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KOMMISJONSDIREKTIV 94/37/EF

av 22. juli 1994

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 93/71/EØF(2), særlig artikkel 18
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF fastsetter kravene til
det tekniske informasjonsmaterialet som søkerne skal framlegge
ved henholdsvis oppføringen av et aktivt stoff i vedlegg I og
godkjenningen av et plantevernmiddel.

Det må angis så detaljert som mulig i vedlegg II og III hvilke
opplysninger søkerne skal framlegge, f.eks. under hvilke forhold
og på hvilke vilkår data skal innsamles og hvilke tekniske
protokoller som skal benyttes. Disse bestemmelsene bør
gjennomføres så snart de foreligger, slik at søkerne kan bruke
dem under utarbeidingen av informasjonsmaterialet.

Kravene som stilles med hensyn til identitet, fysiske og kjemiske
egenskaper samt andre opplysninger om det aktive stoffet i del
A avsnitt 1, 2 og 3 i vedlegg II kan nå angis nærmere.

Kravene som stilles med hensyn til identitet, fysiske, kjemiske
og tekniske egenskaper samt andre opplysninger om det aktive
stoffet fastsatt i del A avsnitt 1 til 4 i vedlegg III kan nå angis
nærmere.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Den faste komité for plantehelse -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 91/414/EØF gjøres følgende endringer:

1. I del A i vedlegg II skal avsnittene «1. Det aktive stoffets
identitet», «2. Det aktive stoffets fysiske og kjemiske
egenskaper» og «3. Tilleggsopplysninger om det aktive
stoffet» erstattes med vedlegg I til dette direktiv.

2. I del A i vedlegg III skal avsnittene «1. Plantevernmiddelets
identitet», «2. Plantevernmiddelets fysiske, kjemiske og
tekniske egenskaper», «3. Anvendelsesdata» og «4.
Ytterligere opplysninger om preparater» skal erstattes med
vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 31. juli 1995.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal henvises
til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft 1. august 1994.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 194 av 29.7.1994, s.
65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/95 av 27. januar
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg  II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgave av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 230 av 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 221 av 31.8.1993, s. 27.
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 00VEDLEGG I

1. Det aktive stoffets identitet

De opplysninger som framskaffes, skal være tilstrekkelige til at hvert enkelt stoff kan identifiseres,
defineres ut fra sine spesifikasjoner og karakteriseres ut fra sin natur. Disse dataene og opplysningene
kreves for alle aktive stoffer, med mindre annet er oppgitt.

1.1. Søker (navn, adresse osv.)

Søkerens navn og adresse (fast adresse i Fellesskapet) må oppgis, samt navn, stilling og telefon-
og telefaksnummer til en kontaktperson.

Dersom søkeren i tillegg har et kontor, en agent eller en representant i den medlemsstaten som
søknaden om oppføring i vedlegg I er sendt til, og dersom denne medlemsstaten er en annen enn
den rapporterende medlemsstat, i den medlemsstat Kommisjonen har utpekt, skal navn og adresse
til det lokale kontor, den lokale agent eller den lokale representant oppgis sammen med navn,
stilling, telefon- og telefaksnummer til kontaktpersonen.

1.2. Produsent (navn, adresse, herunder anleggets beliggenhet)

Navn og adresse til produsenten(e) av det aktive stoffet skal oppgis sammen med navn og adresse
til det enkelte produksjonsanlegg som framstiller det aktive stoffet. Det må oppgis et kontaktpunkt
(helst et sentralt punkt, med navn, telefon- og telefaksnummer) med henblikk på ajourføring av
opplysninger og som vil besvare eventuelle forespørsler om framstillingsteknologien og -prosessene
og produktets kvalitet (herunder eventuelt om de enkelte partier). Dersom produsentens plassering
eller antall produsenter endres etter at det aktive stoffet er oppført i vedlegg I, skal de påkrevde
opplysningene meddeles Kommisjonen og medlemsstatene på nytt.

1.3. Alminnelig navn som er foreslått eller godtatt av ISO (Den internasjonale standardi-
seringsorganisasjon) og synomymer

Det alminnelige ISO-navnet eller navnet som er foreslått av ISO, og eventuelle andre alminnelige
navn som er foreslått eller godtatt (synonymer) skal oppgis, herunder navnet (tittelen) på den
myndighet som er ansvarlig for den aktuelle nomenklaturen.

1.4. Kjemisk navn (IUPAC- og CA-nomenklatur)

Det kjemiske navnet skal oppgis som angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller, dersom det
ikke er nevnt i direktivet, i samsvar med både IUPAC- og CA-nomenklaturen.

1.5. Produsentens utviklingskodenummer

Det skal opplyses om hvilke kodenummer som er benyttet til å identifisere det aktive stoffet og
eventuelle preparater som inneholder dette aktive stoffet under utviklingsarbeidet. For hvert
kodenummer skal det opplyses hvilket materiale det henvises til, i hvilken periode det er brukt og
i hvilke medlemsstater eller hvilke øvrige stater det er blitt eller blir brukt.

1.6. CAS-, EØF- og CIPAC-nummer (om tilgjengelig)

Oppgi CA-nummer, EØF-nummer (EINECS eller ELINCS) og CIPAC-nummer dersom disse
foreligger.

1.7. Molekylformel og strukturformel, molekylvekt

Oppgi molekylformel, molekylvekt og strukturformel for det aktive stoffet og, om nødvendig,
strukturell formel for hver stereoisomer og optisk isomer som finnes i det aktive stoffet.
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1.8. Framstillingsmetode (syntesevei) for det aktive stoffet

Framstillingsmetoden skal for hvert produksjonsanlegg uttrykkes gjennom hvilke utgangsstoffer
som brukes, hvilke kjemiske reaksjoner som er brukt og identiteten til de biprodukter og urenheter
som finnes i det ferdige produktet. Produksjonstekniske opplysninger kreves i alminnelighet ikke.

Dersom opplysningene som er oppgitt gjelder et pilotproduksjonsanlegg, skal opplysningene gis
på nytt når metodene og framgangsmåtene for den industrielle produksjonen har stabilisert seg.

1.9. Angivelse av det aktive stoffets renhet i g/kg

Oppgi minsteinnholdet av rent aktivt stoff i g/kg (med unntak av inaktive isomerer) i det framstilte
produktet. Dersom opplysningene som er oppgitt gjelder et pilotproduksjonsanlegg, skal
opplysningene gis på nytt til både Kommisjonen og medlemsstatene når metodene og
framgangsmåtene for den industrielle produksjonen har stabilisert seg , dersom produksjons-
endringer har ført til endringer i renhetsgraden.

1.10.Identiteten til isomerer, urenheter og tilsetningsstoffer (f.eks. stabilisatorer), sammen med
strukturformelen og innholdet uttrykt i g/kg

Oppgi høyeste innhold av inaktive isomerer i g/kg samt forholdet mellom innholdet av eventuelle
isomerer/diastereoisomerer. I tillegg skal det høyeste innhold av alle andre bestanddeler enn
tilsetningstoffene, herunder biprodukter og urenheter oppgis i g/kg. For tilsetningsstoffer skal
innholdet i g/kg oppgis.

For hver bestanddel som finnes i en mengde på minst 1 g/kg, skal om nødvendig følgende
opplysninger gis:

- kjemisk navn i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen,

- alminnelig ISO-navn eller foreslått navn, om tilgjengelig,

- CAS-nummer, EØF-nummer (EINECS- eller ELINCS-nummer) og CIPAC-nummer, om
tilgjengelig,

- molekylformel og strukturformel,

- molekylvekt, og

- høyeste innhold i g/kg.

Når produksjonsprosessen er slik at urenheter og biprodukter som er særlig uønskede på grunn av
sine toksikologiske, økotoksikologiske eller miljømessige egenskaper kan finnes i det aktive stoffet,
må innholdet i hver av disse bestanddelene bestemmes og oppgis. I slike tilfeller skal det for hver
av disse forbindelsene opplyses om hvilken analysemetode som er brukt og om bestem-
melsesgrensen, som skal være tilstrekkelig lav. Opplys eventuelt også om følgende:

- kjemisk navn i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen,

- alminnelig ISO-navn eller foreslått navn, om tilgjengelig,

- CAS-nummer, EØF-nummer (EINECS- eller ELINCS-nummer) og CIPAC-nummer, om
tilgjengelig,

- molekylformel og strukturformel,

- molekylvekt, og

- høyeste innhold i g/kg.
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 00Dersom opplysningene som er oppgitt gjelder et pilotproduksjonsanlegg, skal opplysningene gis
på nytt når metodene og framgangsmåtene for den industrielle produksjonen har stabilisert seg,
dersom produksjonsendringene har ført til endringer i renhetsgraden.

Dersom de opplysningene som er gitt ikke gir en fullstendig identifikasjon av en bestanddel, f.eks.
kondens, skal det gis nærmere opplysninger om hver enkelt bestanddels sammensetning.

Når bestanddelene tilsettes det aktive stoffet før det bearbeidede produktet framstilles for å holde
det stabilt og gjøre det lettere å håndtere, skal handelsnavnet også oppgis.For slike tilsetningsstoffer
skal det dessuten, om nødvendig, gis følgende opplysninger:

- kjemisk navn i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen,

- alminnelig ISO-navn eller foreslått navn, om tilgjengelig,

- CAS-nummer, EØF-nummer (EINECS- eller ELINCS-nummer) og CIPAC-nummer, dersom
det foreligger,

- molekylformel og strukturformel,

- molekylvekt, og

- høyeste innhold i g/kg.

For bestanddeler som tilsettes, dvs. andre bestanddeler enn det aktive stoffet og urenheter som
dannes under framstillingsprosessen, skal det opplyses om hvilken funksjon disse bestanddelene
(tilsetningsstoffene) har:

- skumdempende middel,

- frostsikringsmiddel,

- bindemiddel,

- buffer,

- dispergeringsmiddel,

- stabilisator,

- andre (angi nærmere).

1.11. Partienes analyseprofil

Representative prøver av det aktive stoffet skal analyseres for innhold av rent aktivt stoff, inaktive
isomerer, urenheter og tilsetningsstoffer, alt etter omstendighetene. Analyseresultatene som er
oppgitt skal omfatte kvantitative data, uttrykt i g/kg for alle bestanddeler som finnes i en mengde
på over 1 g/kg; vanligvis skal det gjøres rede for minst 98 % av det analyserte stoffet. Det faktiske
innholdet av bestanddeler som er særlig uønskede som følge av toksikologiske, økotoksikologiske
eller miljømessige egenskaper, skal bestemmes og oppgis. Dataene som oppgis skal omfatte både
resultatene av analyser av enkeltprøver og en sammenfatning av disse dataene for å vise høyeste
eller laveste og typisk innhold av hver relevante bestanddel.

Dersom et aktivt stoff framstilles ved ulike anlegg, skal disse opplysningene gis separat for hvert
enkelt anlegg.

Dersom det er nødvendig og mulig skal i tillegg prøver av det aktive stoffet som er framstilt i et
laboratorium eller på pilotproduksjonsanlegg analyseres, dersom dette stoffet er blitt brukt til å
utarbeide toksikologiske eller økotoksikologiske data.
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2. Det aktive stoffets fysiske og kjemiske egenskaper

i) Opplysningene som oppgis skal beskrive de aktive stoffenes fysiske og kjemiske
egenskaper, og de skal sammen med andre relevante opplysninger kunne karakterisere
stoffene. Særlig skal opplysningene gjøre det mulig å

- identifisere hvilke fysiske, kjemiske og tekniske farer som er forbundet med de
aktive stoffene,

- klassifisere de aktive stoffene etter fare,

- fastsette egnede avgrensninger og vilkår i forbindelse med oppføringen i vedlegg
I,

- spesifisere egnede risiko- og sikkerhetsinnretninger.

Nevnte opplysninger og data kreves for ethvert aktivt stoff, med mindre annet er oppgitt.

ii) Opplysningene som gis, skal sammen med opplysninger som gis for relevante preparater,
gjøre det mulig å identifisere hvilke fysiske, kjemiske og tekniske farer som er forbundet
med preparatene, gjøre det mulig å klassifisere preparatene og å godtgjøre at preparatene
kan brukes uten unødige vansker og på en slik måte at mennesker, dyr og miljø
eksponeres minst mulig, idet det tas hensyn til bruksmåten.

iii) Det skal angis i hvilket omfang aktive stoffer som søkes opptatt i vedlegg I oppfyller
relevante FAO-spesifikasjoner. Avvik fra FAO-spesifikasjonene skal beskrives nøyaktig
og begrunnes.

iv) I visse nærmere angitte tilfeller skal prøver utføres på kjemisk rent stoff med angitt
spesifikasjon. I slike tilfeller skal det opplyses om prinsippene for den eller de
rensemetodene som brukes. Dette prøvestoffets renhet, som skal være så høy som den
beste tilgjengelige teknologi tillater, skal oppgis. I de tilfellene der den oppnådde renheten
er mindre enn 980 g/kg skal dette begrunnes utførlig.

I begrunnelsen skal det påvises at alle tekniske gjennomførbare og rimelige muligheter
for å framstille det rene aktive stoffet er brukt.

2.1. Smeltepunkt og kokepunkt

2.1.1. Det rene aktive stoffets smeltepunkt eller, om nødvendig, fryse- eller størknepunkt skal
bestemmes og oppgis i samsvar med EØF-metode A 1. Det bør foretas målinger opp til 360 °C.

2.1.2. Om nødvendig skal kokepunktet for det rene aktive stoffet bestemmes og oppgis i samsvar med
EØF-metode A 2. Det bør foretas målinger opp til 360 °C.

2.1.3. Dersom smeltepunkt og/eller kokepunkt ikke kan bestemmes på grunn av nedbryting eller
sublimasjon, oppgis den temperatur der det skjer nedbryting eller sublimasjon.

2.2. Relativ tetthet

For flytende eller faste aktive stoffer skal det rene aktive stoffets tetthet bestemmes og oppgis
i samsvar med EØF-metode A 3.

2.3. Damptrykk (i Pa), flyktighet (f.eks. konstanten i Henrys lov)

2.3.1. Damptrykket for det rene aktive stoffet skal oppgis i samsvar med EØF-metode A 4. Dersom
damptrykket er lavere enn 10-5 Pa, kan damptrykket ved 20 eller 25 °C anslås ved hjelp av en
damptrykkskurve.
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 002.3.2. For flytende eller faste aktive stoffer skal flyktigheten (konstanten i Henrys lov) av det rene
aktive stoffet bestemmes eller beregnes ut fra dets vannløselighet og damptrykk, og oppgis (i
Pa x m3 x mol-1).

2.4. Utseende (fysisk tilstand, farge og lukt, dersom dette er kjent)

2.4.1. Det skal gis en beskrivelse av både eventuell farge og fysisk tilstand hos det aktive stoffet,
både som teknisk vare og som rent aktivt stoff.

2.4.2. Det skal gis en beskrivelse av enhver lukt som forbindes med det aktive stoffet, både som
teknisk vare og som rent aktivt stoff, og som merkes ved håndtering av materialet i laboratoriet
eller i produksjonsanlegget.

2.5. Spektra (ultrafiolett/synlig, infrarødt, NMR, MS), molekylær ekstinksjon på relevante
bølgelengder

2.5.1. Bestem og opplys om følgende spektra, vedlagt en tabell over de karakteristiske signalene som
er nødvendige for tolkningen: ultrafiolett/synlig (UV/VIS), infrarød (IR), kjernemagnetisk
resonans (NMR) og massespektrometri (MS) for det rene aktive stoffet og molekylær ekstinksjon
ved relevante bølgelengder. Bølgelengdene der den molekylære UV/VIS-ekstinksjonen skjer,
skal bestemmes og oppgis og skal om nødvendig omfatte en bølgelengde med høyeste absorbans
på over 290 nm.

For aktive stoffer som er atskilte optiske isomerer, skal den optiske renheten måles og oppgis.

2.5.2. Det skal bestemmes og oppgis UV/VIS-, IR-, NMR- og MS-absorpsjonsspektre dersom det er
nødvendig for identifisering av alle urenheter som anses å være av toksikologisk,
økotoksikologisk eller miljømessig betydning.

2.6. Løselighet i vann, herunder pH-verdiens (4 til 10) innvirkning på løseligheten

Det rene aktive stoffets vannløselighet under atmosfærisk trykk skal bestemmes og oppgis i
samsvar med EØF-metode A 6. Disse bestemmelsene av vannløseligheten skal foretas i det
nøytrale området (dvs. i destillert vann i likevekt med luftens karbondioksid). Dersom det
aktive stoffet kan danne ioner, skal det også bestemmes og oppgis verdier for det sure (pH 4 til
6) og det basiske (pH 8 til 10) området. Dersom det aktive stoffet har en så dårlig stabilitet i
vandig medium at vannløseligheten ikke kan bestemmes, skal det gis en begrunnelse som
underbygges med prøvedata.

2.7. Løselighet i organiske løsemidler

Løseligheten ved 15 til 25 °C av det aktive stoffet som teknisk vare i følgende organiske
løsemidler, skal bestemmes og oppgis dersom den er mindre enn 250 g/kg med angivelse av
den temperatur som er brukt:

- alifatisk hydrokarbon: helst n-heptan,

- aromatisk hydrokarbon: helst xylen,

- halogenert hydrokarbon: helst 1,2-dikloretan,

- alkohol: helst metanol eller isopropylalkohol,

- keton: helst aceton,

- ester: helst etylacetat.

Dersom ett eller flere av disse løsemidlene er uegnet for et bestemt aktivt stoff (f.eks. fordi det
reagerer med stoffet), kan det erstattes av andre løsemidler. I så fall skal valget begrunnes ut fra
løsemidlenes struktur og polaritet.
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2.8. Fordelingskoeffisient N-oktanol/vann, herunder pH-verdiens (4 til 10) innvirkning

Det rene aktive stoffets fordelingskoeffisient N-oktanol/vann skal bestemmes og oppgis i samsvar
med EØF-metode A 8. pH-verdiens (4 til 10) innvirkning skal undersøkes når stoffet er surt
eller basisk (pKa, <12 for syrer, pK, >2 for baser).

2.9. Stabilitet i vann, hydrolysehastighet, fotokjemisk nedbryting, kvanteutbytte og identitet til
nedbrytningsprodukt(er), dissosiasjonskonstant, herunder pH-verdiens (4 til 9) innvirkning

2.9.1. Hydrolysehastigheten for det rene aktive stoffet (vanligvis merket aktivt stoff med renhet på >
95 %) skal bestemmes for hver av pH-verdiene 4, 7 og 9 under sterile forhold og i mørket og
oppgis i samsvar med EØF-metode C 7. For stoffer med lav hydrolysehastighet kan denne
bestemmes ved 50°C eller en annen egnet temperatur.

Dersom nedbryting setter i gang ved 50 °C, skal nedbrytingshastigheten bestemmes ved en
annen temperatur, og det skal tegnes et Arrhenius-diagram, for å kunne anslå hydrolysen ved
20 °C. Hydrolyseproduktenes identitet og den observerte hastighetskonstant skal opplyses.
Den anslåtte DT

 
50-verdi skal også oppgis.

2.9.2. For forbindelser med en molar (dekadisk) absorpsjonskoeffisient (E) > 10 (1 x mol-1 x cm-1)
med en bølgelengde på l ³  290 nm, bestemmes og oppgis den direkte fotonedbrytningen i rent
(f.eks. destillert) vann ved 20 til 25 °C fra det rene aktive stoffet som vanligvis er merket ved
hjelp av kunstig lys under sterile forhold, om nødvendig ved bruk av et oppløsende stoff.
Sensibilisatorer som aceton skal ikke benyttes som løsemiddel eller oppløser. Lyskilden skal
simulere sollys og være utstyrt med filtre som utelukker stråling med bølgelengder l  < 290 nm.
Oppgi identiteten til de nedbrytingsprodukter som dannes og som til enhver tid av undersøkelsen
finnes i en mengde på ³  10 % av det tilsatte aktive stoffet, en massevekt som gjør rede for minst
90 % av den tilsatte radioaktivitet, samt den fotokjemiske halveringstiden.

2.9.3. Dersom det er nødvendig for å undersøke direkte fotoomdanning, skal kvanteutbyttet ved direkte
fotonedbryting i vann bestemmes og oppgis sammen med beregninger som gjør det mulig å
anslå det aktive stoffets teoretiske levetid i de øvre lag i vandige systemer og stoffets faktiske
levetid.

Metoden er beskrevet i FAO Revised Guidelines on Environmental Criteria for the Registra-
tion of Pesticides.

2.9.4. Dersom dissosiasjon i vann oppstår, skal det rensede aktive stoffets dissosiasjonskonstant(er)
(pK-verdier) bestemmes og oppgis i samsvar med OECD Test Guideline 112. Identiteten av
dissosiasjonsproduktene basert på teoretiske overveielser, skal oppgis. Dersom det aktive stoffet
er et salt, skal det aktive stoffets pKa-verdi oppgis.

2.10. Stabilitet i luft, fotokjemisk nedbryting, identitet til nedbrytningsprodukt(er)

Det skal framlegges et overslag over det aktive stoffets fotokjemiske oksidative nedbrytning
(indirekte fotoomdanning).

2.11. Antennelighet, herunder selvantennelighet

2.11.1. Antenneligheten hos bearbeidede aktive stoffer som foreligger som fast stoff, gass eller som
utvikler lett antennelige gasser, skal bestemmes og oppgis i samsvar med EØF-metode A 10, A
11 eller A 12 alt etter omstendighetene.

2.11.2. Selvantenneligheten hos bearbeidede aktive stoffer skal bestemmes og oppgis i samsvar med
EØF-metode A 15 eller A 16 alt etter omstendighetene, og/eller, om nødvendig, etter UN-
Bowes-Cameron-Cage-Test (UN-Recommendations on the Transport of Dangerous Goods,
Chapter 14, No. 14.3.4).
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 002.12. Flammepunkt

Flammepunktet for aktive stoffer som teknisk vare med et smeltepunkt på under 40 °C skal
bestemmes og oppgis etter EØF-metode A 9; det bør bare anvendes metoder med lukket tank.

2.13. Eksplosive egenskaper

Om nødvendig skal de eksplosive egenskapene til bearbeidede aktive stoffer bestemmes og
oppgis i samsvar med EØF-metode A 14.

2.14. Overflatespenning

Overflatespenningen skal bestemmes og oppgis i samsvar med EØF-metode A 5

2.15. Oksideringsegenskaper

Oksideringsegenskapene til de bearbeidede aktive stoffene skal bestemmes og oppgis i samsvar
med EØF-metode A 17, med mindre det på grunnlag av stoffets strukturformel er hevet over
enhver tvil at det aktive stoffet ikke kan reagere eksotermt med brennbart materiale. I slike
tilfeller er det tilstrekkelig å framlegge disse opplysningene som begrunnelse for at stoffets
oksideringsegenskaper ikke er bestemt.

3. Tilleggsopplysninger om det aktive stoffet

i) Opplysningene som gis skal beskrive hvilke formål preparatene som inneholder det
aktive stoffet brukes til eller skal brukes til, samt i hvilken dose og på hvilken måte de
brukes eller er foreslått brukt.

ii) Opplysningene som er gitt skal beskrive hvilke metoder og forholdsregler som vanligvis
skal følges ved håndtering, lagring og transport av det aktive stoffet.

iii) De undersøkelser, data og opplysninger som framlegges skal sammen med andre
relevante undersøkelser, data og opplysninger både beskrive og begrunne hvilke metoder
og forholdsregler som skal følges i tilfelle brann. På bakgrunn av det aktive stoffets
kjemiske struktur og kjemiske og fysiske egenskaper bør det vurderes hvilke
forbrenningsprodukter som kan utvikles i tilfelle brann.

iv) De undersøkelser, data og opplysninger som framlegges skal sammen med andre
relevante undersøkelser, data og opplysninger påvise at de foreslåtte nødtiltakene er
hensiktsmessige.

v) Opplysningene og dataene nevnt ovenfor kreves for samtlige aktive stoffer, med mindre
annet er oppgitt.

3.1. Funksjon, f.eks. soppdrepende middel, ugressmiddel, insektmiddel, repellent, vekstregulator

Funksjonen skal angis ved ett av følgende uttrykk:

- acaricid,

- bakteriedrepende middel,

- soppdrepende middel,

- ugressmiddel,

- insektmiddel,

- molluscicid,
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- nematicid,

- plantevekstregulator,

- repellent,

- rottegift,

- semiokjemikalier,

- talpicid,

- virocid,

- annet (angi nærmere).

3.2. Virkninger på skadelige organismer, f.eks. kontaktgift, innåndingsgift, magegift, fungitoksisk
eller fungistatisk osv, systemisk eller ikke, i planter

3.2.1. Oppgi virkningene på skadelige organismer:

- virkning ved kontakt,

- virkning via magen,

- virkning ved innånding,

- fungitoksisk virkning,

- fungistatisk virkning,

- uttørkende virkning,

- reproduksjonshemmende virkning,

- annet (oppgi nærmere).

3.2.2. Det skal oppgis om det aktive stoffet vandrer i plantene, og eventuelt om vandringen er
apoplastisk, symplastisk eller begge deler.

3.3. Planlagt bruksområde, f.eks. jorde, drivhus, mat- eller fôrlager, hage

Eksisterende og planlagte bruksområder for preparater som inneholder det aktive stoffet, skal
angis ut fra følgende:

- til bruk på jorder, som landbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking,

- veksthus,

- parker,

- ugressbehandling av udyrket mark,

- private hager,

- stueplanter,

- lagring av planteprodukter,

- annet (angi nærmere).
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 003.4. Bekjempede skadelige organismer og avlinger eller produkter som ønskes beskyttet eller
behandlet

3.4.1. Det skal gis nærmere opplysninger om nåværende og planlagt bruk i form av hvilke avlinger,
avlingsgrupper, planter eller planteprodukter som ønskes behandlet eller beskyttet.

3.4.2. Det skal gis opplysninger om eventuelle skadelige organismer det beskyttes mot.

3.4.3. Det skal eventuelt opplyses om oppnådde virkninger som spiringshemming, forsinket modning,
stråforkortelse og økt fruktbarhet osv.

3.5. Virkemåte

3.5.1. Det skal oppgis hvordan det aktive stoffet virker, eventuelt uttrykt ved den eller de involverte
biokjemiske og fysiologiske mekanismer og den eller de biokjemiske prosesser, i den grad
disse er kjent. Resultatene av eventuelle relevante eksperimentelle undersøkelser skal oppgis.

3.5.2. Dersom det er kjent at det aktive stoffet må omdannes til en metabolitt eller et nedbrytingsprodukt
etter anvendelse eller bruk av preparater som inneholder stoffet for å oppnå tilsiktet virkning,
skal opplysningene nedenfor oppgis for den aktive metabolitt eller det aktive
nedbrytningsprodukt, idet det i relevante tilfeller henvises til og bygges på opplysninger som
gis i punkt 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2 og 9, eventuelt

- kjemisk navn i samsvar med IUPAC- og CAS-nomenklaturen,

- ISO-navn eller foreslått navn,

- CAS-nummer, EØF-nummer (EINECS- eller ELINCS-nummer) og CIPAC-nummer,
dersom det foreligger,

- empirisk formel og strukturformel,

- molekylvekt.

3.5.3. Tilgjengelige opplysninger om dannelse av aktive metabolitter eller nedbrytingsprodukter skal
oppgis, herunder

- involverte prosesser, mekanismer og reaksjoner,

- kinetiske og andre data om omdanningshastigheten og det hastighetsbegrensende trinn,
dersom det er kjent,

- miljøfaktorer og andre faktorer som innvirker på omdanningshastighet og -grad.

3.6. Opplysninger om forekomst eller mulig forekomst av resistensutvikling og eventuelle
hensiktsmessige tiltak

Eventuelle tilgjengelige opplysninger om forekomst av resistensutvikling eller kryssresistens
skal oppgis.

3.7. Anbefalte metoder og forholdsregler for håndtering, lagring, transport eller brann

Det skal framskaffes et produktdatablad, utformet i henhold til artikkel 27 i rådsdirektiv
67/548/EØF(1), for alle aktive stoffer.

3.8. Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering

(1) EFT nr. L 196 av 16.8.1967, s. 1.
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3.8.1. Kontrollert forbrenning

I mange tilfeller er kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg den eneste eller
den metoden som foretrekkes for sikker disponering av aktive stoffer, kontaminert materiale
eller kontaminert emballasje.

Dersom halogeninnholdet i det aktive stoffet er over 60 %, skal stoffets oppførsel ved pyrolyse
under kontrollerte vilkår (herunder eventuelt oksygentilførsel og fastsatt oppholdstid) ved
800°C samt innholdet av polyhalogenerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzo-furaner i
pyroproduktene oppgis. Søkeren må framlegge detaljerte instrukser om sikker disponering.

3.8.2. Annet

Dersom det foreslås andre metoder til disponering av det aktive stoffet, kontaminert materiale
og kontaminert emballasje, skal disse beskrives fullstendig. Det skal framlegges data for slike
metoder for å dokumentere at de er effektive og sikre.

3.9. Nødtiltak i tilfelle en ulykke

Det skal fastsettes framgangsmåter for dekontaminering av vann i tilfelle en ulykke.
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 00
VEDLEGG II

1. Plantevernmiddelets identitet

De opplysningene som er gitt skal sammen med opplysningene om det eller de aktive stoffene
være tilstrekkelig til å gjøre det mulig å foreta en nøyaktig identifisering av preparatene og
definere dem etter art og særlige egenskaper. De nevnte opplysningene og dataene kreves for
alle plantevernmidler, med mindre annet er oppgitt.

1.1. Søker (navn, adresse osv.)

Søkerens navn og adresse (fast adresse i Fellesskapet) skal oppgis, samt navn, stilling og telefon-
og telefaksnummer til en kontaktperson.

Har søkeren i tillegg et kontor, en agent eller en representant i den medlemsstaten som søknaden
om godkjenning er sendt til, skal navn og adresse til det lokale kontoret, den lokale agenten
eller den lokale representanten oppgis sammen med navn, stilling, telefon- og telefaksnummer
til kontaktpersonen.

1.2. Produsent av plantevernmiddelet og det eller de aktive stoffene (navn og adresser osv, herunder
anleggenes beliggenhet)

Navn og adresse til produsenten av plantevernmiddelet og det aktive stoffet skal oppgis sammen
med navn og adresse på hvert enkelt produksjonsanlegg der produktet og det aktive stoffet
framstilles. I hvert enkelt tilfelle oppgis et kontaktpunkt (helst et sentralt kontaktpunkt med
navn, telefon- og telefaksnummer).

Dersom det aktive stoffet stammer fra en annen produsent som ikke tidligere har sendt inn
dataene nevnt i vedlegg II, skal det framlegges en bekreftelse på stoffets renhet og nøyaktige
opplysninger om urenheter i vedlegg II.

1.3. Handelsnavn eller foreslått handelsnavn og eventuelt produsentens utviklingskodenummer for
preparatet

Alle tidligere og nåværende handelsnavn, foreslåtte handelsnavn og utviklingskodenummer
for preparatet samt nåværende navn og nummer skal oppgis. Når de nevnte handelsnavnene og
kodenummer er knyttet til lignende, men ulike (eventuelt foreldede) preparater, oppgis alle
detaljer om ulikhetene. (Det foreslåtte handelsnavn må ikke kunne forveksles med handelsnavn
på plantevernmidler som allerede er registrert).

1.4. Nærmere kvantitative og kvalitative opplysninger om preparatets sammensetning (aktivt stoff/
aktive stoffer og andre produkter)

1.4.1. For preparater skal følgende opplysninger gis:

- innholdet av teknisk aktivt stoff og rent aktivt stoff,

- innholdet av andre produkter.

1.4.2. For aktive stoffer oppgis deres alminnelige ISO-navn eller det foreslåtte ISO-navn, CIPAC-
nummer og, om tilgjengelig, EØF-nummer (EINECS eller ELINCS). Eventuelt oppgis hvilket
salt, ester, anion eller kation det dreier seg om.

1.4.3. Andre produkter skal, om mulig, identifiseres ved de kjemiske navnene som er oppført i vedlegg
I til direktiv 67/548/EØF, eller, dersom de ikke er oppført i direktivet, i henhold til både IUPAC-
reglene og CA-nomenklaturen. Deres struktur eller strukturformel skal oppgis. For hver
bestanddel av andre produkter skal eventuelt EØF-nummer (EINECS eller ELINCS) og CAS-
nummer oppgis. Dersom opplysningene som er framlagt ikke identifiserer andre produkter
nøyaktig, skal det oppgis en hensiktsmessig spesifikasjon. Et eventuelt handelsnavn for andre
produkter skal også oppgis.
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1.4.4. For andre produkter skal funksjonen oppgis:

- adhesjonsmiddel,

- skumdempende middel,

- frostsikringsmiddel,

- bindemiddel,

- buffer,

- bæremiddel,

- deodorant,

- dispergeringsmiddel,

- fargestoff,

- brekkmiddel,

- emulgator,

- gjødsel,

- konserveringsmiddel,

- duftstoff,

- parfyme,

- drivmiddel,

- repellent,

- «safener»,

- løsemiddel,

- stabilisator,

- synergist,

- fortykningsmiddel,

- fuktemiddel,

- annet (oppgi nærmere).

1.5. Preparatets fysiske tilstand og art (emulgerbart konsentrat, sprøytepulver, løsning osv.)

1.5.1. Preparatets type og kode skal angis i samsvar med «Catalogue of pesticide formulation types
and international coding system (GIFAP Technical Monograph No 2, 1989)».
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 001.6. Brukskategori (ugressmiddel, insektmiddel osv.)

Funksjonen skal oppgis ved ett av følgende uttrykk:

- acaricid,

- bakteriedrepende middel,

- soppdrepende middel,

- ugressmiddel,

- insektmiddel,

- molluscicid,

- nematicid,

- plantevekstregulator,

- repellant,

- rottegift,

- semiokjemikalier,

- talpicide,

- virocid,

- annet (angi nærmere).

2. Plantevernmiddelets fysiske, kjemiske og tekniske egenskaper

Det skal oppgis i hvilken grad plantevernmidler som det søkes om godkjenning av, oppfyller
relevante FAO-spesifikasjoner fastsatt av gruppen for plantevernmiddelspesifikasjoner under
FAO-ekspertpanelet for plantevernmiddelspesifikasjoner, registreringskrav og anven-
delsesstandarder. Avvik fra FAO-spesifikasjoner skal beskrives nøyaktig og begrunnes.

2.1. Utseende (farge og lukt)

Det skal gis en beskrivelse av både farge og eventuell lukt samt andre av preparatets fysiske
tilstandsformer.

2.2. Eksplosive og oksiderende egenskaper

2.2.1. Preparatets eksplosive egenskaper skal oppgis i samsvar med EØF-metode A 14. Der det ut fra
foreliggende termodynamiske opplysninger er hevet over enhver tvil at en eksoterm reaksjon i
preparatet er utelukket, er det tilstrekkelig å opplyse om dette som begrunnelse for at preparatets
eksplosive egenskaper ikke er bestemt.

2.2.2. Oksiderende egenskaper hos preparater som er i fast form skal bestemmes og oppgis i samsvar
med EØF-metode A 17. For andre preparater skal den anvendte metoden begrunnes. Det er
ikke nødvendig å fastslå de oksiderende egenskapene dersom det på grunnlag av termodynamiske
opplysninger er hevet over enhver tvil at preparatet ikke kan reagere eksotermt med brennbare
materialer.
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2.3. Flammepunkt og andre angivelser av antennelighet eller selvantennelighet

Flammepunktet for væsker som inneholder antennelige løsemidler skal bestemmes og oppgis i
samsvar med EØF-metode A 9. Faste preparaters og gassers antennelighet skal bestemmes og
oppgis i samsvar med EØF-metode A 10, A 11 eller A 12. Preparatenes selvantennelighet skal
bestemmes og oppgis i samsvar med EØF-metode A 15 eller A 16 og/eller, om nødvendig, i
henhold til UN-Bowes-Cameron-Cage-Test (UN-Recommendations on the Transport of Dan-
gerous Goods, Chapter 14, No 14.3.4).

2.4. Surhetsgrad/alkalitet og, om nødvendig, pH-verdi

2.4.1. For preparater som er sure (pH < 4) eller basiske (pH > 10) skal syre- eller baseegenskapene og
pH-verdien bestemmes og oppgis i samsvar med henholdsvis CIPAC-metode MT 31 og MT
75.

2.4.2. Om nødvendig (ved bruk som vandig fortynning) bestemmes og oppgis pH for en 1 % vandig
fortynning, emulsjon eller dispersjon av preparatet i samsvar med CIPAC-metode MT 75.

2.5. Viskositet og overflatespenning

2.5.1. For flytende preparater til Ultra Low Volume- (ULV) bruk skal den kinematiske viskositeten
bestemmes og oppgis etter OECD Test Guidelines 114.

2.5.2. For ikke-newtonske væsker skal overflatespenningen bestemmes og oppgis med angivelse av
prøvevilkårene.

2.5.3. For flytende preparater skal overflatespenningen bestemmes og oppgis i samsvar med EØF-
metode A 5.

2.6. Relativ tetthet og samlet tetthet

2.6.1. Den relative tettheten hos flytende preparater skal bestemmes og oppgis i samsvar med EØF-
metode A 3.

2.6.2. Den samlede tettheten for preparater i pulverform eller granulert form skal bestemmes og oppgis
i samsvar med CIPAC-metode MT 33, MT 159 eller MT 169, alt etter omstendighetene.

2.7. Lagringsstabilitet - stabilitet og holdbarhetstid. Virkninger av lys, temperatur og fuktighet på
det plantevernmiddelets tekniske egenskaper

2.7.1. Preparatets stabilitet etter lagring i 14 dager ved 54 °C skal bestemmes og oppgis etter CIPAC-
metode MT 46.

Det kan bli behov for annen varighet og/eller temperatur (f.eks. åtte uker ved 40 °C, 12 uker
ved 35 °C eller 18 uker ved 30 °C) dersom preparatet er varmefølsomt.

Dersom innholdet av aktivt stoff etter varmestabilitetsprøven er falt med mer enn 5 % av det
opprinnelige innholdet, skal minsteinnholdet oppgis og opplysninger om nedbrytingsproduktene
framlegges.

2.7.2. For flytende preparater skal virkningen av lavere temperaturer dessuten bestemmes og oppgis
i samsvar med CIPAC-metode MT 39, MT 48, MT 51 eller MT 54 alt etter omstendighetene.

2.7.3. Preparatets holdbarhet ved stuetemperatur skal oppgis. Dersom holdbarheten er mindre enn to
år, skal holdbarheten oppgis i måneder med tilhørende temperaturspesifikasjoner. GIFAP Mono-
graph No 17 inneholder nyttige opplysninger.
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 002.8. Plantevernmiddelets tekniske egenskaper

Preparatets tekniske egenskaper skal bestemmes, slik at det kan gjøres vedtak om godkjenning.

2.8.1. Fuktningsevne

Fuktningsevnen hos faste preparater som fortynnes før bruk (f.eks. sprøytepulver, vannløselige
pulver, vannløselige granulater og vanndispergerende granulater) skal bestemmes og oppgis
etter CIPAC-metode MT 53.3.

2.8.2. Persistent  skumdannelse

Persistensen til skumdannelsen hos preparater som er beregnet på å fortynnes med vann, skal
bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 47.

2.8.3. Suspensjonsevne og - stabilitet

- Suspensjonsevnen til vanndispergerende produkter (f.eks. sprøytepulver,
vanndispergerende granulater, suspensjonskonsentrater) skal bestemmes og oppgis etter
CIPAC-metode MT 15, MT 161 eller MT 168 alt etter omstendighetene.

- For vanndispergerende produkter (f.eks. sprøytepulver, vanndispergerende granulater,
suspensjonskonsentrater) skal evnen til spontan dispergering bestemmes og oppgis etter
CIPAC-metode MT 160 eller MT 174.

2.8.4. Fortynnings stabilitet

Fortynningsstabiliteten hos vannløselige produkter skal bestemmes og oppgis i samsvar med
CIPAC-metode MT 41.

2.8.5. Våtsilsprøve og tørrsilsprøve

For å sikre at pulver har en egnet partikkelstørrelsesfordeling, skal det gjennomføres og gis
opplysninger om en tørrsilsprøve etter CIPAC-metode MT 59.1.

For vanndispergerende produkter skal det gjennomføres og gis opplysninger om en våtsilsprøve
i samsvar med CIPAC-metode MT 59.3 eller MT 167 alt etter omstendighetene.

2.8.6. Partikkelstørrelses fordeling (pulver og spøytepulver, granulater), innhold av støvfint pulver
(granulater) samt slitasje ved gnidning og tendens til smuldring (granulater)

2.8.6.1. Partikkelstørrelsesfordelingen for pulvere skal bestemmes og oppgis i samsvar med OECD-
metode 110.

Det nominelle størrelsesområdet for granulater beregnet på direkte anvendelse, bestemt etter
CIPAC MT 58.3 og for vanndispergerende granulater i samsvar med CIPAC MT 170, skal
oppgis.

2.8.6.2. Støvinnholdet i granulatpreparater skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode
MT 171. Støvets partikkelstørrelse skal bestemmes og oppgis i samsvar med OECD-metode
110 dersom det er nødvendig å bestemme brukereksponeringen.

2.8.6.3. Granulatenes kjennetegn med hensyn til slitasje og oppsmuldring skal bestemmes og oppgis
når det foreligger internasjonalt vedtatte metoder for dette. Der det allerede foreligger data,
skal disse oppgis sammen med den metode som er brukt.
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2.8.7. Emulgeringsevne, re-emulgeringse, emulsjonsstabilitet

2.8.7.1. Emulgeringsevnen, emulsjonsstabiliteten og re-emulgeringsevnen for preparater som danner
emulsjoner skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 36 eller MT 173 alt
etter omstendighetene.

2.8.7.2. Stabiliteten hos fortynnede emulsjoner og preparater i emulsjonsform skal bestemmes og oppgis
i samsvar med CIPAC-metode MT 20 eller MT 173.

2.8.8. Flyteevne, hellbarhet (skyllbarhet) og evne til å avgi støv

2.8.8.1. Granulaters flyteevne skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 172.

2.8.8.2.Hellbarheten (herunder skyllerester) av suspensjoner (f.eks. suspensjonskonsentrater og
suspoemulsjoner) skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 148.

2.8.8.3. Pulverets evne til å avgi støv etter en kortvarig lagring som beskrevet i 2.7.1 skal bestemmes og
oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 34 eller en annen egnet metode.

2.9. Fysisk og kjemisk forenelighet med andre produkter, herunder plantevernmidler som det skal
tillates brukt sammen med

2.9.1. Tankblandingenes fysiske forenelighet skal oppgis på grunnlag av firmaets egne prøvemetoder.
En praktisk prøve vil være et godkjent alternativ.

2.9.2. Tankblandingenes kjemiske forenelighet skal bestemmes og oppgis, unntatt der det ut fra en
undersøkelse av preparatenes individuelle egenskaper er hevet over all rimelig tvil at en reaksjon
ikke vil kunne finne sted. I slike tilfeller er det nok å oppgi dette som begrunnelse for at den
kjemiske foreneligheten ikke er fastsatt i praksis.

2.10. Adherens og fordeling til frø

For preparater til beising av frø skal både fordeling og adherens undersøkes og oppgis; med
hensyn til fordeling følges CIPAC-metode MT 175.

2.11. Oppsummering og vurdering av data framlagt under punkt 2.1 til 2.10

3. Opplysninger om bruk

3.1.  Bruksområde, f.eks. jorde, drivhus, lagring av planteprodukter, private hager

Eksisterende og planlagte bruksområder for preparater som inneholder det aktive stoffet, skal
angis ut fra følgende:

- jorder: landbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking,

- veksthus,

- parker,

- ugressmidler på udyrket mark,

- private hager,

- stueplanter,

- lagring av planteprodukter,

- annet (angi nærmere).
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 003.2. Virkninger på skadelige organismer, f.eks. kontaktgift, innåndingsgift eller magegift,
fungitoksisk eller fungistatisk osv, systemisk eller ikke i planter

Oppgi arten av virkningene på skadelige organismer:

- virkning ved kontakt,

- virkning via magen,

- virkning ved innånding,

- fungitoksisk virkning,

- fungistatisk virkning,

- uttørkende virkning,

- reproduksjonshemmende virkning,

- annet (angi nærmere).

Det skal oppgis om stoffet vandrer i planter.

3.3. Opplysninger om planlagt bruk, f.eks. typer skadelige organismer kontrollert og/eller planter
eller planteprodukter som skal vernes

Nærmere opplysninger om planlagt bruk skal framlegges.

Det skal eventuelt opplyses om virkninger som er oppnådd, f.eks. spiringshemming, forsinket
modning, stråforkortelse, økt fruktbarhet osv.

3.4. Dosering

For hver anvendelsesmetode og hver bruk skal dosering per behandlet enhet (ha, m2, m3),
oppgis i gram eller kilogram av preparat og aktivt stoff.

Doseringen skal vanligvis uttrykkes i g eller kg/ha eller kg/m3 eller om nødvendig, i g eller kg/
tonn; for drivhus og private hager skal brukerdosene uttrykkes i g eller kg/100 m2 eller g eller
kg/m3 .

3.5. Konsentrasjon av aktivt stoff i anvendt materiale (f.eks.i fortynnet spray, lokkemat eller
behandlede frø)

Innholdet av aktivt stoff skal oppgis i g/l, g/kg, mg/kg eller g/tonn.

3.6. Anvendelsesmetode

Den planlagte anvendelsesmetoden skal beskrives fullstendig med angivelse av hvilken type
utstyr som eventuelt skal benyttes, og type og volum av det fortynningsmiddel som skal brukes
per areal- eller volumenhet.

3.7. Antall og tidspunkt for anvendelse samt varighet av vern

Det største antall anvendelser samt tidspunktene for disse anvendelsene skal oppgis. Om
nødvendig vekststadiene til den avling eller de planter som skal vernes, og de skadelige
organismenes utviklingsstadier oppgis. Om mulig oppgis tidsintervallet i dager mellom to
anvendelser.

Varigheten av det vern som både hver enkelt anvendelse og det største antall anvendelser gir,
skal oppgis.
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3.8. Nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for å unngå fytotoksiske virkninger på
senere avlinger

Om nødvendig skal de korteste venteperiodene mellom siste anvendelse og såing eller utplanting
av senere avling som er nødvendige for å unngå fytotoksiske virkninger på senere avlinger
oppgis, og framgå av opplysningene i punkt 6.6 i direktiv 91/414/EØF.

Eventuelle begrensninger i valg av senere avlinger skal oppgis.

3.9. Foreslåtte bruksinstruksjoner

De foreslåtte instruksjonene for bruk av preparatet, som skal trykkes på etikettene og i
bruksanvisninger, skal oppgis.

4. Ytterligere opplysninger om det plantefarmasøytiske produktet

4.1. Emballasje (type, materialer, størrelse osv.), preparatets forenelighet med foreslåtte
emballasjematerialer

4.1.1. Emballasjen som skal anvendes skal beskrives fullstendig, og materialer, konstruksjon (f.eks.
ekstrudert, sveiset osv.), størrelse og volum, åpningsstørrelse samt luknings- og forseglingstype
skal spesifiseres. Den skal være utformet i samsvar med de kriterier og retningslinjer som er
angitt i FAOs «Guidelines for the Packaging of Pesticides».

4.1.2. Emballasjens, herunder lukningsmåtenes, egnethet med hensyn til styrke, tetthet og
motstandsdyktighet ved vanlig transport og håndtering, skal bestemmes og oppgis i samsvar
med ADR-metode 3552, 3553, 3560, 3554, 3555, 3556, 3558 eller egnede ADR-metoder for
mellomstore bulkcontainere og etter ISO-standard 8317 dersom det for preparatet kreves
lukkemekanismer med barnesikring.

4.1.3. Emballasjematerialets resistens overfor innholdet skal oppgis etter GIAP Monograph No 17.

4.2. Rutiner for rengjøring av brukt utstyr

Rutiner for rengjøring av brukt utstyr og vernetøy skal beskrives nøyaktig. Effektiviteten av
rengjøringen skal undersøkes grundig og oppgis.

4.3. Gjeninntredelsesperiode, nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for å verne
mennesker og dyr

4.3.1. Om nødvendig skal behandlingsfrister, gjeninntredelsesperioder eller tilbakeholdelsesfrister som
er nødvendige for at forekomsten av rester i eller på avlinger, planter og planteprodukter eller i
behandlede områder blir minst mulig, slik at mennesker og husdyr beskyttes, spesifiseres, f.eks:

- behandlingsfrist (i dager) for hver aktuelle avling,

- gjeninntredelsesperiode (i dager) for husdyr til gressingsarealer,

- gjeninntredelsesperiode (i timer eller dager) for mennesker til behandlede avlinger,
bygninger eller områder,

- tilbakeholdelsesfrist (i dager) for fôrvarer,

- venteperiode (i dager) mellom anvendelse og håndtering av behandlede produkter, eller

- venteperiode (i dager) mellom siste anvendelse og såing eller utplanting av etterfølgende
avlinger.

4.3.2. Om nødvendig skal det på bakgrunn av prøveresultatene gis opplysninger om under hvilke
særskilte landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forhold preparatet kan eller
ikke kan anvendes.
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4.4. Anbefalte metoder og forholdsregler med hensyn til håndtering, lagring, transport eller brann

De metoder og forholdsregler (detaljerte) som anbefales for håndtering ved lagring av
plantevernmidler i lagerbygninger og hos bruker, samt for transport av disse og i tilfelle brann,
skal oppgis. Opplysninger som foreligger om forbrenningsprodukter skal framlegges. De farer
som kan forventes å oppstå og de metoder og framgangsmåter som kan gjøre disse farene minst
mulig, skal spesifiseres. Framgangsmåter som hindrer at det oppstår avfall eller rester, eller gjør
mengden av dette minst mulig, skal oppgis.

Eventuelt foretas vurdering etter ISO TR 9122.

Eventuelt oppgis arten av og kjennetegnene ved det vernetøy og -utstyr som foreslås brukt.
Dataene som oppgis skal være tilstrekkelige til å vurdere om de er egnet og effektive under
realistiske bruksforhold (f.eks. på jorder eller i veksthus).

4.5. Nødtiltak i tilfelle en ulykke

Enten situasjonen oppstår under transport, lagring eller bruk, skal det gis detaljerte
framgangsmåter som skal følges i tilfelle en ulykke, herunder:

- oppsamling av utslipp,
- rensing av områder, kjøretøyer og bygninger,
- disponering av skadet emballasje, absorbanter og andre materialer,
- vern av redningsmannskap og tilskuere,
- førstehjelp i tilfelle en ulykke.

4.6. Framgangsmåte ved destruering eller dekontaminering av plantevernmiddelet og emballasjen

Det skal utvikles framgangsmåter for destruering og dekontaminering for både små mengder
(på brukerplan) og store mengder (lagerbygninger). Framgangsmåtene skal overholde de lokale
bestemmelsene om disponering av avfall og giftig avfall. De foreslåtte disponeringsmetodene
skal ikke ha noen uakseptabel innvirkning på miljøet og de skal være så kostnadseffektive og
praktisk gjennomførbare som mulig.

4.6.1. Mulighet for nøytralisering

Nøytraliseringsmetoder (f.eks. ved reaksjon med et alkalisk stoff, slik at det dannes mindre
giftige forbindelser) til bruk i tilfelle utslipp ved uhell, skal beskrives, dersom slike metoder er
gjennomførbare. Produktene som er oppnådd etter nøytralisering bør vurderes praktisk eller
teoretisk, og oppgis.

4.6.2. Kontrollert forbrenning

I mange tilfeller er kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg den eneste eller den
metoden som foretrekkes for sikker disponering av aktive stoffer og plantevernmidler som
inneholder disse stoffene, kontaminerte materialer eller kontaminert emballasje.

Der halogeninnholdet av det eller de aktive stoffene i preparatet er over 60 %, skal det aktive
stoffets oppførsel ved pyrolyse under kontrollerte vilkår (med eventuelt oksygentilførsel og
fastsatt oppholdstid) ved 800 °C samt innholdet av polyhalogenerte dibenzo-p-dioksiner og
dibenzo-furaner i pyrolyseproduktene oppgis. Søkeren skal gi nøyaktige angivelser om sikker
disponering.

4.6.3. Annet

Dersom det er foreslått andre metoder til disponering av plantevernmidler, emballasje og
kontaminert materiale, skal disse beskrives fullstendig. Det skal framlegges data for slike metoder
for å dokumentere at de er effektive og sikre.


