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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 kommisjonsdirektiv 95/36/EF(2), særlig artikkel 18
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

I vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF er det fastsatt krav 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 til direktiv
91/414/EØF hvilke opplysninger søkerne skal framlegge, f.eks.
om de forholdene og vilkårene som skal gjelde, og om de tekniske
protokoller som skal benyttes når visse data samles inn. Disse
bestemmelsene bør gjennomføres så snart de foreligger, slik at
søkerne kan bruke dem under utarbeidingen av informasjons-
materialet.

Det er nå mulig å innføre større nøyaktighet med hensyn til krav
til de data om økotoksikologiske undersøkelser av det aktive
stoffet som er fastsatt i del A avsnitt 8 i vedlegg II til direktiv
91/414/EØF.

Det er nå også mulig å innføre større nøyaktighet med hensyn til
krav til de data om økotoksikologiske undersøkelser av det
plantefarmasøytiske produktet som er fastsatt i del A avsnitt 10
i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF.

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 avsnitt «8. Økotoksikologiske
undersøkelser av det aktive stoffet» med vedlegg I til dette
direktiv,

2. i del A i vedlegg III erstattes avsnitt «10. Økotoksikologiske
undersøkelser» og avsnitt «11. Oppsummering og vurdering
av avsnitt 9 og 10» 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. mars 1997.
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.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft 1. april 1996.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 65 av 15.3.1996, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/97 av 31. juli 1997 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 172 av 22.7.1995, s. 8.

KOMMISJONSDIREKTIV 96/12/EF

av 8. mars 1996

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

(Tekst som er relevant for EØS)

Utferdiget i Brussel, 8. mars 1996.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«8. ØKOTOKSIKOLOGISKE UNDERSØKELSER

Innledning

i) De inngitte opplysningene skal, sammen med opplysninger om ett eller flere preparater som
inneholder det aktive stoffet, være tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av virkningene
på arter som ikke er målbestemt (flora og fauna), og som kan risikere å bli eksponert for det
aktive stoffet, dets metabolitter samt nedbrytings- og reaksjonsprodukter, dersom de har
miljømessig betydning. Virkningen kan skyldes én enkelt eksponering, langvarig eksponering
eller gjentatt eksponering og kan være reversibel eller irreversibel.

ii) De inngitte opplysningene om det aktive stoffet bør, sammen med andre relevante opplysninger
samt de opplysninger som inngis om ett eller flere preparater som inneholder det, særlig være
tilstrekkelige til å

- avgjøre om det aktive stoffet kan oppføres i vedlegg I eller ikke,

- fastlegge egnede vilkår eller restriksjoner som skal knyttes til en eventuell oppføring i
vedlegg I,

- muliggjøre en vurdering av korttids- eller langtidsrisiko for arter som ikke er målbestemt
(populasjoner, samfunn eller prosesser),

- klassifisere det aktive stoffet med hensyn til fare,

- fastlegge nødvendige forholdsregler for å verne arter som ikke er målbestemt,

- fastlegge faresymboler, fareangivelser og relevante risiko- og sikkerhetssetninger for
vern av miljøet, som skal påføres emballasjen (beholdere).

iii) Alle potensielle skadevirkninger som fastslås under økotoksikologiske rutineundersøkelser,
skal rapporteres, og dersom vedkommende myndigheter krever det, skal det gjennomføres og
rapporteres om tilleggsundersøkelser som kan være nødvendige for å undersøke hvilke
mekanismer som sannsynligvis er berørt, og for å vurdere betydningen av slike virkninger. Alle
tilgjengelige biologiske data og opplysninger som er relevante for vurderingen av det aktive
stoffets økotoksikologiske profil, skal rapporteres.

iv) Opplysninger om skjebne og oppførsel i miljøet utarbeidet og framlagt i samsvar med nr.
7.1-7.4, og om restmengder i planter utarbeidet og framlagt i samsvar med avsnitt 6, er sentrale
når det gjelder å vurdere virkningene på arter som ikke er målbestemt, fordi de sammen med
opplysninger om preparatets art og bruksmåte bestemmer arten og omfanget av den potensielle
eksponeringen. Toksikokinetiske og toksikologiske undersøkelser og opplysninger framlagt i
samsvar med nr. 5.1-5.8 gir viktige opplysninger om toksisitet for virveldyrarter og om de
mekanismer som er berørt.

v) Dersom det er relevant, bør forsøk utformes og data analyseres ved bruk av egnede statistiske
metoder. Den statistiske analysen bør være meget detaljert (f.eks. bør alle punktestimater gis
med konfidensintervaller, og det bør gis nøyaktige p-verdier istedenfor å angi signifikant/ikke-
signifikant).
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Forsøksmateriale

vi) Det skal gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av materialet som er brukt, som fastsatt i
nr. 1.1. Dersom forsøket utføres ved bruk av et aktivt stoff, bør det materialet som benyttes,
ha de spesifikasjoner som vil bli brukt i framstillingen av preparater som skal godkjennes,
unntatt dersom det benyttes radioaktivt merket materiale.

vii) Dersom det utføres undersøkelser ved bruk av et aktivt stoff framstilt i laboratorier eller i
forsøksplanteproduksjonsanlegg, skal undersøkelsene gjentas med et aktivt stoff av den
fabrikkframstilte typen, med mindre det kan godtgjøres at forsøksmaterialet som benyttes, i
prinsippet er det samme for økotoksikologiske forsøk og vurdering. Ved tvil skal det framlegges
egnede sammenlignende undersøkelser som skal danne grunnlaget for en avgjørelse med hensyn
til det eventuelle behov for å gjenta undersøkelsene.

viii) Ved undersøkelser der doseringen strekker seg over et visst tidsrom, bør doseringen helst
utføres med samme parti av det aktive stoffet dersom stabiliteten tillater det.

Dersom en undersøkelse medfører bruk av ulike doser, skal forholdet mellom dosering og
skadevirkning rapporteres.

ix) I alle fôringsforsøk må gjennomsnittlig oppnådd dose rapporteres, herunder om mulig dosen
i mg/kg kroppsvekt. Dersom doseringen skjer gjennom fôret, skal forsøksblandingen fordeles
jevnt i fôret.

x) Det kan bli nødvendig å utføre separate undersøkelser for metabolitter, nedbrytings- eller
reaksjonsprodukter i tilfeller der disse produktene kan utgjøre en betydelig risiko for arter som
ikke er målbestemt, og der virkningene av dem ikke kan vurderes ved hjelp av de tilgjengelige
resultatene av undersøkelsene for det aktive stoffet. Opplysninger fra avsnitt 5, 6 og 7 skal tas
i betraktning før det utføres slike undersøkelser.

Forsøksorganismer

xi) For å gjøre det lettere å vurdere betydningen av resultatene som oppnås, herunder beregning av
iboende toksisitet og faktorer som påvirker toksisiteten, bør det i de ulike toksisitetsforsøkene,
for hver art som undersøkes, om mulig benyttes individer fra samme stamme (eller med samme
attesterte opprinnelse).

8.1. Virkninger på fugler

8.1.1.Akutt oral toksisitet

Forsøkets formål

Forsøket bør om mulig gi LD
50

-verdier, dødelig terskeldose, respons- og restitusjonstid samt NOEL,
og det skal omfatte relevante betydelige patologiske funn.

Situasjoner der forsøk kreves

Mulige virkninger av det aktive stoffet på fugler skal undersøkes, med mindre det aktive stoffet er
beregnet bare på preparater som utelukkende skal brukes i lukkede rom (f.eks. i veksthus eller i
matlagre).

Forsøksforhold

Det aktive stoffets akutte toksisitet skal bestemmes for en vaktelart (japansk vaktel - Coturnix
coturnix japonica) , en virginiavaktel (Colinus virginianus) eller en stokkand (Anas Platyrhynchos).
Den høyeste dosen som brukes i forsøkene, skal ikke overstige 2 000 mg/kg kroppsvekt.
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Retningslinjer for forsøk

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides(1 ).

8.1.2. Korttidstoksisitet i fôr

Forsøkets formål

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme korttidstoksisitet i fôr (LD
50

-verdier, laveste dødelige
konsentrasjon (LLC), om mulig konsentrasjoner uten observert virkning (NOEC) samt respons-
og restitusjonstid), og det bør omfatte relevante betydelige patologiske funn.

Situasjoner der forsøk kreves

Det aktive stoffets toksisitet i fôr (fem dager) for fugler skal alltid undersøkes for én art, med
mindre det dreier seg om en rapport fra en undersøkelse i samsvar med bestemmelsene i nr. 8.1.3.
Forsøket skal utføres på enda en art dersom akutt oral NOEL er £ 500/mg/kg kroppsvekt, eller
dersom korttids-NOEC er < 500 mg/kg fôr.

Forsøksforhold

Den første arten som skal undersøkes, skal enten være en vaktelart eller en stokkand. Dersom
enda en art skal undersøkes, skal den ikke være beslektet med den første arten som er undersøkt.

Retningslinjer for forsøk

Forsøket skal utføres i samsvar med OECD Method 205.

8.1.3. Subkronisk toksisitet og reproduksjon

Forsøkets formål

Forsøket bør gi det aktive stoffets subkroniske toksisitet og reproduksjonstoksisitet for fugler.

Situasjoner der forsøk kreves

Det aktive stoffets subkroniske toksisitet og reproduksjonstoksisitet for fugler skal undersøkes,
med mindre det kan godtgjøres at vedvarende eller gjentatt eksponering av voksne individer eller
eksponering av redeplasser i rugeperioden sannsynligvis ikke vil forekomme.

Retningslinjer for forsøk

Forsøket skal utføres i samsvar med OECD Method 206.

8.2. Virkninger på vannorganismer

Det skal framlegges data fra forsøkene nevnt i nr. 8.2.1, 8.2.4 og 8.2.6 for hvert aktivt stoff, selv
når det ikke er forventet at plantefarmasøytiske produkter som inneholder det aktive stoffet,
kan nå overflatevann under de planlagte bruksvilkår. Disse dataene kreves for klassifisering av
det aktive stoffet i henhold til bestemmelsene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

Data som rapporteres, skal underbygges med analysedata om konsentrasjoner av forsøksmaterialet
i forsøksmediene.

(1) Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), 1995. Procedures for Assessing the Environmental Fate
and Ecotoxicity of Pesticides, ISBN 90-5607-002-9.
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8.2.1. Akutt toksisitet for fisk

Forsøkets formål

Forsøket bør gi akutt toksisitet (LC
50 

) og detaljer om observerte virkninger.

Situasjoner der forsøk kreves

Forsøket skal alltid utføres.

Forsøksforhold

Det aktive stoffets akutte toksisitet skal bestemmes for regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)
og for en varmekjær fiskeart. I tilfeller der det skal utføres forsøk for metabolitter, nedbrytings-
eller reaksjonsprodukter, skal arten som benyttes, være den mest følsomme av de to artene som
benyttes i forsøket med eksponering for det aktive stoffet.

Retningslinjer for forsøk

Forsøket skal utføres i samsvar med metode C 1 i vedlegget til kommisjonsdirektiv 92/69/EØF
om syttende tilpasning til den tekniske utvikling av direktiv 67/548/EØF om tilnærming av lover
og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(1 ).

8.2.2. Kronisk toksisitet for fisk

Situasjoner der forsøk kreves

Det skal utføres en undersøkelse for kronisk toksisitet, med mindre det kan godtgjøres at
vedvarende eller gjentatt eksponering av fisk er usannsynlig, eller med mindre det foreligger et
egnet mikrokosmos- eller mesokosmosforsøk.

Det kreves ekspertvurdering for å avgjøre hvilket forsøk som skal utføres. Særlig når det gjelder
et aktivt stoff der det er indikasjoner på særlig fare (i forbindelse med det aktive stoffets
toksisitet for fisk eller i forbindelse med en potensiell eksponering), skal søkeren innhente
vedkommende myndigheters tillatelse med hensyn til arten forsøk som skal utføres.

Et toksisitetsforsøk med fisk som er på et tidlig utviklingsstadium, kan være egnet dersom
bioakkumuleringsfaktorene (BCF) er mellom 100 og 1 000, eller dersom det aktive stoffets EC

50

er < 0,1 mg/l.

Et livssyklusforsøk for fisk kan være egnet i tilfeller der

- bioakkumuleringsfaktoren er høyere enn 1 000 og utskillingen av det aktive stoffet i
løpet av en utskillingsfase på 14 dager er lavere enn 95 %, eller

- stoffet er stabilt i vann eller sediment (DT
90

 > 100 dager).

Det er ikke nødvendig å utføre et forsøk med kronisk toksisitet for ungfisk dersom det er utført
et toksisitetsforsøk med fisk som er på et tidlig utviklingsstadium, eller et toksisitetsforsøk med
fisk som er på et tidlig utviklingsstadium, dersom det er utført et livssyklusforsøk for fisk.

(1) EFT nr. L 383 av 29.12.1992, s. 113.
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8.2.2.1. Forsøk med kronisk toksisitet for ungfisk

Forsøkets formål

Forsøket bør gi virkninger på vekst, terskelverdi for dødelige virkninger eller observerte virkninger,
NOEC samt detaljer i forbindelse med observerte virkninger.

Forsøksforhold

Forsøket skal utføres på ung regnbueørret etter eksponering for det aktive stoffet i 28 dager. Det
må framkomme data om virkninger på vekst og atferd.

8.2.2.2. Toksisitetsforsøk med fisk som er på et tidlig utviklingsstadium

Forsøkets formål

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme virkninger på utvikling, vekst og atferd, NOEC samt
detaljer i forbindelse med observerte virkninger på fisk som er på et tidlig utviklingsstadium.

Forsøksforhold

Forsøket skal utføres i samsvar med OECD Method 210.

8.2.2.3. Livssyklusforsøk for fisk

Forsøkets formål

Forsøket vil gjøre det mulig å bestemme virkninger på reproduksjonen til foreldregenerasjonen
og på levedyktigheten til avkommet.

Forsøksforhold

Før forsøket utføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters tillatelse med hensyn
til arten forsøk og forholdene forsøket skal utføres under.

8.2.3. Bioakkumulering hos fisk

Forsøkets formål

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme bioakkumuleringsfaktorene ved likevekt (BCF),
opptaksratekonstanter samt utskillingsratekonstanter, beregnet for hver forsøksblanding, samt
aktuelle konfidensgrenser.

Situasjoner der forsøk kreves

Aktive stoffers potensielle bioakkumulering, metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter
som kan avsettes i fettvev (som log P

ow
 ³  3 - se nr. 2.8 eller andre relevante angivelser av

bioakkumulering), skal undersøkes og rapporteres, med mindre det kan godtgjøres at eksponering
som fører til bioakkumulering, sannsynligvis ikke vil forekomme.

Retningslinjer for forsøk

Forsøket skal utføres i samsvar med OECD Method 305 E.
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8.2.4. Akutt toksisitet for virvelløse vanndyr

Forsøkets formål

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme det aktive stoffets 24-timers og 48-timers akutte
toksisitet, uttrykt som den konsentrasjon som fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe
immobiliseres (EC

50
), samt om mulig høyeste konsentrasjon som ikke fører til immobilisering.

Situasjoner der forsøk kreves

Det skal alltid bestemmes akutt toksisitet for Daphnia (helst Daphnia magna). Dersom de
plantefarmasøytiske produktene som inneholder det aktive stoffet, er beregnet på bruk direkte
på eller i overflatevann, skal det sendes inn tilleggsdata for minst én representativ art fra hver av
følgende grupper: vanninsekter, vannkrepsdyr (for en art som ikke er beslektet med Daphnia) og
vannsnegler.

Retningslinjer for forsøk

Forsøket skal utføres i samsvar med direktiv 92/69/EØF, metode C 2.

8.2.5. Kronisk toksisitet for virvelløse vanndyr

Forsøkets formål

Forsøket bør om mulig gjøre det mulig å bestemme EC
50

-verdier for virkninger som immobilisering
og reproduksjon og høyeste konsentrasjon uten virkning på f.eks. dødelighet eller reproduksjon
(NOEC), samt detaljer i forbindelse med observerte virkninger.

Situasjoner der forsøk kreves

Det skal utføres forsøk på Daphnia og på minst én representativ vanninsektart og én
vannsnegleart, med mindre det kan godtgjøres at vedvarende og gjentatt eksponering sannsynligvis
ikke vil forekomme.

Forsøksforhold

Forsøket på Daphnia skal ha en varighet på 21 dager.

Retningslinjer for forsøk

Forsøket skal utføres i samsvar med OECD Method 202 Part II.

8.2.6. Virkninger på algevekst

Forsøkets formål

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme EC
50

-verdier for vekst og vekstrate, NOEC-verdier
samt detaljer i forbindelse med observerte virkninger.

Situasjoner der forsøk kreves

Det aktive stoffets mulige virkninger på algevekst skal alltid rapporteres.
For ugressmidler skal det utføres et forsøk på enda en art fra en annen taksonomisk gruppe.

Retningslinjer for forsøk

Forsøket skal utføres i samsvar med direktiv 92/69/EØF, metode C 3.
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8.2.7. Virkninger på sedimentlevende organismer

Forsøkets formål

Forsøket vil gjøre det mulig å måle virkninger på overleving og utvikling (herunder virkninger på
klekking av voksne individer av arten Chironomus), relevante EC

50
-verdier og NOEC-verdier.

Situasjoner der forsøk kreves

Dersom data om skjebne og oppførsel i miljøet, som kreves i avsnitt 7, viser at et aktivt stoff
sannsynligvis vil fordeles og forbli i vannsedimentene, er det nødvendig med en en ekspertvurdering
for å avgjøre om det må foretas et forsøk med akutt eller kronisk sedimenttoksisitet. En slik
ekspertvurdering bør bestemme om virkningene på sedimentlevende virvelløse dyr er sannsynlige,
ved å sammenligne EC

50
-data for toksisitet for virvelløse vanndyr fra nr. 8.2.4 og 8.2.5 med data

om det aktive stoffets beregnede nivåer i sedimenter fra vedlegg III avsnitt 9.

Forsøksforhold

Før forsøket utføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters tillatelse med hensyn
til arten forsøk og forholdene forsøket skal utføres under.

8.2.8. Vannplanter

Det skal utføres et forsøk på vannplanter for ugressmidler.

Før forsøket utføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters tillatelse med hensyn
til arten forsøk og forholdene forsøket skal utføres under.

8.3. Virkninger på leddyr

8.3.1. Bier

8.3.1.1. Akutt toksisitet

Forsøkets formål

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme det aktive stoffets LD
50

-verdi ved akutt oral toksisitet
og ved kontakttoksisitet.

Situasjoner der forsøk kreves

Potensielle virkninger på bier skal undersøkes, med mindre preparater som inneholder det aktive
stoffet, er beregnet på bruk utelukkende i situasjoner der bier sannsynligvis ikke vil bli eksponert,
f.eks.:

- matlagring i lukkede rom,

- ikke-systemisk frøbeising,

- ikke-systemiske preparater til spredning på jord,

- ikke-systemisk dypping av utplantede planter og løker,

- sårbehandling av busker og trær,

- forgiftet lokkestoff for gnagere,

- bruk i veksthus uten bestøvere.
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Retningslinjer for forsøk

Forsøket skal utføres i samsvar med EPPO Guideline 170.

8.3.1.2. Fôringsforsøk med bilarver

Forsøkets formål

Forsøket bør gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere mulige risikoer som plantefarmasøytiske
produkter kan utgjøre for honningbilarver.

Situasjoner der forsøk kreves

Forsøket skal utføres dersom det aktive stoffet kan opptre som en insektvekstregulator, med
mindre det kan godtgjøres at eksponering av bilarver for det aktive stoffet sannsynligvis ikke vil
forekomme.

Retningslinjer for forsøk

Forsøket skal utføres i samsvar med ICPBR Method (f.eks. P.A. Oomen, A. de Riujter og J. van
der Steen. Method for honeybee brood feeding tests with insect growth-regulation insecticides.
EPPO Bulletin, Volume 22, s. 613-616, 1992).

8.3.2. Andre leddyr

Forsøkets formål

Forsøket bør gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere det aktive stoffets toksisitet (dødelighet
og subletale virkninger) for utvalgte leddyrarter.

Situasjoner der forsøk kreves

Virkningene på landlevende leddyr som ikke er målbestemt (f.eks. predatorer eller parasittoider
på skadelige organismer), skal undersøkes. Opplysningene som er framskaffet for disse artene,
kan benyttes også til å angi potensiell toksisitet for andre arter som ikke er målbestemt og lever
i samme miljø. Slike opplysninger kreves for alle aktive stoffer, med mindre preparater som
inneholder det aktive stoffet, er beregnet på bruk utelukkende i situasjoner der leddyr som ikke
er målbestemt, ikke eksponeres, f.eks.:

- matlagring i lukkede rom,

- sårbehandling av busker og trær,

- forgiftet lokkestoff for gnagere.

Forsøksforhold

Forsøket skal først utføres i laboratorium på et kunstig dyrkingsmedium (f.eks. glassplate eller
eventuelt kvartssand), med mindre andre undersøkelser klart viser skadelige virkninger. I slike
tilfeller kan mer realistiske dyrkingsmedier benyttes.

Det bør utføres forsøk med to følsomme arter, en parasittoid og en rovmidd (f.eks. Aphidius
rhopalosiphi og Typhlodromus pyri). I tillegg skal det utføres forsøk med enda to arter, som bør
være relevante for stoffets fastsatte bruk.
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Dersom det er relevant, bør de om mulig representere de to øvrige funksjonelle hovedgruppene
jordlevende og bladlevende predatorer. Dersom det observeres virkninger hos arter som er relevante
for den planlagte bruken av produktet, kan det utføres ytterligere utvidede laboratorieforsøk/
semi-feltforsøk. Utvelgelsen av de relevante forsøksartene bør følge forslagene fastsatt i SETAC
- Guidance document on regulatory testing procedures for pesticides with non-target arthro-
pods(1). Forsøkene skal utføres med doser tilsvarende høyeste anbefalte dose for anvendelse i
felten.

Retningslinjer for forsøk

Forsøket bør eventuelt utføres i samsvar med retningslinjer tilsvarende de som minst oppfyller
forsøkskravene angitt i SETAC - Guidance document on regulatory testing procedures for
pesticides with non-target arthropods.

8.4. Virkninger på meitemark

8.4.1. Akutt toksisitet

Forsøkets formål

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme det aktive stoffets LC
50

-verdi for meitemark, om mulig
høyeste konsentrasjon uten dødelighet og laveste konsentrasjon med 100 % dødelighet, og det
skal omfatte virkninger på morfologi og atferd som observeres.

Situasjoner der forsøk kreves

Virkninger på meitemark skal undersøkes når preparater som inneholder det aktive stoffet,
brukes i jord eller kan forurense jord.

Retningslinjer for forsøk

Forsøket skal utføres i samsvar med kommisjonsdirektiv 88/302/EØF om nittende tilpasning til
den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(2 ), del C, Toksisitet for meitemarker:
Forsøk i kunstig jord.

8.4.2. Subletale virkninger

Forsøkets formål

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme NOEC og virkninger på vekst, reproduksjon og atferd.

Situasjoner der forsøk kreves

Dersom det på grunnlag av den planlagte bruken av preparater som inneholder det aktive stoffet,
eller på grunnlag av dets skjebne og oppførsel i jord (DT

90
 >100 dager) forventes at meitemark

vedvarende eller gjentatt vil eksponeres for det aktive stoffet eller for betydelige mengder av
metabolitter, nedbrytings- eller reaksjonsprodukter, er det nødvendig at en ekspert vurderer
nytten av et forsøk som nesten fører til at dyrene i en forsøksgruppe dør.

Forsøksforhold

Forsøket skal utføres på Eisenia foetida.

(1) Fra Workshop European Standard Characteristics of beneficials Regulatory Testing (Escort), 28-30. mars 1994, ISBN
0-95-22535-2-6.

(2) EFT nr. L 133 av 30.5.1988, s. 1.
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8.5. Virkninger på jordlevende mikroorganismer som ikke er målbestemt

Forsøkets formål

Forsøket bør gi tilstrekkelige data til å vurdere det aktive stoffets virkning på mikrobiell aktivitet
i jorden, i form av nitrogenomdanning og karbonmineralisering.

Situasjoner der forsøk kreves

Forsøket skal utføres dersom preparater som inneholder det aktive stoffet, anvendes i jord eller
kan forurense jorden under praktiske bruksvilkår. Når det gjelder aktive stoffer som er beregnet
på bruk i jordsteriliseringspreparater, skal undersøkelsene være slik utformet at de måler
restitusjonsratene etter behandlingen.

Forsøksforhold

Jord som brukes, skal være fersk innsamlet landbruksjord. Stedene jorden tas fra, skal i de to
foregående år ikke ha vært behandlet med stoffer som i vesentlig grad kan endre den eksisterende
mikrobepopulasjonens mangfold og nivå annet enn midlertidig.

Retningslinjer for forsøk

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides.

8.6. Virkninger på andre organismer som ikke er målbestemt (flora og fauna), og som antas
å være utsatt

Det skal gis en oppsummering av tilgjengelige data fra foreløpige forsøk utført for å vurdere den
biologiske aktiviteten samt virkning innen doseintervallet, enten de er positive eller negative,
som kan gi opplysninger om en mulig virkning på andre arter som ikke er målbestemt, både flora
og fauna, sammen med en kritisk vurdering av betydningen av en potensiell virkning på arter som
ikke er målbestemt.

8.7. Virkninger på biologiske metoder for rensing av spillvann

Virkninger på biologiske metoder for rensing av spillvann skal bestemmes og rapporteres dersom
bruken av plantefarmasøytiske produkter som inneholder det aktive stoffet, kan gi skadevirkninger
på renseanlegg.»
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VEDLEGG II

«10.  ØKOTOKSIKOLOGISKE UNDERSØKELSER

Innledning

i) De inngitte opplysningene skal, sammen med opplysninger om det aktive stoffet, være
tilstrekkelige til at det kan foretas en vurdering av det plantefarmasøytiske produktets virkninger
på arter som ikke er målbestemt (flora og fauna), når dette brukes som angitt. Virkningen kan
skyldes én enkelt eksponering, langvarig eksponering eller gjentatt eksponering og kan være
reversibel eller irreversibel.

ii) Opplysningene som inngis om det plantefarmasøytiske produktet, bør sammen med andre
relevante opplysninger samt de opplysninger som inngis om det aktive stoffet, særlig være
tilstrekkelige til å

- fastlegge faresymboler, fareangivelser og relevante risiko- og sikkerhetssetninger for
vern av miljøet, som skal påføres emballasjen (beholdere),

- muliggjøre en vurdering av korttids- eller langtidsrisiko for arter som ikke er målbestemt
(populasjoner, samfunn eller prosesser),

- gjøre det mulig å vurdere om særlige forebyggende tiltak er nødvendige for å verne arter
som ikke er målbestemt.

iii) Alle potensielle skadevirkninger som fastslås under økotoksikologiske rutineundersøkelser,
skal rapporteres, og det skal utføres og rapporteres om tilleggsundersøkelser som kan bli
nødvendige for å undersøke hvilke mekanismer som er involvert, og for å å vurdere betydningen
av virkningene.

iv) I alminnelighet vil mange av dataene om virkningen på arter som ikke er målbestemt, som
kreves for godkjenning av plantefarmasøytiske produkter, være framlagt og vurdert i forbindelse
med oppføringen av et aktivt stoff eller stoffer i vedlegg I. Opplysninger om skjebne og
oppførsel i miljøet utarbeidet og framlagt i samsvar med avsnitt 9 nr. 9.1-9.3, og om restmengder
i planter utarbeidet og framlagt i samsvar med avsnitt 8, er sentrale når det gjelder å vurdere
virkningene på arter som ikke er målbestemt, fordi de gir opplysninger om arten og omfanget
av den potensielle eller faktiske eksponeringen. Endelige PEC-beregninger skal tilpasses de
ulike grupper av organismer og særlig ta hensyn til de mest følsomme artenes biologi.

Toksikologiske undersøkelser og opplysninger som er framlagt i samsvar med avsnitt 7 nr. 7.1,
gir viktig informasjon om toksisitet for virveldyrarter.

v) Dersom det er relevant, bør forsøk utformes og data analyseres ved bruk av egnede statistiske
metoder. Den statistiske analysen bør være meget detaljert (f.eks. bør alle punktestimater gis
med konfidensintervaller, og det bør gis nøyaktige p-verdier istedenfor å angi signifikant/ikke-
signifikant).

vi) Dersom en undersøkelse medfører bruk av ulike doser, skal forholdet mellom dosering og
skadevirkning rapporteres.

vii) Dersom det er behov for eksponeringsfaktorer for å avgjøre om en undersøkelse skal utføres,
skal det benyttes data utarbeidet i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III avsnitt 9.

Alle relevante opplysninger om det plantefarmasøytiske produktet og om det aktive stoffet
skal tas i betraktning ved vurderingen av eksponering. EPPO/Council of Europe schemes for
environmental risk assessment(1 ) gir et nyttig utgangspunkt for slike vurderinger. Dersom det
er behov for det, skal parametrene fastsatt i dette avsnitt benyttes.

(1) OEPP/EPPO (1993). Decision-making schemes for the environmental risk assessment of plant protection products.
Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 23, 1-154 og Bulletin 24, 1-87.
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Dersom det framgår av tilgjengelige data at det plantefarmasøytiske produktet er mer
toksisk enn det aktive stoffet, skal toksisitetsdata for det plantefarmasøytiske produktet
benyttes ved beregningen av viktige forholdstall toksisitet/eksponering.

viii) I forbindelse med den innflytelse urenheter kan ha på økotoksikologisk atferd, er det
avgjørende at det for hver undersøkelse som framlegges, gis en detaljert beskrivelse
(spesifikasjon) av materialet som er benyttet, som fastsatt i nr. 1.4.

ix) For å gjøre det lettere å vurdere betydningen av forsøksresultatene, bør det om mulig
benyttes samme stamme for alle relevante arter i de ulike toksisitetsforsøkene.

10.1. Virkninger på fugler

Mulige virkninger på fugler skal undersøkes, med mindre en direkte eller indirekte eksponering
av fugler kan utelukkes, f.eks. ved bruk i lukkede rom eller ved sårbehandling av busker og trær.

Forholdet mellom akutt toksisitet og eksponering (TER
a
), forholdet mellom korttidstoksisitet

gjennom fôring og eksponering (TER
st
) og forholdet mellom langtidstoksisitet gjennom fôring og

eksponering (TER
lt
) skal rapporteres når

(TER
a
) = LD

50
 (mg a.s./kg kroppsvekt)/ETE (mg a.s./kg kroppsvekt)

(TER
st
) = LC

50
 (mg a.s./kg fôr)/ETE (mg a.s./kg fôr)

(TER
lt
) = NOEC (mg a.s./kg fôr)/ETE (mg a.s./kg fôr)

der ETE = forventet teoretisk eksponering.

Når det gjelder pelleter, korn eller beiset frø, skal mengden av det aktive stoffet i hver pellet,
hvert korn eller hvert beiset frø rapporteres samt andelen LD

50
 for det aktive stoffet i 100

partikler og per gram partikler. Størrelsen og formen på pelleter og korn skal angis.

Når det gjelder lokkestoff, skal konsentrasjonen av det aktive stoffet i lokkestoffet (mg/kg)
angis.

10.1.1. Akutt oral toksisitet

Forsøkets formål

Forsøket bør i den utstrekning det er mulig, gi LD
50

-verdier, dødelig terskeldose, respons- og
restitusjonstid samt NOEL, og det skal omfatte relevante patologiske funn av betydning..

Situasjoner der forsøk kreves

Akutt oral toksisitet for preparater skal rapporteres der TER
a
 eller TER

st
 for det/de aktive

stoffet/stoffene hos fugler er mellom 10 og 100, eller der resultater fra forsøk med pattedyr viser
at preparatet har en betydelig høyere toksisitet enn det aktive stoffet, med mindre det godtgjøres
at fugler sannsynligvis ikke vil bli eksponert for selve det plantefarmasøytiske produktet.

Forsøksforhold

Forsøket skal utføres på den mest følsomme arten påvist i forsøkene fastsatt i vedlegg II nr. 8.1.1
eller 8.1.2.
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10.1.2. Kontrollerte bur- eller feltforsøk

Forsøkets formål

Forsøket vil gjøre det mulig å bestemme tilstrekkelige data til å vurdere arten og omfanget av
risikoen under praktiske bruksvilkår.

Situasjoner der forsøk kreves

Det kreves ingen tilleggsforsøk dersom TER
a
 og TER

st
 er > 100, og dersom andre undersøkelser

i forbindelse med det aktive stoffet (f.eks. reproduksjonsundersøkelse) ikke viser noen risiko. I
andre tilfeller er det nødvendig med en ekspertvurdering for å avgjøre om det er behov for
tilleggsundersøkelser. En slik ekspertvurdering vil eventuelt ta hensyn til fôratferd, avvisning,
erstatningsfôr, faktisk restinnhold i fôr, forbindelsens persistens i vegetasjonen, det bearbeidede
eller behandlede produkts forsvinningsbilde, omfanget av fôrinntak, akseptering av lokkestoff,
korn eller beiset frø og muligheten for bioakkumulering.

Dersom TER
a
 og TER

st
 er £ 10 eller TER

lt
 er £  5, skal det utføres og rapporteres fra bur- eller

feltforsøk, med mindre det kan foretas en endelig vurdering på grunnlag av undersøkelsene
foretatt i samsvar med nr. 10.1.3.

Forsøksforhold

Før forsøket utføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters tillatelse med hensyn
til arten forsøk og forholdene forsøket skal utføres under.

10.1.3. Akseptering av lokkestoff, korn eller beisede frø hos fugler

Forsøkets formål

Forsøket vil gi tilstrekkelige data til å vurdere muligheten for inntak av det plantefarmasøytiske
produktet eller av planteprodukter som er behandlet med det, hos fugler.

Situasjoner der forsøk kreves

Det skal utføres aksepteringsforsøk (valg) for behandlede frø, pelleter, lokkestoff og preparater
i form av korn dersom TER

a
 er £  10.

10.1.4. Virkninger av sekundærforgiftning

Det kreves en ekspertvurdering for å bestemme om det er nødvendig å undersøke virkningene av
sekundærforgiftning.

10.2. Virkninger på vannorganismer

Stoffets mulige virkninger på akvatiske arter skal undersøkes, med mindre det kan utelukkes at
akvatiske arter vil bli eksponert.

TER
a
 og TER

lt
 skal bestemmes når

TER
a
 = akutt LC

50
 (mg a.s./l)/verst tenkelige realistiske tilfelle av PEC

sw
 (utgangsverdi

eller korttidsverdi i mg a.s./l)
TER

lt
 = kronisk NOEC (mg a.s./l)/langtids-PEC

sw
 (mg a.s./l).
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10.2.1. Akutt toksisitet for fisk og virvelløse vanndyr eller virkninger på algevekst

Situasjoner der forsøk kreves

I prinsippet bør det utføres forsøk på én art fra hver av de tre gruppene av vannorganismer nevnt
i vedlegg II nr. 8.2 (fisk, virvelløse vanndyr og alger) dersom det plantefarmasøytiske produktet
i seg selv kan forurense vann. Dersom det imidlertid ut fra de tilgjengelige opplysninger kan
konkluderes at en av gruppene er klart mer følsom, skal det utføres forsøk på bare den mest
følsomme arten i den aktuelle gruppen.

Forsøket skal utføres når

- det plantefarmasøytiske produktets akutte toksisitet ikke kan forutsis på grunnlag av
data om det aktive stoffet, noe som særlig er tilfelle dersom den kjemiske forbindelsen
inneholder to eller flere aktive stoffer eller bestanddeler, som løsemidler, emulgatorer,
overflateaktive stoffer, dispergeringsmidler eller gjødsel, som kan øke toksisiteten i
forhold til det aktive stoffet, eller

- den planlagte bruken omfatter bruk direkte på vann,

med mindre det foreligger egnede undersøkelser som nevnt i nr. 10.2.4.

Vilkår og retningslinjer for forsøk

De relevante bestemmelsene i de tilsvarende nr. i vedlegg II nr. 8.2.1, 8.2.4 og 8.2.6 får anvendelse.

10.2.2. Mikrokosmos- eller mesokosmosforsøk

Forsøkets formål

Forsøket skal gi tilstrekkelige data for å vurdere den grunnleggende virkningen på vannorganismer
under feltforhold.

Situasjoner der forsøk kreves

Dersom TER
a
 er £  100 eller TER

lt
 er £  10, er en ekspertvurdering nødvendig for å avgjøre om

det bør foretas et mikrokosmos- eller mesokosmosforsøk. Ved en slik vurdering skal det tas
hensyn til eventuelle tilleggsdata utover de som kreves etter bestemmelsene i vedlegg II nr. 8.2
og 10.2.1.

Forsøksforhold

Før forsøket utføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters tillatelse med hensyn
til arten forsøk og forholdene forsøket skal utføres under.

Forsøket bør omfatte minst den høyeste sannsynlige eksponeringsrate, enten den stammer fra
direkte anvendelse, avdrift, drenering eller flom. Forsøket skal vare tilstrekkelig lenge til at det er
mulig å vurdere alle virkninger.

Retningslinjer for forsøk

Egnede retningslinjer finnes i:

SETAC - Guidance document on testing procedures for pesticides in freshwater mesocosms/
Workshop Huntingdon, 3. og 4. juli 1991, eller

Freshwater field tests for hazard assessment of chemicals - European Workshop on Freshwater
Field Tests (EWOFFT).



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.11.1997 Nr.48/79

10.2.3. Data om rester i fisk

Forsøkets formål

Forsøket vil gi tilstrekkelige data til å vurdere potensiell forekomst av rester i fisk.

Situasjoner der forsøk kreves

Data er vanligvis tilgjengelige fra undersøkelser for bioakkumulering i fisk.

Dersom det er fastslått bioakkumulering i undersøkelsen utført i samsvar med vedlegg II nr. 8.2.3,
kreves en ekspertvurdering for å avgjøre om det skal utføres et langtids mikrokosmos- eller
mesokosmosforsøk for å fastslå den høyeste restmengde som sannsynligvis kan forekomme.

Retningslinjer for forsøk

SETAC - Guidance document on testing procedures for pesticides in freshwater mesocosms/
Workshop Huntingdon, 3. og 4. juli 1991.

10.2.4. Tilleggsundersøkelser

Undersøkelsene nevnt i vedlegg II nr. 8.2.2 og 8.2.5 kan bli nødvendige for særskilte
plantefarmasøytiske produkter, dersom det ikke er mulig å ekstrapolere på grunnlag av data
utarbeidet fra de tilsvarende undersøkelsene av det aktive stoffet.

10.3. Virkninger på andre landvirveldyr enn fugler

Mulige virkninger på ville virveldyrarter skal undersøkes, med mindre det kan godtgjøres at
direkte eller indirekte eksponering av andre landvirveldyr enn fugler ikke vil forekomme. TER

a
,

TER
st
 og TER

lt
 skal rapporteres når

TER
a
 = LD

50
 (mg a.s./kg kroppsvekt)/ETE (mg a.s./kg kroppsvekt)

TER
st
 = subkronisk NOEL (mg a.s./kg fôr)/ETE (mg a.s./kg fôr)

TER
lt
 = kronisk NOEL (mg a.s./kg fôr)/ETE (mg a.s./kg fôr)

der ETE = forventet teoretisk eksponering.

Vurderingssekvensen ved vurdering av risiko for slike arter er i prinsippet lik den for fugler. I
praksis er det sjelden nødvendig å utføre tilleggsforsøk fordi forsøkene utført i samsvar med
kravene i vedlegg II avsnitt 5 og vedlegg III avsnitt 7 vil gi de opplysninger som er nødvendige.

Forsøkets formål

Forsøket vil gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere arten og omfanget av risikoer for andre
landvirveldyr enn fugler under praktiske bruksforhold.

Situasjoner der forsøk kreves

Det kreves ingen tilleggsforsøk dersom TER
a
 og TER

st
 er > 100, og dersom eventuelle andre

undersøkelser ikke viser noen risiko. I andre tilfeller er en ekspertvurdering nødvendig for å
avgjøre om det er behov for tilleggsforsøk. En slik ekspertvurdering vil, der det er relevant, ta
hensyn til fôratferd, avvisning, erstatningsfôr, faktisk restinnhold i fôr, forbindelsens persistens
i vegetasjonen, det bearbeidede eller behandlede produktets forsvinningsbilde, omfanget av
fôrinntak, akseptering av lokkestoff, korn eller beiset frø og muligheten for bioakkumulering.

Dersom TER
a
 og TER

st
 er £  10 eller TER

lt
 er £  5, skal det utføres bur- eller feltforsøk eller andre

egnede undersøkelser.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.11.1997

 00

Nr. 48/80

Forsøksforhold

Før forsøket utføres, skal søkeren innhente vedkommende myndigheters tillatelse med hensyn
til arten forsøk og forholdene forsøket skal utføres under, og med hensyn til om virkningene av
sekundærforgiftning skal bestemmes eller ikke.

10.4. Virkninger på bier

Mulige virkninger på bier skal undersøkes, med mindre produktet er beregnet på bruk utelukkende
i situasjoner der bier sannsynligvis ikke vil bli eksponert, f.eks.:

- matlagring i lukkede rom,

- ikke-systemisk frøbeising,

- ikke-systemiske preparater til spredning på jord,

- ikke-systemisk dypping av utplantede planter og løker,

- sårbehandling av busker og trær,

- forgiftet lokkestoff for gnagere,

- bruk i veksthus uten bestøvere.

Farekvotientene for eksponering oralt eller ved kontakt (Q
HO

 og Q
HC

) skal rapporteres:

Q
HO

 = dose/oral LD
50

 (µg a.s. per bie)
Q

HC
 = dose/kontakt LD

50
 (µg a.s. per bie),

der dose = høyeste dose som det søkes om tillatelse for, uttrykt i g av aktivt stoff per hektar.

10.4.1. Akutt oral toksisitet og kontakttoksisitet

Forsøkets formål

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme LD
50

- verdier (etter eksponering oralt eller ved kontakt).
Situasjoner der forsøk kreves

Forsøk kreves dersom

- produktet inneholder mer enn ett aktivt stoff,

- det ikke med pålitelighet kan forutsies at toksisiteten til en ny kjemisk forbindelse er den
samme som eller lavere enn en forbindelse underlagt forsøk etter bestemmelsene i vedlegg II
nr. 8.3.1.1 eller i dette nummer.

Retningslinjer for forsøk

Forsøket skal utføres i samsvar med EPPO Guideline 170.

10.4.2. Bestemmelse av rester

Forsøkets formål

Forsøket bør gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere mulige risikoer som sporrester av
plantefarmasøytiske produkter som forblir i avlingene, kan utgjøre for honningbier.
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Situasjoner der forsøk kreves

Dersom Q
HC

 er ³  50, kreves en ekspertvurdering for å avgjøre om virkningen av rester skal
bestemmes, med mindre det er godtgjort at det ikke finnes sporrester av betydning på avlinger,
som kan skade honningbier, eller med mindre det foreligger tilstrekkelige opplysninger fra bur-,
tunnel- eller feltforsøk.

Forsøksforhold

Tiden som skal til for at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør (LT
50

) (i timer) etter 24-
timers eksponering for rester på blader som har aldret i 8 timer, skal bestemmes og rapporteres.
Det kreves ingen tilleggsforsøk dersom LT

50
 overstiger 8 timer.

10.4.3. Burforsøk

Forsøkets formål

Forsøket bør gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere mulige risikoer som plantefarmasøytiske
produkter utgjør for biers overleving og atferd.

Situasjoner der forsøk kreves

Dersom Q
HO

 og Q
HC

 er < 50, kreves ingen tilleggsforsøk, med mindre det fastslås betydelige
virkninger i fôringsforsøk med bilarver eller det finnes indikasjoner på indirekte virkninger som
forsinket reaksjon eller endring av bienes atferd. I slike tilfeller skal det utføres bur- og/eller
feltforsøk.

Dersom Q
HO

 og Q
HC

 er > 50, kreves bur- og/eller feltforsøk.

I tilfeller der feltforsøk utføres og rapporteres i samsvar med nr. 10.4.4, er det ikke nødvendig å
utføre burforsøk. Eventuelle burforsøk som utføres, skal imidlertid rapporteres.

Forsøksforhold

Forsøket skal utføres med friske bier. Dersom biene er blitt behandlet, f.eks. med et varroacid, er
det nødvendig å vente i fire uker før kolonien kan brukes.

Retningslinjer for forsøk

Forsøkene skal utføres i samsvar med EPPO Guideline 170.

10.4.4. Feltforsøk

Forsøkets formål

Forsøket bør gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere de risikoer plantefarmasøytiske produkter
kan utgjøre for biers atferd og koloniers overleving og utvikling.

Situasjoner der forsøk kreves

Det skal utføres feltforsøk dersom det på grunnlag av en ekspertvurdering, der det tas hensyn til
det aktive stoffets planlagte bruk samt dets skjebne og oppførsel, fastslås betydelige virkninger
i burforsøk.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.11.1997

 00

Nr. 48/82

Forsøksforhold

Forsøket skal utføres med friske honningbikolonier av samme naturlige styrke. Dersom biene er
blitt behandlet, f.eks. med et varroacid, er det nødvendig å vente i fire uker før kolonien kan
brukes. Forsøkene skal utføres under forhold som i rimelig grad er representative for den planlagte
bruken.

Særlige virkninger (larvetoksisitet, resters langtidsvirkning, biers tap av orienteringsevne) som
fastslås i feltforsøkene, kan kreve tilleggsundersøkelser med bruk av særlige metoder.

Retningslinjer for forsøk

Forsøkene skal utføres i samsvar med EPPO Guideline 170.

10.4.5. Tunnelforsøk

Forsøkets formål

Forsøket bør gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere hvilken virkning fôring med forurenset
honningdugg eller forurensede blomster har på bier.
Situasjoner der forsøk kreves

Dersom det ikke er mulig å undersøke bestemte virkninger ved bur- eller feltforsøk, bør det
utføres et tunnelforsøk, f.eks. for plantefarmasøytiske produkter beregnet på bekjempelse av
bladlus og andre sugende insekter.

Forsøksforhold

Forsøket skal utføres med friske bier. Dersom biene er blitt behandlet, f.eks. med et varroacid, er
det nødvendig å vente i fire uker før kolonien kan brukes.

Retningslinjer for forsøk

Forsøket skal utføres i samsvar med EPPO Guideline 170.

10.5. Virkninger på andre leddyr enn bier

Virkningene plantefarmasøytiske produkter har på landlevende leddyr som ikke er målbestemt
(f.eks. predatorer eller parasittoider på skadeorganismer), skal bestemmes. Opplysningene som
er utarbeidet om disse artene, kan benyttes også til å angi potensiell toksisitet for andre arter som
ikke er målbestemt og lever i samme miljø.

10.5.1. Laboratorieforsøk, utvidede laboratorieforsøk og semi-feltforsøk

Forsøkets formål

Forsøket skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere hvilken toksisitet det plantefarmasøytiske
produktet har på utvalgte leddyrarter som er relevante for den planlagte bruken av produktet.

Situasjoner der forsøk kreves

Det kreves ikke forsøk dersom relevante tilgjengelige data gjør det mulig å forutsi alvorlig toksisitet
(> 99 % virkning på organismene sammenlignet med kontrollorganismene), eller dersom det
plantefarmasøytiske produktet er beregnet på bruk utelukkende i situasjoner der leddyr som
ikke er målbestemt, ikke eksponeres, f.eks.:
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- matlagring i lukkede rom,

- sårbehandling av busker og trær,

- forgiftet lokkestoff for gnagere.

Forsøksforhold

Det skal utføres forsøk dersom det fastslås betydelige virkninger på organismene sammenlignet
med kontrollorganismene ved laboratorieforsøk med høyeste anbefalte dose, utført i samsvar
med kravene i vedlegg II nr. 8.3.2. Virkninger på en bestemt forsøksart skal anses som betydelige
dersom de overstiger terskelverdiene fastsatt i EPPO-tabellene for vurdering av miljørisiko, med
mindre det er fastsatt artsspesifikke terskelverdier i de aktuelle retningslinjer.

Det kreves forsøk også dersom

- produktet inneholder mer enn ett aktivt stoff,

- det ikke med pålitelighet kan forutsies at toksisiteten til en ny kjemisk forbindelse er den
samme som eller lavere enn en forbindelse brukt i forsøk i samsvar med bestemmelsene
i vedlegg II nr. 8.3.2 eller i dette nummer,

- det på grunnlag av den planlagte bruken eller på grunnlag av skjebne eller oppførsel er
mulig å forutsi vedvarende eller gjentatt eksponering,

- det er en betydelig endring i den planlagte bruken, f.eks. fra store avlinger til frukthager,
og det tidligere ikke er utført forsøk med arter som berøres av den nye bruken,

- det er en økning i anbefalt dose, som overstiger den som tidligere er brukt i forsøk i
samsvar med bestemmelsene i vedlegg II.

Forsøksforhold

Dersom det ble fastslått betydelige virkninger i forsøkene utført i samsvar med kravene i vedlegg II
nr. 8.3.2, eller i tilfelle endring i bruken, f.eks. fra store avlinger til frukthager, skal toksisiteten
for enda to berørte arter undersøkes og rapporteres. De skal være forskjellige fra de berørte
artene som allerede er brukt i forsøk i henhold til vedlegg II nr. 8.3.2.

Når det gjelder en ny blanding eller forbindelse, bør toksisiteten vurderes først med bruk av de to
mest følsomme artene bestemt i allerede foretatte undersøkelser, der terskelverdiene ble overskredet
uten at virkningene var høyere enn 99 %. Det vil gjøre det mulig å foreta en sammenligning.
Dersom toksisiteten er betydelig høyere, skal det utføres forsøk med to arter som berøres av den
planlagte bruken av produktet.

Forsøket skal utføres med en dose lik den høyeste dose som det er søkt tillatelse for. Det bør
benyttes sekvensforsøk, dvs. laboratorieforsøk, eventuelt utvidet laboratorieforsøk og/eller semi-
feltforsøk.

Dersom produktet ikke skal brukes mer enn én gang per sesong, bør det dobbelte av den
anbefalte dosen brukes, med mindre slike opplysninger allerede foreligger fra undersøkelser
utført i samsvar med vedlegg II nr. 8.3.2.

Dersom det på grunnlag av den planlagte bruksmåten eller på grunnlag av skjebne eller oppførsel
er mulig å forutsi vedvarende eller gjentatt eksponering (f.eks. dersom produktet skal brukes
oftere enn tre ganger per sesong med gjentatt bruk etter 14 dager eller mindre), kreves en
ekspertvurdering for å avgjøre om tilleggsforsøk utover de opprinnelige laboratorieforsøkene er
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påkrevd for å gjenspeile det planlagte bruksmønsteret. Slike forsøk kan utføres i laboratorium
eller som semi-feltforsøk. Dersom de utføres i laboratorium, bør det benyttes et realistisk
substrat, som plantemateriale eller naturlig jord. Det kan imidlertid være mer hensiktsmessig å
utføre feltforsøk.

Retningslinjer for forsøk

Slike forsøk utover de opprinnelige bør utføres i samsvar med egnede retningslinjer som minst
oppfyller forsøkskravene fastsatt i SETAC - Guidance document on regulatory testing proce-
dures for pesticides with non-target arthropods.

10.5.2. Feltforsøk

Forsøkets formål

Forsøket bør gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere risikoen som det plantefarmasøytiske
produktet utgjør for leddyr under feltforhold.

Situasjoner der forsøk kreves

Dersom det fastslås betydelige virkninger etter laboratorieeksponering eller etter eksponering
under delvis naturlige forhold, eller når den planlagte bruken eller skjebne eller oppførsel gir
grunn til å forvente vedvarende eller gjentatt eksponering, kreves en ekspertvurdering for å
bestemme om det er nødvendig med mer omfattende forsøk, slik at en nøyaktig risikovurdering
blir mulig.

Forsøksforhold

Forsøkene skal utføres under representative landbruksforhold og i samsvar med anbefalinger for
den planlagte bruk, som vil gi en realistisk vurdering basert på det verst tenkelige tilfelle.

En toksisk standard bør inngå i alle forsøkene.

Retningslinjer for forsøk

Forsøkene skal utføres i samsvar med egnede retningslinjer som minst oppfyller forsøkskravene
i SETAC - Guidance document on regulatory testing procedures for pesticides with non-target
arthropods.

10.6. Virkninger på meitemark og andre makroorganismer i jorden som ikke er målbestemt,
og som antas å være utsatt

10.6.1. Virkninger på meitemark

Mulige virkninger på meitemark skal bestemmes, med mindre det kan godtgjøres at direkte eller
indirekte eksponering av meitemarker sannsynligvis ikke vil forekomme.

TER
a
 og TER

lt
 skal bestemmes når

TER
a
 = LC

50
 (mg a.s./kg)/verst tenkelige realistiske tilfelle av PEC

s
 (utgangsverdi eller

korttidsverdi i mg a.s./kg)

TER
lt
 = NOEC (mg a.s/kg)/langtids-PEC

s
 (mg a.s./kg).
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10.6.1.1. Forsøk for akutt toksisitet

Forsøkets formål

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme LC
50

 og om mulig den høyeste konsentrasjon uten
dødelighet og den laveste konsentrasjon med 100 % dødelighet, og det skal omfatte fastslåtte
virkninger på morfologi og atferd.

Situasjoner der forsøk kreves

Forsøk kreves bare dersom

- produktet inneholder mer enn ett aktivt stoff,

- toksisiteten til en ny kjemisk forbindelse ikke med pålitelighet kan forutsies ut fra en
forbindelse brukt i forsøk i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II nr. 8.4 eller i dette
nummer.

Retningslinjer for forsøk

Forsøkene skal utføres i samsvar med OECD Method 207.

10.6.1.2. Forsøk for subletale virkninger

Forsøkets formål

Forsøket bør gjøre det mulig å bestemme NOEC og virkninger på vekst, reproduksjon og atferd.

Situasjoner der forsøk kreves

Forsøk kreves bare dersom

- produktet inneholder mer enn ett aktivt stoff,

- toksisiteten til en ny kjemisk forbindelse ikke med pålitelighet kan forutsies på grunnlag
av en forbindelse brukt i forsøk i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II nr. 8.4 eller i
dette nummer,

- det er en økning i anbefalt dose utover den som allerede er brukt i forsøk.

Forsøksforhold

Bestemmelsene fastsatt i tilsvarende nummer i vedlegg II nr. 8.4.2 får anvendelse.

10.6.1.3. Feltforsøk

Forsøkets formål

Forsøket bør gi tilstrekkelige data til å vurdere virkningene på meitemark under feltforhold.

Situasjoner der forsøk kreves

Dersom TER
lt
 er < 5, skal feltforsøk utføres for å bestemme virkningene under praktiske feltforhold

og resultatene rapporteres.

Det kreves en ekspertvurdering for å avgjøre om en undersøkelse med hensyn til restinnholdet i
meitemark er nødvendig.
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Forsøksforhold

Utvalgte områder skal ha en rimelig meitemarkpopulasjon. Forsøket skal utføres under
bruksforhold med den høyeste planlagte dosering. Et toksisk referanseprodukt skal inngå i
forsøket.

10.6.2. Virkninger på andre makroorganismer i jorden som ikke er målbestemt

Forsøkets formål

Forsøket bør gi tilstrekkelige data til å vurdere det plantefarmasøytiske produktets virkninger på
makroorganismer som bidrar til nedbryting av døde planter og animalsk organisk materiale.

Situasjoner der forsøk kreves

Det kreves ikke forsøk når det i samsvar med vedlegg III nr. 9.1 er klart at DT
90

-verdiene er
mindre enn 100 dager, eller når det plantefarmasøytiske produktets art og bruksmåte er slik at
eksponering ikke forekommer, eller når data fra undersøkelser av det aktive stoffet utført i
samsvar med bestemmelsene i vedlegg II nr. 8.3.2, 8.4 og 8.5 indikerer at makrofauna i jorden,
meitemarker eller mikrofauna i jorden ikke er utsatt for noen risiko.

Virkningen på nedbryting av organisk materiale skal undersøkes og rapporteres når DT
90f

-
verdier bestemt ved feltforsøk med forsvinning i jord (nr. 9.1) er > 365 dager.

10.7. Virkninger på mikroorganismer i jorden som ikke er målbestemt

10.7.1. Laboratorieforsøk

Forsøkets formål

Forsøket bør gi tilstrekkelige data til å vurdere det plantefarmasøytiske produktets virkning på
mikrobiell aktivitet i jord i form av nitrogenomdanning og karbonmineralisering.

Situasjoner der forsøk kreves

Dersom DT
90

-verdiene bestemt i feltforsøk med forsvinning i jord (nr. 9.1) er > 100 dager, skal
virkningen på mikroorganismer i jorden som ikke er målbestemt, bestemmes ved laboratorieforsøk.
Det kreves imidlertid ikke forsøk dersom undersøkelsene utført i samsvar med bestemmelsene i
vedlegg II nr. 8.5 viste avvik fra kontrollverdiene, uttrykt som den mikrobielle biomassens
metabolske aktivitet, på < 25 % etter 100 dager, og dersom slike data er relevante for bruken og
arten av samt egenskapene til det bestemte preparatet som skal godkjennes.

Retningslinjer for forsøk

SETAC - Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides.

10.7.2. Tilleggsforsøk

Forsøkets formål

Forsøket bør gi tilstrekkelige data til å vurdere det plantefarmasøytiske produktets virkning på
mikrobiell aktivitet under reelle bruksforhold.

Situasjoner der forsøk kreves

Dersom målt aktivitet ved utløpet av 100 dager ved laboratorieforsøk avviker mer enn 25 % fra
kontrollforsøk, kan det være nødvendig med tilleggsforsøk i laboratoriet, veksthus eller i felten.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.11.1997 Nr.48/87

10.8. Tilgjengelige data fra biologisk primærkartlegging i sammendrag

Det skal utarbeides et sammendrag og en vurdering av tilgjengelige data fra foreløpige forsøk
utført for å vurdere den biologiske aktiviteten og virkningen innen doseintervallet, enten de er
positive eller negative, som kan gi opplysninger om en mulig virkning på arter som ikke er
målbestemt, både av flora og fauna, sammen med en kritisk vurdering av betydningen av en
potensiell virkning på arter som ikke er målbestemt.

11. OPPSUMMERING OG VURDERING AV AVSNITT 9 OG 10

Det skal utarbeides en oppsummering og en vurdering av alle data nevnt i avsnitt 9 og 10, som
skal være i samsvar med retningslinjene som vedkommende myndigheter i medlemsstatene har
gitt for formatet for slike oppsummeringer og vurderinger. I tillegg skal det gis en detaljert og
kritisk vurdering av dataene, som skal oppfylle relevante vurderings- og beslutningskriterier og
-retningslinjer, med særlig henvisning til reelle risikoer og farer som kan eller vil oppstå for
miljøet og for arter som ikke er målbestemt, og en vurdering av datagrunnlagets omfang, kvalitet
og pålitelighet. Særlig skal følgende forhold vurderes:

- forutsagt spredning og skjebne i miljøet og de aktuelle tidsforløp,

- bestemmelse av arter og populasjoner som ikke er målbestemt og er i fare, og forutsigelse
av omfanget av potensiell eksponering,

- vurdering av korttids- og langtidsrisikoer for populasjoner, samfunn eller prosesser hos
arter som ikke er målbestemt,

- vurdering av risikoen for fiskedød og for at store virveldyr eller landlevende predatorer
dør, uavhengig av virkningen på populasjons- eller samfunnsnivå,

- fastsettelse av forholdsregler som er nødvendige for å unngå eller minimere
miljøforurensning og å verne arter som ikke er målbestemt.»


