeim stafar hætta við ásvelgingu, þarf ekki 
að merkja sem hættuleg heilsu með H65 ef þau eru markaðssett í úðabrúsum eða í geymum með áföstum 
úðabúnaði.

      9. SÉRTILVIK: EFNABLÖNDUR

      9.1. Loftkenndar efnablöndur (gasblöndur)

Að því er varðar loftkenndar efnablöndur skal taka tillit til:

— mats á eðlisefnafræðilegum eiginleikum,

— mats á heilsufarshættu,

— mats á umhverfishættu.

      9.1.1. Mat á eðlisefnafræðilegum eiginleikum

      9.1.1.1. Eldfimi

Eldfimi þessara efnablandna er ákvörðuð í samræmi við 5. gr. tilskipunar 1999/45/EB samkvæmt 
aðferðunum sem eru tilgreindar í A-hluta V. viðauka við þessa tilskipun.

Þessar efnablöndur verða flokkaðar samkvæmt niðurstöðum prófananna, sem eru gerðar, og með hliðsjón 
af viðmiðununum í V. viðauka og viðmiðunum merkingarleiðbeininganna.

Þegar loftkenndar efnablöndur eru framleiddar eftir pöntun í litlu magni má þó meta eldfimi þeirra í 
undantekningartilvikum með eftirfarandi reikniaðferð:

umrita má stæðuna fyrir loftblönduna

A1F1 + … + AiFi + … AnFn + B1I1 + … + BiIi + … BpIp

þar sem: Ai og Bi eru mólbrotin

 Fi eldfim lofttegund

 Ii eðalgas

 n fjöldi eldfimra lofttegunda

 p fjöldi eðalgastegunda

þannig að allar Ii (eðalgastegundir) eru gefnar sem köfnunarefnisjafngildi með því að nota stuðulinn Ki 
og þar sem jafngilt innihald eldfimrar lofttegundar Ai er táknað á eftirfarandi hátt:

A’i = Ai × (100 / (Ai + KiBi))
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Með því að nota gildi fyrir hámarksinnihald eldfimrar lofttegundar, sem í blöndu með köfnunarefni 
myndar samsetningu sem er ekki eldfim í andrúmslofti (Tci), fæst eftirfarandi stæða:

Σi A´i / Tci  1

Loftblandan er eldfim ef fyrrgreint gildi er > 1. Efnablandan flokkast sem afar eldfim og er merkt með 
setningunni H12.

Jafngildisstuðlar (Ki)

Gildi jafngildisstuðlanna Ki milli eðalgastegundanna og köfnunarefnis og gildin fyrir hámarksinnihald 
eldfimrar lofttegundar (Tci) er að finna í töflu 1 og 2 í ISO-staðlinum ISO 10156, útgáfu frá 15.12. 1990 
(ný útg. 1996), „Gases and gas mixtures — Determination of fire potential and oxidising ability for the 
selection of cylinder valve outlets“.

Hámarksinnihald eldfimrar lofttegundar (Tci)

Gildi fyrir hámarksinnihald eldfimrar lofttegundar (Tci) er að finna í töflu 2 í ISO-staðlinum ISO 10156, 
útgáfu frá 15.12. 1990 (ný útg. 1996), „Gases and gas mixtures — Determination of fire potential and 
oxidising ability for the selection of cylinder valve outlets“.

Ef Tci-gildi eldfimrar lofttegundar er ekki tilgreint í fyrrgreindum staðli skal nota samsvarandi lægri 
sprengimörk (LEL). Ef ekkert gildi er til fyrir lægri sprengimörk er Tci-gildið ákvarðað 1% miðað við 
rúmmál.

Aths.:

— nota má fyrrgreinda stæðu til að fá fram viðeigandi merkingu loftkenndra efnablandna en ekki ber þó 
að líta á hana sem aðferð sem kemur í stað tilraunar til að ákvarða tæknilegar færibreytur sem varða 
öryggi,

— þessi stæða veitir heldur engar upplýsingar um hvort búa megi til, á öruggan hátt, blöndu sem 
inniheldur eldnærandi lofttegundir.  Við mat á eldfimi er ekki tekið tillit til þessara eldnærandi 
lofttegunda,

— fyrrgreind stæða gefur því aðeins áreiðanlegar niðurstöður að eldfimu lofttegundirnar hafi ekki áhrif 
á eldfimi hver annarrar. Til þessa ber að taka tillit, t.d. að því er varðar halógenuð vetniskolefni.

      9.1.1.2. Eldnærandi eiginleikar

Í ljósi þess að í V. viðauka við þessa tilskipun er ekki að finna aðferð til að ákvarða eldnærandi eiginleika 
loftblandna verður að meta þessa eiginleika samkvæmt eftirfarandi matsaðferð.

Aðferðin byggist á því að bornir eru saman eldnærandi eiginleikar lofttegunda í blöndu og eldnærandi 
eiginleikar súrefnis í andrúmslofti. Styrkleiki lofttegunda í blöndunni er táknaður sem hundraðshluti 
miðað við rúmmál.

Loftblandan er talin jafn eldnærandi eða meira eldnærandi en andrúmsloft ef eftirfarandi skilyrði eru 
uppfyllt:

Σi xiCi  ≥ 21

þar sem: xi er styrkur lofttegundar i í hundraðshlutum miðað við rúmmál,

Ci er súrefnisjafngildisstuðull.

Þá er efnablandan flokkuð sem eldnærandi og er merkt með setningunni H8.

Jafngildisstuðlar milli eldnærandi lofttegunda og súrefnis
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Stuðlarnir, sem eru notaðir við útreikning til að ákvarða eldnærandi eiginleika tiltekinna lofttegunda í 
blöndu með tilliti til eldnærandi eiginleika súrefnis í andrúmsloftinu, eins og þeir eru skráðir í lið 5.2 í 
ISO-staðli ISO 10156, útgáfu frá 15.12. 1990 (ný útg. 1996), „Gases and gas mixtures — Determination 
of fire potential and oxidising ability for the selection of cylinder valve outlets“, eru eftirfarandi: 

O2 1

N2O 0,6

Ef ekkert gildi stuðuls Ci er tilgreint fyrir lofttegund í áðurnefndum staðli er þessum stuðli gefið 
gildið 40.

      9.1.2. Merking

Kröfur um merkingu færanlegra gashylkja teljast uppfylltar ef farið er að ákvæðum b-liðar 6. mgr. 11. gr. 
tilskipunar 1999/45/EB.

Þó má gera þá undantekningu frá 1. og 2. mgr. 11. gr. að láta snið og mál merkimiða fyrir gashylki 
með 150 l vatnsrýmd eða minni fylgja fyrirmælum ISO-staðals 7225 (útgáfa frá 1994), „Gas cylinders 
— Precautionary labels“. Þá getur merkimiðinn borið almennt heiti eða iðnaðar- eða verslunarheiti 
efnablöndunnar, að því tilskildu að hættulegir efnisþættir efnablöndunnar séu skráðir með skýru og 
óafmáanlegu letri utan á gashylkið.

Veita má upplýsingarnar, sem tilgreindar eru í 10. gr., á endingargóðri upplýsingaplötu eða merkimiða 
sem er festur við geymana.

      9.2. Gashylki undir efnablöndur sem innihalda daunað própan, bútan eða fljótandi jarðolíugas

Própan, bútan og fljótandi jarðolíugas er flokkað í I. viðauka. Þótt efnablöndur, sem innihalda þessi efni, 
séu flokkaðar í samræmi við 5., 6. og 7. gr. tilskipunar 1999/45/EB eru þær ekki hættulegar heilsu manna 
ef þær eru markaðssettar í lokuðum, endurnotanlegum gashylkjum eða einnota hylkjum, sem falla undir 
gildissvið EN 417, sem gas sem eingöngu er ætlað til brennslu (EN 417, útgáfa frá september 1992, 
„Non-refillable metallic gas cartridges for liquefied petroleum gases, with or without a valve, for use 
with portable appliances; construction, inspection, testing and marking“).

Þessi hylki skal merkja með viðeigandi tákni og hættu- og varnaðarsetningum sem varða eldfimi. Engar 
upplýsingar um áhrif á heilbrigði manna þurfa að koma fram á merkimiðanum. Sá sem ber ábyrgð á 
markaðssetningu efnisins skal þó láta þeim sem nota efnin í starfi sínu í té þær upplýsingar um áhrif 
á heilsu manna, sem hefðu átt að koma fram á merkimiðanum, með því sniði sem tilgreint er í 14. gr. 
tilskipunar 1999/45/EB. Almennum notendum skulu veittar nægar upplýsingar til að þeir geti gert 
nauðsynlegar ráðstafanir um heilsuvernd og öryggi eins og mælt er fyrir um í 3. mgr. 1. gr. tilskipunar 
91/155/EBE.

      9.3. Málmblöndur, efnablöndur sem innihalda fjölliður og efnablöndur sem innihalda gúmmílíki

Þessar efnablöndur skulu flokkaðar í samræmi við kröfurnar í 5., 6. og 7. gr. og merktar í samræmi við 
kröfurnar í 10. gr. tilskipunar 1999/45/EB.

Sumar þessara efnablandna, þótt flokkaðar séu í samræmi við 6. og 7. gr., hafa ekki í för með sér hættu 
fyrir heilsu manna við innöndun, við inntöku eða í snertingu við húð eða fyrir vistkerfi í vatni í því 
formi sem þær eru markaðssettar í. Fyrir efnablöndur af því tagi er ekki krafist merkimiða í samræmi 
við 10. gr. eða í samræmi við hluta B.9 í V. viðauka. Allar upplýsingar, sem hefðu átt að koma fram á 
merkimiðanum, skulu þó sendar fagmönnum með upplýsingakerfi og með því sniði sem tilgreint er í 
14. gr. framangreindrar tilskipunar.
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      9.4. Efnablöndur sem eru flokkaðar með H65

Efnablöndur, sem eru flokkaðar sem hættulegar heilsu vegna þess að af þeim stafar hætta við ásvelgingu, 
þarf ekki að merkja sem hættulegar heilsu með H65 ef þær eru markaðssettar í úðabrúsum eða í geymum 
sem eru búnir áföstum úðabúnaði.

      9.5. Lífræn peroxíð

Í lífrænum peroxíðum sameinast eiginleikar eldnærandi efnis og brennanlegs efnis í einni sameind: þegar 
lífrænt peroxíð sundrast hvarfast eldnærandi hluti sameindarinnar á útverminn hátt við brennanlega 
hlutann. Að því er varðar oxandi eiginleika er ekki hægt að nota aðferðirnar í V. viðauka fyrir lífræn 
peroxíð.

Nota skal eftirfarandi reikniaðferð sem byggist á magni virks súrefnis.

Magn tiltæks súrefnis (í hundraðshlutum) í efnablöndu með lífrænu peroxíði fæst með formúlunni:

16 × Σ (ni × ci/mi)

þar sem:

ni  =  fjöldi peroxíðhópa á sameind í lífræna peroxíðinu i,

ci  =  styrkur lífræna peroxíðsins i (í hundraðshlutum af þyngd),

mi  =  mólmassi lífræna peroxíðsins i.

      9.6. Viðbótarkröfur að því er varðar merkingu tiltekinna efnablandna

Fyrir tilteknar efnablöndur gilda sérstakar viðbótarkröfur um merkingu sem eru settar fram í 2. lið 1. mgr. 
10. gr. tilskipunar 1999/45/EB og V. viðauka við hana og í 20. gr. tilskipunar 98/8/EB.
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YFIRLÝSING FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

Að því er varðar lið 4.15, einkum síðustu málsgrein hans, lýsir framkvæmdastjórnin yfir því að hyggist hún beita 
málsmeðferðinni sem um getur í 28. gr. sé hún reiðubúin að hafa fyrst samráð við þá sérfræðinga sem aðildarríkin 
hafa tilnefnt og hafa sérþekkingu á sviði krabbameinsvaldandi áhrifa, stökkbreytandi áhrifa eða skaðlegra áhrifa á 
æxlun.

Þetta samráð verður með hefðbundinni tilhögun samráðs við sérfræðinga aðildarríkjanna og/eða fer fram í starfandi 
nefndum. Sami háttur verður hafður á þegar endurflokka þarf efni, sem hafa þegar verið tekin upp í I. viðauka, með 
tilliti til krabbameinsvaldandi eða stökkbreytandi áhrifa þeirra eða skaðlegra áhrifa á æxlun.
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7. VIÐAUKI A

Ákvæði 7. liðar gilda um milliefni með takmörkuð váhrif.
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7. VIÐAUKI B

7. Einfölduð prófunaráætlun fyrir milliefni í magni sem er meira en eða jafnt og 1 eitt tonn á ári

1. Skilgreiningar

Með fyrirvara um aðra löggjöf Bandalagsins gilda eftirfarandi skilgreiningar:

— „milliefni“: efni sem er eingöngu framleitt og notað til efnavinnslu í þeim tilgangi að umbreyta því í annað 
eða önnur efni,

— „losun“: missir efnis úr kerfi, t.d. þegar kerfið bilar. Til að tryggja starfsmönnum og umhverfi hámarksvernd 
verður því fyrst og fremst að halda losun í algeru lágmarki með því að láta vinnsluna fara fram í fullkomlega 
lokuðu kerfi,

— „váhrif“: varðar áhrifin eftir að efni hefur losnað, annaðhvort út í umhverfið í víðum skilningi þess orðs 
eða þannig að hætta sé á að það berist í öndunarfæri starfsmanna eða komist í snertingu við húð þeirra. Ef 
búast má við losun efna skal beita ströngustu váhrifavörnum með viðeigandi aðferðum og skal á það bent 
að nauðsynlegt er að beita þeirri varúðarreglu að líta á alla eiginleika efnis, sem hafa ekki verið prófaðir, 
sem hættulega, hvort sem þeir eru af eðlisefnafræðilegum, eiturefnafræðilegum eða visteiturefnafræðilegum 
toga,

— „innbyggt útsogskerfi“: lokað útsogskerfi sem er notað ásamt slússum, umlykjum, hylkjum, gámum o.s.frv. 
til að halda íðefnum í innri hluta lokaðrar, starfrænnar einingar. Op, í tengslum við vinnsluna, skulu vera eins 
lítil og unnt er. Sogkraftur og loftrásir skulu vera þannig að undirþrýstingur í sogbúnaðinum nægi til að fanga 
og flytja til fulls burt allar þær lofttegundir, gufu og/eða ryk sem fyrir er. Koma verður í veg fyrir að hættuleg 
efni, sem hafa verið soguð burt, berist aftur inn á vinnusvæðið. Það merkir að komið er í veg fyrir að hættuleg 
efni sleppi út úr lokuðu, starfrænu einingunni inn á vinnusvæðið,

— „mjög öflugt útsogskerfi“: opið eða hálflukt útsogskerfi sem er nógu stórt til að halda íðefnunum á 
söfnunarsvæðinu. Í þessu felst að koma má því sem næst í veg fyrir að íðefni séu í andrúmslofti á 
vinnusvæðinu,

— „öflugt útsogskerfi“: opið eða hálflukt útsogskerfi sem á að vera nógu stórt til að halda íðefnunum á 
söfnunarsvæðinu; í þessu felst að koma má að mestu leyti í veg fyrir að íðefni séu í andrúmsloftinu á vinnusvæðinu 
eða að unnt er að leggja fram staðfestingu á því að farið sé að ákvæðum um viðmiðunarmörk,

— „önnur útsogskerfi“: opið eða hálflukt útsogskerfi sem er ekki nógu stórt til að koma í veg fyrir að íðefni séu 
í andrúmslofti á vinnusvæðinu,

— „notkun sem veldur lítilli losun“ er t.d.:

— notkun einnota umbúða, þ.e.a.s. hættuleg efni eru færð í viðeigandi umbúðir og sett inn í hvarfakerfi í 
umbúðunum án þess að þær séu opnaðar,

— efnisformi breytt, þ.e. efnin eru t.d. notuð í deigformi eða kornuðu formi í stað þess að þau séu notuð í 
duftformi,

— notkun öryggisumbúða, þ.e. hættulegt efni er umlukið plasti sem kemur í veg fyrir beina snertingu við 
það. Umlykjandi plastefnið er sjálft ekki hættulegt efni. Þó er hugsanlegt að umlykjandi plastefnið rofni 
vegna slits og hættulega efnið losni úr umbúðunum,

— „notkun sem veldur engri losun“: dæmi um slík efni eru öryggisumbúðir sem rofna ekki, þ.e. umlykjandi 
plastefnið er svo slitsterkt að engin hættuleg efni geta sloppið út,
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— „tæknilega lekaþétt“: notað um undireiningu ef enginn leki er merkjanlegur við prófun, eftirlit eða 
athugun á lekaþéttleika sem fer t.d. fram með notkun freyðiefna eða með sérstökum búnaði til lekaleitar 
eða lekagreiningar. Kerfi, undirkerfi og starfrænir hlutar eru tæknilega lekaþétt ef leki er minni en 0,00001 
mbar*1*s–1.

2. Notkun einfaldaðrar prófunaráætlunar

Þegar um er að ræða milliefni getur tilkynnandi óskað eftir því að lögbært yfirvald veiti leyfi til að nota 
einfaldaða prófunaráætlun. Þessi einfaldaða prófunaráætlun byggist á lágmarkssafni gagna sem þarf til að gera 
bráðabirgðaáhættumat á milliefni sem ætlunin er að setja á markað. Þess kann að verða krafist að lagðar verði 
fram frekari prófunarniðurstöður í samræmi við 1. mgr. 16. gr. með hliðsjón af niðurstöðum úr áhættumatinu.

3. Skilyrði fyrir notkun einfaldaðrar prófunaráætlunar

Tilkynnanda ber að sýna fram á, svo að lögbæru yfirvaldi, þar sem efnið er tilkynnt, þyki fullnægjandi, að 
eftirfarandi skilyrði hafi verið uppfyllt:

a) Efnið er eingöngu framleitt til efnavinnslu. Einliður koma ekki til greina. Í efnavinnslunni er efninu breytt í 
annars konar sameindir en þó ekki í fjölliður.

b) Notkun efnisins er takmörkuð við tvo staði að hámarki. Til dæmis getur tiltekið fyrirtæki framleitt efnið og 
flutt það síðan til eins eða tveggja annarra fyrirtækja til vinnslu. Á það skal bent að sé ætlunin að flytja efnið 
til fleiri en tveggja staða til notkunar er skilyrðum fyrir einfaldaðri prófunaráætlun ekki lengur fullnægt og 
verður þá að uppfæra málsskjölin svo að þau uppfylli viðeigandi kröfur.

c) Efni, sem er afhent fyrirtæki sem notar milliefnið til frekari vinnslu, skal koma beint frá tilkynnanda en ekki 
frá birgi sem er milliliður.

d) Nota skal tæknilegar aðferðir til að halda efninu í fullkomlega lokuðu kerfi allan líftíma efnisins. Þetta 
nær yfir framleiðslu, flutning, hreinsun, þrif og viðhald, sýnatöku, greiningu, áfyllingu og tæmingu búnaðar 
og íláta, förgun eða hreinsun úrgangs og geymslu. Á heildina litið nær fullnægjandi vinnsluferli til allra 
starfrænna hluta í vinnslustöðinni, s.s. áfyllingaropa, tæmingarbúnaðar o.s.frv., sem eru annaðhvort af þeirri 
gerð sem er lokuð og tryggilega lekaþétt eða af þeirri gerð sem er lokuð og með innbyggt útsogskerfi.

e) Þar sem möguleiki er á váhrifum skal nota vinnslu og eftirlitstækni sem heldur losun og váhrifum frá henni 
í lágmarki.

f) Þegar um er að ræða þrif og viðhaldsvinnu skal nota sérstakt verklag, s.s. skolun og þvott, áður en kerfið er 
opnað eða farið inn í það.

g) Flutningsaðgerðir skulu vera í samræmi við kröfur í tilskipun ráðsins 94/55/EB með áorðnum breytingum

h) Verði slys og myndist úrgangur eftir hreinsun eða þrif og viðhald getur umhverfið orðið fyrir váhrifum. Í 
báðum tilvikum skal nota vinnslu og eftirlitstækni sem heldur losun og váhrifum frá henni í lágmarki.

i) Nota skal stjórnkerfi þar sem hlutverk einstakra starfsmanna fyrirtækisins er skilgreint.

j) Umbúðir um efnið skulu merktar í samræmi við VI. viðauka við tilskipun 67/548/EBE og auk þess með 
eftirfarandi orðum: „Varúð – efni sem ekki hefur verið prófað að fullu“.

k) Tilkynnandi skal nota vöruábyrgðarkerfi og hafa eftirlit með notendum (sem eru að hámarki tveir) til að 
tryggja að framangreind skilyrði séu uppfyllt.
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4. Tækniskjöl sem leggja skal fram vegna einfaldaðrar prófunaráætlunar

Tilkynnandi sem sækir um leyfi fyrir einfaldaðri prófunaráætlun skal afhenda lögbæru yfirvaldi eftirfarandi 
tækniskjöl fyrir alla framleiðslu og notkunarstaði:

a) yfirlýsingu um að tilkynnandi og hvor notandi samþykki skilyrðin í 3. lið,

b) lýsingu á tæknilegum ráðstöfunum til að halda efninu í fullkomlega lokuðu kerfi (1), þ.m.t. verklagsreglur við 
hleðslu, sýnatöku, færslu og þrif. Ekki er nauðsynlegt að leggja fram sundurliðuð gögn um heilleika einstakra 
þétta eða um skilvirkni innbyggðs útsogskerfis. Hins vegar er mikilvægt, sama hvaða aðferðir eru notaðar til 
halda vinnslunni í fullkomlega lokuðu kerfi, að þessar upplýsingar liggi á lausu, ef þörf krefur, til að unnt sé 
að sannreyna fullyrðingar um fulla stjórn,

c) ef ekki er fylgt viðmiðunum um mat á lokuðum kerfum við meðhöndlun íðefna, sem er lýst nánar í 5. lið 
hér á eftir, skal tilkynnandi leggja fram gögn um váhrif sem byggjast á lýsandi gögnum um eftirlit og/eða 
áreiðanlegum líkanreikningum svo að lögbæra yfirvaldið geti tekið ákvörðun um hvort beri að samþykkja 
eða hafna beiðni um einfaldaða prófunaráætlun,

d) ítarlega lýsingu á vinnsluferlum á öllum stöðum þar sem framleiðsla og notkun fer fram. Einkum skal koma 
fram hvort úrgangi úr framleiðslu og/eða vinnsluferlum sé veitt í skólp, hvort fastur eða fljótandi úrgangur sé 
brenndur og hvernig þrifum og viðhaldi á öllum búnaði sé háttað,

e) ítarlegt mat á hugsanlegri losun og hugsanlegum váhrifum á menn og umhverfi á öllum líftíma efnisins, 
þ.m.t. ítarlegar upplýsingar um hin ólíku efnahvörf sem verða í vinnsluferlinu og hvernig farið er með 
efnaleifar. Geti losun valdið váhrifum skal aðferðum til að hafa stjórn á losuninni lýst svo ítarlega að 
lögbært yfirvald geti tekið ákvörðun um hvort það samþykkir yfirlýsinguna eða reikni losunina samkvæmt 
tæknileiðbeiningarskjali ESB,

f) breytingar, sem geta tengst váhrifum á menn eða umhverfið, skulu tilkynntar fyrir fram, þ.e. allar breytingar 
sem varða starfræna hluta vinnslustöðvarinnar, nýjan notanda eða athafnasvæði,

g) krafist er upplýsinga um eftirfarandi atriði fyrir einfaldaða prófunaráætlun:

upplýsingar skv. VII. viðauka B auk upplýsinga um eftirfarandi úr prófunum og mælingum samkvæmt 
þessum viðauka:

— gufuþrýsting (3.4),

— sprengifimi (3.11),

— sjálfkveikjuhitastig (3.12),

— oxunareiginleika (3.13),

— kornastærðarmælingar (3.15),

— bráð eiturhrif á halaflær.

Tilkynnandinn skal einnig láta fylgja aðrar upplýsingar, sem skipta máli, til að gera lögbæra yfirvaldinu 
kleift að taka upplýsta ákvörðun og gera notanda á vinnslustað milliefnisins kleift að gera viðeigandi 
ráðstafanir til eftirlits. Liggi t.d. fyrir viðbótarupplýsingar um eðlisefnafræðilega og/eða eiturefnafræðilega 
eiginleika og/eða upplýsingar um hegðun í umhverfinu skal einnig leggja þær upplýsingar fram. Að auki skal 
tilkynnandi kynna sér fyrirliggjandi gögn um eiturhrif og visteiturhrif efna sem eru náskyld tilkynnta efninu 
að byggingu. Liggi fyrir þýðingarmikil gögn, einkum um langvarandi eiturhrif og um eiturhrif á æxlun og 
krabbameinsvaldandi eiturhrif skal leggja fram samantekt um þessi gögn,

h) deili á tilkynnanda, framleiðanda og notanda eða notendum.

(1) Hversu vel tekst að halda efninu í lokuðu kerfi er háð gerð lokaða, starfræna hlutans og tækniforskriftum fyrir kerfið (s.s. 
varðandi lekaþéttni). Eigi lögbæra yfirvaldið að geta skorið úr um hvort tekist hafi að loka kerfinu fullkomlega eða ekki er 
mikilvægt að tilkynnandi leggi fram ítarlegar upplýsingar um þessa þætti. Að öðru jöfnu skulu tæknilegar ráðstafanir, sem 
gerðar eru, uppfylla skilyrðin í „Viðmiðanir við mat á lokuðum kerfum við meðhöndlun íðefna“ sem eru birt til leiðbeiningar í 
lið 7.5 og í töflu 1 í þessum viðauka. Tilkynnandi verður að skýra frá þessu en þó er ekki nauðsynlegt að nefna sérhverja gerð 
lokaðs, starfræns hluta í lýsingunni á tæknilegum ráðstöfunum sem gerðar eru. Lýsa verður til fulls hverju fráviki frá skilyrðum 
samkvæmt þessum viðmiðunum og rökstyðja það.
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5. Viðmiðanir við mat á lokuðum kerfum við meðhöndlun íðefna

5.1. Notkun

Við mat á vinnslustöðinni er notaður matsstuðull. Í matsstuðlinum er flokkuð meðhöndlun efnisins og sá 
vinnslutengdi váhrifamáttur sem af meðhöndluninni hlýst. Tilkynnandinn skal rannsaka vinnslustöðina eða 
vinnslustöðvareininguna til að ákvarða matsstuðulinn. Meta verður hvern einstakan, starfrænan hluta.

Litið er á kerfi sem lokuð ef mat á öllum fyrirliggjandi starfrænum hlutum svarar til matsstuðulsins 0,5 og 
ef aðeins er um að ræða starfræna hluta af gerð sem er lokuð og hefur trygga lekaþéttni og/eða innbyggt 
úblásturskerfi. Að auki má ekki koma til beinnar snertingar við húð.

Í dæmasafninu eru viðkomandi starfrænir hlutar tilgreindir með 0,5, feitletrað.

Starfrænir hlutar af gerð, sem er að hluta opin og með mjög öflugu útsogskerfi (sem fá einnig matsstuðulinn 
0,5, með venjulegu letri), teljast ekki lokaðir í skilningi þessarar reglu.

Þegar um er að ræða starfræna hluta sem fá matsstuðulinn 1 er ekki alltaf tryggt að ávallt sé gætt öruggs 
samræmis við viðmiðunarmörkin. Þessir starfrænu hlutar eru:

1 — af lokaðri gerð, lekaþéttni er ekki tryggð

1 — af hálfluktri gerð með öflugu útsogskerfi.

Þegar um er að ræða starfræna hluta, sem fá matsstuðlana 2 og 4, er ekki alltaf tryggt að gætt sé öruggs 
samræmis við viðmiðunarmörkin. Þessir starfrænu hlutar eru:

2 — af hálfluktri gerð, opið er sniðið fyrir einfalt úblásturskerfi

2 — opið, með einfalt útsogskerfi

4 — af opinni gerð eða hálflukt

4 — með náttúrulegri loftræstingu.

Dæmasafnið í töflu 1 auðveldar flokkun starfrænna hluta. Starfrænir hlutar, sem eru ekki í dæmasafninu, 
má flokka með hliðstæðuályktunum. Vinnslustöðin eða vinnslustöðvareiningin er þá flokkuð samkvæmt 
stuðulgildi þess starfræna hluta sem hefur fengið hæsta matsstuðulinn.

5.2. Athuganir

Ef þessi viðmiðun er notuð verður að fylgja vinnslufæribreytunum, sem mælt hefur verið fyrir um, og 
framkvæma þær athuganir sem um getur í dæmasafninu (t.d. skoðun og viðhald).

6. Notkun einfaldaðrar prófunaráætlunar

Fallist lögbært yfirvald á umsókn tilkynnanda um leyfi til að nota einfaldaða prófunaráætlun þurfa tækniskjölin, 
sem um getur í 7. gr., að innihalda upplýsingar úr prófunum og/eða rannsóknum samkvæmt lið 7.4. Á það skal 
bent að sé magn undir 1 tonni á ári gilda venjulegar prófunarkröfur skv. VII. viðauka B og VII. viðauka C. 



   
 

TAFLA 1 
 

Dæmasafn 
 

Matsstuðull 
Nr. Starfrænn hluti Gerð Dæmi um gerð 

án með viðbótar 
ráðstöfunum 

Skýringar 

1 2 3 4 5 6 7 

1 föst þétti      

1.1 föst þétti óaðskiljanlegar tengingar — soðnar 0,5   

   — lóðaðar 0,5   

1.2 föst þétti aðskiljanlegar tengingar — ásoðinn þéttikantur 0,5  — fækka skal tengingunum í 
tilskilinn fjölda 

   — skurðhrings- og klemmuhringstengi ≤ 
DN 32 

0,5  — tengingarnar skulu opnaðar eins 
lítið og unnt er 

   — NPT-gengjur ≤ DN 50, ∆ t ≤ 100 °C 0,5  — prófanir á lekaþéttni skulu gerðar 
áður en starfræksla er hafin á ný 

   — skurðhrings- og klemmuhringstengi > 
DN 32 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með 
eftirliti og viðgerðum (*) 

— nota skal ný þétti þegar hafin er á 
ný starfræksla þar sem aðskildar 
tengingar eru notaðar 

   — NPT-gengjur > DN 50, t > 100 °C 1 0,5 lekaþéttni tryggð með 
eftirliti og viðgerðum (*) 

— tengikragar, sem á að opna vegna 
starfrækslu, skulu, eftir því sem 
unnt er, ekki vera með fjöður og 
nót (hætta á tilfærslu) 

   — tengikragi með fjöður og nót og 
viðeigandi þétti (flange with tongue and 
groove with suitable seal) 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með 
eftirliti og viðgerðum (*) 

 

   — tengikragi með brún og gróp með 
viðeigandi þétti (flange with projection 
and recess with suitable seal) 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með 
eftirliti og viðgerðum (*) 

 

   — tengikragi með V-laga gróp og 
viðeigandi V-laga þétti (flange with V-
groove and suitable V-groove seal) 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með 
eftirliti og viðgerðum (*) 

 

   — tengikragi með sléttri þéttirauf og 
viðeigandi þéttum (flange with smooth 
seal rail and suitable seals) 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með 
eftirliti og viðgerðum (*) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.3 hálfföst þétti      
1.3.1 tengihlutir öxul- og spindilþétti 

tengihluta, t.d. kúlulokar, 
stoppkranar, spjaldlokar, 
rennilokar og aðrir lokar 

— ásþétti (stuffing box) 2 1 þegar um er að ræða reglubundið 
eftirlit og viðgerðir 

 

   — sjálfstillt ásþétti (fjaðurspennt) 1 0,5 tæknilega lekaþétt  
   — tvöfalt ásþétti með skilþétti 1 0,5 með eftirliti með þrýstikerfi fyrir 

skilvökva 
með reglubundinni, sjónrænni 
athugun eða sérstökum tæknibúnaði 
til eftirlits með vinnslu 

   — O-laga hringþétti (O-ring seal) 1 0,5 tæknilega lekaþétt  
   — þéttifóðring í stoppkrana 

 
1 0,5 tæknileg lekaþéttni tryggð með 

eftirliti og viðgerðum 
 

   — stimpilþétti 1 0,5 tæknilega lekaþétt  
   — belgþétti 0,5   
   — þindarþétti 0,5   
   — segultengsli 0,5   
1.3.2 aðrir hlutir stýristangir — ásþétti 2 1 þegar um er að ræða reglubundið 

eftirlit og viðgerðir 
 

   — sjálfstillt ásþétti (fjaðurspennt) 1 0,5 tæknilega lekaþétt  
   — tvöfalt ásþétti með skilþétti 1 0,5 með eftirliti með þrýstikerfi 

fyrir skilvökva 
með reglubundinni, sjónrænni 
athugun eða sérstökum tæknibúnaði 
til eftirlits með vinnslu 

   — O-laga hringþétti 1   
   — stimpilþétti 1   
   — belgþétti 0,5   
   — þindarþétti 0,5   
2 hreyfiþéttingar      
2.1 þétti með hlutum sem 

snúast 
loftþétt — vökvaþéttur hreyfill 0,5   

   — segultengsli 0,5   
  þétti sem eru ekki 

snertifrí 
— einátta þétti 1   

   — tvíátta þétti 1   
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1 2 3 4 5 6 7 

   — tvíátta þétti með skilvökva 1 0,5 með eftirliti með þrýstikerfi 
fyrir skilvökva með reglubundinni 
athugun, að jafnaði 1 sinni á dag 
eða t.d. sérstökum tæknibúnaði 
með viðvörunarbúnaði til eftirlits 
með vinnslu 

 

   — ásþétti 2 1 þegar um er að ræða reglubundið 
eftirlit og viðgerðir 

 

   — sjálfstillt ásþétti (fjaðurspennt) 2 0,5 tæknilega lekaþétt  

  snertifrí þétti — völundarhússþétti 2   

   — gassmurð þétti 1 0,5 með eftirliti með flæði 
lofttegunda 

 

2.2 þétti fyrir hluta sem 
sveiflast 

— belgþétti — belglokar 0,5   

   — stimpildælur með belgþétti 0,5   

  — þindarþétti 
 

— þindardæla 0,5   

   — keilulaga þindarlokar 0,5   

  — þéttikragar (cups) — stimpildælur 1   

   — skafhringir 1   

3. umhleðslu- og 
áfyllingarstaðir efnis 

     

3.1 fyrir föst efni      

3.1.1 sekkir      

3.1.1.1 sekkir (tæming) opið mannop, opinn 
gámur 

— handvirk tæming 4 2 með öðrum útsogsbúnaði 
1 með öflugum útsogsbúnaði 
1 notkun sem veldur lítilli losun, 

engin önnur hættuleg efni til 
staðar 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði 
0,5 notkun án losunar (t.d. órofnar 

öryggisumbúðir 

sé hættulegt efni í gáminum skal taka 
tilhlýðilegt tillit til þess 
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1 2 3 4 5 6 7 

  vél til að opna og tæma 
sekki 

  0,5 notkun án losunar (t.d. órofnar 
öryggisumbúðir) 

 

  lokuð (encapsulated) vél, 
til að opna og tæma 
sekki, með innbyggðum 
útsogsbúnaði 

 1 0,5 samþjöppun og pökkun tómra 
sekkja á lokaða svæðinu, 
lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum 

 

3.1.1.2 sekkir (áfylling) handvirk áfylling,  
áfylling opinna sekkja 

— handvirk áfylling 4 2 með öðrum útsogsbúnaði  

     1 með öflugum útsogsbúnaði  

     1 notkun sem veldur lítilli losun, 
engin önnur hættuleg efni til 
staðar 

 

     0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði  

     0,5 notkun án losunar (t.d. órofnar 
öryggisumbúðir) 

 

  búnaður til að fylla á 
sekki 

— vél til að fylla á sekki með loka, 
t.d. loftknúin pökkunarvél, 
snigilpökkunarvél, 
nettóáfyllingarvogir 

4 2 með öðrum útsogsbúnaði  

     1 með öflugum útsogsbúnaði  

     0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði  

   — pökkunarvél fyrir lofttæmdar 
umbúðir 

2 1 með öflugum útsogsbúnaði  

     0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði  

   — fulllokuð (completely 
encapsulated) áfyllingarvél með 
innbyggðum útsogsbúnaði 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum (*) 

 

   — vél til að móta, fylla og loka 
pokum 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum (*) 

 

3.1.2 stórir pokar, 
meðalstórar umbúðir 
um efni í lausu 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.1.2.1 stórir pokar, meðal-
stórar umbúðir um efni 
í lausu 

(tæming) 

opið mannop — handvirk tæming 4 2 með öðrum útsogsbúnaði 

1 með öflugum útsogsbúnaði 

1 notkun sem veldur lítilli losun, 
engin önnur hættuleg efni til 
staðar 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði 

0,5 notkun án losunar (t.d. órofnar 
öryggisumbúðir) 

 

  búnaður til að tæma stóra 
poka 

 4 2 með öðrum útsogsbúnaði 

1 með öflugum útsogsbúnaði 

1 notkun sem veldur lítilli losun, 
engin önnur hættuleg efni til 
staðar 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði 

0,5 notkun án losunar (t.d. órofnar 
öryggisumbúðir) 

 

3.1.2.2 stórir pokar, meðal-
stórar umbúðir um efni 
í lausu (áfylling) 

áfylling opinna 
stórsekkja 

— handvirk áfylling 4 2 með öðrum útsogsbúnaði 

1 með öflugum útsogsbúnaði 

1 notkun sem veldur lítilli losun, 
engin önnur hættuleg efni til 
staðar 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði 

0,5 notkun án losunar (t.d. órofnar 
öryggisumbúðir) 

 

  búnaður til að fylla á 
stóra poka 

— opin áfylling 4 2 með öðrum útsogsbúnaði 

1 með öflugum útsogsbúnaði 

1 notkun sem veldur lítilli losun, 
engin önnur hættuleg efni til 
staðar 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði 

0,5 notkun án losunar (t.d. órofnar 
öryggisumbúðir) 
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  búnaður til að fylla á 
stóra poka 

— fulllokuð áfyllingarvél með 
innbyggðum útsogsbúnaði 

1 0,5 með sérstökum 
áfyllingarhausum (þ.e. 
hliðarþétting) og ryklausri 
lokunartækni; komið er í veg 
fyrir að vætli eftir á úr 
áfyllingarhaus, lekaþéttni 
tryggð með eftirliti og 
viðgerðum 

 

   — stórsekkjavogir 4 2 með öðrum útsogsbúnaði 

1 með öflugum útsogsbúnaði 

1 notkun sem veldur lítilli losun, 
engin önnur hættuleg efni til 
staðar 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði 

0,5 notkun án losunar (t.d. órofnar 
öryggisumbúðir án sköddunar) 

 

3.1.3 gámar      

3.1.3.1 gámar (tæming) með lokuðum 
tæmingarbúnaði 

 1 0,5 ef lekaþéttni er tryggð með 
sérstökum ráðstöfunum (þ.e. 
vaktaðri, sjálflæsandi tengingu) 
og innbyggður útsogsbúnaður 
er fyrir hendi er lekaþéttni 
tryggð með eftirliti og 
viðgerðum (*) 

0,5 ef lekaþéttni er tryggð með 
sérstökum ráðstöfunum (þ.e. 
vaktaðri, sjálflæsandi tengingu) 
og innbyggður útsogsbúnaður er 
fyrir hendi er lekaþéttni tryggð 
með eftirliti og viðgerðum 

lokþétti ílátsins skal uppfylla kröfur 
samkvæmt lið 1.2 

  opinn gámur  4 2 með öðrum útsogsbúnaði 

1 með öflugum útsogsbúnaði 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði 
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3.1.3.2 gámur (áfylling) með sérstökum 
áfyllingarbúnaði 

 1 0,5 ef lekaþéttni er tryggð með 
sérstökum ráðstöfunum (þ.e. 
vaktaðri, sjálflæsandi tengingu) 
er lekaþéttni tryggð með 
eftirliti og viðgerðum (*) 

 

  opin áfylling  4 2 með öðrum útsogsbúnaði 

1 með öflugum útsogsbúnaði 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði, 
lekaþéttni tryggð með eftirliti og 
viðgerðum (*) 

 

3.1.4 tunnur með tæmingarbúnaði — lokaður 1 0,5 ef lekaþéttni er tryggð með 
sérstökum ráðstöfunum (þ.e. 
vaktaðri, sjálflæsandi tengingu) 
og innbyggður útsogsbúnaður 
er til staðar 

 

3.1.4.1 tunnur (tæming)  — vélræn færsla, t.d. með færisnigli 4 0,5 ef lekaþéttni er tryggð með 
sérstökum ráðstöfunum (þ.e. 
vaktaðri, sjálflæsandi tengingu) 
og útsogsbúnaður eða mjög 
öflugur útsogsbúnaður er til 
staðar 

 

   — loftknúin færsla, t.d. með blásara 4 2 með öðrum útsogsbúnaði 

1 með öflugum útsogsbúnaði 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði 

2 með öðrum útsogsbúnaði 

1 með öflugum útsogsbúnaði 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði 
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  opinn gámur — vélræn færsla, t.d. með færisnigli 4 2 með öðrum útsogsbúnaði 

1 með öflugum útsogsbúnaði 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði 

 

   — loftknúin færsla, t.d. með blæstri  

 

4 

2 með öðrum útsogsbúnaði 

1  með öflugum útsogsbúnaði 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði 

 

3.1.4.2 tunnur (áfylling) með sérstökum 
áfyllingarbúnaði 

 1 0,5 ef lekaþéttni er tryggð með 
sérstökum ráðstöfunum (þ.e. 
vaktaðri, sjálflæsandi tengingu) 
og innbyggður útsogsbúnaður 
er til staðar 

 

  opin áfylling  4 0,5 ef lekaþéttni er tryggð með 
sérstökum ráðstöfunum (þ.e. 
vaktaðri, sjálflæsandi tengingu) 
og mjög öflugur útsogsbúnaður er 
til staðar 

2 annar útsogsbúnaður 

1 með öflugum útsogsbúnaði 

0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði 

 

3.1.5 ökutæki með sílói     
 

3.1.5.1 ökutæki með sílói 
(tæming) 

fastar pípulagnir, 
liðskiptur armur 

 1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti og 
viðgerðum (*), allar efnaleifar 
fangaðar í gildru meðan tenging 
og frátenging fer fram 

 

  slöngutengi — föst notkun (fyrirtækið leggur til 
tengislöngur og tengingar) 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti og 
viðgerðum (*), allar efnaleifar 
fangaðar í gildru við tengingu og 
frátengingu 
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   — önnur notkun (fyrirtækið leggur 
ekki til tengislöngur og 
tengingar) 

2 1 allar efnaleifar fangaðar í gildru  

3.1.5.2 ökutæki með sílói 
(áfylling) 

fastar pípulagnir, 
liðskiptur armur 

 1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti og 
viðgerðum (*), allar efnaleifar 
fangaðar í gildru við tengingu og 
frátengingu 

 

  slöngutengi — föst notkun (fyrirtækið leggur til 
tengislöngur og tengingar) 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti og 
viðgerðum (*), allar efnaleifar 
fangaðar í gildru við tengingu og 
frátengingu 

 

   — önnur notkun (fyrirtækið leggur 
ekki til tengislöngur og 
tengingar) 

2 1 allar efnaleifar fangaðar í gildru  

3.1.6 tengihlutir við inntak 
og úttak 

fyrir síló, 
áfyllingarbúnaður, 
lausavörugámar 

— spjaldlokar 1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum (*): reglubundin 
þrif 

 

   — stoppkranar og aðrir kranar 1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum (*): reglubundin 
þrif 

 

   — rennilokar 1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum (*): reglubundin 
þrif 

 

   — rennilokaskífa 1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum (*): reglubundin 
þrif 

 

   — klemmuloki með mjúku þétti 1   

   — hringþindarloki 1   

   — slönguloki 1   

3.2 umhleðslustaðir fyrir 
vökva 

     

3.2.1 litlir gámar og tunnur      
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3.2.1.1 litlir gámar og tunnur 
(tæming) 

fastar tengingar 
(pípulagnir, slöngutengi, 
liðskiptur armur) 

— með tilfærslu lofttegunda eða 
úttaki fyrir lofttegundir á 
öruggum stað eða flutningi til 
hreinsi- eða brennslustöðvar 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum (*), lekaprófun 
að tengingu lokinni, allar 
efnaleifar fangaðar í gildru 

sjá 1. lið að því er varðar tengihluta 

   — án tilfærslu lofttegunda og án 
úttaks fyrir lofttegundir á 
öruggum stað 

4   

  opnar tunnur —  með tunnudælu eða slöngu 4 1 þegar um er að ræða búnað af 
gerð sem er laus við leka og vætl 
og búin mjög öflugum 
útsogsbúnaði 

reglubundin athugun á útsogsbúnaði; 
loka skal litla gáminum eða tunnunni 
strax eftir áfyllingu 

  tæming í lokuðum 
einingum 

— lokun (encapsulation) 1 0,5 með innbyggðum útsogsbúnaði 
og opnun og lokun tunnanna í 
lokuðu einingunni 

reglubundin athugun á útsogsbúnaði 

3.2.1.2 litlir gámar og tunnur 
(áfylling) 

fastar tengingar 
(pípulagnir, slöngutengi, 
liðskiptur armur) 

— með tilfærslu lofttegunda eða 
með úttaki fyrir lofttegundir á 
öruggum stað eða flutningi til 
hreinsi- eða brennslustöðvar 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum (*), lekaprófun 
að tengingu lokinni, allar 
efnaleifar fangaðar í gildru 

sjá.1. lið að því er varðar tengihluta 

   —  án tilfærslu lofttegunda og án 
úttaks fyrir lofttegundir 

4 1 þegar um er að ræða búnað af 
gerð sem er laus við leka og vætl 
og búin mjög öflugum 
útsogsbúnaði 

 

  opnar tunnur —  með áfyllingarslöngu 4 0,5 þegar um er að ræða búnað af 
gerð sem er laus við leka og vætl 
og búin mjög öflugum 
útsogsbúnaði 

reglubundin athugun á útsogsbúnaði; 
loka skal litla gáminum eða tunnunni 
strax eftir áfyllingu 

   —  lokun (encapsulation) 1 0,5 með innbyggðum útsogsbúnaði 
og lokun tunnanna í lokuðu 
einingunni 

reglubundin athugun á útsogsbúnaði 
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3.2.2 tankbifreiðar, 
tankvagnar, stórir 
gámar 

     

3.2.2.1 tankbifreiðar, 
tankvagnar, stórir 
gámar 

föst tenging, t.d. fastar 
pípulagnir, slöngutengi, 
áfyllingararmur úr stáli 

— með tilfærslu lofttegunda eða 
með úttaki fyrir lofttegundir á 
öruggum stað eða flutningi til 
hreinsi- eða brennslustöðvar 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum (*), lekaprófun 
að tengingu lokinni, allar 
efnaleifar fangaðar í gildru 

sjá. 1. lið að því er varðar tengihluta 

   — án tilfærslu lofttegunda og án 
úttaks fyrir lofttegundir 

4   

  önnur slöngutengi  2 1 allar efnaleifar fangaðar í gildru  

3.2.2.2 tankbifreiðar, 
tankvagnar, stórir 
gámar 

fastar pípulagnir, 
slöngutengi, 
áfyllingararmur úr stáli 

— með tilfærslu lofttegunda eða 
með úttaki fyrir lofttegundir á 
öruggum stað eða flutningi til 
hreinsi- eða brennslustöðvar 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti og 
viðgerðum (*), lekaprófun að 
tengingu lokinni, allar efnaleifar 
fangaðar í gildru 

gámunum skal lokað strax eftir 
áfyllingu 

   — án tilfærslu lofttegunda og án 
úttaks fyrir lofttegundir 

4   

  opin áfylling — áfyllingarrör 4 1 með mjög öflugum útsogsbúnaði, 
allar efnaleifar fangaðar í gildru 

gámunum skal lokað strax eftir 
áfyllingu 

3.3 umhleðslustaðir fyrir 
lofttegundir 

    sjá 1. lið að því er varðar tengihluta 

3.3.1 lofttegundir 

(áfylling og tæming) 

  1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum (*), lekaprófun 
að tengingu lokinni; tilfærsla 
lofttegunda eða úttak fyrir 
leifar lofttegunda á öruggum 
stað eða flutningur til 
hreinsistöðvar eða 
brennslustöðvar 

lokuð vinnslustöðvakerfi, hlutar 
vinnslustöðvareininga og starfrænna 
hluta skal starfrækja, hafa eftirlit með 
og viðhalda þannig að þau séu 
tæknilega lekaþétt undir því 
aflfræðilega, efnafræðilega og 
varmafræðilega álagi sem búast má 
við í fyrirhugaðri tegund starfsemi 
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4 sýnatökustaðir      

4.1 opin sýnataka  loki og stoppkrani 4 2 með öðrum útsogsbúnaði 

1 með mjög öflugum útsogsbúnaði 
 

4.2 lokuð sýnataka   1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum (*) 

sýnataka skal fara fram í lokuðu 
sýnatökukerfi svo að ekki komi til 
óhamins  útstreymis vörunnar. 
Óhamið útstreymi vöru telst: 
— þegar vökvi skvettist við 

sýnatöku úr 
vinnslustöðvaeiningum sem eru 
undir þrýstingi 

— eftirleki vökva úr lagnatengjum 
eða slöngum á 
sýnatökueiningunni 

— útstreymi gufu frá vörunni 

— yfirfall úr yfirfylltum 
sýnatökuílátum 

5 geymsla í tunnum      

5.1 föst efni nema tiltekin 
sprengiefni 

flutningsumbúðir skv. 
reglum Evrópusamnings 
um millilandaflutninga á 
hættulegum farmi á 
vegum (ADR) 

— tunnur, gámar 0,5  með nægri loftræstingu (tvöföld 
loftskipti að lágmarki) 

   — pokar; sekkir úr plasti, dúk eða 
pappír og marglaga sekkir 

0,5  með nægri loftræstingu (tvöföld 
loftskipti að lágmarki) 

5.2 föst efni, tiltekin 
sprengiefni (sem 
innihalda nítróglýserín) 

flutningsumbúðir skv. 
reglum Evrópusamnings 
um millilandaflutninga á 
hættulegum farmi á 
vegum (ADR) 

 4 2 með öðrum útsogsbúnaði 

 

 

1 með öflugum útsogsbúnaði 

 

5.3 vökvar flutningsumbúðir skv. 
reglum Evrópusamnings 
um millilandaflutninga á 
hættulegum farmi á 
vegum (ADR) 

— gámar, málmtunnur, dunkar úr 
plötujárni, tunnur, rör, dunkar og 
gámar úr plasti 

0,5 0,5 með mjög öflugum útsogsbúnaði með nægri loftræstingu (tvöföld 
loftskipti að lágmarki) 
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5.4 Lofttegundir flutningsumbúðir skv. 
reglum Evrópusamnings 
um millilandaflutninga á 
hættulegum farmi á 
vegum (ADR) 

hylki með lofttegundum undir 
þrýstingi 

1 0,5 lekaþéttni tryggð með eftirliti 
og viðgerðum 

   geymar með lofttegundum undir 
þrýstingi 

  

      
   kútar með lofttegundum undir 

þrýstingi 
  

með nægri loftræstingu (tvöföld 
loftskipti að lágmarki) 
 
sjá 1. lið að því er varðar tengihluta 
Lokuð vinnslustöðvakerfi, hlutar 
vinnslustöðvareininga og starfræna 
hluta skal starfrækja, vakta og 
viðhalda þannig að þau séu lekaþétt í 
tæknilegu tilliti undir því 
aflfræðilega, efnafræðilega og 
varmafræðilega álagi sem búast má 
við í fyrirhugaðri tegund starfsemi 

(*) Tryggja má lekaþéttni aðskiljanlegra tenginga milli vinnslustöðvareininga og hluta búnaðarins með því að gera eftirfarandi, fastar ráðstafanir: 
1. Ráðstafanir, tengdar eftirliti og skoðun, til að ákvarða og meta raunverulegt ástand aðskiljanlegu tengingarinnar samkvæmt EN 13306 (í vinnslu) 
Eftirlit og skoðun skal fara fram á ákveðnum tímum og í samræmi við áætlun sem er sniðin að sérþörfum fyrirtækisins, tegund tenginga og gerð og eðli og eiginleika íðefnanna sem verið er að flytja. Dæmi um slíkar ráðstafanir 
eru: 
—  lekaprófun, 
—  sjónræn skoðun á vinnslustöðinni til að finna augljósa lekastaði, s.s. staði þar sem vökvi lekur, rannsókn til að finna rákir, óþef, hávaða, ísmyndun o.s.frv., 
—  skoðun vinnslustöðvarinnar með færanlegum lekavísi- og lekagreiningarbúnaði (t.d. prófunarrörum fyrir lofttegundir, logajónunarnemum (FID) eða færanlegum skynjurum fyrir lofttegundir), 
—  notkun freyðiefna á aðskiljanlegu tengingarnar, 
—  notkun skynjara til að fylgjast með lofttegundum í andrúmslofti, 
—  notkun sjálfvirks lekaprófunarbúnaðar við liðskiptu slönguna eða áfyllingarslönguna. 
2. Ráðstafanir til að koma aðskiljanlegu tengingunni aftur í samt lag samkvæmt EN 13306 (í vinnslu) 
Ráðstafanir, sem hugsanlegt er að verði krafist, skulu skipulagðar og framkvæmdar í hverju tilviki um sig í samræmi við: 
— viðkomandi, hættulegt efni, 
— tegund og umfang skemmda, 
— verndar- og öryggisráðstafanir sem grípa þarf til. 
Áður en starfræksla vinnslustöðvarinnar hefst á ný skal ganga rækilega úr skugga um að viðgerðu tengingarnar leki ekki. 
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8. VIÐAUKI A 

 
Þegar viðeigandi, lögbært yfirvald hefur heimilað notkun einfaldaðrar prófunaráætlunar fyrir tiltekið efni, í samræmi 
við þau ákvæði VII. viðauka A sem tengjast milliefnum, skal draga úr kröfum þessa liðar sem hér segir: 
 
— þegar magn efnisins, sem er sett á markað, nær 10 tonnum á ári fyrir hvern framleiðanda eða þegar heildarmagn 

efnisins, sem er sett á markað, nær 50 tonnum fyrir hvern framleiðanda; í því tilviki skal viðeigandi, lögbært 
yfirvald krefjast allra prófana og rannsókna sem mælt er fyrir um í 3.–6. lið VII. viðauka A (nema þeirra sem hafa 
þegar verið gerðar); að auki getur viðeigandi, lögbært yfirvald krafist þeirra 1. stigs prófana og rannsókna sem 
varða vatnalífverur, 

 
— þegar magn efnisins, sem er sett á markað, nær 100 tonnum á ári fyrir hvern framleiðanda eða þegar heildarmagn 

efnisins, sem er sett á markað, nær 500 tonnum fyrir hvern framleiðanda; í því tilviki skal viðeigandi, lögbært 
yfirvald krefjast þeirra 1. stigs prófana og rannsókna sem varða skaðleg áhrif á æxlun. Viðeigandi, lögbært 
yfirvald getur ákveðið að flokkun efnisins sem milliefnis, sem komi til greina fyrir einfaldaða prófunarætlun, sé 
gild röksemd fyrir því að ein eða fleiri prófanir eða rannsóknir, þó ekki þær sem varða skaðleg áhrif á æxlun, eigi 
ekki við. 

 

 
 
 

8. VIÐAUKI B 
 
Þegar magn efnisins, sem er sett á markað, nær 1 000 tonnum á ári fyrir hvern framleiðanda eða þegar heildarmagn 
efnisins, sem er sett á markað, nær 5 000 tonnum fyrir hvern framleiðanda er viðbótarrannsókna, sem nefndar eru 
undir 1. og 2. stigi, að jafnaði ekki krafist. Viðeigandi, lögbært yfirvald ætti þó að vega og meta viðbótarprófanir og 
getur krafist viðbótarprófana, þ.m.t. prófana sem mælt er fyrir um undir 1. og 2. stigi þessa viðauka.  
 

 
 
 
 

 

 




