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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 direktiv 94/43/EF(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 plantefarmasøytisk produkt.

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 forsøk skal utføres, 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 til data i forbindelse med de toksikologiske
undersøkelsene og stoffskifteundersøkelsene med det aktive
stoffet, omhandlet i avsnitt 5 i del A i vedlegg II, kan nå presiseres
nærmere.

Også kravene til data i forbindelse med de toksikologiske
undersøkelsene av det plantefarmasøytiske produktet, omhandlet
i avsnitt 7 i del A i vedlegg II, kan nå presiseres 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 erstattes avsnittet «5. Toksikologiske
undersøkelser og stoffskifteundersøkelser med det aktive
stoffet» med vedlegg I til dette direktiv.

2. I del A i vedlegg III erstattes avsnittet «7. Toksikologiske
undersøkelser» med vedlegg II til dette direktiv.

3. Nr. 1.2 i innledningen til vedlegg II og III skal lyde: «1.2
dersom det er relevant, innsamles etter retningslinjene for
forsøk i den sist vedtatte versjon omhandlet eller beskrevet
i dette vedlegg; i de tilfeller der undersøkelsene er påbegynt
før endringene i dette vedlegg ble vedtatt, skal
opplysningene innsamles i samsvar med egnede,
internasjonalt eller nasjonalt anerkjente retningslinger for
forsøk eller, i mangel av slike retningslinjer, retningslinjer
for forsøk godkjent av vedkommende myndighet».

4. I nr. 1.3 i innledningen til vedlegg II og III tilføyes følgende
på slutten: «Særlig dersom det i dette vedlegg vises til en
EØF-metode som er en overføring av en metode utviklet
av en internasjonal organisasjon (f.eks. OECD), kan
medlemsstatene godta at informasjonen som skal
framlegges, innsamles i samsvar med den siste versjonen
av metoden det gjelder, dersom EØF-metoden ennå ikke
var ajourført da undersøkelsene ble påbegynt».

Artikkel 2
Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 31. januar
1996. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

KOMMISJONSDIREKTIV 94/79/EF

av 21. desember 1994

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 354 av 31.12.1994, s. 16, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

(2) EFT nr. L 227 av 1.9.1994, s. 31.
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Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft 1. februar 1995.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen
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 00VEDLEGG I

«5. TOKSIKOLOGISKE UNDERSØKELSER OG STOFFSKIFTEUNDERSØKELSER

Innledning

i) De framlagte opplysningene må sammen med opplysningene framlagt om ett eller flere
preparater som inneholder det aktive stoffet, være tilstrekkelige til at det kan foretas en
vurdering av risikoen for mennesker ved håndtering og bruk av plantefarmasøytiske produkter
som inneholder det aktive stoffet, og av risiko for mennesker på grunn av rester i næringsmidler
og vann. Opplysningene må videre være tilstrekkelige til at

- det kan gjøres vedtak om hvorvidt det aktive stoffet kan oppføres i vedlegg I,

- det kan fastsettes relevante vilkår eller begrensninger forbundet med oppføring i
vedlegg I,

- det aktive stoffet kan plasseres i en fareklasse,

- det kan fastsettes et akseptabelt daglig inntak (ADI) for mennesker,

- det kan fastsettes akseptable nivåer for brukereksponering (AOEL),

- det kan fastsettes hvilke faresymboler og fareangivelser samt risiko- og
sikkerhetssetninger for beskyttelse av mennesker, dyr og miljøet som skal finnes på
emballasjen (beholderne),

- det kan fastsettes relevante førstehjelpstiltak samt hensiktsmessige diagnostiserings-
og behandlingstiltak ved forgiftning hos mennesker,

- det kan foretas en vurdering av arten og omfanget av risikoen for mennesker og dyr
(arter som mennesker normalt fôrer opp og holder eller fortærer) og av risikoen for
virveldyrarter utenfor målgruppen.

ii) Det er nødvendig å undersøke og rapportere alle potensielle skadevirkninger påvist under
toksikologiske rutineundersøkelser (herunder virkninger på organer og bestemte systemer,
f.eks. giftvirkninger på immunsystemet og nervesystemet) og foreta og rapportere
tilleggsforsøk som kan være nødvendige for å analysere mekanismen som sannsynligvis er
involvert, å fastsette NOAEL (doser uten observert skadevirkning) og vurdere betydningen
av disse virkningene. Alle foreliggende biologiske data og opplysninger som er relevante for
vurderingen av det undersøkte stoffets toksikologiske profil, må rapporteres.

iii) Av hensyn til den innflytelse som urenheter kan ha på toksikologisk atferd, er det vesentlig
at det for hver undersøkelse som framlegges, gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av
materialet som er brukt, jf. avsnitt 1 nr. 11. Forsøkene skal utføres med et aktivt stoff som
tilsvarer spesifikasjonen for framstilling av preparatene som skal godkjennes, unntatt når det
kreves eller tillates radioaktivt merket materiale.

iv) Dersom det foretas undersøkelser med bruk av et aktivt stoff framstilt i laboratorium eller i et
produksjonssystem ved et forsøksanlegg, må undersøkelsene gjentas med bruk av det aktive
stoffet som framstilt på fabrikk, med mindre det kan bevises at det anvendte analysestoffet i
alt vesentlig er det samme i forbindelse med toksikologisk prøving og vurdering. I tilfelle
usikkerhet må det framlegges overførbarhetsundersøkelser som kan danne grunnlag for en
avgjørelse om det eventuelt er behov for å gjenta undersøkelsene.
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v) Ved undersøkelser der doseringen strekker seg over tid, skal doseringen fortrinnsvis skje
med samme vareparti av det aktive stoffet dersom stoffets stabilitet gjør dette mulig.

vi) For alle undersøkelser skal den faktisk oppnådde dosen, uttrykt i mg per kg kroppsvekt og i
andre egnede enheter, rapporteres. Dersom doseringen skjer gjennom fôret, skal
analyseforbindelsen fordeles jevnt i fôret.

vii) Dersom restkonsentrasjonen (som forbrukere eller arbeidstakere omhandlet i nr. 7.2.3 i vedlegg
III vil bli eksponert for) som følge av stoffskifte eller andre prosesser i eller på behandlede
planter eller som følge av bearbeiding av behandlede produkter inneholder et stoff som ikke
er selve det aktive stoffet, og som ikke er identifisert som en metabolitt hos pattedyr, vil det
være nødvendig å utføre giftighetsundersøkelser av bestanddelene i restkonsentrasjonen,
med mindre det kan påvises at forbruker- eller yrkeseksponeringen for disse stoffene ikke
utgjør en relevant helserisiko. Toksikokinetiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser
med hensyn til metabolitter og nedbrytingsprodukter bør foretas bare dersom metabolittens
giftighet ikke kan vurderes ut fra de foreliggende resultatene for det aktive stoffet.

viii) Det avhenger av de viktigste inntaksveiene hvordan analysestoffet skal tilføres. I tilfeller der
eksponeringen i hovedsak skjer i gassfasen, kan det være mer hensiktsmessig å foreta
inhalasjonsforsøk istedenfor orale forsøk.

5.1. Absorpsjons-, fordelings-, ekskresjons- og stoffskifteforsøk i pattedyr

Ganske få data som beskrevet nedenfor og begrenset til en enkelt dyreart (vanligvis rotte) kan
være alt som kreves på dette feltet. Slike data kan gi opplysninger som er nyttige for utforming og
fortolkning av senere giftighetsundersøkelser. Det er imidlertid viktig å huske at opplysninger om
forskjeller mellom artene kan være av avgjørende betydning ved ekstrapolering til mennesker av
data for dyr, og opplysninger om opptak gjennom huden, absorpsjon, fordeling, ekskresjon og
stoffskifte kan være nyttige ved vurdering av brukerrisikoen. Det er ikke mulig å angi detaljerte
databehov på alle felter ettersom de eksakte kravene vil være avhengige av resultatene som
framkommer for hvert enkelt analysestoff.

Forsøkets formål

Forsøkene skal gi tilstrekkelige data til

- at det kan foretas en vurdering av absorpsjonens hastighet og omfang,

- at det kan foretas en vurdering av fordelingen i vevet og av hastigheten og omfanget av
utskillingen av analysestoffet og de relevante metabolittene,

- at metabolittene og stoffskifteveien kan identifiseres.

Også virkningen av doseringsnivået på disse parametrene bør undersøkes, likeledes om resultatene
etter enkeltdoser er annerledes enn etter gjentatte doser.

Forhold som krever forsøk

En toksikokinetisk undersøkelse med enkeltdose på rotter (oral tilførsel) ved minst to
doseringsnivåer samt en toksikokinetisk undersøkelse med gjentatte doser på rotter (oral tilførsel)
ved ett doseringsnivå må foretas og rapporteres. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å foreta
ytterligere undersøkelser på en annen art (f.eks. geit eller kylling).

Retningslinjer for forsøket

Kommisjonsdirektiv 87/302/EØF av 18. november 1987 om niende tilpasning til den tekniske
utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(1), del B, Toksikokinetikk.

(1) EFT nr. L 133 av 30.5.1988, s. 1.
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 005.2. Akutt giftighet

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, må være tilstrekkelige til
at virkningene etter en enkelt eksponering for det aktive stoffet kan påvises, og særlig til at følgende
kan fastslås eller angis:

- det aktive stoffets giftighet,

- virkningenes forløp over tid og deres kjennetegn med fullstendige opplysninger om
atferdsendringer og mulige makropatologiske funn ved post mortem-kontroll,

- om mulig, den toksiske virkningsmekanismen,

- relativ fare forbundet med forskjellige inntaksveier.

Selv om det må legges størst vekt på å vurdere det doseområdet som er akuttgiftig, må de innsamlede
opplysningene også gjøre det mulig å klassifisere det aktive stoffet i samsvar med rådsdirektiv
67/548/EØF. Opplysningene innsamlet gjennom akuttgiftighetsforsøk er av særlig betydning ved
vurdering av farer som kan oppstå i tilfelle av uhell.

5.2.1.Giftighet ved oralt inntak

Forhold som krever forsøk

Det aktive stoffets akutte giftighet ved oralt inntak må alltid rapporteres.

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B1 eller B1 a i vedlegget til kommisjonsdirektiv
92/69/EØF av 31. juli 1992 om syttende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer(1).

5.2.2.Giftighet ved opptak gjennom huden

Forhold som krever forsøk

Det aktive stoffets akutte giftighet ved hudkontakt må alltid rapporteres.

Retningslinjer for forsøket

Både lokale og systemiske virkninger må undersøkes. Forsøket må utføres i samsvar med metode
B3 i direktiv 92/69/EØF.

5.2.3.Giftighet ved innånding

Forhold som krever forsøk

Det aktive stoffets giftighet ved innånding må rapporteres dersom det aktive stoffet:

- er en gass eller en flytende gass,

- skal brukes som fumigant,

- skal inngå i et preparat som danner røyk, aerosol eller damp,

- skal brukes i tåkesprøyte,

80

(1) EFT nr. L 383A av 29.12.1992, s. 1.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.6.1996 Nr.25/00

- har et damptrykk > 1 x 10-2 Pa og skal inngå i preparater som skal brukes i lukkede rom,
f.eks. lagre eller drivhus,

- skal inngå i preparater i pulverform som inneholder en betydelig andel av partikler med
diameter > 50 mm (> 1 % på vektbasis), eller

- skal inngå i preparater som skal brukes på en måte som gir en betydelig andel av partikler
eller dråper med diameter < 50 mm (> 1 % på vektbasis).

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B2 i direktiv 92/69/EØF.

5.2.4.Hudirritasjon

Forsøkets formål

Forsøket skal vise det aktive stoffets evne til å framkalle hudirritasjon, herunder de observerte
virkningenes potensielle reversibilitet.

Forhold som krever forsøk

Det aktive stoffets evne til å framkalle hudirritasjon må bestemmes, unntatt når det som angitt i
retningslinjene for forsøket er sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger på huden, eller at
slike virkninger kan utelukkes.

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B4 i direktiv 92/69/EØF.

5.2.5.Øyeirritasjon

Forsøkets formål

Forsøket skal vise det aktive stoffets evne til å framkalle øyeirritasjon, herunder de observerte
virkningenes potensielle reversibilitet.

Forhold som krever forsøk

Det må foretas øyeirritasjonsforsøk unntatt når det som angitt i retningslinjene for forsøket er
sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger på øynene.

Retningslinjer for forsøket

Akutt øyeirritasjon må bestemmes i samsvar med metode B5 i direktiv 92/69/EØF.

5.2.6.Hudallergi

Forsøkets formål

Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til at det aktive stoffets evne til å framkalle
allergireaksjon på huden kan vurderes.

Forhold som krever forsøk

Forsøket skal alltid utføres unntatt når stoffet er et kjent allergen.
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 00Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B6 i direktiv 92/69/EØF.

5.3. Korttidsgiftighet

Undersøkelser av korttidsgiftighet må gi opplysninger om hvor stor mengde aktivt stoff som kan
tolereres uten at det oppstår toksiske virkninger under forsøksforholdene. Slike undersøkelser gir
nyttige data om risiko for dem som håndterer og bruker preparater som inneholder det aktive
stoffet. Korttidsforsøk gir avgjørende innsikt i det aktive stoffets mulige kumulative virkninger og
risikoen for arbeidstakere som er intenst eksponert. I tillegg gir korttidsforsøk opplysninger som
er nyttige i forbindelse med utforming av undersøkelser av kronisk giftighet.

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, må være tilstrekkelige til
at virkningene av gjentatt eksponering for det aktive stoffet kan påvises, og videre til at særlig
følgende kan fastslås eller angis:

- forholdet mellom dose og skadevirkninger,

- det aktive stoffets giftighet, herunder om mulig NOAEL,

- målorganet dersom det er relevant,

- forgiftningens forløp over tid og dens kjennetegn med fullstendige opplysninger om
atferdsendringer og mulige patologiske funn ved post-mortem-kontroll,

- særlige toksiske virkninger og patologiske forandringer som er framkommet,

- dersom det er relevant, visse observerte toksiske virkningers persistens og reversibilitet etter
doseringsopphør,

- om mulig, den toksiske virkningsmekanismen, og

- relativ fare forbundet med forskjellige inntaksveier.

5.3.1.Oralt 28-dagersforsøk

Forhold som krever forsøk

Selv om det ikke er obligatorisk å foreta 28-dagers korttidsforsøk, kan de være nyttige som
orienteringsforsøk. Når de foretas, må de rapporteres, ettersom resultatene kan være av særlig
betydning for påvisning av tilpasningsreaksjoner som kan maskeres i undersøkelser av kronisk
giftighet.

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B7 i direktiv 92/69/EØF.

5.3.2.Oralt 90-dagersforsøk

Forhold som krever forsøk

Det aktive stoffets korttidsgiftighet (90 dager) for både rotte og hund må alltid rapporteres. Dersom
det viser seg at hund er mer følsom, og dersom slike data trolig kan ha betydning med sikte på
ekstrapolering til mennesket av resultatene som framkommer, må et 12-måneders giftighetsforsøk
på hunder foretas og rapporteres.
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Retningslinjer for forsøket

Direktiv 87/302/EØF, del B, subkronisk toksisitet, oralt inntak.

5.3.3.Andre inntaksveier

Forhold som krever forsøk

Ytterligere undersøkelser av giftighet ved hudkontakt kan være nyttige for vurdering av bruker-
eksponering.

For flyktige stoffer (damptrykk > 10-2 Pa) kreves det ekspertbedømmelse for å avgjøre om det må
foretas korttidsforsøk ved oralt inntak eller ved inhalasjon.

Retningslinjer for forsøket

- 28-dagers undersøkelse av giftighet ved hudkontakt: Metode B9 i direktiv 92/69/EØF,

- 90-dagers undersøkelse av giftighet ved hudkontakt: Direktiv 87/302/EØF, del B, subkronisk
toksisitet, dermalt opptak,

- 28-dagers undersøkelse av giftighet ved inhalasjon: Metode B8 i direktiv 92/69/EØF,

- 90-dagers undersøkelse av giftighet ved inhalasjon: Direktiv 87/302/EØF, del B, subkronisk
toksisitet, innånding.

5.4. Genotoksisitetsforsøk

Forsøkets formål

Disse forsøkene er av betydning for:

- forutsigelse av genotoksisk potensial,

- tidlig identifisering av genotoksiske kreftframkallende stoffer,

- klarlegging av enkelte kreftframkallende stoffers virkningsmekanisme.

For å unngå reaksjoner som er kunstig framkalt av forsøkssystemet, må det ikke benyttes altfor
giftige doser i mutagenforsøkene, verken in vitro eller in vivo. Denne framgangsmåten bør betraktes
som en generell retningslinje. Det er viktig å innta en fleksibel holdning og gjøre valget av ytterligere
forsøk avhengig av fortolkningen av resultatene på hvert trinn.

5.4.1. In vitro-forsøk

Forhold som krever forsøk

Det må alltid foretas in vitro-mutagenforsøk (mutagenforsøk i bakterier, klastogenforsøk i
pattedyrceller og mutagenforsøk i pattedyrceller).

Retningslinjer for forsøket

Som eksempler på akseptable forsøk på kan nevnes:

Metode B14 i direktiv 92/69/EØF - Tilbakemutasjonsforsøk på Salmonella Typhimurium,

Metode B10 i direktiv 92/69/EØF - Cytogenetisk in vitro-forsøk på pattedyr,

Direktiv 87/302/EØF, del B - Genmutasjoner - pattedyrceller in vitro.
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 005.4.2. In vivo-forsøk i somatiske celler

Forhold som krever forsøk

Dersom alle resultatene av in vitro-forsøkene er negative, må det gjøres ytterligere forsøk samtidig
som det tas hensyn til andre foreliggende relevante opplysninger (herunder toksikokinetiske,
toksikodynamiske og fysisk-kjemiske data samt data om liknende stoffer). Disse forsøkene kan
være in vivo-forsøk eller in vitro-forsøk med tilsetning av et annet metaboliserende system enn
det eller dem som tidligere er benyttet.

Dersom det cytogenetiske in vitro-forsøket er positivt, må det utføres et in vivo-forsøk ved bruk
av somatiske celler (metafaseanalyse i benmarg fra gnager eller mikrokjerneforsøk i gnagere).

Dersom det ene av in vitro-mutagenforsøkene er positivt, må det foretas et in vivo-forsøk for å
undersøke reparasjonssyntesen av DNA (UDS) eller et flekkforsøk med mus.

Retningslinjer for forsøket

Som eksempler på akseptable forsøk på kan nevnes:

Metode B12 i direktiv 92/69/EØF - Mikrokjerneforsøk,

Direktiv 87/302/EØF, del B - Flekkforsøk - mus,

Metode B11 i direktiv 92/69/EØF - Cytogenetisk in vivo-forsøk i benmarg fra pattedyr,
kromosomanalyse.

5.4.3. In vivo-forsøk i kjønnsceller

Forhold som krever forsøk

Dersom resultatene av et in vivo-forsøk i somatiske celler er positive, kan det være berettiget å
foreta et in vivo-forsøk for å bestemme virkningene i kjønnsceller. Behovet for å foreta slike
forsøk må vurderes i det enkelte tilfellet på grunnlag av opplysninger om toksikokinetikk, bruk og
forventet eksponering. Hensiktsmessige forsøk skal gjøre det mulig å undersøke interaksjon med
DNA (for eksempel dominant-letal-forsøk), å se på potensialet for nedarvede virkninger og om
mulig å foreta en kvantitativ vurdering av arvelige virkninger. Det erkjennes at bruk av kvantitative
forsøk vil kreve solid begrunnelse på grunn av forsøkenes kompleksitet.

5.5. Langtidsgiftighet og kreftframkallende egenskaper

Forsøkets formål

Langtidsforsøk som foretas og rapporteres, må sammen med andre relevante data og opplysninger
om det aktive stoffet, være tilstrekkelige til at virkningene etter gjentatt eksponering for det aktive
stoffet kan påvises, og være tilstrekkelige særlig til

- at skadevirkninger etter eksponering for det aktive stoffet kan påvises,

- at målorgan kan identifiseres dersom det er relevant,

- at forholdet dose-reaksjon kan fastslås,

- at forandringer i observerte toksiske tegn og symptomer kan påvises, og

- at NOAEL kan fastsettes.

84



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.6.1996 Nr.25/00

Likeledes må kreftforsøk sammen med andre relevante data og opplysninger om det aktive stoffet
være tilstrekkelige til at farer for mennesker etter gjentatt eksponering for det aktive stoffet kan
vurderes, og særlig være tilstrekkelige til

- at kreftframkallende virkninger som følge av eksponering for det aktive stoffet kan påvises,

- at arter og organspesifisitet med hensyn til induserte tumorer kan fastsettes,

- at forholdet dose-reaksjon kan fastsettes,

- at den maksimale dosen som ikke har skadevirkninger (terskeldose), kan fastsettes for ikke-
genotoksiske kreftframkallende stoffer.

Forhold som krever forsøk

Alle aktive stoffers langtidsgiftighet og kreftframkallende egenskaper må bestemmes. Dersom det
i særlige tilfeller hevdes at slike forsøk er overflødige, må en slik påstand være fullstendig underbygd,
f.eks. med at toksikokinetiske data viser at det aktive stoffet ikke absorberes fra tarmen, gjennom
huden eller via lungesystemet.

Forsøksvilkår

Et langtidsforsøk (to år) for å undersøke det aktive stoffets orale giftighet og kreftframkallende
egenskaper må foretas med rotter som forsøksdyr. Forsøkene kan kombineres.

Et kreftforsøk med det aktive stoffet må foretas med mus som forsøksdyr.

Dersom det foreslås en ikke-genotoksisk mekanisme for de kreftframkallende egenskapene, må
det framlegges et gjennomdrøftet tilfelle underbygd med relevante forsøksdata, herunder data
som er nødvendige for å belyse den mekanismen som eventuelt er involvert.

Mens standardreferansepunkter for reaksjoner på behandling er data som kommer fra parallelle
kontroller, kan historiske kontrolldata være til hjelp ved fortolkningen av visse kreftforsøk. Dersom
det legges fram historiske kontrolldata, bør slike data gjelde den samme arten og den samme
stammen holdt under like forhold og være fra samtidige forsøk. Framlagte opplysninger om
historiske kontrolldata må omfatte

- identifikasjon av art og stamme, leverandørens navn og spesifikk identifikasjon av kolonien
dersom leverandøren er etablert på flere geografiske steder,

- laboratoriets navn og datoene da forsøket ble utført,

- beskrivelse av de generelle forholdene dyrene ble holdt under, herunder fôrtype eller -merke
og, om mulig, inntatt mengde,

- kontrolldyrenes omtrentlige alder, uttrykt i dager, ved forsøkets begynnelse og ved
avlivingstidspunktet eller tidspunktet for død,

- beskrivelse av dødelighetsmønsteret observert i kontrollgruppen i løpet av eller ved
avslutningen av forsøket samt andre relevante observasjoner (f.eks. sykdommer, infeksjoner),

- laboratoriets navn og navn på vitenskapsmennene som har vært ansvarlige for innsamlingen
og fortolkningen av patologiske data fra forsøket,

- en redegjørelse for arten av tumorer som kan ha vært kombinert for å gi insidensdata.
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 00Dosene som utprøves, herunder den høyeste utprøvde dosen, må velges ut på grunnlag av resultatene
av korttidsforsøk og, dersom slike data foreligger når de aktuelle forsøkene planlegges, på grunnlag
av data om stoffskifte og toksikokinetikk. Den høyeste dosen som anvendes i kreftforsøket, bør
forårsake tegn på svak giftighet, f.eks. lett svekkelse av kroppstilveksten (under 10 %), uten å
framkalle vevsdød eller metabolsk overmetning og uten at den normale livslengden endres vesentlig
på grunn av andre virkninger enn tumorer. Dersom langtidsgiftighetsforsøket utføres separat, bør
den høyeste dosen framkalle tydelige tegn på giftighet uten å forårsake ekstrem letalitet. Høyere
doser, som forårsaker ekstrem giftighet, anses ikke for å være relevante for de vurderingene som
skal foretas.

Ved innsamlingen av data og sammenstillingen av rapportene må godartede og ondartede tumorer
ikke kombineres, med mindre det foreligger klare bevis for at godartede tumorer med tiden blir
ondartede. Likeledes må forskjellige tumorer som ikke er forbundet med hverandre, enten de er
godartede eller ondartede, og som opptrer i samme organ, ikke kombineres i rapporteringsøyemed.
For å unngå uklarheter bør det i nomenklaturen for tumorer og i rapporteringen av disse benyttes
en terminologi som den som er utviklet av American Society of Toxicologic Pathologists(1) eller
Hannover Tumour Registry (RENI). Det må opplyses hvilket system som benyttes.

Det er av vesentlig betydning at biologisk materiale utvalgt til histopatologisk undersøkelse omfatter
materiale som er utvalgt for å gi ytterligere opplysninger om skader påvist ved den makropatologiske
undersøkelsen. Dersom det er relevant for å belyse virkningsmekanismen, og dersom slike metoder
er tilgjengelige, må spesielle histologiske metoder (farging), histokjemiske metoder og undersøkelser
i elektronmikroskop foretas og rapporteres.

Retningslinjer for forsøket

Forsøkene må utføres i samsvar med direktiv 87/302/EØF, del B, undersøkelse av kronisk toksisitet,
undersøkelse av kreftframkallende egenskaper eller kombinert undersøkelse av kronisk toksisitet/
kreftframkallende egenskaper.

5.6. Reproduksjonstoksisitet

Skadevirkningene for reproduksjonen kan inndeles i to hovedtyper:

- nedsatt fruktbarhet hos hanner og hunner,

- virkninger for avkommets normale utvikling (utviklingstoksisitet)

Mulige virkninger på alle aspekter ved forplantningsfysiologien hos både hunner og hanner samt
mulige virkninger på utviklingen før og etter fødselen må undersøkes og rapporteres. Dersom det
i særlige tilfeller hevdes at slike forsøk er overflødige, må en slik påstand være fullstendig underbygd.

Mens standardreferansepunkter for reaksjoner på behandling er data som kommer fra parallelle
kontroller, kan historiske kontrolldata være til hjelp ved fortolkningen av visse reproduksjonsforsøk.
Dersom det legges fram historiske kontrolldata, bør slike data gjelde den samme arten og den
samme stammen holdt under like forhold og være fra samtidige forsøk. Opplysningene om historiske
kontrolldata som framskaffes, må omfatte:

- identifikasjon av art og stamme, leverandørens navn og spesifikk identifikasjon av kolonien
dersom leverandøren er etablert på flere geografiske steder,

- laboratoriets navn og datoene da forsøket ble utført,

- beskrivelse av de generelle forholdene dyrene ble holdt under, herunder fôrtype eller -merke
og, om mulig, inntatt mengde,

- kontrolldyrenes omtrentlige alder, uttrykt i dager, ved forsøkets begynnelse og ved
avlivingstidspunktet eller tidspunktet for død,

(1) Standardized System of Nomenclature and Diagnostic Criteria - Guides for Toxicologic Pathology.
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- beskrivelse av dødelighetsmønsteret observert i kontrollgruppen i løpet av eller ved
avslutningen av forsøket samt andre relevante observasjoner (f.eks. sykdommer, infeksjoner),

- laboratoriets navn og navn på vitenskapsmennene som har vært ansvarlige for innsamlingen
og fortolkningen av toksikologiske data fra forsøket.

5.6.1.Flergenerasjonsforsøk

Forsøkets formål

Forsøkene som rapporteres, må sammen med andre relevante data og opplysninger om det aktive
stoffet, være tilstrekkelige til at virkningene for reproduksjonen etter gjentatt eksponering for det
aktive stoffet kan påvises, og særlig være tilstrekkelige til

- at direkte og indirekte virkninger for reproduksjonen som følge av eksponering for det aktive
stoffet kan påvises,

- at en eventuell forverring av de generelle toksiske virkningene (fastslått under undersøkelse
av korttidsgiftighet og kronisk giftighet) kan påvises,

- at forholdet dose-reaksjon kan fastslås,

- at forandringer i observerte toksiske tegn og symptomer kan påvises,

- at NOAEL kan fastsettes.

Forhold som krever forsøk

En undersøkelse av reproduksjonstoksisiteten over minst to generasjoner hos rotter må alltid
rapporteres.

Retningslinjer for forsøket

Forsøkene må utføres i samsvar med direktiv 87/302/EØF, del B, undersøkelse av toksisitet ved
reproduksjon over to generasjoner. I tillegg må forplantningsorganenes vekt rapporteres.

Tilleggsforsøk

For å kunne foreta en bedre fortolkning av virkningene for reproduksjonen og så lenge slike
opplysninger ikke foreligger, kan det være nødvendig å utføre tilleggsforsøk for å framskaffe
følgende opplysninger:

- separate forsøk for hanner og hunner,

- forsøk i tre trinn («three segment designs»),

- dominant-letal-forsøk for hannenes fruktbarhet,

- kryssing av behandlede hanner med ubehandlede hunner og omvendt,

- virkninger for spermatogenesen,

- virkninger for oogenesen,

- sædens motilitet, mobilitet og morfologi, og

- undersøkelse av hormonaktivitet.

87



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.25/ 13.6.1996

 005.6.2. Utviklingstoksisitetsforsøk

Forsøkets formål

Forsøkene som rapporteres, må sammen med andre relevante data og opplysninger om det aktive
stoffet, være tilstrekkelige til at virkningene for embryo- og fosterutviklingen etter gjentatt
eksponering for det aktive stoffet kan vurderes, og særlig være tilstrekkelige til

- at direkte og indirekte virkninger for embryo- og fosterutviklingen som følge av eksponering
for det aktive stoffet kan påvises,

- at en eventuell giftighet i moren kan påvises,

- at forholdet mellom observerte reaksjoner og dose i både mordyr og avkom kan fastslås,

- at forandringer i observerte toksiske tegn og symptomer kan påvises,

- at NOAEL kan fastsettes.

Videre skal førsøkene gi ytterligere opplysninger om en eventuell forverring av de generelle toksiske
virkningene hos drektige dyr.

Forhold som krever forsøk

Forsøkene må alltid utføres.

Forsøks vilkår

Utviklingstoksisitet må bestemmes hos både rotte og kanin ved oralt inntak. Misdannelser og
forandringer bør rapporteres for seg. Et terminologisk glossar og de diagnostiske prinsippene for
alle misdannelser og forandringer må være oppgitt i rapporten.

Retningslinjer for forsøket

Forsøkene må utføres i samsvar med direktiv 87/302/EØF, del B, undersøkelse av teratogeni i
forsøk med gnagere og ikke-gnagere.

5.7. Forsøk for forsinket nevrotoksisitet

Forsøkets formål

Forsøket skal gi tilstrekkelige data til at det kan vurderes om det aktive stoffet kan framkalle
forsinket nevrotoksisitet etter akutt eksponering.

Forhold som krever forsøk

Undersøkelsene skal utføres for stoffer med en struktur som likner eller er beslektet med strukturen
til stoffer som kan indusere forsinket nevrotoksisitet, f.eks. organofosfater.

Retningslinjer for forsøket

Forsøkene må utføres i samsvar med OECDs regel 418.
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5.8. Andre toksikologiske undersøkelser

5.8.1.Toksikologiske undersøkelser av metabolitter som nevnt i vii) i innledningen
Tilleggsforsøk som gjelder andre stoffer enn det aktive stoffet, er ikke et rutinekrav.

Beslutninger om behovet for tilleggsforsøk må treffes i det enkelte tilfellet.

5.8.2.Tilleggsforsøk med det aktive stoffet

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å utføre tilleggsforsøk for å avklare observerte virkninger.
Slike forsøk vil kunne omfatte

- absorpsjons-, fordelings-, ekskresjons- og stoffskifteforsøk,

- undersøkelser av nevrotoksisk potensial,

- undersøkelser av immuntoksikologisk potensial,

- undersøkelser av andre tilførselsveier.

Beslutninger om behovet for tilleggsforsøk må treffes i det enkelte tilfellet, samtidig som det tas
hensyn til resultatene av foreliggende toksisitets- og stoffskifteundersøkelser samt til de viktigste
inntaksveiene.

Forsøkene som kreves, kan utformes på individuell basis i lys av de særlige parametrene som skal
undersøkes, og de mål som skal nås.

5.9. Medisinske data

Uten at bestemmelsene i artikkel 5 i rådsdirektiv 80/1107/EØF av 27. november 1980 om vern av
arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kjemiske, fysiske og biologiske agenser i arbeidet(1)
berøres, skal det, dersom slike data og opplysninger foreligger, framlegges data og opplysninger
av betydning for gjenkjenning av forgiftningssymptomer og om effektiviteten av førstehjelps- og
behandlingstiltak. Det bør gis mer spesifikke henvisninger til undersøkelser på dyr av antidot- og
sikkerhetsfarmakologi. Når det er relevant, bør potensielle antidoters effektivitet ved forgiftning
undersøkes og rapporteres.

Data og opplysninger som har betydning for virkningene av menneskers eksponering er, når de
foreligger og har den nødvendige kvalitet, av særlig verdi for bekreftelse av gyldigheten av foretatte
ekstrapoleringer og konklusjoner med hensyn til målorganer, forholdet mellom dose og reaksjon
og toksiske virkningers reversibilitet. Slike data kan innsamles etter eksponering, dels som følge
av uhell, dels i arbeidsmiljøet.

5.9.1.Medisinsk kontroll av personalet ved produksjonsanlegg

Det må framlegges rapporter om programmer for overvåking av personalets helse, underbygd
med detaljerte opplysninger om hvordan programmet er lagt opp, om eksponering for det aktive
stoffet og om eksponering for andre kjemikalier. Dersom det lar seg gjøre, bør slike rapporter
inneholde data om det aktive stoffets virkningsmekanisme. Rapportene skal, dersom slike data
foreligger, omfatte data om personer eksponert i produksjonsanlegg eller etter anvendelse av det
aktive stoffet (f.eks. i effektivitetsforsøk).

Foreliggende opplysninger om allergi, herunder allergiske reaksjoner hos arbeidstakere og andre
som eksponeres for det aktive stoffet, skal meddeles og eventuelt omfatte opplysninger om
overfølsomhetsreaksjoner. De framlagte opplysningene bør inneholde nærmere enkeltheter om
eksponeringshyppighet, -nivå og -tid, observerte symptomer og andre relevante kliniske
opplysninger.

(1) EFT nr. L 327 av 3.12.1980, s. 8.
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 005.9.2.Direkte observasjon, f.eks. kliniske tilfeller og tilfeller av forgiftning

Foreliggende rapporter fra allment tilgjengelig litteratur om kliniske tilfeller og tilfeller av forgiftning
må, dersom de er hentet fra autoritative tidsskrifter eller offisielle rapporter, framlegges sammen
med rapporter om eventuelle oppfølgingsforsøk som er igangsatt. Slike rapporter bør inneholde
fullstendige beskrivelser av eksponeringsart, -nivå og -tid samt av observerte kliniske symptomer,
av førstehjelps- og behandlingstiltak som er satt inn, og av målinger og observasjoner som er
foretatt. Opplysninger i form av sammendrag eller utdrag er verdiløse.

Når slik dokumentasjon er underbygd med tilstrekkelige opplysninger i nødvendig omfang, kan
den være av særlig verdi for bekreftelse av gyldigheten av ekstrapoleringer av data fra dyr til
mennesker og for påvisning av uventede skadevirkninger som er spesifikke for mennesker.

5.9.3.Observasjoner av eksponering av befolkningen i sin alminnelighet og eventuelt epidemiologiske
undersøkelser

Dersom det foreligger epidemiologiske undersøkelser som er underbygd med data om
eksponeringsnivå og -tid og utført i samsvar med anerkjente standarder(1), er de av særlig betydning
og må framlegges.

5.9.4.Diagnostisering av forgiftning (bestemmelse av det aktive stoffet, av metabolitter), særskilte
symptomer på forgiftning, kliniske forsøk

En detaljert beskrivelse av kliniske tegn og symptomer på forgiftning, herunder tidlige tegn og
symptomer og, dersom de foreligger, fullstendige opplysninger om kliniske forsøk som er nyttige
for diagnostiseringsformål, må framlegges og omfatte fullstendige opplysninger om involverte
tidsforløp med hensyn til inntak, eksponering ved hudkontakt eller inhalasjon av forskjellige
mengder av det aktive stoffet.

5.9.5. Foreslått behandling: førstehjelp, antidoter, medisinsk behandling

Førstehjelpstiltakene som skal anvendes ved forgiftning (faktisk eller mistenkt) og ved forurensing
av øynene, skal oppgis.

Behandlingstiltak ved forgiftning eller ved forurensing av øynene, herunder eventuell bruk av
antidoter, må beskrives i detalj. Opplysninger basert på praktisk erfaring, når slike opplysninger
finnes og er tilgjengelige, og ellers på teoretisk grunnlag, om alternative behandlingstiltaks
effektivitet må eventuelt framlegges. Kontraindikasjoner forbundet med bestemte behandlingstiltak,
særlig tiltak som gjelder allmenne helseproblemer, og vilkårene, må beskrives.

5.9.6. Forventede virkninger av forgiftning

De forventede virkningene og varigheten av disse virkningene etter forgiftning må beskrives dersom
de er kjent, og omfatte betydningen av:

- eksponerings- eller inntaksart, -nivå og -tid, og

- de forskjellige tidsperiodene mellom eksponering eller inntak og påbegynnelse av behandling.

5.10. Sammendrag av giftighet i pattedyr og generell vurdering

Et sammendrag av alle data og opplysninger framskaffet i henhold til nr. 5.1 til 5.10 må framlegges
og omfatte en detaljert og kritisk vurdering av nevnte data på grunnlag av relevante kriterier og
retningslinjer for å foreta vurderinger og treffe beslutninger, med særlig henvisning til potensiell
eller faktisk risiko for mennesker og dyr og til datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet.

(1) Guidelines for Good Epidemiology Practices for Occupational and Environmental Research, utarbeidet av the Chemi-
cal Manufacturers Association’s Epidemiology Task Group, som ledd i pilotprosjekt 1991 fra Epidemiology Resource
and Information Centre (ERIC).
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Dersom det er relevant i lys av funn med hensyn til den analytiske profilen av varepartier av det
aktive stoffet (nr. 1.11) og eventuelle overførbarhetsundersøkelser (nr. 5 iv), må framlagte datas
relevans for vurdering av det fabrikkframstilte aktive stoffets toksikologiske profil underbygges.
Ut fra en vurdering av datagrunnlaget og relevante kriterier og retningslinjer for å treffe beslutninger
skal det gis begrunnelser for NOAEL som foreslås for hvert relevant forsøk.

På grunnlag av disse dataene må det framlegges vitenskapelig begrunnede forslag for fastsettelse
av ADI og AOEL for det aktive stoffet.»

VEDLEGG II

«7. TOKSIKOLOGISKE UNDERSØKELSER

For å sikre en korrekt vurdering av preparaters giftighet bør det foreligge tilstrekkelige
opplysninger om det aktive stoffets akutte giftighet og dets evne til å framkalle irritasjon og
allergi. Om mulig bør det framlegges ytterligere opplysninger om det aktive stoffets toksiske
virkningsmekanisme, toksikologiske profil og alle andre kjente toksikologiske aspekter.

Av hensyn til den innflytelse som urenheter og andre bestanddeler kan ha på toksikologisk
atferd, er det vesentlig at det for hver undersøkelse som framlegges, gis en detaljert beskrivelse
(spesifikasjon) av materialet som er brukt. Det må utføres forsøk med det plantefarmasøytiske
produktet som skal godkjennes.

7.1. Akutt giftighet

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, må være tilstrekkelige
til at virkningene etter en enkelt eksponering for det plantefarmasøytiske produktet kan påvises,
og særlig til at følgende kan fastslås eller angis:

- de plantefarmasøytiske produktenes giftighet,

- det plantefarmasøytiske produktets giftighet i forhold til det aktive stoffet,

- virkningenes forløp over tid og deres kjennetegn med fullstendige opplysninger om
atferdsendringer og mulige makropatologiske funn ved post mortem-kontroll,

- om mulig, den toksiske virkningsmekanismen, og

- relativ fare forbundet med forskjellige inntaksveier.

Selv om det må legges størst vekt på å vurdere det doseområdet som er akuttgiftig, må de
innsamlede opplysningene også gjøre det mulig å klassifisere det plantefarmasøytiske produktet
i samsvar med rådsdirektiv 78/631/EØF. Opplysningene som framkommer gjennom
akuttgiftighetsforsøk, er av særlig betydning ved vurdering av farer som kan oppstå i tilfelle av
uhell.

7.1.1. Giftighet ved oralt inntak

Forhold som krever forsøk

Det bør alltid utføres et akutt oralt forsøk med mindre søkeren kan godtgjøre til vedkommende
myndighets fulle tilfredshet at artikkel 3.2 i rådsdirektiv 78/631/EØF kan gjøres gjeldende.

91



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.25/ 13.6.1996

 00Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B1 eller B1 a i direktiv 92/69/EØF.

7.1.2. Giftighet ved opptak gjennom huden

Forhold som krever forsøk

Det bør alltid utføres et akutt perkutant forsøk med mindre søkeren kan godtgjøre til
vedkommende myndighets fulle tilfredshet at artikkel 3.2 i rådsdirektiv 78/631/EØF kan gjøres
gjeldende.

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B3 i direktiv 92/69/EØF.

7.1.3. Giftighet ved innånding

Forsøkets formål

Forsøket skal vise giftigheten for rotter ved innånding av det plantefarmasøytiske produktet
eller av røyken det avgir.

Forhold som krever forsøk

Forsøket må utføres dersom det plantefarmasøytiske produktet:

- er en gass eller en flytende gass,

- er et preparat som utvikler røyk, eller en fumigant,

- brukes i tåkesprøyte,

- er et preparat som framkaller damp,

- er en aerosol,

- er et pulver som inneholder en betydelig andel av partikler med diameter < 50 mm
(> 1 % på vektbasis),

- skal brukes fra fly i tilfeller der inhalasjon er relevant,

- inneholder et aktivt stoff som har et damptrykk > 1 x 10-2 Pa, og som skal brukes i
lukkede rom, f.eks. lagre eller drivhus,

- skal brukes på en måte som gir en betydelig andel av partikler eller dråper med dia-
meter < 50 mm (> 1 % på vektbasis).

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B2 i direktiv 92/69/EØF.

7.1.4. Hudirritasjon

Forsøkets formål
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Forsøket skal vise det plantefarmasøytiske produktets evne til å framkalle hudirritasjon, herunder
de observerte virkningenes potensielle reversibilitet.

Forhold som krever forsøk

Det plantefarmasøytiske produktets evne til å framkalle hudirritasjon må bestemmes, unntatt
når det som angitt i retningslinjene for forsøket er sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger
på huden, eller at slike virkninger kan utelukkes.

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B4 i direktiv 92/69/EØF.

7.1.5. Øyeirritasjon

Forsøkets formål

Forsøket skal vise det plantefarmasøytiske produktets evne til å framkalle øyeirritasjon, herunder
de observerte virkningenes potensielle reversibilitet.

Forhold som krever forsøk

Det skal foretas øyeirritasjonsforsøk unntatt når det som angitt i retningslinjene for forsøket er
sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger på øynene.

Retningslinjer for forsøket

Øyeirritasjonen må bestemmes i samsvar med metode B5 i direktiv 92/69/EØF.

7.1.6. Hudallergi

Forsøkets formål

Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til at det plantefarmasøytiske produktets evne til å
framkalle allergireaksjon på huden kan vurderes.

Forhold som krever forsøk

Forsøkene må alltid utføres unntatt når det (de) aktive stoffet (stoffene) eller formuleringsstoffene
er kjent for å være allergiframkallende.

Retningslinjer for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B6 i direktiv 92/69/EØF.

7.1.7. Tilleggsforsøk for kombinasjoner av plantefarmasøytiske produkter

Forsøkets formål

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å utføre forsøkene nevnt i nr. 7.1.1. til 7.1.6. for en
kombinasjon av plantefarmasøytiske produkter dersom det på produktets etikett finnes
anvisninger for bruk av det plantefarmasøytiske produktet sammen med andre
plantefarmasøytiske produkter og/eller med tilsetningsstoffer blandet i sprøyteredskapets be-
holder. Beslutninger om behovet for tilleggsforsøk må treffes i det enkelte tilfellet ut fra resultatene
av akuttgiftighetsforsøkene med de enkelte plantefarmasøytiske produktene, muligheten for
eksponering for kombinasjonen av produktene det gjelder, og foreliggende opplysninger eller
praktisk erfaring med produktene det gjelder, eller liknende produkter.

93



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.25/ 13.6.1996

 007.2. Eksponeringsdata

7.2.1. Brukereksponering

Risikoen for dem som bruker plantefarmasøytiske produkter, avhenger av det
plantefarmasøytiske produktets fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper samt av
produkttypen (ufortynnet/fortynnet), inntaksveien og eksponeringsgraden og -tiden.
Tilstrekkelige opplysninger og data må innsamles og rapporteres slik at det kan foretas en
vurdering av omfanget av eksponeringen for det (de) aktive stoffet (stoffene) og/eller
toksikologisk relevante forbindelser i det plantefarmasøytiske produktet som sannsynligvis vil
forekomme under de påtenkte bruksforholdene. Det må også framskaffes et grunnlag for valg
av hensiktsmessige vernetiltak, herunder personlig verneutstyr, som brukerne skal anvende,
og som skal angis på etiketten.

7.2.1.1. Beregning av brukereksponering

Beregningens formål

Det skal gjøres en beregning, om mulig ved bruk av en egnet beregningsmodell, slik at det kan
foretas en vurdering av eksponeringen som brukeren sannsynligvis vil bli utsatt for under de
påtenkte bruksforholdene.

Forhold som krever beregning

Det må alltid foretas en beregning av brukereksponering.

Beregningsvilkår

Det skal foretas en beregning for hver type behandlingsmetode og sprøyteredskap som foreslås
for anvendelsen av det plantefarmasøytiske produktet, samtidig som det tas hensyn til kravene
som følger av gjennomføringen av klassifikasjons- og merkingsbestemmelsene i direktiv
78/631/EØF for håndtering av ufortynnede eller fortynnede produkter, samt til de forskjellige
typer og størrelser beholdere som skal brukes, blanding, påfylling, behandling med det
plantefarmasøytiske produktet, klimaforhold og rengjøring og rutinevedlikehold av
sprøyteredskap.

Først skal det foretas en beregning ut fra formodningen om at brukeren ikke anvender personlig
verneutstyr.

Eventuelt skal det foretas ytterligere en beregning ut fra formodningen om at brukeren anvender
effektivt verneutstyr som lett kan skaffes, og som brukeren sannsynligvis vil benytte. Dersom
det er angitt vernetiltak på etiketten, skal det tas hensyn til dem ved beregningen.

7.2.1.2. Måling av brukereksponering

Forsøkets formål

Forsøket skal gi tilstrekkelige data til at det kan foretas en vurdering av eksponeringen som
brukeren sannsynligvis vil bli utsatt for under de påtenkte bruksforholdene.

Forhold som krever forsøk

Faktiske eksponeringsdata for den (de) relevante inntaksveien(e) må rapporteres dersom
risikovurderingen angir at en helsebasert grenseverdi er overskredet. Dette vil for eksempel
være tilfellet når resultatene av beregningen av brukereksponering omhandlet i nr. 7.2.1.1
angir at
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- det (de) akseptable nivået (nivåene) for brukereksponering (AOEL) fastsatt i forbindelse
med oppføringen av det (de) aktive stoffet (stoffene) i vedlegg I, kan bli overskredet,
og/eller

- grenseverdiene fastsatt for det aktive stoffet og/eller toksikologisk relevante forbindelser
i det plantefarmasøytiske produktet kan bli overskredet, jf. rådsdirektiv 80/1107/EØF
om vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kjemiske, fysiske og biologiske
agenser i arbeidet og rådsdirektiv 90/394/EØF av 28. juni 1990 om vern av arbeidstakerne
mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende stoffer i arbeidet(1).

Faktiske eksponeringsdata må rapporteres også selv om det ikke finnes noen passende
beregningsmodell eller data for å foreta beregningen omhandlet i nr. 7.2.1.1.

I tilfeller der hudeksponering er den viktigste opptaksveien, kan en undersøkelse av opptak
gjennom huden eller resultatene av en undersøkelse av subakutt giftighet ved hudkontakt, dersom
slike undersøkelser ikke allerede finnes, være nyttige alternative forsøk for å framskaffe data
med sikte på å forbedre beregningen omhandlet i nr. 7.2.1.1.

Forsøksvilkår

Forsøket må gjøres under realistiske eksponeringsforhold samtidig som det tas hensyn til de
påtenkte bruksforholdene.

7.2.2. Eksponering av andre personer i nærheten

Andre personer i nærheten kan eksponeres under behandling med plantefarmasøytiske produkter.
Det må rapporteres opplysninger og data som er tilstrekkelige til å danne grunnlag for valg av
passende bruksforhold, herunder utestenging av uvedkommende fra behandlingsstedet og
sikkerhetsavstander.

Beregningens formål

Det skal gjøres en beregning, om mulig ved bruk av en egnet beregningsmodell, slik at det kan
foretas en vurdering av eksponeringen som andre personer i nærheten sannsynligvis vil bli
utsatt for under de påtenkte bruksforholdene.

Forhold som krever beregning

Det må alltid foretas en beregning av eksponering av andre personer i nærheten.

Beregnings vilkår

Det må foretas en beregning for hver type behandlingsmetode. Beregningen skal foretas ut fra
formodningen om at andre personer i nærheten ikke anvender personlig verneutstyr.

Det kan kreves målinger av eksponering av andre personer i nærheten dersom beregningene gir
grunn til uro.

7.2.3. Yrkeseksponering

Arbeidstakere kan eksponeres etter behandling med plantefarmasøytiske produkter når de går
ut på behandlede jorder eller inn i behandlede lokaler eller håndterer behandlede planter eller
planteprodukter der det finnes rester. Det må rapporteres opplysninger og data som er
tilstrekkelige til å danne grunnlag for valg av hensiktsmessige vernetiltak, herunder vente- og
utestengingsperioder.

(1) EFT nr. L 196 av 26.7.1990, s. 1.
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 007.2.3.1. Beregning av yrkeseksponering

Beregningens formål

Det skal gjøres en beregning, om mulig ved bruk av en egnet beregningsmodell, slik at det kan
foretas en vurdering av eksponeringen som arbeidstakere sannsynligvis vil bli utsatt for under
de påtenkte bruksforholdene.

Forhold som krever beregning

Det må alltid foretas en beregning av yrkeseksponering.

Forsøkets vilkår

Det skal foretas en beregning av yrkeseksponering for hver avling og for hver oppgave som
skal utføres.

Først skal det foretas en beregning ved bruk av foreliggende data om forventet eksponering ut
fra formodningen om at arbeidstakeren ikke anvender personlig verneutstyr.

Eventuelt skal det foretas ytterligere en beregning ut fra formodningen om at arbeidstakeren
anvender effektivt verneutstyr som lett kan skaffes, og som det er mulig å bruke under de gitte
forholdene.

Eventuelt skal det foretas en tredje beregning ved bruk av innsamlede data om mengden av
ubundede rester under de påtenkte bruksforholdene.

7.2.3.2. Måling av yrkeseksponering

Forsøkets formål

Forsøket skal gi data som er tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av eksponeringen
som arbeidstakere sannsynligvis vil bli utsatt for under de påtenkte bruksforholdene.

Forhold som krever forsøk

Faktiske eksponeringsdata for den (de) relevante inntaksveien(e) må rapporteres dersom
risikovurderingen angir at en helsebasert grenseverdi er overskredet. Dette vil for eksempel
være tilfellet når resultatene av beregningen av yrkeseksponering omhandlet i nr. 7.2.3.1 angir
at

- AOEL fastsatt i forbindelse med oppføringen av det (de) aktive stoffet (stoffene) i
vedlegg I, og/eller

- grenseverdiene fastsatt for det aktive stoffet og/eller toksikologisk relevante forbindelser
i det plantefarmasøytiske produktet i samsvar med rådsdirektiv 80/1107/EØF og
90/394/EØF

kan bli overskredet.

Faktiske eksponeringsdata må rapporteres også selv om det ikke finnes noen passende
beregningsmodell eller data for å foreta beregningen omhandlet i nr. 7.2.3.1.

I tilfeller der hudeksponering er den viktigste opptaksveien, kan en undersøkelse av opptak
gjennom huden, dersom en slik undersøkelse ikke allerede finnes, være et nyttig alternativt
forsøk for å framskaffe data med sikte på å forbedre beregningen omhandlet i nr. 7.2.3.1.
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Forsøks vilkår

Forsøket må gjøres under realistiske eksponeringsforhold samtidig som det tas hensyn til de
påtenkte bruksforholdene.

7.3. Opptak gjennom huden

Forsøkets formål

Forsøket skal måle opptaket gjennom huden av det aktive stoffet og av toksikologisk relevante
forbindelser.

Forhold som krever forsøk

Forsøket må utføres når hudeksponering er en betydelig inntaksvei, og dersom risikovurderingen
angir at en helsebasert grenseverdi er overskredet. Dette vil for eksempel være tilfellet når
resultatene av beregningen av brukereksponering omhandlet i nr. 7.2.1.1 eller 7.2.1.2 angir at

- AOEL fastsatt i forbindelse med oppføringen av det (de) aktive stoffet (stoffene) i vedlegg
I, og/eller

- grenseverdiene fastsatt for det aktive stoffet og/eller toksikologisk relevante forbindelser
i det plantefarmasøytiske produktet i samsvar med rådsdirektiv 80/1107/EØF og 90/
394/EØF

kan bli overskredet.

Forsøks vilkår

I prinsippet må data fra et in vivo-hudabsorpsjonsforsøk på rotte rapporteres. Dersom det, når
resultatene av beregningen basert på disse dataene om in vivo-opptak gjennom huden innarbeides
i risikovurderingen, foreligger tegn på for høy eksponering, kan det være nødvendig å foreta et
sammenliknende in vitro-absorpsjonsforsøk på rotte og menneskehud.

Retnings linjer for forsøket

Relevante avsnitt av OECDs regel 147 skal benyttes. For utarbeidingen av forsøkene kan det
være nødvendig å ta hensyn til resultater fra hudabsorpsjonsforsøk med det (de) aktive stoffet
(stoffene).

7.4. Foreliggende toksikologiske data om ikke-aktive stoffer

Om mulig skal det for hvert formuleringsstoff framlegges en kopi av meldingen og databladet
om sikkerhet innsendt i henhold til direktiv 67/548/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF
av 5. mars 1991 om fastsettelse av nærmere regler for ordningen med særlig informasjon om
farlige preparater ved gjennomføringen av artikkel 10 i direktiv 88/379/EØF(1). Alle andre
foreliggende opplysninger bør framlegges.

(1) EFT nr. L 76 av 22.3.1991, s. 35.»
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