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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 2001/28/EF(2), særlig artikkel
18 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedlegg II B og III B til direktiv 91/414/EØF er det
fastsatt krav til den dokumentasjonen søkere skal
framlegge med henblikk på henholdsvis oppføring av et
aktivt stoff som består av mikroorganismer eller virus i
vedlegg I til nevnte direktiv og godkjenning av et
plantefarmasøytisk produkt som inneholder
mikroorganisme- eller viruspreparater.

2) Det må angis så detaljert som mulig i vedlegg II B og III
B hvilke opplysninger søkerne skal framlegge, f.eks.
under hvilke forhold og vilkår og i henhold til hvilke
tekniske protokoller bestemte data skal framskaffes.
Disse bestemmelsene bør fastsettes så snart som mulig,
slik at søkerne kan anvende dem ved utarbeidingen av
dokumentasjonen.

3) Det er i visse henseender hensiktsmessig å stille ulike
krav til opplysninger om henholdsvis kjemiske stoffer og
mikroorganismer, ettersom en rekke data, f.eks. om
skjebne og atferd i miljøet og om rester, er særegne for
kjemikalier, mens andre, f.eks. data om smitteevne, er
særegne for mikroorganismer.

4) Takket være erfaringer fra vurderingen av flere nye
aktive stoffer som består av mikroorganismer, er det er nå
mulig å stille mer presise krav til dataene. Særlig på
områdene yrkeshygiene, forbrukereksponering og
miljørisiko har det skjedd store endringer.

5) Vitenskapskomiteen for planter har avgitt en uttalelse om
prinsippene knyttet til bruk av mikroorganismer som
plantevernmidler, og har kommentert et foreløpig utkast
til krav til data. Kommisjonen har tatt hensyn til
komiteens anbefalinger i uttalelsen(3), herunder forslag
til endringer i teksten til utkastet til krav til data.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for plantehelse —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II til direktiv 91/414/EØF endres i samsvar med
vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 2

Vedlegg III til direktiv 91/414/EØF endres i samsvar med
vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 1. mai 2002 sette i kraft de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

KOMMISJONSDIREKTIV 2001/36/EF

av 16. mai 2001

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

2002/EØS/47/05

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 164 av 20.6.2001, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2002 av 1. februar 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 18 av 4.4.2002, s. 2.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 113 av 24.4.2001, s. 5. (3) Vitenskapskomiteen for planter SCP/MICR/006 endelig utgave.



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 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. mai 2001.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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(1) USEPA Microbial Pesticide Test Guidelines, OPPTS Series 885, februar 1996
(http://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/guidelines/series885.htm).

VEDLEGG I

I vedlegg II til direktiv 91/414/EØF gjøres følgende endringer:

1) I innledningen skal nytt nr. 2.4 lyde:

«2.4. For aktive stoffer som består av mikroorganismer eller virus kan, som unntak fra nr. 2.1, forsøk og
analyser foretatt med sikte på å framskaffe data om egenskaper og/eller sikkerhet med hensyn til andre
aspekter enn menneskehelsen, være utført av offentlige eller offentlig godkjente forsøksstasjoner eller -
organisasjoner som minst oppfyller kravene i nr. 2.2 og 2.3 i innledningen til vedlegg III.»

2) Del B erstattes med følgende:

«DEL B

Innledning

i) Aktive stoffer er definert i artikkel 2 nr. 4, og omfatter kjemiske stoffer og mikroorganismer, herunder
virus.

I denne del angis kravene til data for aktive stoffer som består av mikroorganismer, herunder virus.

I vedlegg II del B brukes termen «mikroorganisme» i følgende betydning:

«Enhver cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å
overføre genetisk materiale».

Definisjonen får anvendelse på, men er ikke begrenset til, bakterier, sopp, protozoer, virus og viroider.

ii) For hver mikroorganisme som er gjenstand for en søknad, skal all relevant kunnskap og informasjon som
er tilgjengelig i litteraturen, framlegges.

De viktigste og nyttigste opplysningene framskaffes ved karakterisering og identifikasjon av en
mikroorganisme. Denne type opplysninger er omhandlet i avsnitt 1-3 (identitet, biologiske egenskaper
og tilleggsopplysninger), som danner grunnlaget for en vurdering av mikroorganismens virkninger på
menneskehelsen og miljøet.

Vanligvis kreves det ferske data fra konvensjonelle toksikologiske og/eller patologiske forsøk med
forsøksdyr, med mindre søkeren på grunnlag av tidligere opplysninger kan godtgjøre at bruken av
mikroorganismer under de foreslåtte vilkår ikke har noen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs
helse eller på grunnvannet, og heller ikke noen uakseptabel innvirkning på miljøet.

iii) I påvente av at det vedtas spesifikke internasjonale retningslinjer, skal opplysningene som kreves,
framskaffes i samsvar med tilgjengelige retningslinjer for forsøk som er godkjent av vedkommende
myndighet (f.eks. USEPAs retningslinjer(1)). Om nødvendig bør forsøksmetodene i vedlegg II del A
tilpasses slik at de egner seg for mikroorganismer. Forsøkene bør foretas på levedyktige og eventuelt på
ikke-levedyktige mikroorganismer, og omfatte en blindprøve som kontroll.

iv) Ved forsøk skal det gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av materialet som er brukt og hvilke
urenheter det inneholder, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 1 nr. 1.4. Materialet skal svare til
spesifikasjonen som vil bli brukt ved produksjon av de preparatene som skal godkjennes.

Dersom det utføres undersøkelser med mikroorganismer framstilt i laboratorier eller ved et anlegg for
forsøksproduksjon, skal undersøkelsene gjentas med mikroorganismer av den fabrikkframstilte typen,
med mindre det kan godtgjøres at materialet som benyttes, i hovedsak er det samme som ved forsøk og
vurdering.
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(2) EFT L 117 av 8.5.1990, s. 15.

v) Dersom mikroorganismen er genmodifisert som definert i rådsdirektiv 90/120/EØF av 23. april 1990 om
utsetting i miljøet av genetisk modifiserte organismer(2), skal det framlegges en kopi av datagrunnlaget
for miljørisikovurderingen, i samsvar med artikkel 1 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF.

vi) Dersom det er relevant, skal dataene analyseres ved hjelp av egnede statistiske metoder. De statistiske
opplysningene som framlegges, bør være meget detaljerte (f.eks. bør alle punktestimater gis med
konfidensintervaller, og det bør gis nøyaktige p-verdier istedenfor å angi signifikant/ikke-signifikant).

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

Dersom undersøkelsene ikke utføres med samme parti av mikroorganismen, skal det opplyses hvor like
de forskjellige partiene er.

Dersom det i en undersøkelse brukes forskjellige doser, skal forholdet mellom dosering og
skadevirkning rapporteres.

viii) Dersom det er kjent at den plantevernmessige virkningen skyldes restvirkningen av et toksin eller en
metabolitt, eller dersom det ventes betydelige restkonsentrasjoner av toksiner eller metabolitter som ikke
skyldes virkningen av det aktive stoffet, skal det framlegges dokumentasjon for toksinet eller
metabolitten i samsvar med del A i vedlegg II.

1. MIKROORGANISMENS IDENTITET

Identifikasjonen gir sammen med karakteriseringen de viktigste opplysningene om mikroorganismen, og er
derfor en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget.

1.1. Søker

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

Dersom søkeren i tillegg har et kontor, en agent eller en representant i den medlemsstaten som søknaden om
oppføring i vedlegg I er sendt til, eller, dersom dette ikke er tilfellet, i den rapporterende medlemsstaten utpekt
av Kommisjonen, skal navnet og adressen til det lokale kontoret, den lokale agenten eller den lokale
representanten oppgis sammen med navn, stilling, telefon- og faksnummer til kontaktpersonen.

1.2. Produsent

Navnet og adressen til produsenten(e) av mikroorganismen skal oppgis sammen med navnet og adressen til
hvert anlegg som framstiller mikroorganismen. Det må oppgis en kontaktadresse (helst en sentral adresse, med
navn og telefon- og telefaksnummer) som ajourførte opplysninger skal sendes til, og som vil besvare
eventuelle forespørsler om framstillingsteknologi og -prosesser og om produktets kvalitet (herunder eventuelt
om de enkelte partier). Dersom produsentens lokalisering eller antall produsenter endres etter at
mikroorganismen er oppført i vedlegg I, skal de opplysningene som kreves, meddeles Kommisjonen og
medlemsstatene på ny.

1.3. Navn og artsbeskrivelse, karakterisering av stamme

i) Mikroorganismen skal være deponert i en internasjonalt godkjent kultursamling. Deponeringsnummeret
skal oppgis, og opplysninger om samlingen framlegges.

ii) Hver mikroorganisme som det søkes for, skal være identifisert og arten spesifisert. Vitenskapelig navn
og taksonomisk gruppe, dvs. familie, slekt, art, stamme, serotype, patovar eller enhver annen benevnelse
som er relevant for mikroorganismen, må oppgis.

Det skal opplyses om mikroorganismen er

— av en art som er naturlig forekommende eller ikke i det området der organismen er planlagt brukt,

— en villtype,
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— en spontan eller indusert mutant,

— modifisert ved hjelp av metodene beskrevet i vedlegg I del A avsnitt 2 og vedlegg I del B til direktiv
90/220/EØF.

I de to sistnevnte tilfellene skal det gis opplysninger om alle kjente forskjeller mellom den modifiserte
mikroorganismen og den ville foreldrestammen.

iii) Den beste tilgjengelige teknologi skal brukes til å identifisere og karakterisere mikroorganismen på
stammenivå. Det skal gis opplysninger om de forsøksmetoder og kriterier som er brukt ved
identifikasjonen (f.eks. morfologi, biokjemi, serologi, molekylær identifikasjon).

iv) Eventuelle vanlige navn eller alternative og utgåtte navn samt kodenavn som er benyttet under
utviklingen, skal oppgis.

v) Slektskap med kjente sykdomsframkallende stoffer skal angis.

1.4. Spesifikasjon av materialet som er brukt til produksjon av formulerte produkter

1.4.1. Innhold av mikroorganismen

Laveste og høyeste tillatte innhold av mikroorganismen i materialet som er brukt til produksjon av formulerte
produkter, skal angis. Innholdet skal uttrykkes i egnede enheter, f.eks. antall aktive enheter per volum- eller
vektenhet eller på en hvilken som helst annen måte som er relevant for mikroorganismen.

Dersom de framlagte opplysningene gjelder et anlegg for forsøksproduksjon, skal opplysningene oppgis på ny
til Kommisjonen og medlemsstatene når metodene og framgangsmåtene for den industrielle produksjonen har
stabilisert seg, og dersom produksjonsendringer har ført til endringer i renhetsgraden.

1.4.2. Type og innhold av urenheter, tilsetningsstoffer og forurensende mikroorganismer

Plantevernmidler bør så sant det er mulig ikke inneholde forurensende stoffer (herunder forurensende
mikroorganismer). Vedkommende myndighet bør på grunnlag av en risikovurdering fastsette nivå og type av
akseptable forurensende stoffer.

Såfremt det er mulig og hensiktsmessig, skal alle forurensende mikroorganismer identifiseres, og høyeste
tillatte innhold angis i den egnede enhet. Opplysningene om identitet skal så sant det er mulig framlegges i
samsvar med vedlegg II del B avsnitt 1 nr. 1.3.

Relevante metabolitter (dvs. metabolitter som kan representere en risiko for menneskehelsen og/eller miljøet)
som det er kjent at mikroorganismen danner, skal identifiseres og karakteriseres for mikroorganismens
forskjellige tilstander eller vekststadier (se bokstav viii) i innledningen til vedlegg II del B).

Dersom det er relevant, skal det gis detaljerte opplysninger om alle bestanddeler, f.eks. kondensater,
dyrkingsmedium osv.

Når det gjelder kjemiske urenheter som er av betydning for menneskehelsen og/eller miljøet, skal identitet og
høyeste tillatte innhold uttrykkes i egnede enheter.

For tilsetningsstoffer skal identitet og innhold angis i g/kg.

Kjemiske stoffer som f.eks. tilsetningsstoffer skal identifiseres som fastsatt i vedlegg II del A avsnitt 1 nr. 1.10.

1.4.3. Partienes analytiske profil

Der det er relevant, må opplysningene omhandlet i vedlegg II del A avsnitt 1 nr. 1.11 oppgis, i egnede enheter.

2. MIKROORGANISMENS BIOLOGISKE EGENSKAPER

2.1. Historisk redegjørelse for mikroorganismen og dens bruk. Naturlig forekomst og geografisk utbredelse

Det skal redegjøres for hvor kjent mikroorganismen er, dvs. hvor mye relevant kunnskap som finnes om den.
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2.1.1. Historisk bakgrunn

Det skal redegjøres for mikroorganismens historiske bakgrunn og bruk (forsøk/forskningsprosjekter eller
kommersiell bruk).

2.1.2. Opprinnelse og naturlig forekomst

Geografisk område og plassering i økosystemet (f.eks. vertsplante, vertsdyr eller jord som mikroorganismen
ble isolert fra) må angis og isoleringsmetoden beskrives. Mikroorganismens naturlige forekomst i det aktuelle
miljøet skal oppgis, om mulig med angivelse av stamme.

Dersom det dreier seg om en mutant eller en genmodifisert mikroorganisme (som definert i vedlegg I A del 2
og vedlegg I B til direktiv 90/220/EØF), bør det gis nærmere opplysninger om framstillings- og
isoleringsmetode, samt om hvordan den klart kan skilles fra den ville foreldrestammen.

2.2. Opplysninger om organisme(r) i målgruppen

2.2.1. Beskrivelse av organisme(r) i målgruppen

Dersom det er relevant, skal det angis hvilke skadelige organismer middelet gir vern mot.

2.2.2. Virkemåte

Hovedvirkningen skal angis. I forbindelse med virkemåten skal det også opplyses om mikroorganismen
produserer et toksin som har en restvirkning på organismen i målgruppen. I så fall skal toksinets virkemåte
beskrives.

Det skal eventuelt gis opplysninger om infeksjonssted og inntrengningsmåte i målorganismen og om dennes
mottakelige stadier. Resultatene av eventuelle eksperimentelle undersøkelser skal oppgis.

Det skal angis hvordan mikroorganismen eller dens metabolitter (særlig toksiner) opptas (f.eks. kontakt,
svelging, innånding). Det skal også oppgis om det aktive stoffet translokeres i plantene, og eventuelt hvordan
denne translokasjonen foregår.

Dersom mikroorganismen har en sykdomsframkallende virkning på organismen i målgruppen, skal det
opplyses om infeksiøs dose (den dose som behøves for å framkalle infeksjon med tilsiktet virkning på en art i
målgruppen) og overførbarhet (muligheten for spredning i målpopulasjonen, men også fra én art i målgruppen
til en annen art (i målgruppen)) etter bruk under de foreslåtte bruksvilkårene.

2.3. Vertsspesifikt område og virkninger på andre arter enn den skadelige organismen i målgruppen

Alle tilgjengelige opplysninger skal framlegges om virkningene av organismer utenfor målgruppen i området
der mikroorganismen kan spres. Eventuell forekomst av organismer utenfor målgruppen som enten er nær
beslektet med organismen i målgruppen eller særlig utsatt, skal også angis.

Enhver kjent toksisk virkning av det aktive stoffet eller dets metabolitter på mennesker eller dyr skal angis, og
det skal opplyses om organismen er i stand til å kolonisere eller angripe mennesker eller dyr (herunder
individer under immunsuppresjon) og om den er sykdomsframkallende. Alle opplysninger som tyder på at det
aktive stoffet eller dets produkter kan irritere huden, øynene eller luftveiene hos mennesker eller dyr, og om
det er allergiframkallende ved hudkontakt eller innånding, skal framlegges.

2.4. Mikroorganismens utviklingsstadier/livssyklus

Alle tilgjengelige opplysninger skal framlegges om mikroorganismens livssyklus, beskrevet symbiose,
parasittisme, konkurrenter, predatorer osv., herunder vertsorganismer, samt om smittebærere for virus.
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Mikroorganismens generasjonstid og reproduksjonsmåte skal angis. 

Det skal opplyses om eventuelle hvilestadier og om mikroorganismens overlevelsestid, virulens og
infeksjonspotensial.

Det skal angis om mikroorganismen kan produsere metabolitter, herunder toksiner, som påvirker
menneskehelsen og/eller miljøet på ulike utviklingsstadier etter utslipp.

2.5. Smitte-, sprednings- og koloniseringsevne

Det skal gis opplysninger om mikroorganismens persistens og om dens livssyklus under miljømessige forhold
som er typiske ved den planlagte bruken. Dessuten skal det angis om mikroorganismen er spesielt følsom
overfor visse deler av miljøet (f.eks. ultrafiolett stråling, jord, vann).

De miljømessige vilkårene (temperatur, pH, fuktighet, ernæringskrav osv.) for at mikroorganismen skal kunne
overleve, formere seg, kolonisere, gjøre skade (herunder på humant vev) og ha effekt, skal angis. Forekomsten
av eventuelle spesifikke virulensfaktorer skal angis.

Temperaturområdet som mikroorganismen vokser innenfor, herunder minste, høyeste og optimal temperatur,
skal bestemmes. Disse opplysningene er særlig verdifulle som grunnlag for beslutninger om undersøkelser av
virkninger på menneskehelsen (avsnitt 5).

Det skal også angis hvordan faktorer som f.eks. temperatur, ultrafiolett stråling, pH og forekomst av visse
stoffer kan påvirke de relevante toksinenes stabilitet.

Det skal gis opplysninger om mikroorganismens mulige spredningsveier (via luften i form av støvpartikler
eller aerosoler, med vertsorganismer som smittebærere osv.) under de vanlige miljømessige forholdene som er
typiske ved den planlagte bruken.

2.6. Slektskap med arter som er sykdomsframkallende hos planter, dyr eller mennesker

Det skal angis om en eller flere arter av slekten som de aktive og/eller forurensende mikroorganismene tilhører,
er kjent for å være sykdomsframkallende for mennesker, dyr, avlinger eller andre arter utenfor målgruppen,
samt hvilke typer sykdommer de forårsaker. Det skal også angis om, og i så fall hvordan, det er mulig å skille
den aktive mikroorganismen fra de sykdomsframkallende artene på en utvetydig måte.

2.7. Genetisk stabilitet og faktorer som påvirker den

I relevante tilfeller skal det gis opplysninger om genetisk stabilitet (f.eks. mutasjonshastighet for egenskaper
forbundet med virkemåten eller opptak av fremmed genetisk materiale) under de miljømessige forhold som er
typiske ved den foreslåtte bruken.

Det skal også gis opplysninger om mikroorganismens evne til å overføre genetisk materiale til andre
organismer og om dens sykdomsframkallende evne for planter, dyr eller mennesker. Dersom mikroorganismen
inneholder ytterligere relevante genetiske elementer, skal disse kodede egenskapenes stabilitet angis.

2.8. Opplysninger om produksjonen av metabolitter (særlig toksiner)

Dersom andre stammer som tilhører samme mikrobeart som stammen det søkes for, er kjent for å produsere
metabolitter (særlig toksiner) som har kjente uakseptable virkninger på menneskehelsen og/eller miljøet under
eller etter bruk, skal det gis opplysninger om dette stoffets art og struktur, forekomsten av det i og utenfor
cellen og dets stabilitet, virkemåte (herunder faktorer i eller utenfor mikroorganismen som er nødvendige for
virkningen) og virkningen på mennesker og dyr, eller på andre arter utenfor målgruppen.

Det skal redegjøres for under hvilke forhold mikroorganismen produserer metabolitten(e) (særlig toksinene). 

Alle tilgjengelige opplysninger skal framlegges om mekanismen som regulerer mikroorganismens produksjon
av metabolitten(e) og om de produserte metabolittenes innflytelse på mikroorganismens virkemåte.
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2.9. Antibiotika og andre antimikrobielle stoffer

Mange mikroorganismer produserer antibiotiske stoffer. Interferens med bruk av antibiotika i human- eller
veterinærmedisin må unngås på ethvert stadium i utviklingen av mikrobielle plantefarmasøytiske produkter.

Det skal framlegges opplysninger om mikroorganismens resistens mot eller følsomhet overfor antibiotika eller
andre antimikrobielle stoffer, særlig om stabiliteten til gener som koder for antibiotikaresistens, med mindre
det kan godtgjøres at mikroorganismen ikke har noen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse, eller
at den ikke kan overføre sin resistens mot antibiotika eller andre antimikrobielle stoffer.

3. TILLEGGSOPPLYSNINGER OM MIKROORGANISMEN

Innledning

i) Av opplysningene som gis, må det framgå hvilke formål preparatene som inneholder mikroorganismen
brukes til eller skal brukes til, samt i hvilken dose og på hvilken måte de brukes eller er foreslått brukt.

ii) Av opplysningene som er gitt, skal det framgå hvilke metoder og forholdsregler som normalt skal følges
ved håndtering, lagring og transport av mikroorganismen.

iii) De undersøkelser, data og opplysninger som framlegges, skal godtgjøre at de foreslåtte tiltakene til bruk
i nødssituasjoner er hensiktsmessige.

iv) Opplysninger og data som nevnt ovenfor kreves for samtlige mikroorganismer, med mindre annet er
oppgitt.

3.1. Funksjon

Den biologiske funksjonen skal angis med en av følgende betegnelser:

— bakteriedrepende middel

— soppdrepende middel

— insektmiddel

— middmiddel

— bløtdyrmiddel

— nematodemiddel

— ugressmiddel

— annet (angi nærmere).

3.2. Planlagt bruksområde

Eksisterende og planlagte bruksområder for preparater som inneholder mikroorganismen, skal angis ut fra
følgende:

— til bruk på jorder, f.eks. jordbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking

— beskyttede avlinger (f.eks. i veksthus)

— parker

— ugressbehandling av udyrket mark

— private hager

— stueplanter

— lagrede produkter

— annet (angi nærmere).
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(3) Se dokument 6853/VI/98: sammenfattende rapport fra det første
fagfellevurderingsmøtet om mikroorganismer

3.3. Avlinger eller produkter som beskyttes eller behandles

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

3.4. Produksjonsmetode og kvalitetskontroll

Det skal gis fullstendige opplysninger om hvordan mikroorganismen masseproduseres.

Søkeren skal foreta en løpende kvalitetskontroll av både produksjonsmetode/-prosess og produkt. Særlig skal
forekomsten av spontane endringer av mikroorganismens viktige egenskaper og fravær/forekomst av
signifikante forurensende stoffer overvåkes. Kriteriene for kvalitetssikring av produksjonen skal framlegges.

Metodene som brukes for å sikre et ensartet produkt og titreringsmetoder som skal sikre mikroorganismens
standardisering, vedlikehold og renhet, skal beskrives og spesifiseres (f.eks. HACCP).

3.5. Opplysninger om forekomst eller mulig forekomst av resistensutvikling hos organismen(e) i målgruppen

Alle tilgjengelige opplysninger om resistensutvikling eller kryssresistens hos organismen(e) i målgruppen skal
oppgis. Om mulig skal egnede mottiltak beskrives.

3.6. Metoder for å forhindre tap av virulens i mikroorganismens grunnstamme

Det skal angis metoder for å forhindre tap av virulens i startkulturer.

Dessuten skal det gis en beskrivelse av eventuelle metoder som kan forhindre at mikroorganismen mister sin
virkning på artene i målgruppen.

3.7. Anbefalte metoder og forholdsregler med hensyn til håndtering, lagring, transport eller brann

Et sikkerhetsdatablad tilsvarende det som kreves for aktive kjemiske stoffer i artikkel 27 i direktiv
67/548/EØF(3), skal framlegges for hver mikroorganisme.

3.8. Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering

I mange tilfeller er kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg den beste eller eneste metode for
sikker disponering av mikroorganismer, forurenset materiale eller forurenset emballasje.

Det skal gis en detaljert beskrivelse av metoder for sikker disponering av mikroorganismen, eller om
nødvendig for å drepe den før disponering, og metoder for disponering av forurenset emballasje og materiale.
Det skal framlegges dokumentasjon for at disse metodene er effektive og sikre.

3.9. Tiltak ved ulykker

Det skal gis opplysninger om framgangsmåter for å uskadeliggjøre mikroorganismen i miljøet (f.eks. vann
eller jord) ved en ulykke.

4. ANALYSEMETODER

Innledning

Bestemmelsene i dette avsnitt omfatter bare de analysemetoder som kreves for kontroll og overvåking etter
godkjenning.
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Overvåking etter godkjenning kan vurderes for alle deler av risikovurderingen. Dette gjelder særlig når
søknaden gjelder (stammer av) mikroorganismer som ikke er naturlig forekommende i det området der de er
planlagt brukt. For analysemetodene som er brukt for å framskaffe opplysninger som kreves i henhold til dette
direktiv eller for andre formål, skal søkeren framlegge en begrunnelse for den metoden som er brukt. Om
nødvendig vil det bli utarbeidet særskilte retningslinjer for slike metoder på grunnlag av de samme krav som
for metodene for kontroll og overvåking etter godkjenning.

Det skal gis en beskrivelse av metodene, og denne beskrivelsen skal også inneholde alle relevante data om
utstyr, materialer og bruksvilkår. Dersom det er brukt en internasjonalt anerkjent metode, skal det opplyses om
dette.

Disse metodene skal i størst mulig grad benytte den enklest mulige tilnærmingsmåte, være så lite
kostnadskrevende som mulig og bare kreve alminnelig tilgjengelig utstyr.

Opplysninger om spesifisitet, linearitet, nøyaktighet og repeterbarhet som definert i vedlegg II del A, nr. 4.1
og 4.2, kreves også for metoder for analyse av mikroorganismer og rester av disse.

I dette avsnitt menes med:

Urenheter Alle andre bestanddeler (herunder forurensende mikroorganismer og/eller kjemiske
stoffer) enn den angitte mikroorganismen, dannet under produksjonsprosessen eller
ved nedbryting under lagring

Relevante urenheter Urenheter som definert ovenfor, som utgjør en risiko for menneskers eller dyrs helse
og/eller miljøet

Metabolitter Produkter som dannes som resultat av nedbrytings- eller biosyntesereaksjoner i
mikroorganismen eller andre organismer som brukes til å framstille den aktuelle
mikroorganismen

Relevante metabolitter Metabolitter som utgjør en risiko for menneskers eller dyrs helse og/eller miljøet

Rester Levedyktige mikroorganismer og stoffer som disse mikroorganismene produserer i
signifikante mengder, som blir igjen etter at mikroorganismene har forsvunnet, og
som utgjør en risiko for menneskers eller dyrs helse og/eller miljøet.

Følgende prøver skal utleveres på anmodning:

i) prøver av den fabrikkframstilte mikroorganismen,

ii) analysestandarder for relevante metabolitter (særlig toksiner) og alle andre bestanddeler som omfattes
av definisjonen av rester,

iii) prøver av referansestoffer for relevante urenheter, dersom de er tilgjengelige.

4.1. Metoder for analyse av den fabrikkframstilte mikroorganismen

— Metoder for å identifisere mikroorganismen.

— Metoder for å framskaffe opplysninger om variabilitet hos grunnstammen/den aktive mikroorganismen.

— Metoder for å skille en mutant av mikroorganismen fra den ville foreldrestammen.

— Metoder for å bestemme renheten i grunnstammen som partiene er produsert av, og metoder for å
kontrollere renheten.

— Metoder for å bestemme mikroorganismeinnholdet i det framstilte materialet som er brukt til produksjon
av formulerte produkter, og metoder for å godtgjøre at forurensende mikroorganismer holdes på et
akseptabelt nivå.

— Metoder for å identifisere relevante urenheter i det produserte materialet.

— Metoder for å kontrollere fraværet av og kvantifisere (med passende bestemmelsesgrenser) alle
forekomster av stoffer som er sykdomsframkallende for mennesker og pattedyr.

— Metoder for i relevante tilfeller å bestemme mikroorganismens lagringsstabilitet og holdbarhetstid.
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4.2. Metoder for bestemmelse og kvantifisering av rester (levedyktige eller ikke-levedyktige)

— av den eller de aktive mikroorganismen(e),

— av relevante metabolitter (særlig toksiner),

på og/eller i avlinger, i næringsmidler og fôr, i kroppsvæsker og vev fra dyr og mennesker, i jord, i vann
(herunder drikkevann, grunnvann og overflatevann) og eventuelt i luften.

Analysemetoder for bestemmelse av mengde av eller aktivitet for proteinholdige produkter skal også inngå,
f.eks. ved analyse av kulturer i eksponensiell fase og supernatanter fra kulturer i et biologisk forsøk med
dyreceller.

5. VIRKNINGER PÅ MENNESKEHELSEN

Innledning

i) Tilgjengelige opplysninger om mikroorganismens og tilsvarende organismers egenskaper (avsnitt 1-3),
herunder helserapporter og medisinske rapporter, kan være tilstrekkelig til å fastslå om mikroorganismen
har noen virkning (infeksiøs/sykdomsframkallende/giftig) eller ikke på menneskehelsen.

ii) De framlagte opplysningene må, sammen med opplysningene som er framlagt om ett eller flere
preparater som inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelig omfattende til at det kan foretas en
vurdering av risikoen for mennesker, direkte og/eller indirekte, ved håndtering og bruk av
plantefarmasøytiske produkter som inneholder mikroorganismen, risikoen for mennesker ved håndtering
av behandlede produkter, og risikoen for mennesker som følge av rester eller forurensende stoffer i
næringsmidler og vann. Dessuten skal opplysningene være tilstrekkelig omfattende til at det kan

— besluttes om mikroorganismen kan oppføres i vedlegg I,

— fastsettes egnede vilkår og begrensninger i forbindelse med en eventuell oppføring i vedlegg I,

— fastsettes hvilke risiko- og sikkerhetssetninger for beskyttelse av mennesker, dyr og miljøet som
(når de er innført) skal påføres emballasjen (beholderne),

— fastsettes relevante førstehjelpstiltak samt hensiktsmessige diagnostiserings- og behandlingstiltak
ved infeksjoner eller andre skadelige virkninger hos mennesker.

iii) Alle virkninger som påvises under undersøkelser, skal rapporteres. Undersøkelser som kan være
nødvendige for å vurdere hvilken virkemåte som sannsynligvis gjør seg gjeldende, og hvor alvorlige
virkningene er, skal også utføres.

iv) For alle undersøkelser skal den faktisk oppnådde dosen, uttrykt i kolonidannende enheter per kg
kroppsvekt (KDE/kg) og i andre egnede enheter, angis.

v) Vurderingen av mikroorganismen skal foretas trinnvis.

Det første trinnet (trinn I) omfatter tilgjengelige grunnleggende opplysninger og undersøkelser som skal
utføres for alle mikroorganismer. Beslutningen om hvilket forsøksprogram som passer, skal tas i hvert
enkelt tilfelle på grunnlag av en ekspertuttalelse. Det kreves normalt nylig innhentede data fra
konvensjonelle toksikologiske og/eller patologiske eksperimenter på forsøksdyr, med mindre søkeren på
grunnlag av tidligere opplysninger kan godtgjøre at bruken av mikroorganismen under de foreslåtte
bruksvilkår ikke har noen skadelig virkning på menneskers eller dyrs helse. I påvente av at det vedtas
spesifikke retningslinjer på internasjonalt plan, skal de dataene som kreves, framskaffes ved hjelp av
tilgjengelige forsøksmetoder (f.eks. USEPA OPPTS).

Trinn II-undersøkelser må foretas dersom det ved trinn I-forsøkene er påvist helseskadelige virkninger.
Hvilken type undersøkelse som skal utføres, avhenger av hvilke virkninger som ble påvist ved trinn I-
undersøkelsene. Søkeren skal innhente forhåndssamtykke fra vedkommende myndigheter for den type
undersøkelse som skal foretas.

TRINN I

5.1. Grunnleggende opplysninger

Det kreves grunnleggende opplysninger om mikroorganismens evne til å forårsake skadelige virkninger, som
f.eks. evnen til å kolonisere, til å forårsake skade og til å produsere toksiner og andre relevante metabolitter.
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(4) EFT L 327 av 3.12.1980, s. 8.
(5) EFT L 374 av 31.12.1990, s. 1.

5.1.1. Medisinske data

Uten at det berører 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(4) og artikkel
5-17 i rådsdirektiv 90/679/EØF om vern av arbeidstakere mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på
arbeidsplassen(5), skal det, dersom slike data og opplysninger foreligger, framlegges data og opplysninger av
betydning for gjenkjenning av symptomer på infeksjon eller sykdom og om effektiviteten av førstehjelps- og
behandlingstiltak. Når det er relevant, bør effekten av potensielle antidoter undersøkes og rapporteres. Når det
er relevant, bør metoder for å drepe eller uskadeliggjøre mikroorganismen angis (se avsnitt 3 nr. 3.8).

Data og opplysninger om virkningene av menneskers eksponeringer er, når de er tilgjengelige og har den
nødvendige kvalitet, av særlig verdi for bekreftelse av gyldigheten av foretatte ekstrapoleringer og
konklusjoner med hensyn til målorganer, virulens og reversibiliteten av skadelige virkninger. Slike
opplysninger kan framskaffes etter eksponering ved uhell eller i en arbeidssituasjon.

5.1.2. Medisinsk overvåking av personalet ved produksjonsanlegg

Det må framlegges tilgjengelige rapporter fra programmer for overvåking av personalets helse, underbygd med
detaljerte opplysninger om utformingen av programmet og om eksponering for mikroorganismen. Om mulig
bør slike rapporter inneholde opplysninger om mikroorganismens virkemåte. Dersom slike opplysninger
foreligger, skal rapporten omfatte opplysninger om personer eksponert i produksjonsanlegg eller etter bruk av
mikroorganismen (f.eks. i forsøk med sikte på å kartlegge virkninger).

Det skal tas særskilt hensyn til personer som kan være ekstra mottakelige, f.eks. på grunn av en allerede
foreliggende sykdom, bruk av legemidler, svekket immunitet, graviditet eller amming.

5.1.3. Eventuelle observasjoner av sensibilisering/allergiframkallende evne

Foreliggende opplysninger om sensibilisering og allergiske reaksjoner hos arbeidstakere, herunder
arbeidstakere ved produksjonsanlegg og i landbrukssektoren samt forskningspersonale og andre som
eksponeres for mikroorganismen, skal framlegges og eventuelt vedlegges opplysninger om tilfeller av
overfølsomhetsreaksjoner og kronisk sensibilisering. De framlagte opplysningene skal inneholde nærmere
opplysninger om eksponeringshyppighet, -nivå og -tid, observerte symptomer og andre relevante kliniske
opplysninger. Det skal angis om arbeidstakerne har gjennomgått allergiundersøkelser eller er blitt intervjuet
om allergisymptomer.

5.1.4. Direkte observasjon, f.eks. kliniske tilfeller

Foreliggende rapporter fra allment tilgjengelig litteratur om mikroorganismen eller nær beslektede medlemmer
av samme taksonomiske gruppe må, dersom de er hentet fra fagtidsskrifter eller offisielle rapporter, framlegges
sammen med rapporter om eventuelle oppfølgingsundersøkelser som er igangsatt. Slike rapporter er av særlig
verdi og bør inneholde fullstendige beskrivelser av eksponeringsart, -nivå og -tid samt av observerte kliniske
symptomer, av førstehjelps- og behandlingstiltak som er truffet, og av målinger og observasjoner som er
foretatt. Opplysninger i form av sammendrag eller abstrakter er av begrenset verdi.

Dersom det er utført dyreforsøk, kan rapporter om kliniske tilfeller være av særlig verdi for bekreftelse av
gyldigheten av ekstrapoleringer av data fra dyreforsøk til mennesker og for påvisning av uventede
skadevirkninger som er spesifikke for mennesker.

5.2. Grunnleggende undersøkelser

For at de oppnådde resultatene skal kunne tolkes korrekt, er det av største betydning at de foreslåtte
forsøksmetodene er relevante med hensyn til artenes følsomhet, tilførselsmåte osv., og relevante fra et
biologisk og toksikologisk synspunkt. Tilførselsmåten som skal benyttes for mikroorganismen under
forsøkene, er avhengig av hva som er vanlig opptaksvei for mennesker.

For å kunne vurdere virkningene på mellomlang og lang sikt etter akutt, subakutt eller subkronisk eksponering
er det nødvendig å anvende den framgangsmåten som angis i de fleste OECD-retningslinjer, og som går ut på
å supplere de aktuelle undersøkelsene med en restitusjonsperiode som etterfølges av en fullstendig
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(6) De tilgjengelige metodene for å teste hudsensibilisering er uegnet når det gjelder mikroorganismer. Sensibilisering ved innånding
av mikroorganismen er trolig et større problem enn hudeksponering, men foreløpig finnes det ingen validerte forsøksmetoder.
Utvikling av denne type metoder er derfor av stor betydning. I mellomtiden skal alle mikroorganismer betraktes som potensielle
sensibilisatorer. Dette innebærer at det også tas hensyn til personer med nedsatt immunforsvar eller andre følsomme personer (f.eks.
gravide kvinner, nyfødte eller gamle).

(7) Ettersom det ikke foreligger egnede forsøksmetoder, skal alle mikroorganismer betraktes som potensielle sensibilisatorer, med
mindre søkeren ved å framlegge data kan godtgjøre at den aktuelle mikroorganismen ikke har sensibiliserende egenskaper. Det er
derfor foreløpig ikke obligatorisk å framlegge datamateriale om dette.

makroskopisk og mikroskopisk patologisk undersøkelse der det bl.a. letes etter mikroorganismer i vev og
organer. Dette gjør det lettere å tolke visse virkninger, og gjør det mulig å fastslå om det foreligger smitteevne
og/eller sykdomsframkallende evne, noe som igjen gjør det lettere å ta beslutninger i andre spørsmål, f.eks. om
behovet for å utføre langsiktige undersøkelser (kreftframkallende virkning osv., se nr. 5.3), og om hvorvidt det
skal gjennomføres undersøkelser om rester (se nr. 6.2).

5.2.1. Sensibilisering(6)

Forsøkets formål

Forsøket skal gi de opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere mikroorganismens
sensibiliseringspotensial ved innånding og ved hudeksponering. Det skal utføres et forsøk med størst mulig
eksponering.

Forhold som krever forsøk(7)

Alle opplysninger om sensibilisering skal framlegges.

5.2.2. Akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og smitteevne

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, må være tilstrekkelig omfattende til at
virkningene etter en enkelt eksponering for mikroorganismen kan påvises, og særlig til at følgende kan fastslås
eller angis:

— mikroorganismens giftighet, sykdomsframkallende evne og smitteevne,

— virkningenes forløp over tid og deres kjennetegn, med fullstendige opplysninger om atferdsendringer og
mulige makropatologiske funn ved obduksjon,

— om mulig, giftvirkningen,

— relativ fare forbundet med forskjellige opptaksveier, og

— resultater av blodanalyser gjennom hele undersøkelsen for å vurdere utskillingen av mikroorganismen.

Akutte giftvirkninger og akutte sykdomsframkallende virkninger kan være ledsaget av smitteevne og/eller mer
langsiktige virkninger som ikke umiddelbart kan observeres. For å kunne foreta en helsemessig vurdering er
det derfor nødvendig å foreta undersøkelser av smitteevnen hos forsøkspattedyr ved svelging, innånding og
intraperitoneal/subkutan injeksjon.

Ved undersøkelse av akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og smitteevne skal det foretas en vurdering av
utskillingen av mikroorganismen og/eller det aktive toksinet fra de organer som er funnet å være relevante for
en mikrobiell undersøkelse (f.eks. lever, nyrer, milt, lunger, hjerne, blod og tilførselssted).

Observasjonene skal bygge på en ekspertuttalelse, og kan omfatte telling av mikroorganismer i alle vev som
kan være berørt (f.eks. vev som viser skader), og i de viktigste organene: nyrer, hjerne, lever, lunger, milt,
blære, blod, lymfeknuter, mage-tarmkanal, brissel og skader på inokuleringsstedet hos de døde eller døende
dyrene under forsøket og ved avliving.

De opplysninger som framskaffes ved undersøkelse av akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og
smitteevne, er av særlig betydning ved vurdering av risikoer som kan oppstå ved ulykker, og risikoer for
forbrukere som følge av eksponering for eventuelle rester.
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(8) En inhalasjonsundersøkelse kan erstattes av en luftrørsundersøkelse.
(9) Ettersom de nåværende forsøksmetodene er utformet for bruk med løselige kjemikalier, må de utvikles slik at de også er egnet for

mikroorganismer.

5.2.2.1. A k u t t  o r a l  g i f t i g h e t ,  s y k d o m s f r a m k a l l e n d e  e v n e  o g  s m i t t e e v n e

Forhold som krever forsøk

Det skal gis opplysninger om mikroorganismens akutte orale giftighet, sykdomsframkallende evne og
smitteevne.

5.2.2.2. A k u t t  g i f t i g h e t  v e d  i n n å n d i n g ,  s a m t  s y k d o m s f r a m k a l l e n d e  e v n e  o g
s m i t t e e v n e

Forhold som krever forsøk

Det skal gis opplysninger om mikroorganismens akutte giftighet ved innånding(8), og om
sykdomsframkallende evne og smitteevne.

5.2.2.3. I n t r a p e r i t o n e a l / s u b k u t a n  e n k e l t d o s e

Et intraperitonealt/subkutant forsøk anses som en svært følsom metode for å fastslå om det foreligger, i første
rekke, smitteevne.

Forhold som krever forsøk

Det kreves alltid intraperitoneal injeksjon for alle mikroorganismer, men dersom høyeste temperatur for vekst
og formering er lavere enn 37 °C, kan det ved framlegging av en ekspertuttalelse vurderes om subkutan
injeksjon er å foretrekke framfor intraperitoneal injeksjon.

5.2.3. Genotoksisitetsforsøk

Forhold som krever forsøk

Dersom mikroorganismen produserer eksotoksiner som omhandlet i nr. 2.8, skal disse toksinene og eventuelle
andre relevante metabolitter i dyrkingsmediet også testes for genotoksisitet. Slike analyser av toksiner og
metabolitter skal om mulig utføres med det kjemiske stoffet i renset tilstand.

Dersom de grunnleggende undersøkelsene ikke viser at det dannes giftige metabolitter, skal det overveies å
foreta undersøkelser av selve mikroorganismen med utgangspunkt i en ekspertuttalelse om resultatenes
relevans og validitet. Når det gjelder virus må risikoen for innsettingsmutageneser i pattedyrceller eller
risikoen for kreftframkallende virkninger diskuteres.

Forsøkets formål

Disse undersøkelsene er av betydning for

— forutsigelse av genotoksisk potensial,

— tidlig identifikasjon av genotoksiske kreftframkallende stoffer,

— klarlegging av hvordan enkelte kreftframkallende stoffer virker.

Det er viktig å innta en fleksibel holdning og gjøre valg av ytterligere forsøk avhengig av fortolkningen av
resultatene på hvert trinn.

Forsøksvilkår(9)

Cellulære mikroorganismers genotoksisitet skal om mulig undersøkes etter ødeleggelse av cellene. Det skal gis
en begrunnelse for metoden som brukes for å tilberede prøven.

Genotoksisiteten for virus skal undersøkes på smittsomme isolater.

5.2.3.1. I n  v i t r o - f o r s ø k

Forhold som krever forsøk

Det skal framlegges resultater av in vitro-mutagenforsøk (mutagenforsøk i bakterier, klastogenforsøk i
pattedyrceller og mutagenforsøk i pattedyrceller).
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5.2.4. Cellekulturundersøkelse

Disse opplysningene skal oppgis for mikroorganismer som formerer seg inne i cellen, som f.eks. virus, viroider
eller visse bakterier og protozoer, med mindre opplysningene omhandlet i avsnitt 1-3 tydelig viser at
mikroorganismen ikke formerer seg i varmblodige organismer. Det skal utføres en cellekulturundersøkelse i
humane celle- eller vevskulturer fra forskjellige organer. Utvelgelsen kan baseres på hvilke organer som kan
ventes å være i målgruppen ved en infeksjon. Dersom humane celle- eller vevskulturer fra bestemte organer
ikke er tilgjengelige, kan celle- og vevskulturer fra andre pattedyr benyttes. Når det gjelder virus, er evnen til
vekselvirkning med det menneskelige genom av sentral betydning.

5.2.5. Opplysninger om korttidsgiftighet og sykdomsframkallende evne

Forsøkets formål

Undersøkelser av korttidsgiftighet må gi opplysninger om hvor mye av mikroorganismen som kan tolereres
uten at det oppstår giftvirkninger under de gitte forsøksvilkårene. Slike undersøkelser gir nyttige data om
risikoen for dem som håndterer og bruker preparater som inneholder mikroorganismen. Korttidsundersøkelser
gir avgjørende innsikt i mikroorganismens mulige kumulative virkninger og risikoen for arbeidstakere som er
sterkt eksponert. I tillegg gir korttidsundersøkelser opplysninger som er nyttige i forbindelse med utforming
av undersøkelser av kronisk giftighet.

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, må være tilstrekkelig omfattende til at
virkningene av gjentatt eksponering for mikroorganismen kan påvises, og videre til at særlig følgende kan
fastslås eller angis:

— forholdet mellom dose og skadevirkninger,

— mikroorganismens giftighet, herunder om nødvendig NOAEL for toksiner,

— organene i målgruppen, dersom det er relevant,

— virkningenes forløp over tid og deres kjennetegn med fullstendige opplysninger om atferdsendringer og
mulige makropatologiske funn ved obduksjon,

— særlige giftvirkninger og patologiske forandringer som er framkommet,

— dersom det er relevant, visse observerte giftvirkningers persistens og reversibilitet etter doseringsopphør,

— om mulig, giftvirkningen, og

— relativ fare forbundet med forskjellige opptaksveier.

Ved undersøkelsen av korttidsgiftighet skal utskillingen av mikroorganismen i de viktigste organene vurderes.

Det bør inngå analyser av sluttpunkter for sykdomsframkallende evne og smitteevne.

Forhold som krever forsøk

Mikroorganismens korttidsgiftighet (minst 28 dager) skal angis.

Valget av forsøkstype skal begrunnes. Valget av undersøkelsens varighet avhenger av opplysningene om akutt
giftighet og utskilling.

Beslutning om best egnede tilførselsvei må tas på grunnlag av en ekspertuttalelse.

5.2.5.1. Helsemessige virkninger etter gjentatt eksponering ved innånding

Opplysninger om helsemessige virkninger etter gjentatt eksponering ved innånding anses som nødvendig,
særlig for risikovurderingen av arbeidsplassen. Gjentatt eksponering kan påvirke utskillingsevnen 
(f.eks. resistens) hos verten (mennesket). I tillegg krever en korrekt risikovurdering at giftigheten undersøkes
etter gjentatt eksponering for forurensende stoffer, dyrkingsmedium, hjelpestoffer og mikroorganismen. Det er
viktig å huske på at hjelpestoffene i det plantefarmasøytiske produktet kan påvirke giftigheten og smitteevnen
til en mikroorganisme.
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Forhold som krever forsøk

Det kreves opplysninger om en mikroorganismes smitteevne, sykdomsframkallende evne og giftighet på kort
sikt (tilførsel i respirasjonsorganer), med mindre allerede foreliggende opplysninger er tilstrekkelige til å
vurdere virkningene på menneskehelsen. Dette kan være tilfellet dersom det godtgjøres at analysestoffet ikke
har noen inhalerbar fraksjon og/eller at gjentatt eksponering ikke ventes.

5.2.6. Foreslått behandling: førstehjelpstiltak, medisinsk behandling

Førstehjelpstiltakene som skal anvendes ved infeksjon og ved smitte på øynene, skal oppgis.

Behandlingstiltak ved svelging eller ved smitte på øyne og hud må beskrives utførlig. Eventuelle tilgjengelige
opplysninger om effektiviteten av alternative behandlingstiltak basert på praktisk erfaring og, hvis slike
opplysninger ikke finnes, på teoretisk grunnlag, må framlegges.

Opplysninger om antibiotikaresistens må også framlegges.

(SLUTT PÅ TRINN I)

TRINN II

5.3. Spesifikke undersøkelser av giftighet, sykdomsframkallende evne og smitteevne

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å foreta supplerende undersøkelser for bedre å klarlegge de skadelige
virkningene på mennesker.

Undersøkelser av kronisk giftighet, sykdomsframkallende evne og smitteevne samt kreftframkallende virkning
og reproduksjonstoksisitet skal særlig foretas dersom resultater fra tidligere undersøkelser viser at
mikroorganismen kan påvirke helsen på lang sikt. Dersom det dannes et toksin, skal også kinetiske
undersøkelser foretas.

Undersøkelsene som kreves, skal utformes på individuell basis i lys av de særlige parameterne som skal
undersøkes og de mål som skal nås. Søkeren må innhente forhåndssamtykke fra vedkommende myndigheter
for den type undersøkelse som skal foretas.

5.4. In vivo-undersøkelse av 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. Disse undersøkelsene kan være in vivo- undersøkelser
eller in vitro- undersøkelser med et annet metaboliserende system enn det eller dem som tidligere er benyttet.

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

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

5.5. Genotoksisitet — in vivo-undersøkelser av kjønnsceller

Forsøkets formål og vilkår

Se nr. 5.4.

Forhold som krever forsøk

Dersom minst ett av resultatene av et in vivo-forsøk med somatiske celler er positivt, kan det være berettiget
å foreta et in vivo-forsøk for å bestemme virkningene på kjønnsceller. Behovet for å gjøre slike forsøk må
vurderes i hvert enkelt tilfelle samtidig som det tas hensyn til andre relevante opplysninger, bl.a. om bruk og
forventet eksponering. Hensiktsmessige forsøk (for eksempel en test for dominant dødelighet), skal gjøre det
mulig å undersøke vekselvirkning med DNA, å se på potensialet for nedarvede virkninger og om mulig å foreta
en kvantitativ vurdering av slike virkninger. Det erkjennes at bruk av kvantitative undersøkelser vil kreve solid
begrunnelse på grunn av disses kompleksitet.

(SLUTT PÅ TRINN II)
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5.6. Sammendrag av giftighet, sykdomsframkallende evne og smitteevne hos pattedyr samt generell vurdering

Et sammendrag av alle data og opplysninger framskaffet i henhold til nr. 5.1-5.5 må framlegges. Det skal
inneholde en detaljert og kritisk vurdering av nevnte data på grunnlag av relevante kriterier og retningslinjer
for vurdering og beslutningstaking, med særlig henvisning til potensiell eller faktisk risiko for mennesker og
dyr og til datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet.

Det skal redegjøres for om eksponering av dyr og mennesker har noen betydning for vaksinasjon eller
serologisk kontroll.

6. RESTER I ELLER PÅ BEHANDLEDE PRODUKTER, NÆRINGSMIDLER OG FÔR

Innledning

i) De framlagte opplysningene må, sammen med opplysningene framlagt om ett eller flere preparater som
inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelig omfattende til at det kan foretas en vurdering av risikoen
for mennesker og/eller dyr ved eksponering for mikroorganismen eller for rester og relevante
metabolitter (toksiner) som fortsatt finnes i eller på planter eller planteprodukter.

ii) Opplysningene må i tillegg være tilstrekkelig omfattende til at

— det kan besluttes om mikroorganismen kan oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF,

— det kan fastsettes egnede vilkår eller begrensninger i forbindelse med en eventuell oppføring i
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF,

— det om nødvendig kan fastsettes en øvre grense for rester, intervaller før innhøsting for å beskytte
forbrukere, og venteperioder for å beskytte arbeidstakere som håndterer de behandlede avlingene
og produktene.

iii) Når det gjelder vurderingen av risiko knyttet til rester, kreves det ikke forsøksdata om eksponeringsnivå
for rester dersom det kan godtgjøres at mikroorganismen og dens metabolitter ikke er farlige for
mennesker i de konsentrasjoner som kan forekomme som følge av godkjent bruk. Dette kan baseres på
allment tilgjengelig litteratur, praktiske erfaringer og opplysningene som er framlagt i henhold til avsnitt
1-3 og avsnitt 5.

6.1. Persistens og sannsynlighet for formering i eller på avlinger, fôrvarer eller næringsmidler

Det skal framlegges et velbegrunnet anslag av mikroorganismens persistens/konkurranseevne og relevante
sekundære metabolitter (særlig toksiner) i eller på avlingen under de vanlige miljømessige forhold ved og etter
planlagt bruk, samtidig som det særlig tas hensyn til opplysningene omhandlet i avsnitt 2.

Dessuten skal det i dokumentasjonen vedlagt søknaden angis i hvilken grad og på hvilket grunnlag det anses
at mikroorganismen kan (eller ikke kan) formere seg i eller på planten eller planteproduktet eller under
bearbeiding av råstoffer.

6.2. Øvrige opplysninger som kreves

Forbrukerne kan eksponeres for mikroorganismer over et betraktelig tidsrom som følge av inntak av
behandlede næringsmidler. Derfor må de potensielle virkningene på forbrukerne kartlegges på grunnlag av
undersøkelser av kronisk eller subkronisk giftighet, med sikte på fastsettelse av toksikologiske sluttpunkter,
som f.eks. ADI, i forbindelse med risikohåndtering.

6.2.1. Ikke-levedyktige rester

En ikke-levedyktig mikroorganisme er en mikroorganisme som ikke kan formere seg eller overføre genetisk
materiale.
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Dersom det i henhold til avsnitt 2 nr. 2.4 og 2.5 blir påvist at relevante mengder av mikroorganismen eller
metabolitter produsert av den, særlig toksiner, er persistente, skal det framlegges fullstendige forsøksdata om
restene omhandlet i vedlegg II del A avsnitt 6 dersom konsentrasjonen av mikroorganismen og/eller dens
toksiner i eller på de behandlede næringsmidlene forventes å være høyere enn under naturlige forhold eller i
en annen fenotypisk tilstand.

I samsvar med direktiv 91/414/EØF skal konklusjoner om forskjellen mellom naturlig forekommende
konsentrasjoner og høye konsentrasjoner som følge av behandling med mikroorganismen være basert på
forsøksdata, og ikke på ekstrapoleringer eller beregninger ved hjelp av modeller.

Søkeren skal innhente forhåndssamtykke fra vedkommende myndigheter for den type undersøkelse som skal
gjennomføres.

6.2.2. Levedyktige rester

Dersom opplysningene framlagt i henhold til nr. 6.1 tyder på persistens av relevante mengder av
mikroorganismen i eller på behandlede produkter, næringsmidler eller fôr, skal de mulige virkningene på
mennesker og/eller dyr undersøkes, med mindre det på grunnlag av opplysningene omhandlet i avsnitt 5 kan
godtgjøres at mikroorganismen og dens metabolitter og/eller nedbrytingsprodukter ikke utgjør noen fare for
mennesker i de konsentrasjoner og i den form som kan forekomme som følge av godkjent bruk.

I samsvar med direktiv 91/414/EØF skal konklusjoner om forskjellen mellom naturlig forekommende
konsentrasjoner og høye konsentrasjoner som følge av behandling med mikroorganismen være basert på
forsøksdata, og ikke på ekstrapoleringer eller beregninger ved hjelp av modeller.

Persistens av levedyktige rester må gis særlig oppmerksomhet dersom det på grunnlag av opplysningene
framlagt i henhold til avsnitt 2.3, 2.5 eller 5 blir påvist smitteevne eller sykdomsframkallende evne for
pattedyr, og/eller dersom andre opplysninger tyder på at det foreligger en risiko for forbrukere og/eller
arbeidstakere. I dette tilfellet kan vedkommende myndigheter kreve undersøkelser tilsvarende dem som er
fastsatt i del A.

Søkeren skal innhente forhåndssamtykke fra vedkommende myndigheter for den type undersøkelse som skal
gjennomføres.

6.3. Sammendrag og vurdering av resters atferd på grunnlag av opplysninger framlagt i samsvar med nr.
6.1 og 6.2

7. SKJEBNE OG ATFERD I MILJØET

Innledning

i) Opplysninger om mikroorganismens opprinnelse, egenskaper, overlevelse og restmetabolitter og om
planlagt bruk danner grunnlaget for en vurdering av skjebne og atferd i miljøet.

Normalt kreves det forsøksdata, med mindre det kan godtgjøres at en vurdering av skjebne og atferd i
miljøet kan foretas med de opplysninger som allerede foreligger. Dette kan gjøres på grunnlag av allment
tilgjengelig litteratur, praktiske erfaringer og opplysningene framlagt i henhold til avsnitt 1 til 6.
Mikroorganismens funksjon i prosesser i miljøet (som definert i avsnitt 2 nr. 2.1.2) er av særlig interesse.

ii) De framlagte opplysningene må, sammen med andre relevante opplysninger og opplysningene framlagt
om ett eller flere preparater som inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelig omfattende til at det
kan foretas en vurdering av skjebne og atferd når det gjelder mikroorganismen og dens rester og toksiner,
såfremt de har betydning for menneskehelsen og/eller miljøet.

iii) Opplysningene skal særlig være tilstrekkelig omfattende til at det kan

— besluttes om mikroorganismen kan oppføres i vedlegg I eller ikke,

— fastsettes egnede vilkår eller begrensninger i forbindelse med en eventuell oppføring i vedlegg I,
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— fastsettes hvilke faresymboler (når disse er innført), fareangivelser og relevante risiko- og
sikkerhetssetninger for vern av miljøet som skal påføres emballasjen (beholderne),

— beregnes hvilken spredning, skjebne og atferd i miljøet mikroorganismen og dens relevante
metabolitter vil ha, samt de tilsvarende tidsforløp,

— fastlegges hvilke tiltak som er nødvendige for å begrense forurensningen av miljøet og virkningen
på arter utenfor målgruppen mest mulig.

iv) Alle relevante metabolitter (dvs. som kan utgjøre en risiko for menneskehelsen og/eller miljøet) som
dannes av testorganismen under de relevante miljømessige forhold, skal karakteriseres. Dersom
relevante metabolitter forekommer i eller produseres av mikroorganismen, kan opplysningene fastsatt i
vedlegg II del A nr. 7 være nødvendige dersom følgende vilkår er oppfylt:

— den relevante metabolitten er stabil utenfor mikroorganismen (se nr. 2.8),

— den relevante metabolittens giftvirkning er uavhengig av om mikroorganismen er til stede,

— den relevante metabolitten forventes å forekomme i det aktuelle miljøet i vesentlig høyere
konsentrasjoner enn under naturlige forhold.

v) Det skal tas hensyn til tilgjengelige opplysninger om forholdet til naturlig forekommende beslektede
villtyper.

iv) Før det igangsettes undersøkelser som omtalt nedenfor, skal søkeren innhente samtykke fra
vedkommende myndigheter vedrørende behovet for slike undersøkelser, og hvilken type undersøkelse
som i så fall skal gjennomføres. Det skal også tas hensyn til opplysningene omhandlet i de andre
avsnittene.

7.1. Persistens og formering

Dersom det er relevant, skal det gis opplysninger om mikroorganismens persistens og formering i alle typer
miljøer, med mindre det kan godtgjøres at det aktuelle miljøet sannsynligvis ikke vil bli eksponert for
mikroorganismen. Det skal legges særlig vekt på

— konkurranseevnen under de miljømessige forholdene som er normale under og etter planlagt bruk, og

— populasjonsdynamikken under regionalt eller sesongmessig ekstreme klimaforhold (ekstra varme
somrer, kalde vintrer og rikelig nedbør), og på landbruksmetoder som anvendes etter at produktet har
vært brukt.

Det skal gis anslag for beregnet nivå av den aktuelle mikroorganismen for et gitt tidsrom etter bruk av
produktet under de foreslåtte bruksvilkår.

7.1.1. Jord

Det skal gis opplysninger om levedyktighet/populasjonsdynamikk i flere typer dyrket og udyrket jord som er
representative for de ulike regioner i Fellesskapet der produktet brukes eller forventes brukt. Bestemmelsene i
innledningen til del A nr. 7.1 om valg av jord og innsamling og håndtering av den, skal følges. Dersom
testorganismen skal brukes i forbindelse med andre medier, f.eks. steinull, skal også disse omfattes av
undersøkelsene.

7.1.2. Vann

Det skal gis opplysninger om organismens levedyktighet/populasjonsdynamikk i naturlige sediment-
/vannsystemer både under mørke og lyse forhold.

7.1.3. Luft

Dersom det er særlig fare for eksponering av brukere, arbeidstakere og andre personer i den umiddelbare
nærhet, kan det være nødvendig med opplysninger om konsentrasjonene i luften.
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7.2. Mobilitet

Muligheten for spredning av mikroorganismen og dens nedbrytingsprodukter i relevante typer miljøer skal
vurderes, med mindre det kan godtgjøres at det ikke er sannsynlig at disse miljøer vil bli eksponert for
mikroorganismen. I denne forbindelse er planlagt bruk (f.eks. på jorder eller i veksthus, spredning på jord eller
på avlinger), stadier i mikroorganismens livssyklus, herunder forekomst av smittebærere, persistens og
mikroorganismens evne til å kolonisere nabohabitater av særlig interesse.

Det skal legges særlig vekt på spredning, persistens og sannsynlig transportavstand dersom det har vært meldt
om giftighet, smitteevne eller sykdomsframkallende evne, eller dersom andre opplysninger tyder på mulig fare
for mennesker, dyr eller miljøet. I så fall kan vedkommende myndigheter kreve undersøkelser tilsvarende dem
som er fastsatt i del A. Før det igangsettes undersøkelser, skal søkeren innhente samtykke fra vedkommende
myndigheter for den type undersøkelse som skal gjennomføres.

8. VIRKNINGER PÅ ORGANISMER UTENFOR MÅLGRUPPEN

Innledning

i) Opplysningene om identitet og biologiske egenskaper og tilleggsopplysningene omhandlet i avsnitt 1-3
og avsnitt 7 er sentrale for vurderingen av virkningene på arter utenfor målgruppen. I avsnitt 7 finnes det
dessuten flere nyttige opplysninger om skjebne og atferd i miljøet, og i avsnitt 6 om restmengder i
planter. Disse opplysningene sammen med opplysninger om preparatets art og bruksmåte gjør det mulig
å fastslå arten og omfanget av den potensielle eksponeringen. Opplysningene omhandlet i avsnitt 5 gir
viktige opplysninger om virkningene på pattedyr og om de virkemåter som gjør seg gjeldende.

Normalt kreves det forsøksdata, med mindre det kan godtgjøres at en vurdering av virkningene på
organismer utenfor målgruppen kan foretas med de opplysninger som allerede foreligger.

ii) Valget av organismer utenfor målgruppen som skal inngå i undersøkelsen av miljøvirkningene, skal være
basert på mikroorganismens egenskaper (herunder vertsspesifisitet, virkemåte og økologi). Disse
opplysningene gjør det mulig å velge egnede testorganismer, f.eks. organismer som er nær beslektet med
organismen i målgruppen.

iii) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysninger om ett eller flere preparater som
inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelig omfattende til at det kan foretas en vurdering av
virkningene på arter utenfor målgruppen (flora og fauna) som kan risikere å bli eksponert for
mikroorganismen, dersom de har betydning for miljøet. Virkningen kan skyldes én enkelt, en langvarig
eller en gjentatt eksponering, og kan være reversibel eller irreversibel.

iv) De framlagte opplysningene om mikroorganismen skal, sammen med andre relevante opplysninger samt
de opplysninger som framlegges om ett eller flere preparater som inneholder den, særlig være
tilstrekkelig omfattende til at det kan:

— besluttes om mikroorganismen kan oppføres i vedlegg I eller ikke,

— fastsettes egnede vilkår eller begrensninger i forbindelse med en eventuell oppføring i vedlegg I,

— foretas en vurdering av korttids- eller langtidsrisiko for arter utenfor målgruppen (populasjoner,
samfunn eller prosesser, alt ettersom),

— foretas en klassifisering av mikroorganismen ut fra de biologiske farer den representerer,

— fastsettes hvilke forholdsregler som må treffes for å verne arter utenfor målgruppen, og

— fastsettes hvilke faresymboler (når disse er innført), fareangivelser og relevante risiko- og
sikkerhetssetninger for vern av miljøet som skal påføres emballasjen (beholderne).
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v) Alle potensielle skadevirkninger som blir påvist under rutineundersøkelser om miljøvirkninger, skal
rapporteres, og dersom vedkommende myndigheter anmoder om det, skal det gjennomføres
tilleggsundersøkelser og framlegges opplysninger fra disse som kan være nødvendige for å finne ut
hvilke virkemåter som sannsynligvis gjør seg gjeldende, og for å vurdere betydningen av de påviste
virkningene. Alle tilgjengelige biologiske data og opplysninger som er relevante for vurderingen av
mikroorganismens økologiske profil, skal framlegges.

vi) For alle undersøkelser må gjennomsnittlig oppnådd dose rapporteres i KDE/kg kroppsvekt og i andre
egnede enheter.

vii) Det kan bli nødvendig å utføre separate undersøkelser for relevante metabolitter (særlig toksiner) dersom
disse produktene kan utgjøre en betydelig risiko for organismer utenfor målgruppen og virkningene av
dem ikke kan vurderes ved hjelp av de tilgjengelige resultatene av undersøkelsene for mikroorganismen.
Før slike undersøkelser igangsettes, skal søkeren innhente samtykke fra vedkommende myndigheter
vedrørende behovet for slike undersøkelser og hvilken type undersøkelse som i så fall skal
gjennomføres. Det skal også tas hensyn til opplysningene omhandlet i avsnitt 5, 6 og 7.

viii) For å gjøre det lettere å vurdere betydningen av resultatene som oppnås, bør det i de forskjellige
forsøkene for hver relevant art om mulig benyttes individer fra samme stamme (eller med samme
sertifiserte opprinnelse).

ix) Forsøkene er obligatoriske, med mindre det kan godtgjøres at organismen utenfor målgruppen ikke vil
bli eksponert for mikroorganismen. Dersom det blir godtgjort at mikroorganismen ikke har noen
giftvirkninger, sykdomsframkallende evne eller smitteevne for virveldyr eller planter, er det bare
virkningen på relevante organismer utenfor målgruppen som skal undersøkes.

8.1. Virkninger på fugler

Forsøkets formål

Det skal gis opplysninger om giftighet, smitteevne og sykdomsframkallende evne for fugler.

8.2. Virkninger på vannorganismer

Forsøkets formål

Det skal gis opplysninger om giftighet, smitteevne og sykdomsframkallende evne for vannorganismer.

8.2.1. Virkninger på fisk

Forsøkets formål

Det skal gis opplysninger om giftighet, smitteevne og sykdomsframkallende evne for fisk.

8.2.2. Virkninger på virvelløse ferskvannsdyr

Forsøkets formål

Det skal gis opplysninger om giftighet, smitteevne og sykdomsframkallende evne for virvelløse ferskvannsdyr.

8.2.3. Virkninger på algevekst

Forsøkets formål

Det skal gis opplysninger om virkninger på algevekst og på algenes veksthastighet og restitusjonsevne.

8.2.4. Virkninger på andre planter enn alger

Forsøkets formål

Det skal gis opplysninger om virkninger på andre planter enn alger.
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8.3. Virkninger på bier

Forsøkets formål

Det skal gis opplysninger om giftighet, smitteevne og sykdomsframkallende evne for bier.

8.4. Virkninger på andre leddyr enn bier

Forsøkets formål

Det skal gis opplysninger om giftighet, smitteevne og sykdomsframkallende evne for andre leddyr enn bier.
Valget av testarter skal foretas på grunnlag av den potensielle bruken av det plantefarmasøytiske produktet
(f.eks. om det skal brukes på bladverk eller på jord). Det skal legges særlig vekt på organismer som brukes til
biologisk bekjempelse og på organismer som spiller en viktig rolle i integrert skadedyrbekjempelse.

8.5. Virkninger på meitemark

Forsøkets formål

Det skal gis opplysninger om giftighet, smitteevne og sykdomsframkallende evne for meitemark.

8.6. Virkninger på mikroorganismer i jorden som er utenfor målgruppen

Virkninger på relevante mikroorganismer utenfor målgruppen og på deres predatorer (f.eks. protozoer for
bakterielle inokuleringsstoffer) skal rapporteres. Det kreves en ekspertuttalelse for å avgjøre om det er
nødvendig med tilleggsundersøkelser. Avgjørelsen skal ta hensyn til tilgjengelige opplysninger omhandlet i
dette og i andre avsnitt, særlig opplysninger om mikroorganismens spesifisitet og forventet eksponering.
Nyttige opplysninger kan også innhentes fra observasjoner i forbindelse med forsøk med sikte på å kartlegge
virkninger. Det skal legges særlig vekt på organismer som brukes i integrert plantevern.

8.7. Tilleggsundersøkelser

Tilleggsundersøkelsene kan omfatte ytterligere undersøkelser av akutt giftighet for andre arter eller prosesser
(som f.eks. kloakksystemer) eller undersøkelser i senere faser, som f.eks. undersøkelser av kroniske eller
subletale virkninger eller av virkninger på reproduksjonen hos visse organismer utenfor målgruppen.

Søkeren skal innhente forhåndssamtykke fra vedkommende myndigheter for den type undersøkelse som skal
gjennomføres.

9. OPPSUMMERING OG VURDERING AV MILJØVIRKNINGER

Det skal foretas en oppsummering og vurdering av alle data om innvirkningen på miljøet i samsvar med de
retningslinjer som vedkommende myndigheter i medlemsstatene gir for utformingen av slike oppsummeringer
og vurderinger. Dokumentet bør omfatte en detaljert og kritisk vurdering av de nevnte dataene ut fra kriterier
og retningslinjer av betydning for vurdering og beslutningstaking, med særlig henvisning til mulige og faktiske
farer for miljøet og arter utenfor målgruppen og til datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet. Det skal
legges særlig vekt på følgende

— spredning og skjebne i miljøet, og tilsvarende tidsforløp,

— identifikasjon av arter og populasjoner utenfor målgruppen som kan være utsatt for risiko, og omfanget
av deres potensielle eksponering,

— identifikasjon av nødvendige forholdsregler for å unngå eller i størst mulig grad redusere
miljøforurensning, og for å verne arter utenfor målgruppen.»
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(1) USEPA Microbial Pesticide Test Guidelines, OPPTS Series 885, februar 1996
(http://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/guidelines/series885.htm).

VEDLEGG II

I vedlegg III til direktiv 91/414/EØF gjøres følgende endringer:

1) I innledningen skal nytt nr. 2.6 lyde:

«2.6 For aktive stoffer som består av mikroorganismer eller virus, kan, som unntak fra nr. 2.1, forsøk og
analyser som foretas med sikte på å framskaffe data om egenskaper og/eller sikkerhet med hensyn til
andre aspekter enn menneskehelsen, være utført av offentlige eller offentlig godkjente forsøksstasjoner
eller -organisasjoner som minst oppfyller kravene i nr. 2.2 og 2.3 i innledningen til vedlegg III.»

2) Del B erstattes med følgende:

«DEL B

Innledning

i) I denne del angis kravene til data for aktive stoffer som inneholder preparater av mikroorganismer,
herunder virus.

Definisjonen av termen «mikroorganisme» i innledningen til vedlegg I del B skal også gjelde for vedlegg
III del B.

ii) Dersom det er relevant, skal dataene analyseres ved hjelp 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).

iii) I påvente av at det vedtas spesifikke internasjonale retningslinjer, skal opplysningene som kreves,
framskaffes i samsvar med retningslinjer for forsøk godkjent av vedkommende myndighet (f.eks.
USEPAs retningslinjer(1)). Om nødvendig bør retningslinjene for forsøk i vedlegg II del A tilpasses slik
at de egner seg for mikroorganismer. Forsøkene bør foretas på levedyktige og eventuelt på ikke-
levedyktige mikroorganismer og omfatte en blindprøve som kontroll.

iv) Dersom det i en undersøkelse brukes forskjellige doser, skal forholdet mellom dosering og
skadevirkning rapporteres.

v) Ved forsøk skal det gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av materialet som er brukt og dets
urenheter i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 1 nr. 1.4.

vi) Dersom et nytt preparat skal behandles, kan ekstrapoleringer fra vedlegg II del B aksepteres dersom
hjelpestoffenes og de andre bestanddelenes potensielle virkninger også vurderes, særlig med henblikk på
sykdomsframkallende evne og smitteevne.

1. DET PLANTEFARMASØYTISKE PRODUKTETS IDENTITET

De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysningene om mikroorganismen(e), være tilstrekkelig
omfattende til at preparatene kan identifiseres og beskrives nøyaktig. De opplysningene og dataene som er
nevnt, kreves for alle plantefarmasøytiske produkter, med mindre noe annet er oppgitt. Hensikten er å kunne
fastslå om en faktor vil kunne endre mikroorganismens egenskaper som plantefarmasøytisk produkt
sammenlignet med dens naturlige egenskaper, som beskrevet i vedlegg II del B til direktiv 91/414/EØF.

1.1. Søker

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

Dersom søkeren i tillegg har et kontor, en agent eller en representant i medlemsstaten der det søkes om
godkjenning, skal navnet og adressen til det lokale kontoret, den lokale agenten eller den lokale representanten
oppgis, samt navn, stilling, telefon- og telefaksnummer til en kontaktperson. 
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1.2. Produsenten av preparatet og av mikroorganismen(e)

Navn og adresse til produsenten av preparatet og til produsenten av hver mikroorganisme i preparatet må
oppgis, og det samme må navn og adresse til hvert produksjonsanlegg der preparatet og mikroorganismen
produseres.

Det skal oppgis en kontaktadresse (helst en sentral kontaktadresse med telefon- og telefaksnumre) for hver
produsent. 

Dersom mikroorganismen stammer fra en produsent som det ikke tidligere er framlagt opplysninger fra i
samsvar med vedlegg II del B, må det framlegges utførlige opplysninger om navnet samt artsbeskrivelse, som
fastsatt i vedlegg II del B avsnitt 1.3, og om urenheter, som fastsatt i vedlegg II del B avsnitt 1.4. 

1.3. Handelsnavn eller foreslått handelsnavn, og om nødvendig produsentens utviklingskodenummer for
preparatet

Alle tidligere og nåværende handelsnavn og utviklingskodenumre for preparatet som det er vist til i
dokumentasjonen, og alle nåværende navn og numre, må oppgis. Alle opplysninger om eventuelle endringer
og forskjeller må oppgis. (Det foreslåtte handelsnavnet må ikke føre til forveksling med handelsnavn på
allerede godkjente plantefarmasøytiske produkter.)

1.4. Detaljerte kvantitative og kvalitative opplysninger om preparatets sammensetning

i) Hver mikroorganisme som omfattes av søknaden, skal identifiseres og navngis på artsnivå.
Mikroorganismen skal være deponert ved en anerkjent kultursamling og være utstyrt med et
deponeringsnummer. Vitenskapelig navn, gruppetilhørighet (bakterie, virus osv.) og eventuelle andre
kategorier som gjelder mikroorganismen (f.eks. stamme, serotype), skal oppgis. I tillegg skal
mikroorganismens utviklingsstadium (f.eks. spore, mycelium) i det markedsførte produktet oppgis.

ii) Følgende opplysninger må oppgis for preparater:

— innholdet av mikroorganismen eller mikroorganismene i det plantefarmasøytiske produktet, og
innholdet av mikroorganismen i materialet som brukes til produksjon av plantefarmasøytiske
produkter. Det skal oppgis laveste, høyeste og nominelt innhold av levedyktig og ikke-levedyktig
materiale,

— innholdet av hjelpestoffer,

— innholdet av andre bestanddeler (som biprodukter, kondensater, dyrkingsmedier, osv.) og
forurensende mikroorganismer dannet under produksjonsprosessen. 

Innholdet av kjemiske stoffer skal uttrykkes som fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i direktiv 78/631/EØF, og
innholdet av mikroorganismer skal uttrykkes slik det er mest hensiktsmessig (i antall aktive enheter per
volum eller vekt, eller på annen måte som er relevant for mikroorganismen).

iii) Hjelpestoffer skal om mulig være identifisert ved det kjemiske navnet som oppført i vedlegg I til direktiv
67/548/EØF, eller, dersom de ikke er oppført i nevnte direktiv, i samsvar med både IUPAC- og CA-
nomenklaturen. Hjelpestoffenes struktur eller strukturformel skal oppgis. For hver bestanddel i et
hjelpestoff skal det oppgis relevant EC-nummer (Einecs- eller Elincs-nummer) og CAS-nummer dersom
det foreligger. Dersom et hjelpestoff ikke kan identifiseres fullt ut ved hjelp av de framlagte
opplysningene, skal det gis en hensiktsmessig spesifikasjon. Hjelpestoffenes handelsnavn skal også
oppgis dersom de foreligger. 
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iv) Hjelpestoffenes funksjoner skal oppgis:

— klebemiddel — duftstoff

— skumdempende middel — parfyme

— frostsikringsmiddel — konserveringsmiddel

— bindemiddel — drivmiddel

— buffer — repellent

— bærestoff — «safener»

— deodorant — løsemiddel

— dispergeringsmiddel — stabilisator

— fargestoff — synergist

— brekkmiddel — fortykningsmiddel

— emulgator — fuktemiddel

— gjødsel — annet (angi nærmere)

v) Identifikasjon av forurensende mikroorganismer og andre bestanddeler dannet under
produksjonsprosessen. 

Forurensende mikroorganismer skal identifiseres som fastsatt i vedlegg II del B avsnitt 1 nr. 1.3.

Kjemiske stoffer (inerte bestanddeler, biprodukter osv.) skal identifiseres som fastsatt i vedlegg II del A
avsnitt 1 nr. 1.10.

Når en bestanddel, f.eks. et kondensat eller et dyrkingsmedium, ikke kan identifiseres fullt ut ved hjelp
av de framlagte opplysningene, skal det framlegges utførlige opplysninger om sammensetningen til de
enkelte bestanddelene.

1.5. Preparatets art og fysiske tilstand

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

Dersom et bestemt preparat ikke står nøyaktig definert i denne publikasjonen, skal det gis en fullstendig
beskrivelse av preparatets art og fysiske tilstand, og samtidig framlegges et forslag til en dekkende beskrivelse
av preparatets type og til definisjon av preparatet.

1.6. Funksjon

Den biologiske funksjonen skal angis med en av følgende betegnelser:

— bakteriedrepende middel

— soppdrepende middel

— insektmiddel

— middmiddel

— bløtdyrmiddel

— nematodemiddel

— ugressmiddel

— annet (angi nærmere)

2. DET PLANTEFARMASØYTISKE PRODUKTETS FYSISKE, KJEMISKE OG TEKNISKE EGENSKAPER

Det må oppgis i hvilken grad plantefarmasøytiske produkter som det søkes om godkjenning for, overholder
relevante FAO-spesifikasjoner som vedtatt i ekspertgruppen for plantevernmiddelspesifikasjoner i FAO-
ekspertgruppen for spesifikasjoner, godkjenningskrav og bruksstandarder for plantevernmidler. Avvik fra
FAO-spesifikasjoner skal beskrives utførlig og begrunnes. 
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(2) Collaborative International Pesticides Analytical Council.
(3) International Group of National Pesticide Manufacturers' Associations. 

2.1. Utseende (farge og lukt)

Det skal gis en beskrivelse av både farge og eventuell lukt, samt av preparatets fysiske tilstand.

2.2. Lagringsstabilitet og holdbarhetstid

2.2.1. Virkningen av lys, temperatur og fuktighet på det plantefarmasøytiske produktets tekniske egenskaper

i) Preparatets fysiske og biologiske stabilitet ved anbefalt lagringstemperatur skal bestemmes og oppgis,
herunder opplysninger om vekst for forurensende mikroorganismer. Vilkårene forsøkene utføres under,
skal begrunnes.

ii) For flytende preparater skal virkningen av lavere temperaturer dessuten bestemmes og oppgis i samsvar
med CIPAC(2)-metode MT 39, MT 48, MT 51 eller MT 54, alt etter hva som er hensiktsmessig.

iii) Preparatets holdbarhetstid ved anbefalt lagringstemperatur skal angis. Dersom holdbarheten er mindre
enn to år, skal holdbarheten angis i måneder med tilhørende temperaturspesifikasjoner. GIFAP(3)
Monograph No 17 inneholder nyttige opplysninger.

2.2.2. Andre faktorer som påvirker stabiliteten

Det skal undersøkes hvilke virkninger eksponering for luft, emballasje osv. har på produktets stabilitet. 

2.3. Eksplosive og oksiderende egenskaper

Eksplosive og oksiderende egenskaper skal bestemmes som fastsatt i vedlegg III del A avsnitt 2 nr. 2.2, med
mindre det kan godtgjøres at slike undersøkelser ikke er påkrevd, verken teknisk eller vitenskapelig.

2.4. Flammepunkt og andre angivelser av antennelighet eller selvantennelighet

Flammepunkt og antennelighet skal bestemmes som fastsatt i vedlegg III del A avsnitt 2 nr. 2.3, med mindre
det kan godtgjøres at slike undersøkelser ikke er påkrevd, verken teknisk eller vitenskapelig.

2.5. Surhetsgrad, alkalitet og, om nødvendig, pH-verdi

Surhetsgrad, alkalitet og pH-verdi skal bestemmes som fastsatt i vedlegg III del A avsnitt 2 nr. 2.4, med mindre
det kan godtgjøres at slike undersøkelser ikke er påkrevd, verken teknisk eller vitenskapelig.

2.6. Viskositet og overflatespenning

Viskositet og overflatespenning skal bestemmes som fastsatt i vedlegg III del A avsnitt 2 nr. 2.5, med mindre
det kan godtgjøres at slike undersøkelser ikke er påkrevd, verken teknisk eller vitenskapelig.

2.7. Det plantefarmasøytiske produktets tekniske egenskaper

Preparatets tekniske egenskaper skal bestemmes, slik at det treffes en beslutning om hvorvidt preparatet kan
aksepteres. Eventuelle forsøk skal gjennomføres ved temperaturer som ikke påvirker mikroorganismenes
overlevelse.

2.7.1. Fuktningsevne

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

19.9.2002 Nr. 47/43EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



2.7.2. Persistent skumdannelse

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

2.7.3. Suspensjonsevne og -stabilitet

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

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

2.7.4. Tørrsilsprøve og våtsilsprøve

For å sikre at pulver har en egnet partikkelstørrelsesfordeling, skal en tørrsilsprøve gjennomføres og
rapporteres i samsvar med CIPAC-metode MT 59.1.

For vanndispergerende produkter skal en våtsilsprøve gjennomføres og rapporteres i samsvar med CIPAC-
metode MT 59.3 eller MT 167, alt etter hva som er hensiktsmessig.

2.7.5. Partikkelstørrelsesfordeling (pulver og sprøytepulver, granulater), innhold av støv/fine partikler (granulater)
samt slitasje og tendens til smuldring (granulater)

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

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

ii) Støvinnholdet i preparater i granulatform skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT
171. Dersom det har betydning for brukereksponeringen, skal støvets partikkelstørrelse bestemmes og
oppgis i samsvar med OECD-metode 110.

iii) Granulatenes egenskaper med hensyn til slitasje og smuldring skal bestemmes og oppgis så snart det
foreligger internasjonalt vedtatte metoder for dette. Der det allerede foreligger data, skal disse oppgis
sammen med den metode som er brukt.

2.7.6. Emulgeringsevne, reemulgeringsevne og emulsjonsstabilitet

i) Emulgeringsevnen, emulsjonsstabiliteten og reemulgeringsevnen for preparater som danner emulsjoner,
skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 36 eller MT 173, alt etter hva som er
hensiktsmessig.

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

2.7.7. Flyteevne, hellbarhet (skyllbarhet) og tendens til å avgi støv

i) Flyteevnen for preparater i granulatform skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT
172.

ii) Hellbarheten (herunder skyllerester) av suspensjoner (f.eks. suspensjonskonsentrater og
suspoemulsjoner) skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPACmetode MT 148.

iii) Pulverets tendens til å avgi støv skal bestemmes og oppgis i samsvar med CIPAC-metode MT 34 eller
en annen egnet metode.

2.8. Fysisk, kjemisk og biologisk forenlighet med andre produkter, herunder plantefarmasøytiske produkter
som preparatet skal tillates brukt sammen med

2.8.1. Fysisk forenlighet

Anbefalte tankblandingers fysiske forenlighet skal bestemmes og oppgis.
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2.8.2. Kjemisk forenlighet

Anbefalte tankblandingers kjemiske forenlighet skal bestemmes og oppgis, unntatt der det ut fra en
undersøkelse av preparatenes særskilte egenskaper er hevet over all rimelig tvil at en reaksjon ikke vil kunne
finne sted. I slike tilfeller er det nok å oppgi dette som begrunnelse for at den kjemiske forenligheten ikke er
blitt fastsatt.

2.8.3. Biologisk forenlighet

Anbefalte tankblandingers biologiske forenlighet skal bestemmes og oppgis. Virkninger (f.eks. antagonisme,
soppdrepende virkning) på mikroorganismens aktivitet etter at den er blitt blandet med andre mikroorganismer
eller kjemiske stoffer, skal beskrives. Eventuelle vekselvirkninger mellom det plantefarmasøytiske produktet
og andre kjemikalier som skal anvendes på avlingene under de planlagte bruksvilkår, skal undersøkes på
grunnlag av data om virkning. For å unngå tap av virkning, skal tidsintervallet mellom anvendelsen av
biologiske plantevernmidler og kjemiske plantevernmidler om nødvendig spesifiseres. 

2.9. Festeevne og fordeling til frø

For preparater til frøbeising skal både fordeling og festeevne undersøkes og oppgis; med hensyn til fordeling
skal CIPAC-metode MT 175 følges.

2.10. Oppsummering og vurdering av data framlagt i henhold til nr. 2.1-2.9

3. DATA OM BRUK

3.1. Planlagt bruksområde

Eksisterende og planlagte bruksområder for preparater som inneholder mikroorganismen, skal angis ut fra
følgende:

— til bruk på jorder, f.eks. jordbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking,

— beskyttede avlinger (f.eks. i veksthus),

— parker,

— ugressbehandling av udyrket mark,

— private hager,

— stueplanter,

— lagrede planteprodukter,

— annet (angi nærmere).

3.2. Virkemåte

Det skal oppgis hvordan produktet opptas (f.eks. ved kontakt, svelging eller innånding) eller hvordan det
bekjemper parasitter (f.eks. ved fungitoksisk virkning, fungistatisk virkning, konkurranse om næringsstoffene
osv.).

Det skal også oppgis hvorvidt produktet translokeres i plantene, og eventuelt om slik translokasjon er
apoplastisk, symplastisk eller begge deler.

3.3. Opplysninger om planlagt bruk

Nærmere opplysninger om planlagt bruk skal framlegges, f.eks. om hvilke typer skadelige organismer som
skal bekjempes og/eller typer planter eller planteprodukter som skal vernes.

Det skal opplyses om tidsintervallene mellom anvendelsen av det plantefarmasøytiske produktet som
inneholder mikroorganismer og anvendelsen av kjemiske plantevernmidler, eller det skal framlegges en liste
over aktive stoffer i kjemiske plantefarmasøytiske produkter som ikke skal brukes samtidig på samme avling
som det plantefarmasøytiske produktet som inneholder mikroorganismer.
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3.4. Dosering

For hver anvendelsesmetode og hver bruk skal dosering per behandlet enhet (hektar, kvadratmeter,
kubikkmeter), oppgis i gram eller kilo eller liter for preparatet, og i enheter som er relevante for
mikroorganismen. 

Doseringen skal vanligvis uttrykkes i gram eller kilo/hektar eller kilo/kubikkmeter eller om nødvendig, i gram
eller kilo/tonn; for beskyttede avlinger og private hager skal brukerdosene uttrykkes i gram eller kilo/100 m2

eller gram eller kilo/m3.

3.5. Innholdet av mikroorganismen i det anvendte materialet (f.eks. i fortynnet sprøytevæske, lokkemat eller
beisede frø)

Innholdet av mikroorganismen skal oppgis i antall aktive enheter per milliliter, gram eller annen relevant enhet.

3.6. Påføringsmetode

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

3.7. Antall og tidspunkt for påføring samt vernets varighet

Det høyeste antall påføringer samt tidspunktene for disse skal oppgis. Om nødvendig skal vekststadiene til den
avlingen eller de plantene som skal vernes og de skadelige organismenes utviklingsstadier oppgis.
Tidsintervallet mellom to påføringer skal oppgis, i dager, dersom det er mulig og nødvendig.

Varigheten av det vern som både hver enkelt påføring og det største antall påføringer gir, skal angis.

3.8. Nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for å unngå plantesykdomsframkallende
virkninger på senere avlinger

Om nødvendig skal de korteste akseptable venteperiodene som er nødvendige mellom siste påføring og
påfølgende såing eller utplanting av senere avlinger for å unngå plantesykdomsframkallende virkninger på
senere avlinger, oppgis og framgå av opplysningene som er oppgitt i henhold til avsnitt 6 nr. 6.6.

Eventuelle begrensninger i valg av senere avlinger skal oppgis.

3.9. Foreslått bruksanvisning

Den foreslåtte bruksanvisningen for preparatet, som skal trykkes på etikettene og i bruksanvisninger, skal
oppgis.

4. TILLEGGSOPPLYSNINGER OM DET PLANTEFARMASØYTISKE PRODUKTET

4.1. Emballasje og preparatets forenlighet med foreslåtte emballasjematerialer

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

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

iii) Emballasjematerialets bestandighet i forhold til innholdet skal oppgis etter GIAP Monograph No 17.
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4.2. Framgangsmåter for rengjøring av brukt utstyr

Framgangsmåter for rengjøring av brukt utstyr og vernetøy skal beskrives utførlig. Framgangsmåtenes
effektivitet skal bestemmes, f.eks. ved hjelp av biologiske forsøk, og oppgis.

4.3. Gjeninntredelsesperiode, nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler for vern av mennesker og
besetninger

Opplysningene som oppgis, skal framgå og underbygges av de dataene som er framlagt for mikroorganismer,
samt av dataene som er framlagt i henhold til avsnitt 7 og 8. 

i) Om nødvendig skal det oppgis intervall før innhøsting, gjeninntredelsesperioder eller
tilbakeholdelsesfrister som er nødvendige for at forekomsten av rester i eller på avlinger, planter og
planteprodukter eller i behandlede områder blir minst mulig, slik at mennesker og husdyr beskyttes,
f.eks.:

— intervall før innhøsting (i dager) for hver aktuelle avling,

— gjeninntredelsesperiode (i dager) for husdyr til beiteområder,

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

— tilbakeholdelsesfrist (i dager) for fôrvarer,

— venteperiode (i dager) mellom anvendelse og håndtering av behandlede produkter.

ii) Om nødvendig skal det på bakgrunn av prøveresultatene gis opplysninger om under hvilke særskilte
landbruksmessige, plantehelsemessige eller miljømessige forhold preparatet kan eller ikke kan
anvendes.

4.4. Anbefalte metoder og forholdsregler med hensyn til håndtering, lagring, transport eller brann

De metoder og forholdsregler (detaljerte) som anbefales for håndtering ved lagring av plantefarmasøytiske
produkter i lagerbygninger og hos bruker, ved transport og ved brann, skal oppgis. Opplysninger om
forbrenningsprodukter må framlegges dersom de er relevante. De farer som kan ventes å oppstå og de metoder
og framgangsmåter som kan gjøre disse farene minst mulig, skal spesifiseres. Det skal opplyses om
framgangsmåter som forhindrer at det oppstår avfall eller rester, eller som begrenser avfallsmengden.

Om nødvendig foretas vurdering etter ISO TR 9122.

Arten av og egenskapene til det vernetøyet og -utstyret som foreslås brukt, må oppgis. Opplysningene som
framlegges, skal være tilstrekkelige til å vurdere om tøyet og utstyret er egnet og effektivt under realistiske
bruksvilkår (f.eks. på jorder eller i veksthus).

4.5. Tiltak ved ulykker

Det skal gis nærmere regler for tiltak som skal iverksettes i tilfelle en ulykke ved transport, lagring eller bruk,
og reglene skal omfatte

— begrensning av utslipp,

— dekontaminering av områder, kjøretøyer og bygninger,

— disponering av skadet emballasje, adsorbenter og andre materialer,

— vern av redningsmannskap og tilskuere,

— førstehjelpstiltak.
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4.6. Framgangsmåte for destruering eller dekontaminering av plantevernmiddelet og emballasjen

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

4.6.1. Kontrollert forbrenning

I mange tilfeller er kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg den eneste eller beste metoden for
sikker disponering av plantefarmasøytiske produkter, og særlig av hjelpestoffene i slike produkter, samt av
forurensede materialer eller forurenset emballasje.

Søkeren skal gi nøyaktige anvisninger for sikker disponering.

4.6.2. Annet

Dersom det er foreslått andre metoder for disponering av plantefarmasøytiske produkter og forurenset
emballasje og materiale, skal disse beskrives fullt ut. Det skal framlegges data for slike metoder for å
dokumentere at de er effektive og sikre.

5. ANALYSEMETODER

Innledning

Bestemmelsene i dette avsnitt omfatter bare de analysemetoder som kreves for kontroll og overvåking etter
godkjenning.

Plantefarmasøytiske produkter skal så sant det er mulig ikke inneholde forurensende stoffer. Akseptabelt nivå
for mengden av forurensende stoffer skal fastsettes av vedkommende myndighet på bakgrunn av en
risikovurdering. 

Søkeren skal ha en løpende kvalitetskontroll av både produksjonsprosess og produkt. Kvalitetskriteriene for
produktet skal framlegges.

Når det gjelder analysemetodene som er brukt for å framskaffe de dataene som kreves i henhold til dette
direktiv eller for andre formål, skal søkeren framlegge en begrunnelse for den metode som er brukt. Om
nødvendig vil det bli utarbeidet særskilte retningslinjer for slike metoder på grunnlag av de samme krav som
for metodene for kontroll og overvåking etter godkjenning.

Det skal framlegges beskrivelser av metodene som også skal inneholde alle relevante data om utstyr, materialer
og bruksvilkår. Det skal oppgis hvorvidt eksisterende CIPAC-metoder kan brukes.

Disse metodene skal benytte den enklest mulige tilnærmingsmåte, være så lite kostnadskrevende som mulig,
og bare kreve alminnelig tilgjengelig utstyr.

I dette avsnitt menes med:

Urenheter Alle andre bestanddeler (herunder forurensende mikroorganismer og/eller kjemiske
stoffer) enn den angitte mikroorganismen, dannet under produksjonsprosessen eller
ved nedbryting under lagring

Relevante urenheter Urenheter som definert ovenfor som utgjør en risiko for menneskers eller dyrs helse
og/eller miljøet

Metabolitter Produkter som dannes som resultat av nedbrytings- eller biosyntesereaksjoner i
mikroorganismen eller andre organismer som brukes til å framstille den aktuelle
mikroorganismen

Relevante metabolitter Metabolitter som utgjør en risiko for menneskers eller dyrs helse og/eller miljøet
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(4) EFT L 221 av 31.8.1993, s. 27.

Rester Levedyktige mikroorganismer og stoffer som disse mikroorganismene produserer i
signifikante mengder, som blir igjen etter at mikroorganismene har forsvunnet og
som utgjør en risiko for menneskers eller dyrs helse og/eller miljøet

Følgende prøver skal utleveres på anmodning:

i) prøver av preparatet,

ii) prøver av den fabrikkframstilte mikroorganismen,

iii) analysestandarder for den rene mikroorganismen,

iv) analysestandarder for relevante metabolitter og alle andre bestanddeler som omfattes av definisjonen av
rester,

v) prøver av referansestoffer for relevante urenheter, dersom de er tilgjengelige.

5.1. Metoder for analyse av preparatet

— Metoder for å identifisere og bestemme mikroorganismeinnholdet i preparatet skal beskrives i sin helhet.
Dersom preparatet inneholder flere forskjellige mikroorganismer, bør det framlegges en metode som
gjør det mulig å identifisere og bestemme hver enkelt organisme. 

— Metoder for å sikre regelmessig kontroll av sluttproduktet (preparatet), slik at det kan fastslås at det ikke
inneholder andre organismer enn angitt, og for å kunne garantere produktets ensartethet.

— Metoder for å identifisere eventuelle forurensende organismer i preparatet.

— Metoder for bestemmelse av mikroorganismens lagringsstabilitet og holdbarhetstid må framlegges.

5.2. Metoder for bestemmelse og kvantifisering av rester

Analysemetoder for bestemmelse av rester som definert i vedlegg II del B avsnitt 4 nr. 4.2 må framlegges, med
mindre det blir godtgjort at opplysningene som allerede er framlagt i henhold til kravene i vedlegg II avsnitt 4
nr. 4.2., er tilstrekkelige.

6. DATA OM VIRKNING

Bestemmelser om data om virkning er allerede vedtatt ved kommisjonsdirektiv 93/71/EØF(4).

7. VIRKNINGER PÅ MENNESKEHELSEN

For å sikre en korrekt vurdering av preparatenes giftighet, herunder sykdomsframkallende evne og smitteevne,
bør det foreligge tilstrekkelig omfattende opplysninger om mikroorganismens akutte giftighet og dens evne til
å framkalle irritasjon og allergi. Om mulig bør det framlegges ytterligere opplysninger om mikroorganismens
giftvirkning, toksikologiske profil og alle andre kjente toksikologiske aspekter. Det skal legges særlig vekt på
hjelpestoffene.

Når det utføres toksikologiske undersøkelser, skal alle tegn på infeksjon eller sykdomsframkallende evne
noteres. Toksikologiske undersøkelser bør omfatte undersøkelser om utskilling. 

I forbindelse med den virkning urenheter og andre bestanddeler kan ha på den toksikologiske atferden, er det
viktig at det for hver undersøkelse framlegges en utførlig beskrivelse (spesifikasjon) av det anvendte
materialet. Det skal gjennomføres forsøk med det plantefarmasøytiske produktet som det søkes om
godkjenning for. Særlig må det være helt klart at den mikroorganismen som er brukt i preparatet, og forholdene
den ble dyrket under, er de samme som mikroorganismen og dyrkingsforholdene det ble framlagt opplysninger
og data om i henhold til vedlegg II del B.

Det plantefarmasøytiske produktet skal undersøkes i flere trinn. 
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(5) EFT L 383 av 29.12.1992, s. 113.

7.1. Grunnleggende undersøkelser om akutt giftighet

Undersøkelsene, dataene og opplysningene som skal framlegges og vurderes, må være tilstrekkelig omfattende
til at virkningene etter en enkelt eksponering for det plantefarmasøytiske produktet kan påvises, og særlig til
at følgende kan fastslås eller angis:

— det plantefarmasøytiske produktets giftighet,

— det plantefarmasøytiske produktets giftighet i forhold til mikroorganismen,

— virkningenes forløp over tid og deres kjennetegn, med fullstendige opplysninger om atferdsendringer og
mulige makropatologiske funn ved obduksjon,

— om mulig, den toksiske virkemåten, og

— den relative faren forbundet med de forskjellige opptaksveiene.

Selv om det må legges størst vekt på å bestemme giftvirkningen, må opplysningene som er framskaffet, også
gjøre det mulig å klassifisere det plantefarmasøytiske produktet i samsvar med direktiv 78/631/EØF.
Opplysninger framskaffet gjennom forsøk vedrørende akutt giftighet er av særlig betydning ved vurdering av
farer som kan oppstå ved en ulykke.

7.1.1. Akutt oral giftighet

Forhold som krever forsøk

Akutt oral giftighet skal alltid undersøkes ved forsøk, med mindre søkeren kan godtgjøre til vedkommende
myndighets fulle tilfredshet at artikkel 3 nr. 2 i direktiv 78/631/EØF kan påberopes. 

Retningslinje for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B.1 eller B.1 bis i kommisjonsdirektiv 92/69/EØF(5).

7.1.2. Akutt giftighet ved innånding

Forsøkets formål

Forsøket skal vise det plantefarmasøytiske produktets giftighet ved innånding for rotter.

Forhold som krever forsøk

Forsøket må utføres dersom det plantefarmasøytiske produktet

— skal brukes i tåkesprøyte,

— er en aerosol,

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

— skal brukes fra fly i tilfeller der eksponering ved innånding er mulig,

— skal brukes på en måte som gjør at det produserer en betydelig andel av partikler med diameter < 50
mikrometer (> 1 % på vektbasis),

— inneholder en flyktig bestanddel som utgjør over 10 %.

Retningslinje for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B.2 i direktiv 92/69/EØF.
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7.1.3. 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 påberopes.

Retningslinje for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B.3 i direktiv 92/69/EØF.

7.2. Tilleggsundersøkelser om akutt giftighet

7.2.1. Hudirritasjon

Forsøkets formål

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 skal alltid bestemmes, unntatt når det
ikke antas å irritere huden, eller når det er påvist at mikroorganismen ikke framkaller hudirritasjon, eller når
det, som angitt i retningslinjene for forsøket, er sannsynlig at alvorlige virkninger på huden kan utelukkes.

Retningslinje for forsøket

Hudirritasjonen må bestemmes i samsvar med metode B.4 i direktiv 92/69/EØF.

7.2.2. 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 plantefarmasøytiske produktets evne til å framkalle øyeirritasjon må bestemmes når det foreligger
mistanke om at hjelpestoffene irriterer øynene, unntatt når mikroorganismen irriterer øynene eller når det, som
angitt i retningslinjene for forsøket, er sannsynlig at det kan oppstå alvorlige virkninger på øynene.

Retningslinje for forsøket

Øyeirritasjonen må bestemmes i samsvar med metode B.5 i direktiv 92/69/EØF.

7.2.3. Hudsensibilisering

Forsøkets formål

Forsøket skal gi tilstrekkelig omfattende opplysninger til at det plantefarmasøytiske produktets
hudsensibiliserende egenskaper kan vurderes.

Forhold som krever forsøk

Forsøket må utføres når det foreligger mistanke om at hjelpestoffene har hudsensibiliserende egenskaper, med
mindre det er godtgjort at mikroorganismen(e) eller hjelpestoffene har hudsensibiliserende egenskaper.
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(6) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. 
(7) EFT L 76 av 22.3.1991, s. 35.

Retningslinje for forsøket

Forsøket må utføres i samsvar med metode B.6 i direktiv 92/69/EØF.

7.3. Data om eksponering

Risikoen for dem som kommer i berøring med plantefarmasøytiske produkter (brukere, arbeidstakere, andre
personer i den umiddelbare nærhet), avhenger av det plantefarmasøytiske produktets fysiske, kjemiske og
toksikologiske egenskaper samt av produkttype (ufortynnet/fortynnet), preparattype, og av opptaksvei og
eksponeringsgrad og -tid. Det må framskaffes og framlegges tilstrekkelig omfattende opplysninger og data til
at det kan foretas en vurdering av omfanget av eksponeringen for det plantefarmasøytiske produktet som
sannsynligvis vil forekomme under de planlagte bruksvilkårene. 

Dersom det på bakgrunn av opplysningene framlagt om mikroorganismen i henhold til vedlegg II del B avsnitt
5 eller på bakgrunn av opplysninger om preparatet som er omhandlet i vedlegg III del B dette avsnitt framgår
at det er fare for opptak gjennom huden, kan det være nødvendig med ytterligere data om opptak gjennom
huden.

Resultatene fra overvåkingen av eksponering ved produksjon eller bruk av produktet skal framlegges. 

Opplysningene og dataene nevnt ovenfor skal utgjøre grunnlaget for valget av passende vernetiltak, blant annet
personlig verneutstyr for brukere og arbeidstakere, som skal angis på etiketten. 

7.4. Foreliggende toksikologiske data om ikke-aktive stoffer

For hvert hjelpestoff skal det framlegges en kopi av meldingen og sikkerhetsdatabladet innsendt i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(6) 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(7). Alle andre foreliggende opplysninger bør
framlegges.

7.5. Tilleggsundersøkelser med kombinasjoner av plantefarmasøytiske produkter

Forsøkets formål

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å utføre undersøkelsene nevnt i nr. 7.1-7.2.3 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 hjelpestoffer
blandet i sprøyteredskapets beholder. Beslutninger om behovet for tilleggsundersøkelser må treffes i det
enkelte tilfellet idet det tas hensyn til resultatene av undersøkelsene av akutt giftighet for de enkelte
plantefarmasøytiske produktene, muligheten for eksponering for kombinasjonen av de aktuelle produktene, og
foreliggende opplysninger eller praktisk erfaring med de aktuelle produktene eller lignende produkter.

7.6. Oppsummering og vurdering av helsemessige virkninger

Et sammendrag av alle data og opplysninger framskaffet i henhold til nr. 7.1-7.5 må framlegges. Det skal
inneholde en detaljert og kritisk vurdering av nevnte data på grunnlag av relevante kriterier og retningslinjer
for vurdering og beslutningstaking, med særlig henvisning til potensiell eller faktisk risiko for mennesker og
dyr samt til datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet.

8. RESTER I ELLER PÅ BEHANDLEDE PRODUKTER, NÆRINGSMIDLER OG FÔR

Bestemmelsene i vedlegg II del B avsnitt 6 får anvendelse. De opplysninger som kreves i henhold til dette
avsnitt, må framlegges, unntatt dersom det på bakgrunn av foreliggende data om mikroorganismen er mulig å
ekstrapolere hvordan rester av det plantefarmasøytiske produktet vil oppføre seg. Særlig oppmerksomhet skal
rettes mot hvordan rester av mikroorganismen og dens metabolitter påvirkes av de andre bestanddelene i
preparatet.
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9. SKJEBNE OG ATFERD I MILJØET

Bestemmelsene i vedlegg II del B avsnitt 7 får anvendelse. De opplysninger som kreves i henhold til dette
avsnitt, skal framlegges, med mindre det er mulig å ekstrapolere det plantefarmasøytiske produktets skjebne
og atferd i miljøet på bakgrunn av dataene omhandlet i vedlegg II del B avsnitt 7.

10. VIRKNINGER PÅ ORGANISMER UTENFOR MÅLGRUPPEN

Innledning

i) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysninger om mikroorganismen(e), være tilstrekkelig
omfattende til at det kan foretas en vurdering av det plantefarmasøytiske produktets virkninger på arter
utenfor målgruppen (flora og fauna) under de foreslåtte bruksvilkår. Virkningen kan skyldes én enkelt,
langvarig eller gjentatt eksponering, og kan være reversibel eller irreversibel.

ii) Valget av egnede organismer utenfor målgruppen for undersøkelser av miljøvirkningene skal være basert
på opplysninger om mikroorganismen, som fastsatt i vedlegg II del B, og på opplysninger om
hjelpestoffer og andre bestanddeler, i samsvar med avsnitt 1-9 i dette vedlegg. Disse kunnskapene gjør
det mulig å velge egnede testorganismer, f.eks. organismer som er nær beslektet med organismen i
målgruppen.

iii) De framlagte opplysningene om det plantefarmasøytiske produktet skal, sammen med andre relevante
opplysninger samt de opplysninger som oppgis om mikroorganismen, særlig være tilstrekkelig
omfattende til at det kan

— fastlegges hvilke faresymboler, fareangivelser og relevante risiko- og sikkerhetssetninger for vern
av miljøet som skal påføres emballasjen (beholderne),

— foretas en vurdering av korttids- eller langtidsrisiko for arter utenfor målgruppen (populasjoner,
samfunn og prosesser, alt etter hva som er hensiktsmessig),

— tas en beslutning om hvorvidt det er nødvendig med særlige forholdsregler for å beskytte arter
utenfor målgruppen.

iv) Alle potensielle skadevirkninger som blir påvist under rutineundersøkelser om miljøvirkninger, skal
rapporteres. Det skal også gjennomføres og rapporteres om tilleggsundersøkelser som kan være
nødvendige for å finne ut hvilke virkemåter som gjør seg gjeldende, samt for å vurdere betydningen av
disse virkningene.

v) Vanligvis vil mange av dataene om virkning på arter utenfor målgruppen som kreves for godkjenning av
plantefarmasøytiske produkter, være framlagt og vurdert med henblikk på oppføring av
mikroorganismen(e) i vedlegg I.

vi) Dersom det er nødvendig med eksponeringsdata for å avgjøre om en undersøkelse skal utføres, skal det
benyttes data framskaffet i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III del B avsnitt 9.

Ved vurderingen av organismers eksponering skal det tas hensyn til alle relevante opplysninger om det
plantefarmasøytiske produktet og om mikroorganismen. Dersom det er behov for det, skal parameterne
fastsatt i dette avsnitt benyttes. Dersom det framgår av tilgjengelige data at det plantefarmasøytiske
produktet har sterkere virkning enn mikroorganismen, skal dataene om virkningene av det
plantefarmasøytiske produktet på organismer utenfor målgruppen benyttes ved beregningen av viktige
tall for forholdet mellom giftighet og eksponering.

vii) For å gjøre det lettere å vurdere betydningen av forsøksresultatene, bør det om mulig benyttes samme
stamme for alle relevante arter i de forskjellige undersøkelsene av virkninger på organismer utenfor
målgruppen.

10.1. Virkninger på fugler

Dersom det ikke er mulig å forutsi det plantefarmasøytiske produktets virkninger på grunnlag av tilgjengelige
data for mikroorganismen, skal opplysningene framlagt i henhold til vedlegg II del B avsnitt 8 nr. 8.1
rapporteres, med mindre det kan godtgjøres at fugler sannsynligvis ikke vil bli eksponert. 
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10.2. Virkninger på vannorganismer

Dersom det ikke er mulig å forutsi det plantefarmasøytiske produktets virkninger på grunnlag av tilgjengelige
data for mikroorganismen, skal opplysningene framlagt i henhold til vedlegg II del B avsnitt 8 nr. 8.2
rapporteres, med mindre det kan godtgjøres at vannorganismer sannsynligvis ikke vil bli eksponert.

10.3. Virkninger på bier

Dersom det ikke er mulig å forutsi det plantefarmasøytiske produktets virkninger på grunnlag av tilgjengelige
data for mikroorganismen, skal opplysningene framlagt i henhold til vedlegg II del B avsnitt 8 nr. 8.3
rapporteres, med mindre det kan godtgjøres at bier sannsynligvis ikke vil bli eksponert.

10.4. Virkninger på andre leddyr enn bier

Dersom det ikke er mulig å forutsi det plantefarmasøytiske produktets virkninger på grunnlag av tilgjengelige
data for mikroorganismen, skal opplysningene framlagt i henhold til vedlegg II del B avsnitt 8 nr. 8.4
rapporteres, med mindre det kan godtgjøres at leddyr som ikke er bier, sannsynligvis ikke vil bli eksponert.

10.5. Virkninger på meitemark

Dersom det ikke er mulig å forutsi det plantefarmasøytiske produktets virkninger på grunnlag av tilgjengelige
data for mikroorganismen, skal opplysningene framlagt i henhold til vedlegg II del B avsnitt 8 nr. 8.5
rapporteres, med mindre det kan godtgjøres at meitemark sannsynligvis ikke vil bli eksponert.

10.6. Virkninger på mikroorganismer i jorden

Dersom det ikke er mulig å forutsi det plantefarmasøytiske produktets virkninger på grunnlag av tilgjengelige
data for mikroorganismen, skal opplysningene framlagt i henhold til vedlegg II del B avsnitt 8 nr. 8.6
rapporteres, med mindre det kan godtgjøres at mikroorganismer i jorden utenfor målgruppen sannsynligvis
ikke vil bli eksponert.

10.7. Tilleggsundersøkelser

Det kreves en ekspertuttalelse for å avgjøre om det er nødvendig med tilleggsundersøkelser. Beslutningen skal
ta hensyn til de tilgjengelige opplysninger i dette og andre avsnitt, særlig opplysninger om mikroorganismens
spesifisitet og forventet eksponering. Nyttige opplysninger kan også innhentes fra observasjoner i forbindelse
med forsøk med sikte på å kartlegge virkninger. 

Det bør rettes særlig oppmerksomhet mot mulige virkninger på naturlig forekommende og utsatte organismer
som brukes i integrert plantevern. Særlig skal produktets forenlighet med integrert plantevern tas med i
betraktningen.

Tilleggsundersøkelsene kan omfatte undersøkelser av andre planter eller undersøkelser på et høyere nivå, f.eks.
undersøkelser av utvalgte organismer utenfor målgruppen.

Søkeren skal innhente forhåndssamtykke fra vedkommende myndigheter for den type undersøkelse som skal
gjennomføres.

11. OPPSUMMERING OG VURDERING AV MILJØVIRKNINGER

Det bør foretas en oppsummering og vurdering av alle data knyttet til miljøvirkningene i samsvar med de
retningslinjer vedkommende myndigheter i medlemsstatene har utarbeidet om formatet for slike
oppsummeringer og vurderinger. Dokumentet bør omfatte en detaljert og kritisk vurdering av nevnte data på
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grunnlag av relevante kriterier og retningslinjer for vurdering og beslutningstaking, med særlig henvisning til
potensiell eller faktisk risiko for miljøet og for arter utenfor målgruppen, samt til datagrunnlagets omfang,
kvalitet og pålitelighet. Særlig bør følgende emner behandles:

— prognoser om spredning og skjebne i miljøet, og det tilsvarende tidsforløp,

— identifikasjon av arter og populasjoner utenfor målgruppen som kan være i faresonen, og prognoser om
omfanget av deres potensielle eksponering, 

— fastlegging av hvilke forholdsregler som bør tas for å unngå eller begrense mest mulig forurensningen
av miljøet og for å beskytte arter utenfor målgruppen.»
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