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EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 5/2000 av 4. februar 2000(1).

2) Kommisjonsdirektiv 1999/11/EF av 8. mars 1999 om
tilpasning til den tekniske utvikling av prinsippene for
god laboratoriepraksis som definert i rådsdirektiv
87/18/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om
bruk av prinsippene for god laboratoriepraksis og
kontroll av deres bruk ved forsøk med kjemiske stoffer(2)
skal innlemmes i avtalen.

3) Kommisjonsdirektiv 1999/12/EF av 8. mars 1999 om
annen tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegget til
rådsdirektiv 88/320/EØF om tilsyn og kontroll med god
laboratoriepraksis (GLP)(3) skal innlemmes i avtalen. 

4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/33/EF av 10.
mai 1999 om endring av rådsdirektiv 67/548/EØF med
hensyn til merking av visse farlige stoffer i Østerrike og
Sverige(4) skal innlemmes i avtalen.

5) Kommisjonsdirektiv 1999/73/EF av 19. juli 1999 om
oppføring av et aktivt stoff (spiroksamin) i vedlegg I til
rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plante-
farmasøytiske produkter(5) skal innlemmes i avtalen.

6) Kommisjonsdirektiv 1999/80/EF av 28. juli 1999 om
oppføring av et aktivt stoff (azimsulfuron) i vedlegg I til
rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plante-
farmasøytiske produkter(6) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

1. I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 1 (rådsdirektiv
67/548/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 L 0033: Europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/33/EF av 10. mai 1999 (EFT L 199 av
30.7.1999, s. 57)».

2. I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 8 (rådsdirektiv
87/18/EØF) tilføyes følgende:

«, endret ved:

– 399 L 0011: Kommisjonsdirektiv 1999/11/EF av 8.
mars 1999 (EFT L 77 av 23.3.1999, s. 8)».

3. I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 9 (rådsdirektiv
88/320/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

«– 399 L 0012: Kommisjonsdirektiv 1999/12/EF av 8.
mars 1999 (EFT L 77 av 23.3.1999, s. 22)».

4. I avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12a (rådsdirektiv
91/414/EØF) skal nye strekpunkter lyde:

«– 399 L 0073: Kommisjonsdirektiv 1999/73/EF av 19.
juli 1999 (EFT L 206 av 5.8.1999, s. 16),

– 399 L 0080: Kommisjonsdirektiv 1999/80/EF av 28.
juli 1999 (EFT L 210 av 10.8.1999, s. 13)».

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 1999/11/EF, 1999/12/EF,
1999/73/EF og 1999/80/EF og europaparlaments- og
rådsdirektiv 1999/33/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme
gyldighet.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 19/2000

av 25. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering)

(1) EFT L 103 av 12.4.2001, s. 9, og EØS-tillegget til EFT nr. 20 av 12.4.2001,

s. 73.

(2) EFT L 77 av 23.3.1999, s. 8.

(3) EFT L 77 av 23.3.1999, s. 22.

(4) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 57.

(5) EFT L 206 av 5.8.1999, s. 16.

(6) EFT L 210 av 10.8.1999, s. 13.
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(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 26. februar 2000, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens
artikkel 103 nr. 1(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 77 av 23.3.1999, s. 8, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2000 av 25. februar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 15 av 17.1.1987, s. 29.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 87/18/EØF av 18. desember
1986 om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av
prinsippene for god laboratoriepraksis og kontroll av deres
bruk ved prøving av kjemiske stoffer(1), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP) nevnt i direktiv
87/18/EØF er blitt endret ved OECD-rådsvedtak
[C(97)186(Final)].

Det er nødvendig å tilpasse henvisningen til prinsippene for
god laboratoriepraksis som oppført i direktiv 87/18/EØF for å
ta hensyn til disse endringene og å lette en ensartet fortolkning
og anvendelse av disse prinsippene, ved å kunngjøre den fulle
ordlyd i de reviderte prinsipper for god laboratoriepraksis.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av direktiver
om fjerning av tekniske handelshindringer på området farlige
stoffer og preparater –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Artikkel 1 nr. 1 i direktiv 87/18/EØF skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak
for å sikre at laboratorier som utfører forsøk med
kjemiske produkter i samsvar med direktiv 67/548/EØF,
overholder prinsippene for god laboratoriepraksis fastsatt
i vedlegget til dette direktiv.»

Artikkel 2

Vedlegget til dette direktiv tilføyes som vedlegg til direktiv
87/18/EØF.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 1999 vedta de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, og umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. 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 er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. mars 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/11/EF

av 8. mars 1999

om tilpasning til den tekniske utvikling av prinsippene for god laboratoriepraksis som
definert i rådsdirektiv 87/18/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av

prinsippene for god laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved forsøk med 
kjemiske stoffer(*)



VEDLEGG

OECD-PRINSIPPENE FOR GOD LABORATORIEPRAKSIS (GLP)

Innhold

Del I

INNLEDNING

Forord

1. Virkeområde

2. Definisjoner av faguttrykk
2.1. God laboratoriepraksis
2.2. Faguttrykk vedrørende organiseringen av forsøkslaboratorier
2.3. Faguttrykk vedrørende ikke-kliniske helse- og miljørelaterte sikkerhetsforsøk
2.4. Faguttrykk vedrørende forsøkssubstansen

Del II

PRINSIPPER FOR GOD LABORATORIEPRAKSIS

1. Organisering av forsøkslaboratoriet og personale
1.1. Laboratorieledelsens ansvarsområde
1.2. Forsøkslederens ansvarsområde
1.3. Delforsøkslederens ansvarsområde
1.4. Forsøkspersonalets ansvarsområde

2. Kvalitetssikringsprogram
2.1. Generelt
2.2. Kvalitetssikringspersonalets ansvarsområde

3. Forsøkslaboratoriet
3.1. Generelt
3.2. Anlegg/innretninger vedrørende forsøkssystemet
3.3. Anlegg/innretninger vedrørende håndteringen av forsøks- og referansesubstanser
3.4. Arkivlokaler
3.5. Avfallshåndtering

4. Apparater, materialer og reagenser

5. Forsøkssystemer
5.1. Fysiske og kjemiske
5.2. Biologiske

6. Forsøks- og referansesubstanser
6.1. Mottak, håndtering, prøvetaking og lagring
6.2. Karakterisering

7. Standard arbeidsbeskrivelser

8. Utføring av forsøket
8.1. Forsøksplan
8.2. Forsøksplanens innhold
8.3. Utføring av forsøket

9. Rapportering av forsøksresultater
9.1. Generelt
9.2. Sluttrapportens innhold

10. Arkivering og oppbevaring av fortegnelser og materialer
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D e l  I

INNLEDNING

Forord

De offentlige myndigheter og industrien er opptatt av kvaliteten på ikke-kliniske helse- og miljørelaterte
sikkerhetsforsøk, som ligger til grunn for risikovurderinger. Medlemsstatene i OECD har derfor fastsatt
kriterier for utføringen av slike forsøk.

For å unngå ulike gjennomføringsregler, noe som kan være til hinder for internasjonal handel med
kjemikalier, har medlemsstatene i OECD etterstrebet internasjonal harmonisering av forsøksmetoder og
god laboratoriepraksis. En internasjonal ekspertgruppe, opprettet under det særskilte programmet for
kontroll med kjemikalier, utviklet i 1979 og 1980 «OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis» (GLP)
på grunnlag av felles styringsmessig og vitenskapelig praksis og erfaring fra en rekke nasjonale og
internasjonale kilder. Disse GLP-prinsippene ble vedtatt av OECD-rådet i 1981, i form av et vedlegg til
rådsvedtak om gjensidig godkjenning av data ved vurdering av kjemikalier [C(81)30(Final)].

I 1995 og 1996 ble det opprettet en ny gruppe for å revidere og ajourføre prinsippene. Dette dokument er
resultatet av den enighet som ble oppnådd i gruppen. Det opphever og erstatter de opprinnelige prinsippene
som ble vedtatt i 1981.

Målet for disse prinsippene for god laboratoriepraksis er å fremme kvaliteten av forsøksdata. Forsøksdata
av sammenlignbar kvalitet danner grunnlaget for gjensidig godkjenning av data mellom statene. Dersom
de enkelte stater kan ha tillit til forsøksdata oppnådd i andre stater, kan gjentakelse av forsøk unngås og
det kan spares tid og ressurser. Anvendelsen av disse prinsipper bør bidra til å unngå at det skapes tekniske
handelshindringer, og ytterligere bedre vernet av menneskers helse og miljøet.

1. Virkeområde

Disse prinsipper for god laboratoriepraksis får anvendelse på ikke-kliniske sikkerhetsforsøk med
forsøkssubstanser som forekommer i farmasøytiske produkter, plantevernmidler, kosmetiske produkter,
veterinærpreparater, tilsetningsstoffer i næringsmidler og fôr samt industrikjemikalier. Disse forsøks-
substansene er ofte syntetiske kjemikalier, men de kan også være av naturlig eller biologisk opprinnelse, og
i visse tilfeller være levende organismer. Målet med å undersøke disse forsøkssubstansene er å framskaffe
data om deres egenskaper og/eller deres sikkerhet med hensyn til menneskers helse og/eller miljøet.

Ikke-kliniske helse- og miljøsikkerhetsforsøk omfattet av prinsippene for god laboratoriepraksis omfatter
laboratoriearbeid, arbeid i veksthus og feltarbeid.

Med mindre det er fastsatt uttrykkelige unntak i den nasjonale lovgivning, får disse prinsipper for god
laboratoriepraksis anvendelse på alle ikke-kliniske helse- og miljøsikkerhetsforsøk som etter reglene
kreves til registrering eller godkjenning av legemidler, plantevernmidler, tilsetningsstoffer i næringsmidler
eller fôr, kosmetikk, veterinærpreparater og lignende produkter samt til regulering av industrikjemikalier.

2. Definisjoner av faguttrykk

2.1. God laboratoriepraksis

Med «god laboratoriepraksis (GLP)» menes et kvalitetssikringssystem som omfatter organisatoriske
forhold og vilkår for hvordan ikke-kliniske helse- og miljøsikkerhetsforsøk skal planlegges, utføres,
overvåkes, registreres, arkiveres og rapporteres.

2.2. Faguttrykk vedrørende organiseringen av forsøkslaboratorier

1. Med «forsøkslaboratorium» menes de personer, lokaler og det utstyr som er nødvendig for å
utføre ikke-kliniske helse- og miljøsikkerhetsforsøk. For forsøk som utføres på flere steder,
menes med «forsøkslaboratorium» det sted der forsøkslederen befinner seg og alle enkelt-
stående forsøkssteder som hver for seg eller samlet kan betraktes som forsøkslaboratorier.

2. Med «forsøkssted» menes det/de sted(er) der én eller flere faser av forsøket utføres.



3. Med «laboratorieledelse» menes den/de person(er) som har myndighet og formelt ansvar for
organiseringen og driften av forsøkslaboratoriet i samsvar med disse prinsipper for god
laboratoriepraksis.

4. Med «ledelse for forsøksstedet» (dersom en slik er oppnevnt) menes den/de person(er) som
skal sikre at én eller flere av de forsøksfaser som vedkommende er ansvarlig for, utføres i
samsvar med disse prinsipper for god laboratoriepraksis.

5. Med «oppdragsgiver» menes den juridiske person som bestiller, støtter og/eller framlegger et
ikke-klinisk helse- og miljøsikkerhetsforsøk.

6. Med «forsøksleder» menes den person som har ansvaret for den fulle gjennomføringen av et
ikke-klinisk helse- og miljøsikkerhetsforsøk.

7. Med «delforsøksleder» menes en person som ved forsøk som utføres på flere steder, opptrer på
vegne av forsøkslederen og har et fastlagt ansvar for de faser av forsøket som vedkommende
har fått delegert. Forsøkslederens hovedansvar for den fulle utføringen av forsøket kan ikke
delegeres til én eller flere delforsøksledere; dette omfatter godkjenning av forsøksplanen og
endringer av den, godkjenning av sluttrapporten og sikring av at alle relevante prinsipper for
god laboratoriepraksis er fulgt.

8. Med «kvalitetssikringsprogram» menes et definert system, herunder personale, som er
uavhengig av utføringen av forsøket og har som mål å sikre overfor laboratorieledelsen at
prinsippene for god laboratoriepraksis er fulgt.

9. Med «standard arbeidsbeskrivelser» menes dokumenterte framgangsmåter som beskriver
utførelsen av forsøk eller arbeidsoppgaver som normalt ikke er oppgitt i detalj i forsøksplanen
eller retningslinjene for forsøket.

10. Med «hovedplan» menes et samlet sett opplysninger som brukes som støtte ved vurdering av
arbeidsbyrden og oppfølging av forsøk som er utført ved et forsøkslaboratorium.

2.3. Faguttrykk vedrørende ikke-kliniske helse- og miljørelaterte sikkerhetsforsøk

1. Med «ikke-klinisk helse- og miljørelatert sikkerhetsforsøk», heretter kalt «forsøk», menes et
eksperiment eller et sett av eksperimenter der en forsøkssubstans undersøkes i et laboratorium
eller i miljøet med sikte på å framskaffe data om substansens egenskaper og/eller sikkerhet, og
hvis resultater er beregnet på framlegging for vedkommende reguleringsmyndigheter.

2. Med «korttidsforsøk» menes et forsøk av kort varighet utført ved hjelp av vidt utbredte
rutineteknikker.

3. Med «forsøksplan» menes et dokument som fastlegger målene for og den eksperimentelle
utforming for avviklingen av forsøket, med alle eventuelle endringer.

4. Med «endring av forsøksplanen» menes en tilsiktet forandring av forsøksplanen etter datoen for
påbegynnelse av forsøket.

5. Med «avvik fra forsøksplanen» menes en utilsiktet forandring av forsøksplanen etter datoen for
påbegynnelse av forsøket.

6. Med «forsøkssystem» menes ethvert biologisk, kjemisk eller fysisk system, eller en
kombinasjon av disse, som benyttes i et forsøk.

7. Med «rådata» menes alle opprinnelige laboratoriefortegnelser og all -dokumentasjon, eller bekreftede
kopier av slike, som er resultatet av de opprinnelige observasjonene og aktivitetene forbundet med
forsøket. Rådata kan også omfatte f.eks. fotografier, mikrofilm- eller mikrofichekopier, medier som
kan avleses elektronisk, dikterte observasjoner, registrerte data fra automatiske instrumenter eller
ethvert annet datalagringsmedium som er anerkjent som en sikker datalagringsform i et tidsrom som
angitt i del 10 nedenfor.

8. Med «prøve» menes ethvert materiale som tas ut fra et forsøkssystem til undersøkelse, analyse
eller oppbevaring.

9. Med «dato for påbegynnelse av den eksperimentelle fase» menes den dato da de første forsøks-
spesifikke data innsamles.

12.4.2001 Nr. 20/191EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



10. Med «dato for avslutning av den eksperimentelle fase» menes den dato da de siste data fra forsøket
innsamles.

11. Med «dato for påbegynnelse av forsøket» menes den dato da forsøkslederen undertegner
forsøksplanen.

12. Med «dato for avslutning av forsøket» menes den dato da forsøkslederen undertegner sluttrapporten.

2.4. Faguttrykk vedrørende forsøkssubstansen

1. Med «forsøkssubstans» menes det emne eller stoff som er gjenstand for forsøket.

2. Med «referansesubstans» (kontrollsubstans) menes det emne eller stoff som brukes som
grunnlag for sammenligning med forsøkssubstansen.

3. Med «parti» menes en bestemt mengde av en forsøkssubstans eller referansesubstans som
framstilles under en klart definert produksjonssyklus på en slik måte at det kan forventes å være
ensartet og betegnes som sådan.

4. Med «bærer» menes enhver agens som brukes som bærestoff til å blande, dispergere eller løse
opp forsøkssubstansen eller referansesubstansen for å lette behandlingen og/eller anvendelsen
av det i forsøkssystemet.

D e l  I I

PRINSIPPER FOR GOD LABORATORIEPRAKSIS

1. Forsøkslaboratoriets organisering og personale

1.1. Laboratorieledelsens ansvarsområde

1. Ledelsen ved hvert enkelt forsøkslaboratorium skal sikre at disse prinsipper for god laboratorie-
praksis følges ved laboratoriet.

2. Som et minstekrav skal ledelsen

a) sikre at det foreligger en oversikt over de(n) laboratoriemedarbeider(e) ved forsøkslabora-
toriet som oppfyller lederansvaret som definert i disse prinsipper for god laboratoriepraksis,

b) sikre at et tilstrekkelig antall kvalifiserte personer, hensiktsmessige lokaler, utstyr og
materialer er tilgjengelig for å kunne utføre forsøket til riktig tid og på riktig måte,

c) sikre at det føres et register over kvalifikasjoner, utdanning, praksis og stillingsbeskrivelse
for alt teknisk og vitenskapelig personale,

d) sikre at personalet har en klar forståelse av de oppgaver det skal utføre, og eventuelt sørge
for opplæring til disse oppgavene,

e) sikre at hensiktsmessige og teknisk gyldige standard arbeidsbeskrivelser innføres og følges,
og godkjenne alle nye og reviderte standard arbeidsbeskrivelser,

f) sikre at det foreligger et kvalitetssikringsprogram med tilknyttede medarbeidere, og at ansvaret
for kvalitetssikringen ivaretas i samsvar med disse prinsipper for god laboratoriepraksis,

g) sikre at ledelsen utpeker for hvert forsøk en medarbeider med egnede kvalifikasjoner og egnet
opplæring og praksis som forsøksleder, før forsøket innledes. Utskiftning av en forsøksleder
skal skje i samsvar med fastsatte framgangsmåter og utskiftningen skal dokumenteres,

h) sikre at det for forsøk som utføres på flere steder, eventuelt utpekes en medarbeider med
egnede kvalifikasjoner og egnet opplæring og erfaring som delforsøksleder til å føre tilsyn
med de(n) delegerte fase(r) av forsøket.Utskiftning av en forsøksleder skal skje i samsvar
med fastsatte framgangsmåter og utskiftningen skal dokumenteres,

i) sikre at forsøksplanen godkjennes skriftlig av forsøkslederen,

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 20/192 12.4.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



j) sikre at forsøkslederen har gjort den godkjente forsøksplanen tilgjengelig for kvalitetssikrings-
personalet,

k) sikre at alle standard arbeidsbeskrivelser arkiveres kronologisk,

l) sikre at det utpekes en person som ansvarlig for arkivet,

m) sikre at hovedplanen ajourføres,

n) sikre at leveranser til forsøkslaboratoriet oppfyller de krav som er nødvendige for at de skal
kunne brukes i et forsøk,

o) sikre at det for forsøk som utføres flere steder, foreligger klare kommunikasjonslinjer
mellom forsøkslederen, delforsøksledere(n), kvalitetssikringsprogrammet (-programmene)
og forsøkspersonalet,

p) sikre at forsøks- og referansesubstanser er hensiktsmessig karakterisert,

q) innføre prosedyrer for å sikre at databehandlingssystemene er egnet for det planlagte
formål, og at de valideres, brukes og vedlikeholdes i samsvar med disse prinsipper for god
laboratoriepraksis.

3. Dersom én eller flere faser i et forsøk er utført på et forsøkssted, har forsøksstedets ledelse
(dersom en slik er oppnevnt) ansvaret for oppgavene nevnt ovenfor, med følgende unntak:
1.1.2. g), i), j) og o).

1.2. Forsøkslederens ansvarsområde

1. Forsøkslederen er eneansvarlig for kontrollen med forsøket og har det overordnede ansvar for
utføringen av forsøket og for sluttrapporten.

2. Ansvarsområdet omfatter, men er ikke begrenset til, følgende funksjoner. Forsøkslederen skal

a) godkjenne forsøksplanen og alle endringer av den med datert underskrift,

b) sikre at kvalitetssikringspersonalet får kopi av forsøksplanen og alle endringer av den til
riktig tid, og kommunisere på en effektiv måte med kvalitetssikringspersonalet som
påkrevd ved utføringen av forsøket,

c) sikre at forsøksplaner og endringer av den samt standard arbeidsbeskrivelser er
tilgjengelige for forsøkspersonalet,

d) sikre at eventuelle delforsøkslederes rolle samt alt forsøksutstyr og alle forsøkssteder som
er benyttet ved utføringen av forsøket, identifiseres og defineres i forsøksplanen og
sluttrapporten for forsøk som utføres på flere steder,

e) sikre at prosedyrene beskrevet i forsøksplanen følges, og evaluere og dokumentere
konsekvensene av eventuelle endringer av forsøksplanen for forsøkets integritet og kvalitet, og
om nødvendig treffe korrigerende tiltak; påvise avvik fra standard arbeidsbeskrivelser ved
utføringen av forsøket,

f) sikre at alle rådata som er framkommet, fullt ut dokumenteres og registreres,

g) sikre at alle databehandlingssystemer som brukes i forsøket, er blitt validert,

h) undertegne og datere sluttrapporten for å vise at vedkommende påtar seg ansvaret for
dataenes gyldighet samt for å angi i hvilken grad forsøket er i samsvar med disse prinsipper
for god laboratoriepraksis,

i) sikre at forsøksplanen, sluttrapporten, rådata og støttemateriale arkiveres etter at forsøket
er utført (og avsluttet).

1.3. Delforsøkslederens ansvarsområde

Delforsøkslederen skal sikre at de delegerte faser av forsøket utføres i samsvar med gjeldende
prinsipper for god laboratoriepraksis.
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1.4. Forsøkspersonalets ansvarsområde

1. Alt personale som deltar i utføringen av forsøket, må være godt informert om de deler av
prinsippene for god laboratoriepraksis som får anvendelse på dets medvirkning i forsøket.

2. Forsøkspersonalet skal ha tilgang til forsøksplanen og de standard arbeidsbeskrivelser som får
anvendelse på dets medvirkning i forsøket. Personalet har ansvar for å følge instruksjonene i
disse dokumentene. Eventuelle avvik fra instruksjonene skal dokumenteres og formidles direkte
til forsøkslederen og/eller eventuelt delforsøkslederen (-lederne).

3. Forsøkspersonalet har ansvaret for å registrere rådata raskt og nøyaktig i samsvar med disse
prinsipper for god laboratoriepraksis, og det har ansvar for kvaliteten av de data det registrerer.

4. Forsøkspersonalet skal treffe forebyggende helsetiltak for å minimalisere den risiko det utsettes
for og sikre forsøkets integritet. Personalet skal opplyse rette vedkommende om helsemessige
eller medisinske forhold det kjenner til som kan ha relevans for forsøket, slik at det kan utelukkes
fra oppgaver der dets deltaking kan påvirke forsøket.

2. Kvalitetssikringsprogram

2.1. Generelt

1. Forsøkslaboratoriet skal ha et dokumentert kvalitetssikringsprogram som sikrer at de forsøk som
utføres, er i samsvar med disse prinsipper for god laboratoriepraksis.

2. Kvalitetssikringsprogrammet skal gjennomføres av én eller flere personer som er utpekt av og
som står direkte ansvarlige overfor ledelsen, og som har erfaring med forsøksmetodene.

3. Denne personen eller disse personene skal ikke delta i gjennomføringen av forsøket som
kvalitetssikres.

2.2. Kvalitetssikringspersonalets ansvarsområde

Kvalitetssikringspersonalets ansvarsområde omfatter, men er ikke begrenset til å

a) oppbevare kopier av alle godkjente forsøksplaner og standard arbeidsbeskrivelser i bruk ved
forsøkslaboratoriet, samt å ha tilgang på en ajourført kopi av hovedplanen,

b) kontrollere at forsøksplanen inneholder de nødvendige opplysninger for å være i samsvar med
disse prinsipper for god laboratoriepraksis. Denne kontrollen skal være dokumentert,

c) foreta inspeksjoner for å fastslå om forsøkene utføres i samsvar med disse prinsipper for god
laboratoriepraksis. Inspeksjonene skal også gjøre det klart om forsøksplaner og standard
arbeidsbeskrivelser er gjort tilgjengelige for forsøkspersonalet og om de følges.

Det kan foretas tre typer inspeksjoner som fastlagt i kvalitetssikringsprogrammets standard
arbeidsbeskrivelser:

– forsøksbaserte inspeksjoner,

– laboratoriebaserte inspeksjoner,

– prosessbaserte inspeksjoner.

Rapporter fra slike inspeksjoner skal oppbevares,

d) granske sluttrapportene for å bekrefte at metoder, prosedyrer og observasjoner er beskrevet nøyaktig
og fullstendig, og at de rapporterte resultater gjenspeiler rådataene fra forsøket nøyaktig og
fullstendig,

e) umiddelbart avlegge skriftlig rapport fra inspeksjonen til ledelsen og forsøkslederen og eventuelt
til delforsøkslederen eller delforsøkslederne og vedkommendes ledelse,

f) utarbeide og undertegne en erklæring som skal vedlegges sluttrapporten, som angir typen av og
datoen for de utførte inspeksjoner, herunder fasen(e) i det inspiserte forsøket og de datoer da
inspeksjonsresultatene ble rapporter til ledelsen, forsøkslederen og eventuelt delforsøkslederen
(-lederne). Denne erklæringen skal dessuten bekrefte at sluttrapporten gjenspeiler rådataene.
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3. Forsøkslaboratorier

3.1. Generelt

1. Forsøkslaboratoriet skal ha en egnet størrelse, utforming og beliggenhet, slik at kravene til
forsøket kan oppfylles og forstyrrelser som kan innvirke på forsøkets validitet, reduseres mest
mulig.

2. Forsøkslaboratoriet skal være slik utformet at de ulike aktiviteter er tilstrekkelig atskilt, så en
korrekt utførelse av hvert forsøk sikres.

3.2. Anlegg/innretninger vedrørende forsøkssystemet

1. Forsøkslaboratoriet skal ha et tilstrekkelig antall rom eller lokaler til å sikre atskillelse av
forsøkssystemer og inneslutning av enkeltstående prosjekter som omfatter bruk av stoffer eller
organismer som er kjent for å være eller mistenkes å være biologisk farlige.

2. Forsøkslaboratoriet skal disponere egnede rom eller lokaler til diagnostisering, behandling og
kontroll av sykdommer, slik at det sikres at forsøkssystemene ikke utsettes for en uakseptabel
grad av forringelse.

3. Forsøkslaboratoriet skal disponere rom eller lokaler til lagring av forsyninger og utstyr.
Lagringsrommene eller -lokalene skal være atskilt fra rom og lokaler der forsøkssystemene
befinner seg og de skal være tilstrekkelig sikret mot angrep fra skadedyr, smitte og/eller
kontaminering og/eller forringelse.

3.3. Anlegg/innretninger for håndteringen av forsøks- og referansesubstanser

1. For å forebygge kontaminering/smitte eller sammenblanding, skal det finnes rom eller lokaler til
mottak og oppbevaring av forsøks- og referansesubstanser som er atskilt fra rom og lokaler der
forsøkssubstanser blandes med en bærer.

2. Rom eller lokaler til lagring av forsøkssubstanser skal være atskilt fra rom og lokaler der
forsøkssystemene befinner seg. De skal være egnet til å bevare identitet, konsentrasjon, renhet
og stabilitet, og til å sikre forsvarlig lagring av farlige stoffer.

3.4. Arkivrom

Det skal være arkivrom til sikker lagring og gjenfinning av forsøksplaner, rådata, sluttrapporter,
prøver av forsøkssubstanser og andre prøver. Utformingen av arkivene og oppbevaringsforholdene
skal beskytte innholdet mot enhver utilsiktet forringelse.

3.5. Avfallshåndtering

Avfallshåndtering og -disponering skal utføres på en slik måte at det ikke bringer forsøkenes
integritet i fare. Dette innebærer at det sørges for egnede innsamlings- oppbevarings- og
disponeringsinnretninger samt dekontaminerings- og transportprosedyrer.

4. Utstyr, materialer og reagenser

1. Utstyr, herunder validerte databehandlingssystemer, som brukes til å frambringe, lagre og gjenfinne
data samt til kontroll av miljømessige faktorer av betydning for forsøket, skal være hensiktsmessig
plassert og ha en egnet utforming og tilstrekkelig kapasitet.

2. Utstyr som brukes i et forsøk skal regelmessig inspiseres, rengjøres, vedlikeholdes og kalibreres i
samsvar med standard arbeidsbeskrivelser. Det skal føres fortegnelser over disse aktivitetene.
Kalibrering skal, dersom det er relevant, kunne føres tilbake til nasjonale eller internasjonale
målestandarder.

3. Utstyr og materialer som brukes i et forsøk skal ikke ha negativ innvirkning på forsøkssystemene.
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4. Kjemikalier, reagenser og løsninger skal merkes med navn (eventuelt med konsentrasjon),
holdbarhetsdato og særskilte lagringsinstruksjoner. Opplysninger om opprinnelse, framstillingsdato
og stabilitet skal være tilgjengelige. Holdbarhetsdatoen kan forlenges på grunnlag av en dokumentert
evaluering eller analyse.

5. Forsøkssystemer

5.1. Fysiske og kjemiske

1. Utstyr som brukes til å framskaffe fysiske og kjemiske data skal være hensiktsmessig plassert og
ha en egnet utforming og tilstrekkelig kapasitet.

2. Fysiske og kjemiske forsøkssystemers integritet skal sikres.

5.2. Biologiske

1. Det skal etableres egnede forhold for lagring, plassering, håndtering og vedlikehold av
biologiske forsøkssystemer, slik at dataenes kvalitet sikres.

2. Nyankomne forsøkssystemer med dyr eller planter skal holdes isolert inntil deres helsetilstand er
blitt vurdert. Dersom det forekommer uvanlig dødelighet eller sykelighet, skal partiet ikke
benyttes ved forsøk, og eventuelt avlives humant. På datoen for påbegynnelse av den
eksperimentelle fase av et forsøk skal forsøkssystemene være frie for enhver sykdom eller
tilstand som kan ha innvirkning på forsøkets formål eller avvikling. Forsøkssystemer som pådrar
seg sykdom eller skade i løpet av forsøket, skal isoleres og om nødvendig behandles for å bevare
forsøkets integritet. Alle diagnoser og behandlinger av sykdom før eller i løpet av et forsøk skal
registreres.

3. Det skal føres og oppbevares fortegnelser over forsøkssystemenes opprinnelse, ankomstdato og
tilstand ved ankomsten.

4. Biologiske forsøkssystemer skal akklimatiseres til forsøksomgivelsene i et tilstrekkelig tidsrom
før den første tilførsel/påføring av forsøks- eller referansesubstansen.

5. Bur eller beholdere som inngår i forsøkssystemene, skal være påført alle nødvendige
opplysninger for en korrekt identifisering. Individer i et forsøkssystem som skal flyttes fra sine
bur eller beholdere i løpet av forsøket, skal om mulig bære en hensiktsmessig identifikasjon.

6. Bur og beholdere som brukes i forsøkssystemer skal rengjøres og desinfiseres med jevne
mellomrom. Alt materiale som kommer i kontakt med forsøkssystemet, skal være fritt for
kontaminanter i konsentrasjoner som kan ha innvirkning på forsøket. Strø til dyr skal skiftes i
samsvar med praksis for godt dyrestell. Bruk av parasittmidler skal dokumenteres.

7. Forsøkssystemer som brukes i feltforsøk, skal være slik plassert at avdrift fra sprøyting og
tidligere bruk av plantevernmidler ikke får innvirkning på forsøket.

6. Forsøks- og referansesubstanser

6.1. Mottak, håndtering, prøvetaking og lagring

1. Det skal føres fortegnelser over forsøks- og referansesubstansenes karakterisering, mottaksdato,
holdbarhetsdato, samt hvilke mengder som er mottatt og brukt i forsøket.

2. Det skal fastlegges framgangsmåter for håndtering, prøvetaking og lagring for i størst mulig grad
å sikre homogeniteten og stabiliteten, og for å utelukke kontaminering eller forveksling.

3. Beholdere til lagring skal påføres opplysninger om navn, utløpsdato og særskilte
oppbevaringsinstruksjoner.

6.2. Karakterisering

1. Alle forsøks- og referansesubstanser skal identifiseres på egnet måte (f.eks. kode, Chemical
Abstract Service Registry Number (CAS-nummer), navn, biologiske parametere).
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2. For hvert forsøk skal forsøks- eller referansesubstansenes identitet, herunder partiproduksjons-
nummer, renhet, sammensetning, konsentrasjon eller andre egenskaper som er egnet til å
definere hvert parti av forsøks- eller referansesubstansene, være kjent.

3. Dersom forsøkssubstansen leveres av en oppdragsgiver, skal det være en ordning utarbeidet i
samarbeid mellom oppdragsgiveren og forsøkslaboratoriet som gjør det mulig å kontrollere
identiteten til den forsøkssubstans som skal brukes i forsøket. 

4. Forsøks- og referansesubstansenes stabilitet ved lagrings- og forsøksforhold skal være kjent for
alle forsøk.

5. Dersom forsøkssubstansen tilføres eller påføres en bærer, skal referansesubstansens
homogenitet, konsentrasjon og stabilitet i bæreren bestemmes. For alle forsøkssubstanser som
brukes i feltforsøk (f.eks. tankblandinger), kan dette bestemmes ved separate laboratorieforsøk.

6. Det skal oppbevares en prøve fra hvert parti av forsøkssubstansen til analyseformål for alle
forsøk, bortsett fra korttidsforsøk.

7. Standard arbeidsbeskrivelser

1. Et forsøkslaboratorium skal ha skriftlige standard arbeidsbeskrivelser som er godkjent av
laboratorieledelsen og som har som mål å sikre kvaliteten av og integriteten til de dataene som
framkommer i laboratoriet. Endringer av slike standard arbeidsbeskrivelser skal godkjennes av
laboratorieledelsen.

2. Hver(t) enkelt laboratorieenhet eller -område skal ha umiddelbart tilgjengelig de standard
arbeidsbeskrivelser som er gjeldende og relevante for de aktiviteter som finner sted i laboratoriet.
Publiserte lærebøker, analysemetoder, artikler og håndbøker kan brukes som et supplement til disse
standard arbeidsbeskrivelsene.

3. Avvik fra standard arbeidsbeskrivelser i tilknytning til forsøket skal dokumenteres, og de skal
bekreftes av forsøkslederen og eventuelle delforsøksledere.

4. Standard arbeidsbeskrivelser skal foreligge for, men ikke være begrenset til, følgende kategorier av
laboratorieaktiviteter. Oppgavene oppført nedenfor skal anses som illustrerende eksempler.

1. F o r s ø k s -  o g  r e f e r a n s e s u b s t a n s e r

Mottak, identifisering, merking, håndtering, prøvetaking og lagring.

2. U t s t y r ,  m a t e r i a l e r  o g  r e a g e n s e r

a) Utstyr:

Bruk, vedlikehold, rengjøring og kalibrering.

b) Databehandlingssystemer:

Validering, drift, vedlikehold, sikkerhet, kontrollerte systemendringer (change control) og
sikkerhetskopiering.

c) Materialer, reagenser og løsninger:

Tilberedning og merking

3. R e g i s t r e r i n g ,  r a p p o r t e r i n g ,  o p p b e v a r i n g  o g  g j e n f i n n i n g  a v  d a t a

Koding av forsøk, datainnsamling, utarbeiding av rapporter, indekseringssystemer, data-
behandling, herunder bruk av databehandlingssystemer.

4. F o r s ø k s s y s t e m e r  ( d e r  d e t  p a s s e r )

a) Klargjøring av lokaler og miljømessige vilkår i omgivelsene for forsøkssystemet.
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b) Framgangsmåter for mottak, overføring, korrekt plassering, karakterisering, identifisering og
vedlikehold av forsøkssystemet.

c) Klargjøring av forsøkssystemet, observasjoner og undersøkelser før, under og ved
avslutningen av forsøket.

d) Håndtering av individer i forsøkssystemet som finnes døende eller døde i løpet av forsøket.

e) Innsamling, identifisering og håndtering av prøver, herunder obduksjon og histopatologi.

f) Plassering og fordeling av forsøkssystemene i feltforsøk.

5. K v a l i t e t s s i k r i n g s p r o s e d y r e r

Kvalitetssikringspersonalets arbeid med planlegging, tidsfastsetting, utføring, dokumentering og
rapportering av inspeksjoner.

8. Utføring av forsøket

8.1. Forsøksplan

1. Det skal foreligge en skriftlig plan for hvert forsøk, innen forsøket påbegynnes. Forsøksplanen
skal være godkjent ved datert underskrift av forsøkslederen, og kvalitetssikringspersonalet skal
verifisere at forsøksplanen er i samsvar med god laboratoriepraksis som angitt i nr. 2.2. b)
ovenfor. Forsøksplanen skal også godkjennes av laboratorieledelsen og oppdragsgiveren dersom
dette kreves i henhold til nasjonale regler eller lovgivningen i det landet der forsøket utføres.

2. a) Endringer av forsøksplanen skal begrunnes og godkjennes med forsøkslederens daterte
underskrift og vedlegges forsøksplanen.

b) Avvik fra forsøksplanen skal omgående beskrives, forklares, bekreftes og dateres av forsøks-
lederen og/eller de(n) ansvarlige forsøksleder(e) og vedlegges forsøkets rådata.

3. For korttidsforsøk kan det brukes en generell forsøksplan, som skal ledsages av forsøksspesifikt
tillegg.

8.2. Forsøksplanens innhold

Forsøksplanen skal inneholde, men ikke være begrenset til følgende opplysninger:

1. I d e n t i f i s e r i n g  a v  f o r s ø k e t ,  f o r s ø k s s u b s t a n s e n  o g  r e f e r a n s e s u b s t a n s e n :

a) en beskrivende tittel,

b) en redegjørelse for forsøkets art og formål,

c) identifisering av forsøkssubstansen ved hjelp av kode eller navn (IUPAC, CAS-nummer,
biologiske parametere osv.),

d) den referansesubstans som skal brukes.

2. O p p l y s n i n g e r  o m  o p p d r a g s g i v e r e n  o g  f o r s ø k s l a b o r a t o r i e t :

a) oppdragsgiverens navn og adresse,

b) navn og adresse til alle involverte forsøkslaboratorier og forsøkssteder,

c) forsøkslederens navn og adresse,

d) navn og adresse til delforsøkslederen eller delforsøkslederne, med angivelse av de
forsøksfasene som forsøkslederen har delegert og som delforsøkslederen eller -lederne har
ansvar for.
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3. D a t o e r

a) datoen for forsøkslederens skriftlige godkjenning av forsøksplanen. Datoen for
laboratorieledelsens og oppdragsgiverens skriftlige godkjenning av forsøksplanen dersom
dette kreves i henhold til nasjonale regler eller lovgivningen i det landet der forsøket utføres,

b) de foreslåtte datoer for forsøkets igangsetting og avslutning.

4. F o r s ø k s m e t o d e r

Henvisning til de OECD-retningslinjer for forsøk eller andre retningslinjer for forsøk eller
metoder som skal brukes.

5. A n d r e  o p p l y s n i n g e r  ( d e r  d e t  p a s s e r ) :

a) begrunnelse for valget av forsøkssystem,

b) karakterisering av forsøkssystemet, f.eks. art, stamme, understamme, opprinnelse, antall,
kroppsvektsområde, kjønn, alder og andre relevante opplysninger,

c) tilførselsmetode og begrunnelse for valget av denne,

d) doseringsnivåer og/eller konsentrasjoner samt hyppighet og varighet av tilførselen/
påføringen,

e) detaljerte opplysninger om forsøkets utforming, herunder en beskrivelse av forsøkets krono-
logiske forløp, alle materialer, metoder og forhold, analysetype og -frekvens, målinger, observa-
sjoner og undersøkelser som skal foretas samt eventuelle statistiske metoder som skal benyttes.

6. F o r t e g n e l s e r

En liste over fortegnelser som skal oppbevares.

8.3. Utføring av forsøket

1. Hvert forsøk skal gis en entydig identifikasjon. Alle substanser i tilknytning til et forsøk skal
bære denne identifikasjonen. Prøver fra forsøket skal identifiseres med henblikk på å bekrefte
deres opprinnelse. Identifikasjonen skal muliggjøre sporbarhet på en måte som er hensiktsmessig
for prøven og forsøket.

2. Forsøket skal utføres i samsvar med forsøksplanen.

3. Alle data som framkommer i løpet av forsøket, skal registreres direkte, raskt, nøyaktig og leselig
av den person som nedtegner dataene. Disse nedtegnelsene skal undertegnes med fullt navn eller
initialer og dateres. 

4. Enhver endring i rådataene skal utføres på en slik måte at den ikke tilslører tidligere
nedtegnelser; den skal begrunnes og den person som foretar endringen, skal undertegne den med
fullt navn eller initialer og datere den.

5. Data som framkommer i form av direkte datamating, skal identifiseres ved innlesningen av
personen(e) med ansvar for direkte datamating. Databehandlingssystemer skal være slik
utformet at det bevares et fullstendig revisjonsspor, slik at alle endringer av data kan ses uten å
tilsløre de opprinnelige dataene. Det skal være mulig å føre alle endringer av data tilbake til de
personer som har foretatt dem, f.eks. ved hjelp av (elektroniske) underskrifter med tidspunkt og
dato. Endringene skal være begrunnet.

9. Rapportering av forsøksresultater

9.1. Generelt

1. Det skal utarbeides en sluttrapport for hvert forsøk. For korttidsforsøk kan det utarbeides en
standardisert rapport med et forsøksspesifikt vedlegg.

2. Delforsøksledere eller vitenskapelig personale som deltar i forsøket, skal undertegne og datere
sine rapporter.
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3. Sluttrapporten skal dateres og undertegnes av forsøkslederen for å vise at vedkommende påtar
seg ansvaret for dataenes gyldighet. Graden av samsvar med disse prinsipper for god
laboratoriepraksis skal angis.

4. Rettelser og tilføyelser til sluttrapporten skal ha form av endringer. I disse endringene skal
årsaken til rettelsene og tilføyelsene grunngis nøyaktig, og de skal dateres og undertegnes av
forsøkslederen.

5. Omformatering av sluttrapporten med henblikk på å oppfylle en nasjonal registrerings- eller
reguleringsmyndighets krav til framlegging regnes ikke som en rettelse av, en tilføyelse til eller
en endring av sluttrapporten.

9.2. Sluttrapportens innhold

Sluttrapporten skal inneholde, men ikke være begrenset til, følgende opplysninger:

1. I d e n t i f i s e r i n g  a v  f o r s ø k e t  o g  f o r s ø k s -  o g  r e f e r a n s e s u b s t a n s e n :

a) en beskrivende tittel,

b) identifisering av forsøkssubstansen ved hjelp av kode eller navn (IUPAC, CAS-nummer,
biologiske parametere osv.),

c) identifisering av referansesubstansen ved navn,

d) karakterisering av forsøkssubstansen, særlig renhet, stabilitet og homogenitet,

2. O p p l y s n i n g e r  o m  o p p d r a g s g i v e r e n  o g  f o r s ø k s l a b o r a t o r i e t :

a) oppdragsgiverens navn og adresse,

b) navn og adresse til alle involverte forsøkslaboratorier og forsøkssteder,

c) forsøkslederens navn og adresse,

d) eventuelt navn og adresse til én eller flere delforsøksledere med angivelse av de
forsøksfasene som forsøkslederen har delegert,

e) navn og adresse til vitenskapsperson som har bidratt med deler av sluttrapporten.

3. D a t o e r :

Datoen for forsøkets eksperimentelle igangsetting og avslutning.

4. E r k l æ r i n g :

En kvalitetssikringsprogramerklæring som angir typen av og datoen for de utførte inspeksjoner
og de inspiserte faser samt datoene for oversending av resultatene fra inspeksjonene for ledelsen,
forsøkslederen og eventuelt én eller flere forsøksledere. Erklæringen tjener dessuten som
bekreftelse på at sluttrapporten gjenspeiler rådataene.

5. B e s k r i v e l s e  a v  m a t e r i a l e r  o g  f o r s ø k s m e t o d e r :

a) beskrivelse av de materialer og forsøksmetoder som er brukt,

b) referanse til OECD-retningslinje for forsøk eller andre retningslinjer eller metoder.

6. R e s u l t a t e r :

a) en sammenfatning av resultatene,

b) alle opplysninger og data som kreves i forsøksplanen,

c) en presentasjon av resultatene, herunder beregninger og bestemmelser av statistisk
signifikans,

d) en evaluering og drøfting av resultatene og eventuelt konklusjoner.
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7. L a g r i n g :

De(t) sted(er) der forsøksplanen, prøver av forsøks- og referansesubstanser, andre prøver, rådata
og sluttrapporten skal oppbevares.

10. Arkivering og oppbevaring av fortegnelser og materialer

10.1. Følgende skal oppbevares i arkivene i et tidsrom fastsatt av vedkommende myndigheter:

a) forsøksplanen, rådata, prøver av forsøks- og referansesubstanser, andre prøver og sluttrapporten
for hvert forsøk,

b) fortegnelser over alle inspeksjoner utført i samsvar med kvalitetssikringsprogrammet samt
hovedplaner,

c) fortegnelser over personalets kvalifikasjoner, opplæring, praksis og stillingsbeskrivelser,

d) fortegnelser og rapporter om vedlikehold og kalibrering av utstyr,

e) dokumenter i tilknytning til valideringen av databehandlingssystemer,

f) de kronologiske data over alle standard arbeidsbeskrivelser,

g) fortegnelser over miljøovervåkning.

Dersom det ikke er fastsatt en oppbevaringsperiode, skal disponeringen av alt forsøksmaterialet
dokumenteres. Når prøver av forsøks- og referansesubstanser og andre prøver er disponert innen
utløpet av den påkrevde oppbevaringsperioden, skal dette, uansett årsak, begrunnes og dokumen-
teres. Prøver av forsøks- og referansesubstanser og andre prøver skal oppbevares bare så lenge
preparatet er av en slik kvalitet at det kan evalueres.

10.2. Materialer som oppbevares i arkivene, skal indekseres for å lette en ordnet lagring og gjenfinning av
dem.

10.3. Bare personale med fullmakt fra ledelsen skal ha adgang til arkivene. Flytting av materialer inn og
ut av arkivene skal registreres på riktig måte.

10.4. Dersom et forsøkslaboratorium eller et kontraktarkiv innstiller virksomheten og ikke har noen
juridisk etterfølger, skal arkivet overføres til arkivene til oppdragsgiveren (-giverne) for forsøket
(forsøkene).
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 77 av 23.3.1999, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2000 av 25. februar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 145 av 11.6.1988, s. 35.

(2) EFT L 11 av 13.1.1990, s. 37.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 88/320/EØF av 9. juni 1988
om tilsyn og kontroll med god laboratoriepraksis (GLP)(1),
endret ved kommisjonsdirektiv 90/18/EØF(2), særlig artikkel 7
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

OECD-rådet besluttet 9. mars 1995 å endre vedleggene til sin
beslutning/anbefaling om overholdelse av prinsippene for god
laboratoriepraksis, og dette berører teksten i vedlegget til
direktiv 88/320/EØF.

Vedlegget til direktiv 88/320/EØF må tilpasses for annen gang,
slik at det blir tatt hensyn til OECD-rådets beslutning av 9.
mars 1995, og slik at det i hele Fellesskapet fremmes en
ensartet fortolkning av beslutningen ved at den fullstendige
teksten til vedleggene om tilsyn og kontroll med god
laboratoriepraksis blir offentliggjort.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av direktiver
om fjerning av tekniske handelshindringer på området farlige
stoffer og preparater –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 88/320/EØF erstattes med vedlegget til
dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 1999 sette i
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etter-
komme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommi-
sjonen om dette.

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

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. mars 1999.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/12/EF

av 8. mars 1999

om annen tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegget til rådsdirektiv 88/320/EØF
om tilsyn og kontroll med god laboratoriepraksis (GLP) (*)



VEDLEGG

Bestemmelsene om tilsyn og kontroll med GLP som er ført opp i del A og B, er de samme som i henholdsvis vedlegg
I (Retningslinjer for framgangsmåter for kontroll av overholdelse av god laboratoriepraksis) og vedlegg II
(Retningslinjer for tilsyn med forsøkslaboratorier og kontroll av forsøk) i OECD-rådets beslutning/anbefaling av 2.
oktober 1989 om overholdelse av prinsippene for god laboratoriepraksis [C(89)87 (endelig utg.)], revidert ved OECD-
rådets beslutning av 9. mars 1995 om endring av vedleggene til OECD-rådets beslutning/anbefaling om overholdelse
av prinsippene for god laboratoriepraksis [C(95)8 (endelig utg.)].

DEL A

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR FRAMGANGSMÅTER FOR KONTROLL AV OVERHOLDELSE AV
GOD LABORATORIEPRAKSIS

For å fremme gjensidig anerkjennelse av forsøksdata som er innhentet for å legges fram for reguleringsmyndighetene i
OECDs medlemsstater, er det av vesentlig betydning å harmonisere vedtatte framgangsmåter for å kontrollere at god
laboratoriepraksis overholdes, og å sørge for at de holder samme kvalitet og er like strenge. Formålet med denne delen av
vedlegget er å gi detaljerte, praktiske retningslinjer til medlemsstatene om den struktur, de ordninger og de framgangsmåter
de bør vedta når de utarbeider programmer for kontroll av av overholdelse av god laboratoriepraksis, slik at programmene
kan bli anerkjent på internasjonalt plan.

Det forutsettes at medlemsstatene vil vedta GLP-prinsippene og innføre framgangsmåter for kontroll i henhold til nasjonal
juridisk tradisjon og forvaltningspraksis og i henhold til prioritering med hensyn til f.eks. omfanget av innledende og
oppfølgende behandling av kjemikaliekategorier og forsøkstyper. Fordi medlemsstatene kan opprette flere enn én
myndighet med ansvar for kontroll av god laboratoriepraksis innenfor rammen av sin lovgivning om kontroll av
kjemikalier, kan det også utarbeides flere enn ett program for kontroll av overholdelse av god laboratoriepraksis.
Retningslinjene i de følgende avsnitt gjelder i så fall for hver av disse myndighetene og hvert av disse programmene.

Definisjoner

Definisjonene av uttrykkene i «OECD-prinsippene for god laboratoriepraksis», vedtatt i artikkel 1 i rådsdirektiv
87/18/EØF(1), gjelder også for denne del av vedlegget. I tillegg gjelder følgende definisjoner:

– GLP-prinsipper: prinsipper for god laboratoriepraksis som samsvarer med OECD-prinsippene for god
laboratoriepraksis, vedtatt i artikkel 1 i direktiv 87/18/EØF.

– Kontroll av overholdelse av GLP: periodisk tilsyn med forsøkslaboratorier og/eller kontroll av forsøk for å fastslå
om GLP-prinsippene overholdes.

– (Nasjonalt) program for kontroll av overholdelse av GLP: en særlig ordning som en medlemsstat har innført for
ved hjelp av tilsyn og kontroll av forsøk å kontrollere at GLP-prinsippene overholdes av forsøkslaboratorier på
dens territorium.

– (Nasjonal) GLP-kontrollmyndighet: et organ opprettet i en medlemsstat med ansvar for å kontrollere at
forsøkslaboratorier på medlemsstatens territorium overholder GLP, og for å utføre andre oppgaver i tilknytning til
GLP som fastsettes nasjonalt. Det kan opprettes flere enn ett slikt organ i en medlemsstat.

– Tilsyn med forsøkslaboratorium: undersøkelse på stedet av forsøkslaboratoriets framgangsmåter og praksis for å
vurdere i hvilken grad GLP-prinsippene overholdes. Ved gjennomføring av tilsynet undersøkes forsøkslaboratoriets
ledelsesstruktur og driftsmetoder, teknisk nøkkelpersonale intervjues, og de innhentede dataenes kvalitet og
fullstendighet vurderes og gjøres til gjenstand for en rapport.

– Kontroll av forsøk: en sammenligning mellom rådata og tilknyttede registreringer og den foreløpige rapporten
eller sluttrapporten for å avgjøre om rådataene er oppgitt nøyaktig, og om forsøkene ble utført i henhold til planen
og standardframgangsmåtene, for å innhente tilleggsinformasjon utover rapportens innhold og for å avgjøre om
det ble anvendt metoder ved innhentingen av dataene som kan redusere gyldigheten av dem.

– Kontrollør: en person som gjennomfører tilsyn med forsøkslaboratorier og kontroll av forsøk på vegne av (den
nasjonale) GLP-kontrollmyndigheten.

– Status for overholdelse av GLP: graden av et forsøkslaboratoriums overholdelse av GLP-prinsippene, vurdert av
(den nasjonale) GLP-kontrollmyndigheten.

– Reguleringsmyndighet: et nasjonalt organ med rettslig ansvar for kontroll av kjemikalier.

Enkeltheter ved framgangsmåtene for kontroll av overholdelse av GLP

Administrasjon

Ansvaret for gjennomføringen av et (nasjonalt) program for kontroll av overholdelse av GLP skal ligge hos et behørig
opprettet og rettslig identifiserbart organ som har egnet personale og arbeider innenfor fastlagte administrative rammer.

Medlemsstatene skal

– sikre at (den nasjonale) GLP-kontrollmyndigheten er direkte ansvarlig for en passende gruppe kontrollører med
nødvendig teknisk/vitenskapelig fagkunnskap, eller at den er endelig ansvarlig for en slik gruppe,
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– offentliggjøre dokumenter om GLP-prinsipper som vedtas på deres territorium,

– offentliggjøre dokumenter med nærmere opplysninger om (det nasjonale) GLP-programmet, herunder
opplysninger om de juridiske eller administrative rammer for programmet, og henvisninger til kunngjorte lover,
normgivende dokumenter (f.eks. forskrifter, praktisk regelverk), håndbøker for tilsyn, retningslinjer,
tilsynshyppighet og/eller kriterier for tilsynstidsskjemaer osv.,

– føre registre over tilsynet med forsøkslaboratorier (og deres status for overholdelse av GLP) og over kontrollen
av forsøk, for både nasjonale og internasjonale formål.

Fortrolige opplysninger

(Nasjonale) GLP-kontrollmyndigheter får tilgang til verdifulle forretningsopplysninger og kan i enkelte tilfeller også
finne det nødvendig å fjerne dokumenter med følsomme forretningsopplysninger fra et forsøkslaboratorium eller å
henvise inngående til slike opplysninger i sine rapporter.

Medlemsstatene skal

– innføre bestemmelser om behandling av fortrolige opplysninger som skal gjelde ikke bare for kontrollører, men også
for alle andre personer som får tilgang til fortrolige opplysninger som følge av kontroll av overholdelse av GLP,

– i tilfeller der alle følsomme forretningsopplysninger og fortrolige opplysninger ikke er fjernet, sikre at rapporter
om tilsyn med forsøkslaboratorier og kontroll av forsøk blir gjort tilgjengelige bare for reguleringsmyndighetene
og eventuelt for de forsøkslaboratoriene som omfattes av tilsynet eller er beskjeftiget med kontroll av forsøk,
og/eller for personene som gir forsøk i oppdrag.

Personale og opplæring

(Nasjonale) GLP-kontrollmyndigheter skal

– sikre at et tilstrekkelig antall kontrollører er tilgjengelige.

Det nødvendige antall kontrollører er avhengig av

a) hvor mange forsøkslaboratorier som omfattes av (det nasjonale) GLP-programmet,

b) hvor ofte forsøkslaboratorienes status for overholdelse av GLP skal vurderes,

c) hvor mange forsøk forsøkslaboratoriene utfører, og hvor innviklede forsøkene er,

d) hvor mange ganger reguleringsmyndighetene krever særlig tilsyn eller kontroll,

– sikre at kontrollører har de nødvendige kvalifikasjoner og har fått egnet opplæring.

Kontrollører skal ha kvalifikasjoner innenfor og praktisk erfaring fra de vitenskapelige disipliner som kommer i
betraktning ved forsøk med kjemikalier. (Nasjonale) GLP-kontrollmyndigheter skal

a) sikre at GLP-kontrollører får egnet opplæring ut fra egne kvalifikasjoner og egen erfaring,

b) oppmuntre til konsultasjoner, herunder felles opplæring om nødvendig, med personale hos (nasjonale) GLP-
kontrollmyndigheter i andre av OECDs medlemsstater for å fremme internasjonal harmonisering av
fortolkningen og anvendelsen av GLP-prinsipper og av kontrollen av overholdelsen av slike prinsipper,

– sikre at tilsynspersonale, herunder sakkyndige ansatt på kontrakt, ikke har økonomiske eller andre interesser i
forsøkslaboratoriene det føres tilsyn med, i forsøkene som kontrolleres, eller i foretakene som gir slike forsøk i
oppdrag,

– utstyre kontrollører med egnede identifikasjonspapirer (f.eks. identitetskort).

Kontrollører kan

– være fast ansatt i (den nasjonale) GLP-kontrollmyndigheten,

– være fast ansatt i et organ som er atskilt fra (den nasjonale) GLP-kontrollmyndigheten, eller

– være ansatt på kontrakt eller på annen måte av (den nasjonale) GLP-kontrollmyndigheten for å føre tilsyn med
forsøkslaboratorier eller kontrollere forsøk.

I de to siste tilfellene skal (den nasjonale) GLP-kontrollmyndigheten ha det endelige ansvar for å avgjøre forsøks-
laboratoriers status for overholdelse av GLP og hvorvidt kontrollen av et forsøk er av god kvalitet og kan godtas, samt
for å treffe ethvert tiltak som kan vise seg nødvendig ut fra resultatene av tilsynet med forsøkslaboratorier eller
kontrollen av forsøk.
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(Nasjonale) programmer for kontroll av overholdelse av GLP

Formålet med å kontrollere overholdelsen av GLP er å fastslå om forsøkslaboratoriene har iverksatt GLP-prinsippene
ved gjennomføringen av forsøk, og om de er i stand til å sikre at kvaliteten av resultatene er god nok. Som nevnt ovenfor
skal medlemsstatene offentliggjøre nærmere opplysninger om sine (nasjonale) programmer for kontroll av overholdelse
av GLP. Ved disse opplysningene skal det bl.a.

– defineres hva som er programmets virkeområde og omfang.

Et (nasjonalt) program for kontroll av overholdelse av GLP kan omfatte bare et begrenset utvalg kjemikalier,
f.eks. kjemiske industriprodukter, plantevernmidler, legemidler osv., eller det kan omfatte alle slags kjemikalier.
Omfanget av kontrollen skal defineres, både når det gjelder kjemikaliegrupper og typer forsøk som skal
kontrolleres, f.eks. fysiske, kjemiske, toksikologiske og/eller økotoksikologiske forsøk,

– fastsettes retningslinjer for når forsøkslaboratorier omfattes av programmet.

Det kan være obligatorisk å anvende GLP-prinsipper på helse- og miljøsikkerhetsdata som er innhentet for å
forelegges vedkommende myndighet. Det skal finnes en ordning som gjør det mulig for forsøkslaboratorier å få
sin overholdelse av GLP-prinsippene kontrollert av vedkommende (nasjonale) GLP-kontrollmyndighet,

– angis kategorier av tilsyn med forsøkslaboratorier/kontroll av forsøk.

Et (nasjonalt) program for kontroll av overholdelse av GLP skal omfatte:

a) bestemmelser om tilsyn med forsøkslaboratorier. Tilsynet skal omfatte både alminnelig tilsyn med
forsøkslaboratoriet og kontroll av ett eller flere pågående eller avsluttede forsøk,

b) bestemmelser om særlig tilsyn med forsøkslaboratorier/kontroll av forsøk etter anmodning fra en regulerings-
myndighet, f.eks. som følge av en henvendelse i forbindelse med data forelagt en reguleringsmyndighet,

– defineres hvilke fullmakter kontrollører har til å få adgang til forsøkslaboratorier og til data som
forsøkslaboratoriene besitter (herunder prøver, standardframgangsmåter for forsøk, annen dokumentasjon osv.).

Selv om kontrollører vanligvis ikke vil ønske å få adgang til forsøkslaboratorier mot laboratorieledelsens vilje, kan
det oppstå tilfeller der det av hensyn til folkehelsen eller miljøet er helt nødvendig med slik adgang og tilgang til
data. (Den nasjonale) GLP-kontrollmyndighetens fullmakter i slike tilfeller skal defineres,

– gis en beskrivelse av framgangsmåter for tilsyn med forsøkslaboratorier og for kontroll av forsøk med sikte på å
kontrollere om GLP-prinsippene overholdes.

Dokumentasjonen skal inneholde de framgangsmåter som vil bli brukt ved undersøkelse av både de
organisasjonsmessige prosesser og vilkårene for planlegging, gjennomføring, kontroll og registrering av forsøk.
Retningslinjer for slike framgangsmåter finnes i del B av dette vedlegg,

– gis en beskrivelse av tiltak som kan treffes til oppfølging av tilsyn med forsøkslaboratorier og kontroll av forsøk.

Oppfølging av tilsyn med forsøkslaboratorier og kontroll av forsøk

Når tilsynet med et forsøkslaboratorium eller kontrollen av et forsøk er avsluttet, skal kontrolløren utarbeide en skriftlig
rapport om resultatene.

Medlemsstatene skal treffe passende tiltak dersom det under eller etter tilsynet med et forsøkslaboratorium eller
kontrollen av et forsøk oppdages avvik fra GLP-prinsippene. Tiltakene skal beskrives i dokumenter fra (den nasjonale)
GLP-kontrollmyndigheten.

Dersom det ved tilsynet med et forsøkslaboratorium eller kontrollen av et forsøk avdekkes bare små avvik fra GLP-
prinsippene, skal laboratoriet pålegges å korrigere avvikene. Kontrolløren kan ved en passende anledning måtte avlegge
laboratoriet et nytt besøk for å kontrollere at avvikene er korrigert.

Dersom ingen eller bare små avvik er oppdaget, kan (den nasjonale) GLP-kontrollmyndigheten

– avgi en erklæring om at det etter tilsyn med forsøkslaboratoriet kan fastslås at driften er i samsvar med GLP-
prinsippene. Erklæringen skal inneholde datoen for tilsynet og eventuelt de kategorier av forsøk som da ble
kontrollert i forsøkslaboratoriet. Slike erklæringer kan brukes til å informere (nasjonale) GLP-
kontrollmyndigheter i andre OECD-medlemsstater,

og/eller

– framlegge en inngående rapport om resultatene for den reguleringsmyndighet som anmodet om kontroll av
forsøk.
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Dersom det er oppdaget alvorlige avvik, vil tiltakene som (de nasjonale) GLP-kontrollmyndighetene treffer, være
avhengige av særlige forhold i det enkelte tilfelle og de lov- eller forskriftsbestemmelser som gjelder for kontroll av
overholdelse av GLP i den enkelte stat. Tiltakene som kan treffes, omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

– å avgi en erklæring som inneholder nærmere opplysninger om de feil eller mangler som er funnet, og som kan
ha innvirkning på gyldigheten av forsøk utført i forsøkslaboratoriet,

– å utstede en anbefaling til en reguleringsmyndighet om at et forsøk avvises,

– å innstille tilsynet med eller kontrollen av forsøk i et forsøkslaboratorium og f.eks., dersom det er administrativt
mulig, fjerne forsøkslaboratoriet fra (det nasjonale) GLP-programmet eller fra gjeldende lister eller registre over
forsøkslaboratorier som er underlagt GLP-tilsyn,

– å kreve at særskilte forsøksrapporter skal være vedlagt en erklæring med nærmere opplysninger om avvikene,

– å anlegge sak for domstolene når omstendighetene tilsier det, og når det er rettslig/administrativt grunnlag for det.

Klagebehandling

Problemer eller meningsforskjeller mellom kontrollører og ledelsen for et forsøkslaboratorium vil vanligvis bli løst
under tilsynet med forsøkslaboratoriet eller kontrollen av et forsøk. Det vil imidlertid ikke alltid være mulig å komme
til enighet. Det skal derfor fastlegges en framgangsmåte som gir et forsøkslaboratorium mulighet til å legge fram sitt
syn på resultatene av tilsynet med forsøkslaboratoriet eller kontrollen av et forsøk med sikte på kontroll av at GLP
overholdes, og/eller sitt syn på de tiltak GLP-kontrollmyndigheten har til hensikt å treffe i den forbindelse.

DEL B

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV TILSYN MED FORSØKSLABORATORIER OG
KONTROLL AV FORSØK

Innledning

Formålet med denne del av vedlegget er å gi retningslinjer for gjennomføringen av tilsyn med forsøkslaboratorier og kontroll
av forsøk som OECDs medlemsstater gjensidig kan godta. Denne del omhandler hovedsakelig tilsyn med forsøkslaboratorier,
en virksomhet som legger beslag på mye av GLP-kontrollørenes tid. Tilsyn med et forsøkslaboratorium omfatter vanligvis
kontroll eller undersøkelse av forsøk som en del av tilsynet, men kontroll av forsøk skal også iblant gjennomføres på
anmodning fra f.eks. en reguleringsmyndighet. Alminnelige retningslinjer for gjennomføringen av kontroll av forsøk finnes
til slutt i dette vedlegg.

Tilsyn med forsøkslaboratorier gjennomføres for å avgjøre i hvilken grad forsøkslaboratoriene og forsøkene er i samsvar
med GLP-prinsippene, og for å avgjøre om dataene er fullstendige, for slik å sikre at kvaliteten av resultatdataene er god
nok til at nasjonale reguleringsmyndigheter kan benytte dataene i vurderinger og beslutningsprosesser. Slikt tilsyn avføder
rapporter der det er beskrevet i hvilken grad et forsøkslaboratorium overholder GLP-prinsippene. Tilsyn med forsøks-
laboratorier bør gjennomføres regelmessig og etter faste rutiner, slik at registre over forsøkslaboratorienes status for
overholdelse av GLP kan opprettes og ajourføres.

Mange av punktene i denne del av vedlegget er ytterligere klarlagt i OECDs konsensusdokumenter om GLP (f.eks.
punktene om forsøkslederens rolle og ansvar).

Definisjoner

Definisjonene av uttrykkene i «OECD-prinsippene for god laboratoriepraksis», vedtatt i artikkel 1 i direktiv 87/18/EØF
og i del A av vedlegget til dette direktiv, gjelder for denne del av vedlegget.

Tilsyn med forsøkslaboratorier

Tilsyn med sikte på kontroll av overholdelse av GLP-prinsipper kan finne sted i ethvert forsøkslaboratorium der det kan
innhentes helse- eller miljøsikkerhetsdata for å forelegges vedkommende myndighet. Kontrollører kan bli anmodet om
å kontrollere data om fysiske, kjemiske, toksikologiske eller økotoksikologiske egenskaper ved et stoff eller et preparat.
I enkelte tilfeller kan kontrollørene behøve bistand fra sakkyndige innen særskilte fagdisipliner.

Fordi laboratorier kan være svært ulike (når det gjelder både fysisk innredning og ledelsesstruktur) og utføre forskjellige
typer forsøk, må kontrollørene utvise skjønn når de vurderer i hvilken grad og i hvilket omfang GLP-prinsippene er
overholdt. Kontrollørene skal likevel etterstrebe en konsekvent tilnærmingsmåte når de for et bestemt forsøkslaboratorium
eller forsøk vurderer om GLP-prinsippene er overholdt i tilstrekkelig grad.

De følgende avsnitt inneholder retningslinjer for de ulike sider ved et forsøkslaboratorium, herunder personale og
framgangsmåter, som kontrollører ventelig vil undersøke. I hvert avsnitt er det angitt et formål og oppstilt eksempler
på særskilte punkter som kan bli undersøkt under tilsynet med et forsøkslaboratorium. Oppstillingene er ikke og skal
ikke betraktes som fullstendige.
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Kontrollører skal ikke befatte seg med den vitenskapelige tilretteleggingen av et forsøk eller med fortolkningen av
forsøksresultatene med hensyn til risiko for menneskers helse eller miljøet. Ansvaret for slike spørsmål ligger hos de
reguleringsmyndigheter som får seg forelagt dataene for reguleringsmessige formål.

Tilsyn med forsøkslaboratorier og kontroll av forsøk vil nødvendigvis forstyrre laboratoriets normale virksomhet.
Kontrollører skal derfor utføre sitt arbeid etter en nøyaktig fastlagt plan og skal, så langt det er praktisk mulig,
etterkomme ønskene til ledelsen ved forsøkslaboratoriet når det gjelder tidsskjemaet for besøk i bestemte avdelinger.

Kontrollører får tilgang til fortrolige, verdifulle forretningsopplysninger når de utfører tilsyn med forsøkslaboratorier
og kontroll av forsøk. Det er viktig at de sørger for at slike opplysninger blir framlagt bare for personale med fullmakt.
Kontrollørenes ansvar i dette henseende skal være fastlagt i deres (nasjonale) programmer for kontroll av overholdelse
av GLP.

Framgangsmåter ved tilsyn

Innledende tilsyn

Formål: Gjøre kontrolløren kjent med laboratoriet det skal føres tilsyn med, herunder ledelsesstruktur, bygningenes
fysiske utforming og forsøkenes art og omfang.

Før det gjennomføres tilsyn med et forsøkslaboratorium eller kontroll av et forsøk, skal kontrollørene gjøre seg kjent
med laboratoriet de skal besøke. All informasjon som foreligger om laboratoriet, skal gjennomgås. Slik informasjon kan
omfatte tidligere tilsynsrapporter, bygningenes fysiske utforming, organisasjonskart, forsøksrapporter, protokoller og
personalets livsløpsbeskrivelser (CV). Slike dokumenter inneholder opplysninger om

– laboratoriets type, størrelse og fysiske utforming,

– arten og omfanget av forsøk som tilsynet ventelig vil omfatte,

– laboratoriets ledelsesstruktur.

Kontrollørene skal særlig merke seg enhver mangel som er oppdaget ved tidligere tilsyn med forsøkslaboratoriet.
Dersom det ikke tidligere er ført tilsyn med laboratoriet, kan det foretas innledende tilsyn for å innhente opplysninger
av betydning.

Forsøkslaboratoriene skal informeres om dato og tidspunkt for kontrollørenes ankomst, formålet med deres besøk og
hvor lenge de regner med å oppholde seg på området. Forsøkslaboratoriet kan dermed sørge for at berørt personale og
egnet dokumentasjon er tilgjengelig. I tilfeller der særlige dokumenter eller registre skal undersøkes, kan det være nyttig
å gi forsøkslaboratoriet beskjed om dette i forveien, slik at materialet er umiddelbart tilgjengelig under tilsynsbesøket.

Åpningsmøte

Formål: Informere laboratoriets ledelse og personale om grunnen til at det skal gjennomføres tilsyn med forsøks-
laboratoriet eller kontroll av forsøk, og opplyse om hvilke områder i laboratoriet, forsøk, dokumenter og medlemmer
av personalet som kan bli berørt.

De administrative og praktiske enkeltheter ved tilsynet med et forsøkslaboratorium eller ved kontrollen av et forsøk skal
diskuteres med laboratoriets ledelse ved begynnelsen av besøket. På åpningsmøtet skal kontrollørene

– gjennomgå formålet med og omfanget av besøket,

– beskrive dokumentasjonen som det vil være behov for under tilsynet med forsøkslaboratoriet, f.eks. lister over
pågående og avsluttede forsøk, forsøksplaner, standardframgangsmåter for forsøk, forsøksrapporter osv. Det skal
på dette stadiet gjøres avtale om tilgang til aktuelle dokumenter og eventuelt om hvordan de kan kopieres,

– anmode om avklaring med hensyn til eller informasjon om ledelsesstrukturen (organisasjonen) og personalet ved
laboratoriet,

– anmode om informasjon om gjennomføringen av forsøk som ikke er underlagt GLP-prinsippene, i de områdene
i forsøkslaboratoriet der GLP-forsøk gjennomføres,

– treffe en foreløpig beslutning om hvilke deler av forsøkslaboratoriet som skal omfattes av tilsynet,

– beskrive de dokumenter og prøver som det vil være behov for under kontrollen av pågående eller avsluttede
forsøk,

– opplyse at det vil bli holdt et avslutningsmøte når tilsynet med forsøkslaboratoriet er gjennomført.

Før tilsynet med forsøkslaboratoriet fortsetter, bør kontrolløren(e) kontakte laboratoriets avdeling for kvalitetssikring.

Når kontrollørene utfører tilsyn med et laboratorium, vil de vanligvis anse det som nyttig å bli ledsaget av en ansatt i
avdelingen for kvalitetssikring.
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Kontrollørene kan anmode om at det stilles et rom til deres rådighet til undersøkelse av dokumenter og til annen
virksomhet.

Organisasjon og personale

Formål: Fastslå om forsøkslaboratoriet har nok kvalifisert personale, tilstrekkelige personalressurser og
servicefunksjoner for de ulike typer og det antall forsøk som gjennomføres, om organisasjonsstrukturen er
hensiktsmessig, og om ledelsen har innført en ordning for opplæring og helsekontroll av personalet som er tilpasset de
forsøk som utføres i laboratoriet.

Ledelsen skal anmodes om å framlegge visse dokumenter, f.eks.:

– etasjeplaner,

– organisasjonskart for ledelse og vitenskapelig personale ved laboratoriet,

– livsløpsbeskrivelse (CV) for personale som arbeider med de(n) typen(e) forsøk som skal kontrolleres,

– liste(r) over pågående og avsluttede forsøk, med opplysninger om type forsøk, start- og sluttdato, forsøkssystem,
metode for bruk av forsøksstoffet og navnet på forsøkslederen,

– ordning for helsekontroll av personalet,

– stillingsbeskrivelser og opplæringsprogrammer for personalet samt registre over disse,

– oversikt over laboratoriets standardframgangsmåter for forsøk,

– beskrivelse av særlige standardframgangsmåter i forbindelse med de forsøk eller prosedyrer som det skal føres
tilsyn med, eller som skal kontrolleres,

– liste(r) over forsøksledere og oppdragsgivere med hensyn til forsøket/forsøkene som skal kontrolleres.

Kontrolløren skal særlig kontrollere

– lister over pågående og avsluttede forsøk for å fastslå hvor mye arbeid som utføres ved forsøkslaboratoriet,

– identitet og kvalifikasjoner når det gjelder forsøkslederen/forsøkslederne, lederen for avdelingen for
kvalitetssikring og annet personale,

– om det finnes standardframgangsmåter for alle aktuelle forsøksområder.

Kvalitetssikringsprogram

Formål: Fastslå om ledelsen har egnede systemer for å forsikre seg om at forsøk utføres etter GLP-prinsippene.

Lederen for avdelingen for kvalitetssikring skal anmodes om å demonstrere systemene og metodene som brukes ved
kvalitetssikringskontroll og -overvåking av forsøk, og systemet som brukes ved registrering av observasjoner som
foretas under kvalitetssikringsovervåkingen. Kontrollørene skal kontrollere

– kvalifikasjonene til lederen for avdelingen for kvalitetssikring og til hele avdelingens personale,

– at avdelingen for kvalitetssikring er uavhengig av personalet som arbeider med forsøkene,

– hvordan avdelingen for kvalitetssikring planlegger og gjennomfører kontroll, hvordan den overvåker de påviste
kritiske fasene i et forsøk, og hvilke ressurser som er tilgjengelige for kvalitetssikringkontroll og -overvåking,

– at det finnes en ordning for overvåking ved hjelp av stikkprøver i tilfeller der forsøkene er av så kort varighet at
det er praktisk umulig å overvåke hvert enkelt forsøk,

– omfang og grad av kvalitetssikringsovervåking under de praktiske fasene av forsøket,

– omfang og grad av kvalitetssikringsovervåking av rutinepreget arbeid i forsøkslaboratoriet,

– kvalitetssikringsframgangsmåtene som anvendes for å kontrollere at sluttrapporten er i samsvar med rådataene,

– at ledelsen mottar rapporter fra avdelingen for kvalitetssikring om problemer som vil kunne påvirke et forsøks
kvalitet eller helhetlighet,

– tiltak som gjennomføres av avdelingen for kvalitetssikring når det oppdages avvik,
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– den rolle avdelingen for kvalitetssikring eventuelt har i tilfeller der forsøk eller deler av forsøk utføres av andre
laboratorier etter kontrakt,

– den rolle avdelingen for kvalitetssikring eventuelt har ved gjennomgåelse, revisjon og ajourføring av
standardframgangsmåter.

Laboratorier

Formål: Fastslå om forsøkslaboratoriet, både innendørs og utendørs, har en størrelse, utforming og beliggenhet som er
egnet til å oppfylle de krav som stilles ved gjennomføring av forsøkene.

Kontrolløren skal kontrollere

– at utformingen gir mulighet for tilstrekkelig oppdeling, slik at f.eks. forsøksstoffer, dyr, fôrvarer, patologiske
prøver osv. fra et forsøk ikke kan forveksles med tilsvarende fra et annet,

– at det finnes framgangsmåter for miljøstyring og -overvåking som virker tilfredsstillende i kritiske områder, f.eks.
rom til dyr og andre biologiske forsøkssystemer, områder der det lagres forsøksstoffer, laboratorieområder,

– at det alminnelige stell av de ulike laboratorier er tilfredsstillende, og at det finnes framgangsmåter for
skadedyrbekjempelse i påkommende tilfeller.

Stell, oppbevaring og isolering av biologiske forsøkssystemer

Formål: Fastslå om forsøkslaboratoriet, dersom det utfører forsøk med dyr eller andre biologiske forsøkssystemer, har
egnet utstyr og tilbyr tilfredsstillende forhold der disse kan stelles, oppbevares og isoleres, for å unngå stress og andre
problemer som kan påvirke forsøkssystemet og dermed kvaliteten av dataene.

Et forsøkslaboratorium kan gjennomføre forsøk som krever en rekke forskjellige dyre- eller plantearter samt
mikrobielle eller andre cellulære eller subcellulære systemer. Typen forsøkssystem som brukes, avgjør hvilke sider ved
stellet, oppbevaringen og isoleringen kontrolløren vil overvåke. Kontrolløren skal etter eget skjønn og alt etter type
forsøkssystem kontrollere

– at det finnes laboratorier som er egnet for de forsøkssystemer som brukes, og som oppfyller de krav forsøket
stiller,

– at det er lagt til rette for at dyr eller planter som tas inn i laboratoriet, kan settes i karantene, og at denne ordningen
virker tilfredsstillende,

– at det er lagt til rette for at dyr (eller eventuelt andre deler av et forsøkssystem) som har eller er mistenkt for å ha
en sykdom eller være smittebærere, kan isoleres,

– at det gjennomføres tilstrekkelig overvåking og registrering av forhold som gjelder helse, atferd og annet, alt etter
type forsøkssystem,

– at utstyret som skal bidra til at de nødvendige miljøforholdene for hvert forsøkssystem opprettholdes, er velegnet,
godt vedlikeholdt og effektivt,

– at bur, hyller, tanker og andre beholdere for dyr samt tilleggsutstyr holdes tilstrekkelig rene,

– at det foretas påkrevde analyser for å kontrollere miljøforhold og hjelpesystemer,

– at det finnes utstyr for fjerning og disponering av avfall fra dyr og fra forsøkssystemene, og at utstyret benyttes
slik at det oppstår minst mulig risiko for skadedyrangrep, lukt, fare for sykdommer og forurensning av miljøet,

– at det finnes områder for lagring av fôrvarer eller tilsvarende materialer for alle forsøkssystemer, at disse
områdene ikke brukes til lagring av andre materialer som forsøksstoffer, kjemikalier til skadedyrbekjempelse
eller desinfeksjonsmidler, og at de er atskilt fra områder der det oppbevares dyr eller andre biologiske
forsøkssystemer,

– at lagret fôr og strø beskyttes mot forringelse som følge av ugunstige miljøforhold, skadedyrangrep eller
kontaminering.

Apparater, materialer, reagenser og prøver

Formål: Fastslå om forsøkslaboratoriet på egnet sted har apparater i god stand, i tilstrekkelig antall og med tilstrekkelig
kapasitet til å oppfylle kravene til forsøkene som utføres der, og om materialer, reagenser og prøver er merket, brukes
og lagres på forskriftsmessig måte.
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Kontrolløren skal kontrollere

– at apparatene er rene og i god stand,

– at det er ført registre over drift, vedlikehold, kontroll, kalibrering og validering av måleutstyr og apparater
(herunder databehandlingssystemer),

– at materialer og kjemiske reagenser er merket og lagres på forskriftsmessig måte ved riktig temperatur, og at
utløpsdatoer overholdes. Ved merking av reagenser skal det angis kilde, identitet, konsentrasjon og/eller andre
opplysninger av betydning,

– at prøver er tydelig identifisert ved hjelp av forsøkssystem, forsøk, art og prøvetakingsdato,

– at anvendte apparater og materialer ikke påvirker forsøkssystemene i merkbar grad.

Forsøkssystemer

Formål: Fastslå om det finnes hensiktsmessige framgangsmåter for å håndtere og kontrollere de ulike forsøkssystemer
som er påkrevd for å gjennomføre forsøkene i laboratoriet, f.eks. kjemiske og fysiske systemer, celle- og
mikrobesystemer, planter eller dyr.

F y s i s k e  o g  k j e m i s k e  s y s t e m e r

Kontrolløren skal kontrollere

– at det, når det kreves i forsøksplanene, er fastsatt hvilken stabilitet forsøks- og referansestoffer skal ha, og at
referansestoffene angitt i planene ble brukt,

– at det ved bruk av automatiske systemer sørges for at data innhentet som grafer, kurver eller datautskrifter
behandles som rådata og registreres.

B i o l o g i s k e  f o r s ø k s s y s t e m e r

Samtidig som kontrolløren tar hensyn til aktuelle ovennevnte sider ved stell, oppbevaring og isolering av biologiske
forsøkssystemer, skal vedkommende kontrollere

– at forsøkssystemene svarer til beskrivelsen i forsøksplanene,

– at forsøkssystemene er tilstrekkelig og, om nødvendig og hensiktsmessig, entydig identifisert gjennom hele
forsøket, og at det finnes registre som tydelig viser når forsøkssystemene er mottatt, og hvor mange av de mottatte
forsøkssystemene som er brukt, erstattet eller kassert,

– at bur eller beholdere for forsøkssystemene er riktig identifisert med alle nødvendige opplysninger,

– at forsøk på de samme dyrearter (eller de samme biologiske forsøkssystemer), men med forskjellige stoffer,
utføres tilstrekkelig atskilt,

– at dyrearter (og andre biologiske forsøkssystemer) holdes tilstrekkelig atskilt i rom eller tid,

– at miljøet i det biologiske forsøkssystemet er som angitt i forsøksplanen eller i standardframgangsmåtene når det
gjelder faktorer som temperatur eller lys/mørke-perioder,

– at registrering av mottak, håndtering, oppbevaring eller isolering, stell og vurdering av helsetilstand er tilpasset
forsøkssystemene,

– at det finnes registre over undersøkelse, karantene, sykelighet, dødelighet, atferd, diagnose og behandling for
dyre- og planteforsøkssystemene eller over andre liknende forhold for det enkelte biologiske forsøkssystem,

– at det finnes bestemmelser om egnet disponering av forsøkssystemer etter at forsøkene er avsluttet.

Forsøks- og referansestoffer

Formål: Fastslå om forsøkslaboratoriet har framgangsmåter (i) for å sikre at forsøks- og referansestoffers identitet,
styrke, mengde og sammensetning er i samsvar med deres spesifikasjoner, og (ii) for å motta og lagre forsøks- og
referansestoffer på egnet måte.

Kontrolløren skal kontrollere

– at det finnes registre over mottak (herunder den ansvarliges identitet), håndtering, prøvetaking, bruk og lagring
av forsøks- og referansestoffer,
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– at beholdere med forsøks- og referansestoffer er riktig merket,

– at lagringsforholdene er slik at forsøks- og referansestoffers konsentrasjon, renhetsgrad og stabilitet bevares,

– at det finnes registre over bestemmelse av forsøks- og referansestoffers identitet, renhetsgrad, sammensetning,
stabilitet og eventuelt over forebygging av kontaminering av stoffene,

– at det eventuelt finnes framgangsmåter for å bestemme ensartethet og stabilitet for blandinger som inneholder
forsøks- og referansestoffer,

– at beholdere med blandinger (eller fortynninger) av forsøks- og referansestoffer er merket, og at det finnes
registre over innholdets ensartethet og stabilitet, der dette er aktuelt,

– at det for forsøk som varer lenger enn fire uker, er tatt prøver av hvert parti forsøks- og referansestoffer med
henblikk på analyse, og at disse er blitt oppbevart i et passende tidsrom,

– at det finnes framgangsmåter for å blande stoffer, slik at det ikke oppstår feil ved identifiseringen eller
krysskontamineringen.

Standardframgangsmåter

Formål: Fastslå om forsøkslaboratoriet har skriftlige standardframgangsmåter for alle vesentlige forhold ved driften,
ettersom dette er et av de viktigste midler ledelsen har til rådighet for å styre virksomheten ved laboratoriet.
Standardframgangsmåtene er direkte knyttet til de rutinepregede sidene ved de forsøk som forsøkslaboratoriet utfører.

Kontrolløren skal kontrollere

– at alle områder i forsøkslaboratoriet har direkte tilgang til godkjente kopier av aktuelle standardframgangsmåter,

– at det finnes framgangsmåter for å revidere og ajourføre standardframgangsmåtene,

– at alle endringer i standardframgangsmåtene er godkjent og datert,

– at alle tidligere og nåværende utgaver av standardframgangsmåtene er arkivert,

– at det finnes standardframgangsmåter for følgende og eventuelt annen virksomhet:

i) mottak av, bestemmelse av identitet, renhetsgrad, sammensetning og stabilitet for, merking, håndtering,
prøvetaking, bruk og lagring av forsøks- og referansestoffer,

ii) bruk, vedlikehold, rengjøring, kalibrering og validering av måleapparater, databehandlingssystemer og
utstyr for miljøregulering,

iii) tilberedelse av reagenser og preparatdoser,

iv) føring av registre, utarbeiding av rapporter, arkivering og gjenfinning av registrerte opplysninger og rapporter,

v) tilrettelegging og miljøregulering av områder der forsøkssystemene befinner seg,

vi) mottak, overføring, plassering, karakterisering, identifisering og stell av forsøkssystemer,

vii) håndtering av forsøkssystemer før, under og etter forsøket,

viii) disponering av forsøkssystemer,

ix) bruk av midler til bekjempelse av skadedyr og rengjøringsmidler,

x) virksomhet i forbindelse med kvalitetssikringsprogrammet.

Gjennomføring av forsøket

Formål: Kontrollere at det finnes skriftlige forsøksplaner, og at planene og gjennomføringen av forsøket er i samsvar
med GLP-prinsippene.

Kontrolløren skal kontrollere

– at forsøksplanen er underskrevet av forsøkslederen,

– at enhver endring av forsøksplanen er underskrevet og datert av forsøkslederen,
– at datoen da avtalen om forsøksplanen ble inngått med oppdragsgiveren, er registrert, der det er aktuelt,
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– at målinger, obervasjoner og undersøkelser er gjennomført i samsvar med forsøksplanen og aktuelle
standardframgangsmåter,

– at resultatene av disse målingene, observasjonene og undersøkelsene ble registrert umiddelbart, raskt, nøyaktig
og med leselig skrift, og at de ble underskrevet (eventuelt med initialer) og datert,

– at det ved enhver endring av rådata, herunder data lagret i datamaskiner, ikke slettes tidligere oppføringer, at det angis
grunn for endringen og hvem som var ansvarlig for den, og datoen da den ble gjort,

– at data som er innhentet ved hjelp av eller lagret på datamaskin, er identifisert, og at framgangsmåtene for å
beskytte dataene mot urettmessige endringer eller tap er gode nok,

– at databehandlingssystemene som brukes i forbindelse med forsøket, er pålitelige, nøyaktige og validert,

– at enhver uforutsett hendelse som er registrert i rådataene, er undersøkt og evaluert,

– at resultatene framlagt i forsøksrapportene (foreløpig rapport eller sluttrapport) er motsigelsesfrie og fullstendige,
og at de gjenspeiler rådataene riktig.

Rapportering av forsøksresultater

Formål: Fastslå om sluttrapportene er utarbeidet etter GLP-prinsippene.

Når kontrolløren undersøker en sluttrapport, skal vedkommende kontrollere

– at sluttrapporten er underskrevet og datert av forsøkslederen for å vise at vedkommende påtar seg ansvaret for
forsøkets gyldighet og bekrefter at forsøket ble utført etter GLP-prinsippene,

– at sluttrapporten er underskrevet og datert av overordnede medlemmer av annet vitenskapelig personale som har
samarbeidet om forsøket, dersom det i sluttrapporten er innarbeidet rapporter fra andre vitenskapelige disipliner,

– at sluttrapporten inneholder en erklæring om kvalitetssikring som er underskrevet og datert,

– at eventuelle endringer ble utført av ansvarlig personale,

– at sluttrapporten angir hvor alle prøver av forsøksstoffer, andre prøver og rådata er arkivert.

Arkivering og oppbevaring av dokumenter

Formål: Fastslå om laboratoriet har utarbeidet tilfredsstillende registre og rapporter, og om det er truffet egnede tiltak
for sikker arkivering og oppbevaring av dokumenter og materiale.

Kontrolløren skal kontrollere

– at det er utpekt en ansvarlig for arkivene,

– arkivforholdene med hensyn til oppbevaring av forsøksplaner, rådata (herunder rådata fra avbrutte GLP-forsøk),
sluttrapporter, prøver av forsøksstoffer, andre prøver og registre over personalets kvalifikasjoner og
personalopplæring,

– framgangsmåtene for å gjenfinne arkivert materiale,

– framgangsmåtene som medfører at tilgangen til arkivene er begrenset til å gjelde personale med behørig fullmakt,
og at det føres registre over personer som får tilgang til rådata, objektglass osv.,

– at det finnes en fortegnelse over materiale som fjernes fra og leveres tilbake til arkivene,

– at dokumenter og materiale oppbevares i det foreskrevne eller hensiktsmessige tidsrom og beskyttes mot tap eller
skade som følge av brann, ugunstige miljøforhold osv.

Kontroll av forsøk

Tilsyn med forsøkslaboratorier omfatter i alminnelighet bl.a. kontroll av forsøk der pågående eller avsluttede forsøk
undersøkes. Reguleringsmyndighetene anmoder også ofte om særlig kontroll av forsøk, og slik kontroll kan
gjennomføres uavhengig av tilsynet med forsøkslaboratoriene. Ettersom det er svært ulike typer forsøk som kan bli
kontrollert, bør det gis bare alminnelige retningslinjer, og kontrollører og andre som deltar i kontrollen, vil alltid måtte
utvise skjønn med hensyn til arten og omfanget av sine undersøkelser. Målet skal være å rekonstruere forsøket ved å
jamføre sluttrapporten med forsøksplanen, aktuelle standardframgangsmåter, rådata og annet arkivert materiale.

I noen tilfeller kan kontrollørene behøve bistand fra andre sakkyndige for å utføre effektiv kontroll av forsøk, f.eks. når



det er nødvendig med mikroskopisk undersøkelse av vevssnitt.

Under kontroll av forsøk skal kontrolløren

– innhente navn på, stillingsbeskrivelser for og sammendrag av opplæring og erfaring for utvalgte medlemmer av
personalet som deltok i forsøket eller forsøkene, f.eks. forsøkslederen og overordnede medlemmer av det
vitenskapelige personale,

– kontrollere at en tilstrekkelig del av personalet har opplæring på de områder der forsøket eller forsøkene ble
gjennomført,

– velge ut apparater eller spesialutstyr som ble benyttet i forsøket, og undersøke registrene over kalibrering av,
vedlikehold av og service på disse,

– gjennomgå registrene over forsøksstoffenes stabilitet, analyser av forsøksstoffer og preparater, analyser av fôr
osv.,

– forsøke å fastslå, ved hjelp av intervjuer om mulig, hva som var arbeidsoppgavene til de utvalgte personene som
deltok i forsøket, slik at det kan avgjøres om de hadde tilstrekkelig tid til å utføre oppgavene angitt i
forsøksplanen eller sluttrapporten,

– innhente kopier av all dokumentasjon som gjelder kontrollframgangsmåter eller utgjør en integrert del av
forsøket, herunder:

i) forsøksplanen,

ii) gjeldende standardframgangsmåter da forsøket ble gjennomført,

iii) loggbøker, laboratoriets notatbøker, saksmapper, arbeidspapirer, datautskrifter osv., og eventuelt
kontrollberegninger,

iv) sluttrapporten.

For forsøk der det benyttes dyr (f.eks. gnagere og andre pattedyr), skal kontrollørene følge en viss prosentdel av dyrene
fra de kommer til forsøkslaboratoriet, til de obduseres. Kontrollørene skal legge særlig vekt på opplysninger om:

– dyrenes vekt, inntak av fôr/vann, preparatdosering og -tilførsel osv.,

– kliniske observasjoner og obduksjonsresultater,

– klinisk kjemi,

– patologi.

Avslutning av tilsynet eller kontrollen

Når tilsynet med et forsøkslaboratorium eller kontrollen av et forsøk er avsluttet, skal kontrolløren være beredt på å
diskutere sine resultater med representanter for forsøkslaboratoriet i et avslutningsmøte og skal utarbeide en skriftlig
rapport, dvs. tilsynsrapporten.

Ved tilsyn med store forsøkslaboratorier vil det sannsynligvis bli avdekket en rekke mindre avvik fra GLP-prinsippene,
men vanligvis er avvikene ikke alvorlige nok til å kunne påvirke gyldigheten av forsøkene som utføres ved
forsøkslaboratoriet. I slike tilfeller kan kontrolløren med rette angi i rapporten at driften ved laboratoriet er i samsvar med
GLP-prinsippene i henhold til kriteriene fastsatt av (den nasjonale) GLP-kontrollmyndigheten. Forsøkslaboratoriet skal
imidlertid gis nærmere opplysninger om feil eller mangler som er oppdaget, og laboratoriets ledelse skal bes forsikre at
det vil bli truffet tiltak for å utbedre forholdene.

Kontrolløren kan eventuelt avlegge laboratoriet et nytt besøk etter en viss tid for å kontrollere at de nødvendige tiltak
er truffet.

Dersom det under tilsynet med et forsøkslaboratorium eller kontrollen av et forsøk oppdages et alvorlig avvik fra GLP-
prinsippene som etter kontrollørens mening kan ha påvirket gyldigheten av forsøket eller av andre forsøk som er utført
ved laboratoriet, skal kontrolløren inngi rapport om dette til (den nasjonale) GLP-kontrollmyndigheten. Hvilke tiltak
denne myndigheten og/eller eventuelt reguleringsmyndigheten treffer, vil være avhengig av arten og omfanget av
avviket og de lov- eller forskriftsbestemmelser som finnes i GLP-programmet.

Dersom kontrollen av et forsøk er utført etter anmodning fra en reguleringsmyndighet, skal det utarbeides en fullstendig
rapport om resultatene som skal oversendes reguleringsmyndigheten gjennom den aktuelle (nasjonale) GLP-
kontrollmyndigheten.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Artikkel 30 i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(4) fastsetter at
medlemsstatene ikke kan forby, begrense eller hindre
markedsføring av stoffer som oppfyller kravene i nevnte
direktiv.

2) I henhold til artikkel 23 nr. 2 bokstav c) i direktiv
67/548/EØF skal alle emballasjer av et stoff være merket
med faresymbolene fastsatt i direktivets vedlegg II. I
henhold til artikkel 23 nr. 2 bokstav e) i nevnte direktiv
skal alle emballasjer av et stoff være merket med
bestemte S-setninger (sikkerhetssetninger) som gjelder
sikker bruk av stoffet, og ordlyden i disse S-setningene er
fastsatt i direktivets vedlegg IV.

3) Artikkel 69 i og vedlegg VIII til tiltredelsesakten av 1994
fastsetter at artikkel 30 i direktiv 67/548/EØF
sammenholdt med artikkel 23 nr. 2 i samme direktiv ikke
skal komme til anvendelse i Østerrike før 1. januar 1999,
slik at Østerrike kan kreve bruk av etiketter med
supplerende symboler som ikke er nevnt i vedlegg II, og
etiketter med supplerende S-setninger som ikke er nevnt
i vedlegg IV til nevnte direktiv når det gjelder mottiltak
ved ulykker, og at nevnte bestemmelser skal gjennomgås

på nytt i samsvar med fellesskapsframgangsmåtene før
31. desember 1998. 

4) I henhold til artikkel 23 nr. 2 bokstav d) i direktiv
67/548/EØF skal alle emballasjer av et stoff være merket
med bestemte R-setninger (risikosetninger) som angir de
særlige risikoene som følger av farene forbundet med
bruk av stoffet, og ordlyden i disse R-setningene er
fastsatt i direktivets vedlegg III.

5) Artikkel 112 i og vedlegg XII til tiltredelsesakten av 1994
fastsetter at artikkel 30 i direktiv 67/548/EØF
sammenholdt med artikkel 23 nr. 2 bokstav d) i samme
direktiv ikke skal komme til anvendelse i Sverige før 1.
januar 1999, slik at Sverige kan kreve bruk av de
supplerende R-setningene «R-322» og «R-340» som ikke
er nevnt i vedlegg III til nevnte direktiv, og at nevnte
bestemmelser skal gjennomgås på nytt i samsvar med
fellesskapsframgangsmåtene før 31. desember 1998.

6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31.
mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av
farlige preparater(5) fastsetter visse særlige vilkår for
anvendelsen av direktivet når det gjelder blant annet
supplerende symboler, R-setninger og S-setninger for
Østerrike og Sverige, for å ta hensyn til deres standarder
for vern av helse og miljø. Disse særlige vilkårene er
begrenset til tidsrommet på to år fra 1. januar 1999 til 31.
desember 2000. I løpet av dette tidsrommet skal det
tilstrebes å skape ensartede vilkår for markedsføring av
farlige stoffer og preparater.

7) Når det gjelder «R-322» forventes det vitenskapelige og
tekniske framskritt innenfor rammen av internasjonale
forhandlinger om harmonisering av klassifisering av
farlige stoffer, og i lys av de pågående internasjonale
forhandlingene om merking av farlige stoffer og idet det
tas hensyn til Kommisjonens undersøkelse om merking,
har sakkyndige fra medlemsstatene blitt enige om å
prioritere høyt en grundig gjennomgåelse av Fellesskapets
gjeldende regelverk med hensyn til «R-340».

8) Fellesskapets regelverk må gjennomgås på nytt på
bakgrunn av resultatet av forhandlingene om
internasjonal harmonisering av klassifisering og merking
av farlige stoffer. Det kan forventes at resultatet vil føre
til en tilnærming av standardene på dette området i hele
Fellesskapet.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/33/EF

av 10. mai 1999

om endring av rådsdirektiv 67/548/EØF med hensyn til merking av visse farlige stoffer
i Østerrike og Sverige(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 199 av 30.7.1999, s. 57, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2000 av 25. februar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 374 av 3.12.1998, s. 15.

(2) EFT C 40 av 15.2.1999, s. 43.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 16. desember 1998 (EFT C 98 av 9.4.1999, s.
151). Rådets felles holdning av 8. februar 1999 (EFT C 58 av 1.3.1999, s.
26) og Europaparlamentsbeslutning av 10. mars 1999 (EFT C 175 av
21.6.1999). Rådsbeslutning av 29. april 1999.

(4) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
98/98/EF (EFT 355 av 30.12.1998, s. 1).

(5) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
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9) I resolusjon vedtatt av Rådet og representantene for
medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet, 3.
desember 1990 om forbedret forebygging og behandling
av akutt forgiftning hos mennesker(1) oppfordres det til
harmonisering av framgangsmåtene for innsamling av
klinisk-toksikologiske data for alle giftinformasjons-
sentrene i Fellesskapet for å lette utviklingen av en politikk
for å forebygge forgiftningsrisikoer. For dette formål skal
de berørte vedkommende myndigheter i samarbeid med
Kommisjonen innføre et fellesskapssystem for informa-
sjon og samarbeid mellom giftinformasjonssentrene eller
eventuelt andre vedkommende tjenester når det gjelder
tilgjengeligheten av antidoter.

10) Et symbol som viser at rester av visse farlige stoffer bør
samles inn atskilt fra annet avfall, vil kunne redusere
mulighetene for utslipp av farlige stoffer i miljøet ved å
øke allmennhetens bruk av særlige systemer for
avfallsinnsamling. Da visse nødvendige opplysninger
ennå ikke er tilgjengelige, er det fortsatt nødvendig med
en viss tid for å vurdere behovet for et slikt symbol i
Fellesskapet.

11) Gjennomgåelsen av Fellesskapets regelverk om farlige
stoffer på bakgrunn av bestemmelsene i tiltredelsesakten
av 1994 med hensyn til Østerrike og Sverige har ikke
kunnet avsluttes innen 31. desember 1998.

12) Bestemmelsene som omfattes av dette direktiv, bør fortsatt
tas opp til gjennomgåelse i samsvar med fellesskaps-
framgangsmåter i den fastsatte unntaksperioden. Ved
utløpet av denne perioden vil imidlertid gjeldende
fellesskapsrett komme til anvendelse i Østerrike og
Sverige på samme vilkår som i de øvrige medlemsstatene
uten at dette berører resultatet av nevnte gjennomgåelse.

13) Fellesskapets regelverk gir mulighet for at det i
begrensede perioder kan fastsettes unntak for visse
medlemsstater som følge av deres særlige situasjon –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 23 i direktiv 67/458/EØF skal nytt nummer 5 og 6
lyde:

«5. Østerrike kan fra 1. januar 1999 til 31. desember
2000 kreve bruk av:

– det supplerende symbolet «søppelbøtte med kryss
over» for disponering av avfall som ikke er oppført i
vedlegg II, og

– den supplerende S-setningen «Antidote finnes,
legepersonellet bes kontakte giftinformasjons-
senteret» med hensyn til mottiltak i tilfelle ulykker
som ikke er oppført i vedlegg IV.

6. Sverige kan fra 1. januar 1999 til 31. desember
2000 kreve bruk av følgende supplerende R-setninger
som ikke er oppført i vedlegg III:

– «R-322» for stoffer som har akutte toksiske
virkninger som ikke er omfattet av klassifiserings-
kriteriene i vedlegg VI (den svenske kategorien
«moderat helseskadelig»), og

– «R-340» for stoffer klassifisert som kreftfrem-
kallende, kategori 3, i stedet for R-setning R40.»

Artikkel 2

Republikken Østerrike og Kongeriket Sverige skal innen 30.
juli 2000 vedta og kunngjøre de bestemmelser som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. mai 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES H. EICHEL

Formann Formann

(1) SCP/spirox/004 endelig utgave av 18.1.1999.
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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 1999/1/EF(2), heretter kalt
«direktivet», særlig artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF
mottok Tyskland 13. oktober 1995 fra Bayer AG (heretter
kalt «søkeren») en søknad om oppføring av det aktive
stoffet spiroksamin i vedlegg I til direktivet.

2) I samsvar med bestemmelsene i direktivets artikkel 6 nr.
3 bekreftet Kommisjonen i vedtak 96/55/EF av 29. juli
1996 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumenta-
sjon som er framlagt for grundig behandling med
henblikk på en eventuell oppføring av spiroksamin i
vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring
av plantefarmasøytiske produkter, er fullstendig(3), at
dokumentasjonen som er framlagt for spiroksamin, i
prinsippet oppfyller kravene til data og informasjon i
vedlegg II, og for plantefarmasøytiske produkter som
inneholder dette aktive stoffet, kravene i vedlegg III til
direktivet.

3) I samsvar med direktivets artikkel 5 nr. 1 bør et aktivt
stoff oppføres i vedlegg I for et tidsrom på høyst ti år
dersom det kan forventes at det ikke vil ha skadelige
virkninger på menneskers eller dyrs helse eller på
grunnvann, og heller ikke noen uakseptabel innvirkning
på miljøet.

4) Virkningene av spiroksamin på menneskers helse og
miljøet er i samsvar med bestemmelsene i direktivets
artikkel 6 nr. 2 og 4 blitt vurdert for de bruksområder som
søkeren har foreslått. Tyskland framla 5. februar 1995
som rapporterende medlemsstat den aktuelle vurderings-
rapporten for Kommisjonen.

5) Den framlagte rapporten er blitt behandlet av medlems-
statene og Kommisjonen i Den faste komité for plante-
helse. Behandlingen ble avsluttet 12. mai 1999 med
Kommisjonens sammenfattende rapport om spiroksamin.
Det kan bli nødvendig å ajourføre denne rapporten for å
ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige utvikling. I så
fall skal også vilkårene for oppføring av spiroksamin i
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres i samsvar med
direktivets artikkel 6 nr. 1.

6) Dokumentasjonen og opplysningene fra gjennomgåelsen
har også vært framlagt for Vitenskapskomiteen for planter
til uttalelse. Komiteen gav sin uttalelse 18. desember
1998(4). Komiteen påviste mulige risikoer for alger,
sedimentlevende organismer og muligens planter. Det må
derfor treffes risikoreduserende tiltak når det er relevant.
Når det gjelder brukereksponering konkluderte komiteen
med at den anslåtte eksponeringen var akseptabel ved
bruk av personlig verneutstyr (PVU). Det må derfor
treffes egnede vernetiltak av hensyn til brukernes
sikkerhet. Disse konklusjonene er også i samsvar med de
spørsmålene som ble vektlagt under behandlingen i Den
faste komité for plantehelse.

7) Det framgår av vurderingene at plantefarmasøytiske
produkter som inneholder det aktuelle aktive stoffet,
generelt kan forventes å oppfylle kravene i direktivets
artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 3, særlig for de
undersøkte bruksområdene. Det aktuelle aktive stoffet
må derfor oppføres i vedlegg I for å sikre at godkjenning
av plantefarmasøytiske produkter som inneholder det
aktuelle aktive stoffet, kan gis i samsvar med direktivets
bestemmelser i alle medlemsstatene.

8) Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig frist
til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF
om plantefarmasøytiske produkter som inneholder
spiroksamin, og til innenfor denne fristen særlig å endre
de eksisterende midlertidige godkjenningene eller
innvilge nye godkjenninger, senest før fristens utløp, i
samsvar med bestemmelsene i direktivet. Det er også
nødvendig med en lengre frist for plantefarmasøytiske
produkter som inneholder spiroksamin og andre aktive
stoffer oppført i vedlegg I.

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/73/EF

av 19. juli 1999

om oppføring av et aktivt stoff (spiroksamin) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om
markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 206 av 5.8.1999, s. 16, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2000 av 25. februar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

(2) EFT L 21 av 28.1.1999, s. 21.

(3) EFT L 220 av 30.8.1996, s. 23. (4) SCP/spirox/004 endelig utgave av 18.1.1999.
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9) Medlemsstatene bør oppbevare den endelige versjonen
av den sammenfattende rapporten (med unntak av de
fortrolige opplysningene omhandlet i direktivets artikkel
14) tilgjengelig eller gjøre den tilgjengelig for innsyn fra
alle berørte parter.

10) Den sammenfattende rapporten er nødvendig for at
medlemsstatene på riktig måte skal kunne gjennomføre
flere deler av de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg
VI til direktivet, der disse prinsippene viser til
vurderingen av de dataene i vedlegg II som er framlagt
med henblikk på oppføring av det aktive stoffet i vedlegg
I til direktivet.

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelsen av 12. mai 1999 fra Den faste komité for
plantehelse –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Spiroksamin oppføres som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF som angitt i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2000 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv.

2. For plantefarmasøytiske produkter som inneholder
spiroksamin og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til

direktiv 91/414/EØF, forlenges imidlertid fristen fastsatt i nr. 1
dersom det er fastsatt en lengre gjennomføringsfrist i
direktivets bestemmelser om oppføring av det andre aktive
stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF.

3. Medlemsstatene skal oppbevare den sammenfattende
rapporten (med unntak av de fortrolige opplysningene
omhandlet i direktivets artikkel 14) tilgjengelig for innsyn fra
de berørte parter, eller de skal på anmodning gjøre den
tilgjengelig for partene.

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

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft 1. september 1999.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

SPIROKSAMIN

1. Identitet

(IUPAC-nomenklaturen) (8-tert-butyl-1,4-dioksa-spiro [4,5] decan-2-ylmetyl)-etyl-propoyl-amin

2. Vilkår som skal oppfylles:

2.1. Det aktive stoffet skal ha en renhet på minst 940 g/kg teknisk produkt (de diastereomere
stoffene A og B til sammen).

2.2. Bare bruk som soppdrepende middel kan tillates.

2.3. For gjennomføringen av de ensartede prinsippene i vedlegg VI skal det tas hensyn til
konklusjonene i den sammenfattende rapporten om spiroksamin, særlig vedlegg I og II, som
avsluttet av Den faste komité for plantehelse 12. mai 1999. Ved denne samlede vurdering skal
medlemsstatene dessuten:

– rette særlig oppmerksomhet mot brukernes sikkerhet og sikre at godkjenningsvilkårene
omfatter egnede vernetiltak,

og

– rette særlig oppmerksomhet mot innvirkningen på vannorganismer og sikre at
godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter risikoreduserende tiltak.

3. Utløpsdato for oppføringen: 1. september 1999.
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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 1999/1/EF(2), heretter kalt
«direktivet», særlig artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF
mottok Italia 4. mars 1996 fra Du Pont de Nemours
Italiana SpA (heretter kalt «søkeren»), en søknad om
oppføring av det aktive stoffet azimsulfuron i vedlegg I
til direktivet.

2) I samsvar med bestemmelsene i direktivets artikkel 6 nr.
3 bekreftet Kommisjonen i vedtak 97/164/EF(3) av 17.
februar 1997 at dokumentasjonen som er framlagt for
azimsulfuron, i prinsippet oppfyller kravene til data og
informasjon i vedlegg II, og for plantefarmasøytiske
produkter som inneholder dette aktive stoffet, kravene i
vedlegg III til direktivet.

3) I samsvar med direktivets artikkel 5 nr. 1 bør et aktivt
stoff oppføres i vedlegg I for et tidsrom på høyst ti år
dersom det kan forventes at det ikke vil ha noen skadelige
virkninger på menneskers eller dyrs helse eller på
grunnvann, og heller ikke noen uakseptabel innvirkning
på miljøet.

4) Virkningene av azimsulfuron på menneskers helse og
miljøet er i samsvar med bestemmelsene i direktivets
artikkel 6 nr. 2 og 4, blitt vurdert for de bruksområdene
som søkeren har foreslått. Italia framla 22.7.1997 som
rapporterende medlemsstat den aktuelle vurderings-
rapporten for Kommisjonen.

5) Den framlagte rapporten er blitt behandlet av medlems-
statene og Kommisjonen i Den faste komité for plante-
helse. Behandlingen ble avsluttet 12. juli 1999 med

Kommisjonens sammenfattende rapport om azimsulfuron.
Det kan bli nødvendig å ajourføre denne rapporten for å ta
hensyn til den tekniske og vitenskapelige utvikling. I så
fall skal også vilkårene for oppføring av azimsulfuron i
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres i samsvar med
direktivets artikkel 6 nr. 1.

6) Dokumentasjonen og opplysningene fra gjennomgåelsen
har også vært framlagt for Vitenskapskomiteen for
planter til uttalelse. Komiteen avgav sin uttalelse 4.
februar 1999. Komiteen påviste mulige risikoer for
vannorganismer og landplanter utenfor målgruppen. Det
må derfor treffes egnede risikoreduserende tiltak(4).

7) Det framgår av vurderingene at plantefarmasøytiske
produkter som inneholder det aktuelle aktive stoffet,
generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i
direktivets artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 3, særlig
for de undersøkte bruksområdene. Det aktuelle aktive
stoffet må derfor oppføres i vedlegg I for å sikre at
godkjenning av plantefarmasøytiske produkter som
inneholder det aktuelle aktive stoffet, kan gis i samsvar
med direktivets bestemmelser i alle medlemsstater.

8) Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig frist
til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF
om plantefarmasøytiske produkter som inneholder
azimsulfuron, og til innenfor denne fristen særlig å endre
de eksisterende midlertidige godkjenningene eller
innvilge nye godkjenninger, senest før fristens utløp, i
samsvar med bestemmelsene i direktivet. Det er også
nødvendig med en lengre frist for plantefarmasøytiske
produkter som inneholder azimsulfuron og andre aktive
stoffer oppført i vedlegg I.

9) Medlemsstatene bør oppbevare den endelige versjonen
av den sammenfattende rapporten (med unntak av de
fortrolige opplysningene omhandlet i direktivets artikkel
14) tilgjengelig eller gjøre den tilgjengelig for innsyn fra
alle berørte parter.

10) Den sammenfattende rapporten er nødvendig for at
medlemsstatene på riktig måte skal kunne gjennomføre
flere deler av de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegg
VI til direktivet, der disse prinsippene viser til
vurderingen av de dataene i vedlegg II som er framlagt
med henblikk på oppføring av det aktive stoffet i vedlegg
I til direktivet.

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/80/EF

av 28. juli 1999

om oppføring av et aktivt stoff (azimsulfuron) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 210 av 10.8.1999, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2000 av 25. februar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

(2) EFT L 21 av 28.1.1999, s. 21.

(3) EFT L 64 av 5.3.1997, s. 17.

(4) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om oppføring av azimsulfuron
i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarma-
søytiske produkter (SCP/AZIM/002 endelig utgave av 24.2.1999).
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11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelsen av 2. juli 1999 fra Den faste komité for
plantehelse –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Azimsulfuron oppføres som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF som angitt i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. april 2000 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv.

2. Når det gjelder vurdering og beslutningstaking i henhold
til de ensartede prinsippene som er fastsatt i vedlegg VI til
rådsdirektiv 91/414/EØF, på bakgrunn av dokumentasjon som
oppfyller kravene i vedlegg III til samme direktiv, forlenges
fristen fastsatt i nr. 1 til 1. april 2001 for eksisterende
midlertidige godkjenninger av plantefarmasøytiske produkter
som inneholder azimsulfuron.

3. For plantefarmasøytiske produkter som inneholder
azimsulfuron og et annet aktivt stoff oppført i vedlegg I til
direktiv 91/414/EØF, forlenges imidlertid fristen fastsatt i nr. 1
dersom det er fastsatt en lengre gjennomføringsfrist i

direktivets bestemmelser om oppføring av det andre aktive
stoffet i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF.

4. Medlemsstatene skal oppbevare den sammenfattende
rapporten (med unntak av de fortrolige opplysningene
omhandlet i direktivets artikkel 14) tilgjengelig for innsyn fra
de berørte parter, eller de skal på anmodning gjøre den
tilgjengelig for partene.

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

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft 1. oktober 1999.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

AZIMSULFURON

1. Identitet

(IUPAC-nomenklaturen) 1-(4,6-dimetoksypyrimidin-2-yl)-3-[1-metyl-4-(2-metyl-2H-tetrazol-5-yl)-
pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea

2. Særlige vilkår som skal oppfylles:

2.1. Det aktive stoffet skal ha en renhet på minst 980 g/kg teknisk produkt.

2.2. Bare bruk som ugressmiddel kan tillates.

2.3. Sprøyting fra luftfartøy er ikke tillatt.

2.4. Medlemsstatene skal rette særlig oppmerksomhet mot innvirkningen på vannorganismer og
landplanter utenfor målgruppen og sikre at godkjenningsvilkårene om nødvendig omfatter
risikoreduserende tiltak (for eksempel minste tidsrom for tilbakeholdelse av vann før utslipp ved
risdyrking).

2.5. For gjennomføringen av de ensartede prinsippene i vedlegg VI skal det tas hensyn til konklusjonene
i den sammenfattende rapporten om azimsulfuron, særlig vedlegg I og II, som avsluttet i Den faste
komité for plantehelse 2. juli 1999.

3. Utløpsdato for oppføringen: 1. oktober 2009.
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(1) EFT L 296 av 23.11.2000, s. 62, og EØS-tillegget til EFT nr. 55 av

23.11.2000, s. 172. (*) Forfatningsrettslige krav angitt. Ikrafttredelsesdato: 1.7.2000.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XVI er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 96/1999 av 16. juli 1999(1).

2) Tilpasningen til avtalens vedlegg XVI nr. 2 samt
tilleggene til nevnte vedlegg må ajourføres. Det har vist
seg å forekomme enkelte feil –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Avtalens vedlegg XVI endres som fastsatt i vedlegget til denne
beslutning. 

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 26. februar 2000, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens
artikkel 103 nr. 1(*).

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 20/2000

av 25. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)

2001/EØS/20/20

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann



VEDLEGG

til EØS-komiteens beslutning nr. 20/2000

I avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), herunder tillegg 1, 2, 4, 5, 9, 12 og 13, gjøres følgende
endringer:

1. I nr. 2 (rådsdirektiv 93/37/EØF) under «OMHANDLEDE RETTSAKTER» skal teksten til tilpasning
b) lyde:

«I artikkel 25 tilføyes følgende:

«– i Island, Firmaskrá, Hlutafélagaskrá

– i Liechtenstein, Handelsregister, Gewerberegister

– i Norge, Foretaksregisteret».»

2. I  tillegg 1 gjøres følgende endringer:

1. I punkt III under «Organer» endres «Norsk Teknisk- Naturvitenskapelig Forskningsråd» til
«Norges forskningsråd», og «Statens Innvandrer- og Flyktningeboliger» og «Medisinsk
Innovasjon Rikshospitalet» utgår.

2. I punkt III skal strekpunktene under «Grupper» lyde:

«– statsbedrifter i henhold til lov om statsforetak (LOV 1991-08-30 71),

– statsbanker,

– universiteter og høyskoler i henhold til lov om universiteter og høyskoler (LOV 1995-05-12 22).»

3. I tillegg 2 gjøres følgende endringer:

1. Med hensyn til Liechtenstein utgår nr. 2 (Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafen-
betriebe) med virkning fra 1. januar 2000.

2. Med hensyn til Norge gjøres følgende endringer:

a) «Statens adopsjonskontor» endres til «Statens ungdoms- og adopsjonskontor».

b) «Riksadvokaten» endres til «Riksadvokatembetet».

c) «Eierskapstilsynet» tilføyes som første underpunkt under «Kulturdepartementet».

d) «Statens filmsentral» utgår.

e) «Reindriftsadministrasjonen» endres til «Reindriftsforvaltningen».

f) «Statens teleforvaltning» endres til «Post- og teletilsynet».

4. I tillegg 4 gjøres følgende endringer:

1. Angivelsene for Island skal lyde:

«Landsvirkjun (Det nasjonale kraftselskap), lög nr. 42/1983

Rafmagnsveitur ríkisins (Statens elektrisitetsverk), orkulög nr. 58/1967
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Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavik energi), lög nr. 38/1940

Hitaveita Suðurnesja (Suðurnes regionale varmeanlegg), lög nr. 100/1974

Orkubú Vestfjarða (Vestfjord kraftselskap), lög nr. 66/1976

Andre enheter som produserer, transporterer eller distribuerer elektrisk kraft i henhold til orkulög
nr. 58/1967».

2. I angivelsen for Norge utgår følgende tekst: "lov om bygging og drift av elektriske anlegg (LOV
1969-06-10 65)».

5. I tillegg 5 skal angivelsene for Island lyde:

«Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavik energi), lög nr. 38/1940

Hitaveita Suðurnesja (Suðurnes regionale varmeanlegg), lög nr. 100/1974

Andre enheter som transporterer eller distribuerer varme i henhold til orkulög nr. 58/1967».

6. I tillegg 9 gjøres følgende endringer:

1. Angivelsene for Island skal lyde:

«Strætisvagnar Reykjavíkur (Reykjavik kommunale busselskap)

Almenningsvagnar bs.

Andre kommunale busstjenester

Enheter som utfører landtransport i henhold til artikkel 3 i lög nr. 13/1999 skipulag à
fólksfutningum með hópferðabifreiðum».

2. Angivelsen for Liechtenstein skal med virkning fra 1. januar 2000 lyde:

«Liechtenstein Bus Anstalt (Liechtenstein bussvesen)».

7. I tillegg 12 gjøres følgende endring:

Angivelsen for Liechtenstein skal lyde:

«Liechtenstein TeleNet AG (Liechtenstein teleselskap)».

8. I tillegg 13 gjøres følgende endring:

Angivelsen for Liechtenstein skal lyde:

«Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Fyrstedømmet Liechtensteins regjering)».
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(1) EFT L 316 av 20.11.1997, s. 21, og EØS-tillegget til EFT nr. 48 av

20.11.1997, s. 96.

(2) EFT L 289 av 28.10.1998, s. 28. (*) Forfatningsrettslige krav angitt. Ikrafttredelsesdato: 1.10.2000.

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XVII er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 59/97 av 31. juli 1997(1).

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF av 13.
oktober 1998 om rettslig vern av mønstre(2) skal
innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XVII etter nr. 9a (europaparlaments- og
rådsdirektiv 96/9/EF) skal nytt nr. 9b lyde:

«9b. 398 L 0071: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF
av 13. oktober 1998 om rettslig vern av mønstre (EFT L
289 av 28.10.1998, s. 28).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål
gjelde med følgende tilpasning:

Artikkel 15 skal lyde:

«Rettighetene som følger av registrering av et mønster,
skal ikke omfatte handlinger i forbindelse med produkter
som et vernet mønster inngår i eller er anvendt på, når
produktet er blitt markedsført i en avtalepart av
innehaveren av mønsterrettigheten eller med dennes
samtykke.»»

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF på
islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner
av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 26. februar 2000, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens
artikkel 103 nr. 1(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 21/2000

av 25. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

2001/EØS/20/21

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3), på
grunnlag av  Forlikskomiteens felles forslag av 29. juli 1998,
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapets mål, som nedfelt i traktaten, er blant annet
å skape grunnlag for en stadig nærmere sammenslutning
mellom de europeiske folk, å styrke forbindelsene
mellom Fellesskapets medlemsstater og å sikre dem
økonomisk og sosial framgang gjennom felles innsats for
å fjerne skrankene som deler Europa. For dette formål
inneholder traktaten bestemmelser om opprettelse av et
indre marked der hindringer for det frie varebytte er
avskaffet, og med en ordning som sikrer at det ikke skjer
en vridning av konkurransen i det indre marked. En
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om rettslig
vern av mønstre vil bidra til å virkeliggjøre disse målene.

2) Ulikhetene i medlemsstatenes lovgivning om rettslig
vern av mønstre påvirker gjennomføringen av det indre
marked og dets virkemåte med hensyn til produkter som
omfatter mønstre. Ulikhetene kan medføre konkurranse-
vridning i det indre marked.

3) Av hensyn til det indre markeds virkemåte er det derfor
nødvendig at medlemsstatenes lovgivning om vern av
mønstre tilnærmes.

4) I denne forbindelse bør det også tas hensyn til de
løsninger og fordeler fellesskapsordningen for mønstre
kan tilby foretak som ønsker å oppnå mønsterrettigheter.

5) Det er ikke nødvendig å foreta en fullstendig tilnærming
av medlemsstatenes mønsterlovgivning, og det vil være
tilstrekkelig å begrense tilnærmingen til de internrettslige
bestemmelsene som har størst direkte betydning for det
indre markeds virkemåte. Bestemmelser om sanksjoner,
klageadgang og håndheving bør fortsatt være en del av
den nasjonale lovgivningen. Målet for denne begrensede
tilnærmingen kan ikke nås i tilstrekkelig grad dersom
hver medlemsstat handler hver for seg.

6) Medlemsstatene bør derfor stå fritt til selv å fastsette
saksbehandlingsbestemmelsene når det gjelder
registrering, fornyelse og ugyldigkjennelse av mønster-
rettigheter samt bestemmelser om rettsvirkningene av
slik ugyldighet.

7) Dette direktiv er ikke til hinder for at mønstre også kan
omfattes av bestemmelser i nasjonal lovgivning eller
Fellesskapets regelverk som gir et annet vern enn det som
oppnås gjennom registrering eller kunngjøring som
mønster, f.eks. bestemmelser om uregistrerte mønster-
rettigheter, varemerker, patenter og bruksmønstre, illojal
konkurranse og erstatningsansvar.

8) Så lenge opphavsrettslovgivningen ikke er harmonisert,
er det viktig å fastslå prinsippet om kumulativt vern i
henhold til lovgivningen om vern av registrerte mønstre
og i henhold til opphavsrettslovgivningen, samtidig som
medlemsstatene må stå fritt til å bestemme omfanget av
det vern opphavsretten skal gi og vilkårene for å oppnå
slikt vern.

9) For at målene for det indre marked skal nås, må vilkårene
for å oppnå retten til et registrert mønster være like i
samtlige medlemsstater. For dette formål er det
nødvendig å gi en enhetlig definisjon av begrepet
mønster og av de krav til nyhet eller individuell karakter
som det registrerte mønsteret må oppfylle.

10) For å fremme det frie varebyttet er det vesentlig å sikre at
en registrert mønsterrettighet i prinsippet gir mønster-
innehaveren samme vern i alle medlemsstater.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/71/EF

av 13. oktober 1998

om rettslig vern av mønstre(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 289 av 28.10.1998, s. 28, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2000 av 25. februar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 345 av 23.12.1993, s. 14 og EFT C 142 av 14.5.1996, s. 7.

(2) EFT C 388 av 31.12.1994, s. 9 og EFT C 110 av 2.5.1995, s. 12.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 12. oktober 1995 (EFT C 287 av 30.10.1995,
s. 157), Rådets felles holdning av 17. juni 1997 (EFT C 237 av 4.8.1997, s.
1) og europaparlamentsbeslutning av 22. oktober 1997 (EFT C 339 av
10.11.1997, s. 52). Europaparlamentsbeslutning av 15. september 1998.
Rådsbeslutning av 24. september 1998.
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11) Vernet som erverves av mønsterinnehaveren ved
registreringen av et mønster, omfatter de særtrekkene til
mønsteret ved et produkt eller en del av et produkt som
synlig framgår av registreringssøknaden og som gjøres
allment tilgjengelige gjennom kunngjøring eller ved
tilgang til de aktuelle saksdokumenter.

12) Det bør ikke gis vern for bestanddeler som ikke er synlige
når et produkt er i normal bruk, eller til de særtrekk ved
en bestanddel som ikke er synlige når bestanddelen er
montert, eller til særtrekk ved bestanddeler som ikke i seg
selv oppfyller kravene til nyhet eller individuell karakter.
De særtrekk ved et mønster som av disse grunner er
unntatt fra vern, bør ikke tas med i vurderingen av om
andre særtrekk ved mønsteret oppfyller kravene til vern.

13) Vurderingen av om et mønster har individuell karakter,
bør gå ut på å fastslå om det foreligger en tydelig forskjell
mellom helhetsinntrykket en informert bruker får når
vedkommende betrakter det og det inntrykket samme
bruker får av allerede eksisterende mønstre, samtidig som
det tas hensyn til arten produkt mønsteret anvendes på
eller inngår i, og særlig hvilken industrisektor det tilhører
og hvor stor frihet frambringeren hadde ved utformingen.

14) Teknisk nyskaping bør ikke hindres ved at det gis
mønstervern til særtrekk som utelukkende er bestemt av
en teknisk funksjon. Dette betyr likevel ikke at et mønster
må ha en estetisk karakter. Heller ikke må produkter av
forskjellig fabrikat hindres i å virke sammen ved at vernet
utvides til mønstre for mekanisk sammenkopling.
Særtrekk ved et mønster som av disse grunner er unntatt
fra vern, bør ikke telle med i vurderingen av om andre
særtrekk ved mønsteret oppfyller kravene til vern.

15) Den mekaniske sammenkoplingen av modulprodukter
kan likevel utgjøre et viktig element ved modul-
produktenes nyskapende egenskaper og være et verdifullt
fortrinn i markedsføringen av dem, og bør derfor kunne
gis vern.

16) Det kan ikke oppnås mønsterrettighet for et mønster som
strider mot offentlig orden eller offentlig moral. Dette
direktiv innebærer ingen harmonisering av de nasjonale
oppfatninger av begrepene offentlig orden eller offentlig
moral.

17) Det er av grunnleggende betydning for det indre markeds
virkemåte å innføre en felles vernetid for registrerte
mønstre.

18) Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke anvendelsen
av konkurransereglene i henhold til traktatens artikkel 85
og 86.

19) Hensynet til en rekke industrisektorer tilsier at dette
direktiv bør vedtas meget snart. På det nåværende stadium
er det ikke mulig å foreta en full tilnærming mellom
medlemsstatenes lovgivninger om bruk av vernede
mønstre for reparasjon av et sammensatt produkt slik at det
får tilbake sitt opprinnelige utseende dersom produktet
mønsteret er anvendt på eller inngår i, er en bestanddel i et
sammensatt produkt hvis utseende har vært bestemmende
for utformingen av det vernede mønsteret. Det faktum at
medlemsstatenes lovgivninger om bruk av vernede
mønstre til reparasjon av sammensatte produkter ikke er
fullstendig tilnærmet, bør ikke være til hinder for
tilnærmingen av andre bestemmelser i nasjonale
mønsterlovgivninger som har størst direkte virkning for
det indre markeds virkemåte. Av denne grunn bør
medlemsstatene i mellomtiden la alle bestemmelser som er
i samsvar med traktaten og som berører anvendelsen av
mønsteret for en bestanddel som brukes for reparasjon av
et sammensatt produkt slik at det får tilbake sitt
opprinnelige utseende, stå ved lag, og dersom de innfører
nye bestemmelser om slik bruk, bør formålet med disse
bestemmelsene være utelukkende å liberalisere markedet
for slike bestanddeler. De medlemsstatene som på
ikrafttredelsesdatoen for dette direktiv ikke har
lovbestemmelser om vern av mønstre for bestanddeler, er
ikke forpliktet til å innføre mønsterregistrering for slike
deler. Tre år etter gjennomføringsdatoen bør Kommisjonen
legge fram en analyse av konsekvensene av dette direktiv
for industrien i Fellesskapet og for forbrukerne,
konkurransen og det indre markeds virkemåte. Når det
gjelder bestanddeler i sammensatte produkter, bør
analysen særlig vurdere muligheten for en harmonisering
på grunnlag av forskjellige alternativer, herunder en
ordning med vederlag og en begrenset periode med
enerett. Senest ett år etter at Kommisjonen har framlagt sin
analyse, bør den, etter samråd med de sterkest berørte
parter, foreslå for Europaparlamentet og Rådet de
endringer av dette direktiv som er nødvendige for å
gjennomføre det indre marked når det gjelder bestanddeler
i sammensatte produkter, samt andre endringer den måtte
anse nødvendige.

20) Overgangsbestemmelsen i artikkel 14 om mønsteret for
en bestanddel som brukes for reparasjon av et
sammensatt produkt slik at det får tilbake sitt
opprinnelige utseende, må ikke under noen omstendighet
betraktes som en hindring for den frie bevegelighet for et
produkt som utgjør en slik bestanddel.

21) De materielle grunner for at registrering nektes i de
medlemsstater der det foretas en inngående undersøkelse
av søknader før registrering, samt de materielle grunnene
for at registrerte mønsterrettigheter i samtlige medlems-
stater kjennes ugyldige, må oppregnes uttømmende –
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Definisjoner

I dette direktiv menes med

a) «mønster»: det utseende et produkt eller en del av et
produkt får som resultat av særtrekk særlig ved linjene,
omrisset, fargene, formen, teksturen og/eller materialene
til produktet og/eller dets ornamentering,

b) «produkt»: enhver industrielt eller håndverksmessig
framstilt artikkel, herunder også deler beregnet på
innmontering i et sammensatt produkt, samt emballasje,
presentasjon, grafiske symboler og typografiske
skrifttyper, men med unntak av datamaskinprogrammer.

c) «sammensatt produkt»: et produkt bestående av flere
bestanddeler som kan skiftes ut slik at det er mulig å ta
produktet fra hverandre og sette det sammen igjen.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Dette direktiv får anvendelse på:

a) mønsterrettigheter registrert hos den sentrale myndighet
for industriell eiendomsrett i medlemsstatene,

b) mønsterrettigheter registrert hos Beneluxlandenes
myndighet for mønsterregistrering,

c) mønsterrettigheter registrert i henhold til internasjonale
ordninger som gjelder i en medlemsstat,

d) søknader om mønsterrettigheter som omhandlet i bokstav
a), b) og c).

2. I dette direktiv forstås med registrering av et mønster
også kunngjøring av mønsteret etter deponering hos den
sentrale myndighet for industriell eiendomsrett i medlems-
stater der slik kunngjøring gjør en mønsterrettighet gjeldende.

Artikkel 3

Vilkår for vern

1. Medlemsstatene skal gi mønsteret vern ved registrering
og mønsterinnehaveren enerett til mønsteret i samsvar med
bestemmelsene i dette direktiv.

2. Et mønster skal være beskyttet av en mønsterrettighet i
den grad mønsteret er nytt og har individuell karakter.

3. Et mønster som anvendes på eller inngår i et produkt som
er en bestanddel i et sammensatt produkt, skal anses for å være
nytt og ha individuell karakter bare:

a) dersom bestanddelen etter innmontering i det sammen-
satte produktet fortsatt er synlig under normal bruk av
produktet, og

b) i den grad disse synlige særtrekkene ved bestanddelen i
seg selv oppfyller kravene til nyhet og individuell
karakter.

4. Med «normal bruk» i nr. 3 bokstav a) menes
sluttbrukerens anvendelse, med unntak av vedlikehold, service
eller reparasjon.

Artikkel 4

Nyhet

Et mønster skal anses som nytt dersom intet identisk mønster
er blitt allment tilgjengelig før inngivelsesdagen for
registreringssøknaden eller før prioritetsdagen dersom det
kreves prioritet. Mønstre skal ansees som identiske dersom
deres særtrekk skiller seg fra hverandre kun på uvesentlige
punkter.

Artikkel 5

Individuell karakter

1. Et mønster skal anses for å ha individuell karakter
dersom det gir en informert bruker et annet helhetsinntrykk enn
det helhetsinntrykket samme bruker får av et mønster som har
vært allment tilgjengelig før inngivelsesdagen for
registreringssøknaden eller før prioritetsdagen dersom det
kreves prioritet.

2. Ved vurderingen av om et mønster har individuell
karakter, skal det tas hensyn til hvor stor frihet frambringeren
hadde ved utformingen.

Artikkel 6

Offentliggjøring

1. Ved anvendelsen av artikkel 4 og 5 skal et mønster anses
for å være blitt gjort allment tilgjengelig dersom det er blitt
kunngjort etter registreringen, eller har vært utstilt, utnyttet
kommersielt eller på annen måte er blitt gjort kjent for



offentligheten, bortsett fra i tilfeller der dette under den
normale forretningsdrift rimeligvis ikke kunne bli kjent i de
aktuelle fagmiljøene i den berørte sektor i Fellesskapet før
inngivelsesdagen for registreringssøknaden eller før
prioritetsdagen dersom det kreves prioritet. Mønsteret skal
likevel ikke anses for å være blitt gjort allment tilgjengelig
dersom det bare er blitt gjort kjent for tredjemann under
eksplisitte eller implisitte krav om fortrolighet.

2. Ved anvendelsen av artikkel 4 og 5 skal det ikke tas
hensyn til at et mønster som søkes vernet ved registrering i en
av medlemsstatene, er gjort kjent dersom det er blitt gjort
allment tilgjengelig:

a) av frambringeren, hans rettsetterfølger eller tredjemann
som følge av opplysninger gitt eller tiltak truffet av
frambringeren eller hans rettsetterfølger, og

b) i løpet av tolvmånedersperioden før inngivelsesdagen for
registreringssøknaden eller før prioritetsdagen dersom
det kreves prioritet.

3. Nr. 2 skal også komme til anvendelse dersom mønsteret
er blitt gjort allment tilgjengelig som følge av utilbørlig atferd
overfor frambringeren eller hans rettsetterfølger.

Artikkel 7

Mønstre som er bestemt av sin tekniske funksjon og
mønstre for sammenkopling

1. En mønsterrettighet skal ikke kunne oppnås for ytre
produktegenskaper som utelukkende er bestemt av produktets
tekniske funksjon.

2. En mønsterrettighet skal ikke kunne oppnås for de
trekkene ved et produkts utseende som nødvendigvis må
reproduseres i sin nøyaktige form og sine nøyaktige
dimensjoner for at produktet som mønsteret skal inngå i eller
anvendes på, skal kunne koples mekanisk til eller plasseres i,
rundt eller mot et annet produkt slik at begge produkter kan
oppfylle sin funksjon.

3. Uten hensyn til nr. 2 skal det kunne oppnås
mønsterrettighet i henhold til vilkårene i artikkel 4 og 5 for et
mønster som er beregnet på flere sammenstillinger eller
sammenkoplinger av gjensidig utskiftbare produkter som
inngår i et modulsystem.

Artikkel 8

Mønstre som strider mot offentlig orden eller
offentlig moral

Det skal ikke kunne oppnås mønsterrettighet for et mønster
dersom det strider mot offentlig orden eller offentlig moral.

Artikkel 9

Vernets omfang

1. Det vern mønsterrettigheten gir, skal omfatte ethvert
mønster som ikke gir en informert bruker et annet
helhetsinntrykk.

2. Ved vurderingen av vernets omfang skal det tas hensyn til
hvor fritt frambringeren sto ved utformingen.

Artikkel 10

Vernets varighet

Ved registreringen får et mønster som oppfyller vilkårene i
artikkel 3 nr. 2 vern i én eller flere perioder på fem år regnet fra
inngivelsesdagen for registreringssøknaden. Rettighetshaveren
kan forlenge vernets varighet med én eller flere
femårsperioder, slik at den kan komme opp i høyst 25 år regnet
fra inngivelsesdagen for søknaden.

Artikkel 11

Ugyldig eller avslått registrering

1. Registrering av et mønster skal avslås, eller dersom
mønsteret alt er registrert, skal mønsterrettigheten erklæres
ugyldig dersom:

a) mønsteret ikke er et mønster i henhold til artikkel 1
bokstav a), eller

b) det ikke oppfyller vilkårene i artikkel 3-8, eller

c) søkeren eller innehaveren av mønsterrettigheten ikke er
berettiget til mønsteret i henhold til vedkommende
medlemsstats lovgivning, eller

d) mønsteret kolliderer med et tidligere mønster som er gjort
allment tilgjengelig etter inngivelsesdagen for
registreringssøknaden eller etter prioritetsdagen dersom
det kreves prioritet, og som har fått vern før nevnte dag
ved registrering som fellesskapsmønster eller ved søknad
om registrering som fellesskapsmønster eller ved
oppnådd mønsterrettighet i vedkommende medlemsstat,
eller ved søknad om slik rettighet.

2. Enhver medlemsstat kan bestemme at et mønster skal
nektes registrert eller dersom mønsteret er registrert, erklæres
ugyldig dersom:

a) et kjennetegn brukes i et senere mønster og felles-
skapsretten eller loven som omhandler dette kjennetegnet
i vedkommende medlemsstat gir innehaveren av
kjennetegnet rett til å forby slik bruk, eller
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b) mønsteret innebærer en uhjemlet bruk av et verk som er
vernet ved vedkommende medlemsstats opphavsretts-
lovgivning, eller

c) mønsteret er et misbruk av ett eller flere av de elementene
som er nevnt i artikkel 6 C i Paris-konvensjonen
angående beskyttelse av den industrielle eiendomsrett,
eller av andre merker, emblemer og våpen enn dem nevnt
i artikkel 6 C i nevnte konvensjon, og som er av særlig
offentlig interesse i vedkommende medlemsstat.

3. Begrunnelsen omhandlet i nr. 1 bokstav c) kan påberopes
bare av den som innehar mønsterrettigheten etter vedkommende
medlemsstats lovgivning.

4. Begrunnelsene omhandlet i nr. 1 bokstav d) og nr. 2
bokstav a) og b) kan påberopes bare av søkeren eller av
innehaveren av den kolliderende rettighet.

5. Begrunnelsen omhandlet i nr. 2 bokstav c) kan påberopes
bare av den person eller det organ som berøres av misbruket.

6. Nr. 4 og nr. 5 er ikke til hinder for at en medlemsstat
fastsetter at begrunnelsene omhandlet i nr. 1 bokstav d) og i nr.
2 bokstav c) kan påberopes også av vedkommende myndighet
i medlemsstaten på eget initiativ.

7. Dersom en søknad om mønsterregistrering er blitt avslått
eller erklært ugyldig i samsvar med nr. 1 bokstav b) eller nr. 2,
kan mønsteret registreres eller mønsterrettigheten opprett-
holdes i endret form dersom det i sin endrede form oppfyller
vilkårene for vern, og mønsterets identitet bevares.
Registrering eller opprettholdelse i endret form kan omfatte
registrering ledsaget av delvis avkall fra rettighetshaverens
side på mønsterrettigheten eller en innføring i mønster-
registeret av en rettsavgjørelse der mønsterrettigheten kjennes
delvis ugyldig.

8. Nr. 1-7 er ikke til hinder for at en medlemsstat bestemmer
at begrunnelsene for å avslå en registrering eller erklære den
ugyldig som var gyldige i vedkommende medlemsstat før
ikrafttredelsesdatoen for de nødvendige bestemmelser for
gjennomføring av dette direktiv, får anvendelse på søknader
om mønsterregistrering som ble inngitt før denne datoen, samt
på derav følgende registreringer.

9. Mønsterrettigheten kan erklæres ugyldig selv etter at den
er bortfalt eller det er gitt avkall på den.

Artikkel 12

Rettigheter som følger av registrering

1. Registrering av et mønster gir innehaveren enerett til å
utnytte det og til å forby tredjemann som ikke har hans

samtykke å utnytte det. Med utnytting menes i denne
bestemmelse å produsere, by fram, markedsføre, importere,
eksportere eller utnytte et produkt mønsteret inngår i eller som
det er anvendt på, eller å lagre det for nevnte formål.

2. Dersom handlinger som omtalt i nr. 1 etter lovgivningen
i en medlemsstat ikke kunne forhindres før ikrafttredelses-
datoen for de nødvendige bestemmelser for gjennomføring av
dette direktiv, kan ikke rettighetene som ble oppnådd ved
registreringen av mønsteret påberopes for å hindre fortsatt
utøvelse av slike handlinger av enhver person som begynte å
utøve dem før denne dato.

Artikkel 13

Begrensning av rettighetene oppnådd ved
mønsterregistrering

1. Rettighetene som oppnås ved registrering av et mønster,
kan ikke utøves når det gjelder:

a) handlinger utført privat og for ikke-kommersielt formål,

b) handlinger utført for eksperimentformål,

c) reproduksjon for sitat- eller undervisningsformål,
forutsatt at handlingene er forenlige med god forretnings-
skikk og ikke i urimelig grad skader den normale
utnytting av mønsteret, og at kilden oppgis.

2. Dessuten skal rettighetene som følger av registrering av
et mønster ikke utøves for:

a) utstyr på fartøyer eller luftfartøyer registrert i en annen
stat dersom de midlertidig oppholder seg på
vedkommende medlemsstats territorium,

b) import til vedkommende medlemsstat av reservedeler og
tilbehør med henblikk på reparasjon av slike fartøyer,

c) utførelse av reparasjoner på slike fartøyer.

Artikkel 14

Overgangsbestemmelse

Inntil det vedtas endringer av dette direktiv etter forslag fra
Kommisjonen i samsvar med bestemmelsene i artikkel 18, skal
medlemsstatene opprettholde sine rettslige bestemmelser om
bruk av mønsteret på en bestanddel som anvendes til
reparasjon av et sammensatt produkt for å gi det tilbake dets
opprinnelige utseende, og skal foreta endringer av disse
bestemmelsene bare dersom formålet er å liberalisere markedet
for slike bestanddeler.
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Artikkel 15

Konsumpsjon av rettighetene

Rettighetene som følger av registrering av et mønster, skal ikke
omfatte handlinger i forbindelse med produkter som et vernet
mønster inngår i eller er anvendt på, når produktet er blitt
markedsført i Fellesskapet av innehaveren av
mønsterrettigheten eller med dennes samtykke.

Artikkel 16

Forholdet til andre typer vern

Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke bestemmelser i
fellesskapsretten eller i vedkommende medlemsstats
lovgivning om uregistrerte mønsterrettigheter, varemerker
eller andre kjennetegn, patenter og bruksmønstre, typografiske
skrifttyper, erstatningsansvar eller illojal konkurranse.

Artikkel 17

Forholdet til opphavsretten

Et mønster som har fått vern ved registrering i eller for en
medlemsstat i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, er
også berettiget til vern etter vedkommendes stats
opphavsrettslovgivning fra datoen da mønsteret var frambrakt
eller ferdigstilt i en eller annen form. Omfanget av dette vern
og vilkårene for å få det, herunder den grad av originalitet som
kreves, fastsettes av hver enkelt medlemsstat.

Artikkel 18

Revisjon

Tre år etter innarbeidingsfristen fastsatt i artikkel 19 skal
Kommisjonen legge fram en analyse av hvilke konsekvenser
bestemmelsene i dette direktiv har fått for Fellesskapets
industri, særlig de sterkest berørte industrisektorene som
produsenter av sammensatte produkter og bestanddeler, samt
for forbrukerne, konkurransen og det indre markeds virkemåte.
Senest ett år senere skal Kommisjonen foreslå for
Europaparlamentet og Rådet de endringer av direktivet som

måtte være nødvendige for å gjennomføre det indre marked
med hensyn til bestanddeler i sammensatte produkter og
eventuelle andre endringer den anser nødvendige, etter samråd
med de sterkest berørte parter.

Artikkel 19

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal innen 28. oktober 2001 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv.

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.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 20

Ikrafttredelse

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

Artikkel 21

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 13. oktober 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES C. EINEM

President Formann



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 20/232 12.4.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Erklæring fra Kommisjonen

Kommisjonen deler Europaparlamentets bekymring når det gjelder kampen mot piratproduksjon.

Kommisjonen har til hensikt innen årets utgang å legge fram en grønnbok om piratvirksomhet og
piratproduksjon i det indre marked.

Kommisjonen vil ta med i grønnboken Parlamentets idé om å kreve at piratprodusenter skal legge fram
opplysninger om sine ulovlige handlinger for innehaverne av mønsterrettigheter.



Erklæring fra Kommisjonen om artikkel 18

Umiddelbart etter datoen for vedtakelse av direktivet, og uten at det berører artikkel 18, foreslår
Kommisjonen å starte en høring med produsenter av sammensatte produkter og av bestanddeler i
motorvognsektoren. Målet for denne høringen vil være å komme fram til en frivillig ordning mellom de
berørte parter om mønstervern i tilfeller der produktet som mønsteret inngår i eller er anvendt på, utgjør
en bestanddel av et sammensatt produkt hvis utseende har vært bestemmende for det vernede mønsteret.

Kommisjonen vil samordne høringen og vil regelmessig underrette Parlamentet og Rådet om framdriften.
Høringspartene vil bli invitert av Kommisjonen til å vurdere en rekke mulige alternativer som grunnlag
for en eventuell frivillig avtale, herunder en vederlagsordning og en ordning med tidsbegrenset vern av
mønstre.
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(1) EFT L 189 av 22.7.1999, s. 71, og EØS-tillegget til EFT nr. 32 av

22.7.1999, s. 178.

(2) EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1. 

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 97/98 av 25. september 1998(1).

2) Rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars 1999 om begrens-
ning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som
skyldes bruk av organiske løsemidler i visse former for
virksomhet og anlegg(2) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XX etter nr. 21aa (rådsforordning (EF) nr.
3093/94) skal nytt nr. 21ab lyde:

«21ab. 399 L 0013: Rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars
1999 om begrensning av utslippene av flyktige
organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske
løsemidler i visse former for virksomhet og anlegg
(EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1).»

Artikkel 2

Teksten til rådsdirektiv 1999/13/EF på islandsk og norsk, som
er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 26. februar 2000, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens
artikkel 103 nr. 1(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 22/2000

av 25. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

(*) Forfatningsrettslige krav angitt. Ikrafttredelsesdato: 1.9.2000.

2001/EØS/20/22

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2000.

For EØS-komiteen

F. Barbaso

Formann
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 130 S nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3) og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I Det europeiske fellesskaps handlingsprogram for
miljøet, som ble godkjent av Rådet og representantene
for medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet ved
resolusjon av 22. november 1973(4), 17. mai 1977(5), 7.
februar 1983(6), 19. oktober 1987(7) og 1. februar 1993(8),
understrekes betydningen av å forebygge og redusere
luftforurensning.

2) Særlig resolusjonen av 19. oktober 1987 legger vekt på
betydningen av fellesskapstiltak rettet mot blant annet
gjennomføring av hensiktsmessige standarder for å sikre
et høyt vernenivå for folkehelsen og miljøet.

3) Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater er parter
i protokollen til Genève-konvensjonen av 1979 om
langtransportert grenseoverskridende luftforurensning,
vedrørende bekjempelse av utslipp av flyktige organiske
forbindelser med sikte på å begrense deres

grenseoverskridende strømninger og strømninger av
sekundære fotokjemiske oksidanter som dette medfører, i
den hensikt å verne menneskers helse og miljø mot
skadelige virkninger.

4) Forurensning på grunn av flyktige organiske forbindelser
i én medlemsstat har ofte innvirkning på luften og vannet
i andre medlemsstater. I henhold til bestemmelsene i
traktatens artikkel 130 R er det nødvendig å gjennomføre
tiltak på fellesskapsplan.

5) På grunn av deres egenskaper fører bruk av organiske
løsemidler i visse virksomheter og anlegg til utslipp av
organiske forbindelser som kan skade folkehelsen og i
tillegg bidra til at det i troposfærens grenselag, lokalt og
over landegrensene, dannes fotokjemiske oksidanter som
gjør skade på visse naturressurser av vital betydning for
miljøet og økonomien, og som under visse
eksponeringsforhold har skadelig virkning på
menneskers helse.

6) De alvorlige problemene forbundet med konsentrasjonen
av ozon i den høyere delen av troposfæren som har
dukket opp i de siste årene, har skapt utbredt bekymring
for virkningen på folkehelsen og miljøet.

7) Det er derfor nødvendig med forebyggende tiltak for å
verne folkehelsen og miljøet mot følgene av særlig
farlige utslipp som skyldes bruk av organiske løsemidler,
og for å sikre borgerne rett til et rent og sunt miljø.

RÅDSDIREKTIV 1999/13/EF

av 11. mars 1999

om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av
organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2000 av 25. februar 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 99 av 26.3.1997, s. 32.

(2) EFT C 287 av 22.9.1997, s. 55.

(3) Uttalelse fra Europaparlamentet av 14. januar 1998 (EFT C 34 av 2.2.1998,
s. 75), Rådets felles holdning av 16. juni 1998 (EFT C 248 av 7.8.1998, s.
1) og europaparlamentsbeslutning av 21. oktober 1998 (EFT C 341 av
9.11.1998, s. 70).

(4) EFT C 112 av 20.12.1973, s. 1.

(5) EFT C 139 av 13.6.1977, s. 1.

(6) EFT C 46 av 17.2.1983, s. 1.

(7) EFT C 328 av 7.12.1987, s. 1.

(8) EFT C 138 av 1.2.1993, s. 1.
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8) Utslippene av organiske forbindelser kan unngås eller
reduseres i mange virksomheter og anlegg, for det
foreligger eller vil i løpet av de kommende år foreligge
erstatningsstoffer som er mindre skadelige. Dersom det
ikke finnes passende erstatningsstoffer, bør det treffes
andre tekniske tiltak for å redusere utslippene til miljøet i
den utstrekning det er teknisk og økonomisk mulig.

9) Den bruk av organiske løsemidler og de utslipp av
organiske forbindelser som har størst skadelig virkning
på folkehelsen, bør reduseres så langt det er teknisk
mulig.

10) Anlegg og prosesser som omfattes av dette direktiv, og
som ikke krever tillatelse i henhold til Fellesskapets
regelverk eller nasjonal lovgivning, bør i det minste
registreres.

11) Eksisterende anlegg og virksomheter bør om nødvendig
tilpasses slik at de innen en passende frist oppfyller
kravene som gjelder for nye anlegg og virksomheter.
Denne fristen bør være forenlig med tidsplanen for
overholdelse av rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september
1996 om integrert forebygging og begrensning av
forurensning(1).

12) Relevante deler av eksisterende anlegg som er gjenstand
for betydelige endringer, bør som en hovedregel oppfylle
kravene for nye anlegg med hensyn til den delen av
utstyret som er blitt vesentlig endret.

13) Organiske løsemidler brukes i mange forskjellige typer
anlegg og virksomheter, slik at det må fastsettes særlige
krav i tillegg til de generelle krav, og parallelt med dette
fastsettes terskler for størrelsen på de anlegg eller omfanget
av de virksomheter som omfattes av dette direktiv.

14) Et høyt vernenivå for miljøet krever at det fastsettes og
anvendes grenser for utslipp av organiske forbindelser og
passende driftsvilkår – i samsvar med prinsippet om bruk
av beste tilgjengelige teknikker – for visse anlegg og
virksomheter som benytter organiske løsemidler i
Fellesskapet.

15) I visse tilfeller kan medlemsstatene frita en
driftsansvarlig for forpliktelsen til å overholde
grenseverdiene for utslipp fordi andre tiltak, som bruk av

produkter eller teknikker uten løsemidler eller med lavt
innhold av løsemidler, gjør det mulig å oppnå en
tilsvarende utslippsreduksjon.

16) Det bør på en passende måte tas hensyn til utslipps-
reduserende tiltak som ble truffet før dette direktiv trådte
i kraft.

17) Andre metoder kan gjøre det mulig å nå målene i dette
direktiv på en mer effektiv måte enn ved å gjennomføre
ensartede grenseverdier for utslipp. Medlemsstatene kan
derfor frita eksisterende anlegg for forpliktelsen til å
overholde grenseverdiene for utslipp dersom de
gjennomfører en nasjonal plan som gjør det mulig,
innenfor fristene fastsatt i dette direktiv, å oppnå en minst
like stor reduksjon av utslippene av organiske
forbindelser fra disse virksomheter og anlegg.

18) Eksisterende anlegg som omfattes av direktiv 96/61/EØF
og inngår i en nasjonal plan, kan ikke under noen
omstendigheter fritas for forpliktelsen til å overholde
bestemmelsene i nevnte direktiv, herunder artikkel 9 nr. 4.

19) I mange tilfeller kan det for eksisterende eller nye små og
mellomstore anlegg anvendes mindre strenge krav for at
de fortsatt skal kunne være konkurransedyktige.

20) For kjemisk rensing bør det gjelde en «nullterskel», med
forbehold for spesifiserte unntak.

21) Utslippene må overvåkes, også ved hjelp av måle-
teknikker, med sikte på å vurdere de massekonsentra-
sjonene eller den mengden av forurensende stoffer som
det er tillatt å slippe ut til miljøet.

22) Den driftsansvarlige bør redusere utslippene av organiske
løsemidler, herunder diffuse utslipp, samt utslipp av
organiske forbindelser. En løsemiddelbalanse utgjør et
viktig verktøy for å kontrollere at denne reduksjonen
finner sted. Løsemiddelbalansen gir en viss veiledning,
men er ikke tilstrekkelig utviklet til at det kan utarbeides
en fellesskapsmetode.

23) Medlemsstatene må fastsette en framgangsmåte som skal
følges og tiltak som skal treffes ved overskridelse av
utslippsgrensene.

(1) EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26.
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24) Kommisjonen og medlemsstatene bør samarbeide for å
sikre utveksling av opplysninger om gjennomføringen av
dette direktiv og om framdriften i arbeidet med å finne
erstatningsstoffer –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

Formålet med dette direktiv er å forebygge eller redusere de
direkte og indirekte virkningene av utslipp av flyktige
organiske forbindelser til miljøet, hovedsakelig til luft, samt de
potensielle risikoene for menneskers helse, ved å foreskrive
tiltak og framgangsmåter som skal gjennomføres i de
virksomheter som er oppført i vedlegg I, i den utstrekning
utslippene overskrider tersklene for forbruk av løsemidler
angitt i vedlegg II A.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1) «anlegg»: en fast teknisk enhet der det utføres én eller
flere av de virksomheter som omfattes av virkeområdet
definert i artikkel 1, samt enhver annen virksomhet
direkte forbundet med den som teknisk sett er knyttet til
virksomhetene som utføres på stedet, og som kan ha
innvirkning på utslippene,

2) «eksisterende anlegg»: et anlegg som er i drift, eller som
i henhold til gjeldende regelverk før dette direktivs
iverksettelsesdato har tillatelse eller er registrert, eller
som det etter vedkommende myndighets oppfatning er
inngitt en fullstendig søknad om tillatelse for, forutsatt at
dette anlegget settes i drift senest ett år etter dette
direktivs iverksettelse,

3) «lite anlegg»: et anlegg som hører inn under de laveste
terskelområdene for løsemidler i nr. 1, 3, 4, 5, 8 ,10, 13,
16 eller 17 i vedlegg II A eller som, for de andre
virksomhetene nevnt i vedlegg II A, har et årlig forbruk
av løsemidler under 10 tonn,

4) «vesentlig endring»:

– for et anlegg som omfattes av virkeområdet for
direktiv 96/61/EØF, definisjonen i nevnte direktiv,

– for et lite anlegg, en endring av den nominelle kapasi-
teten som medfører en økning på over 25 % av
utslippene av flyktige organiske forbindelser. Enhver

endring som etter vedkommende myndighets
oppfatning kan ha betydelige negative virkninger på
menneskers helse eller på miljøet, anses også som en
vesentlig endring,

– for alle andre anlegg, en endring av den nominelle
kapasiteten som medfører en økning på over 10 % av
utslippene av flyktige organiske forbindelser. Enhver
endring som etter vedkommende myndighets
oppfatning kan ha betydelige negative virkninger på
menneskers helse eller på miljøet, anses også som en
vesentlig endring,

5) «vedkommende myndighet»: den eller de myndigheter eller
organer som i henhold til medlemsstatenes lovgivning har
ansvar for å utføre de oppgaver som følger av dette direktiv,

6) «driftsansvarlig»: enhver fysisk eller juridisk person som
driver eller eier anlegget, eller som eventuelt i henhold til
nasjonal lovgivning har fått overdratt den avgjørende
økonomiske råderett med hensyn til den tekniske driften
av anlegget,

7) «tillatelse»: et skriftlig vedtak der vedkommende
myndighet gir tillatelse til drift av et anlegg eller en del
av et anlegg,

8) «registrering»: en framgangsmåte fastlagt i en rettsakt,
der den driftsansvarlige som et minimum underretter
vedkommende myndighet om at han har til hensikt å
drive et anlegg eller utøve en virksomhet som omfattes av
dette direktiv,

9) «utslipp»: enhver utledning til miljøet av flyktige
organiske forbindelser fra et anlegg,

10) «diffuse utslipp»: alle utslipp til luft, jord og vann av
flyktige organiske forbindelser, utenom i avgasser og,
med mindre annet er angitt i vedlegg II A, av løsemidler
i produkter. Dette omfatter uoppfangede utslipp som
slippes ut til det ytre miljø gjennom vinduer, dører,
ventilasjonsåpninger eller lignende åpninger,

11) «avgasser»: sluttutslippet til luft gjennom en skorstein eller
et renseanlegg av gasser som inneholder flyktige organiske
forbindelser eller andre forurensende stoffer. Volum-
hastighetene skal uttrykkes i m3/time ved normaltilstand.

12) «totale utslipp»: summen av diffuse utslipp og utslipp i
avgasser,
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13) «utslippsgrenseverdi»: massen av flyktige organiske
forbindelser, uttrykt ved særskilte parametrer, konsentra-
sjon, prosent og/eller utslippsnivå, beregnet ved normal-
tilstand (N), som ikke må overskrides i ett eller flere tidsrom.

14) «stoffer»: alle grunnstoffer og deres forbindelser slik de
forekommer naturlig eller framstilles industrielt, enten de
foreligger fast, flytende eller gassformig,

15) «preparat»: blanding eller oppløsning av to eller flere
stoffer,

16) «organisk forbindelse»: enhver forbindelse som
inneholder minst grunnstoffet karbon og ett eller flere av
grunnstoffene hydrogen, halogener, oksygen, svovel,
fosfor, silisium eller nitrogen, med unntak av karbon-
oksider og uorganiske karbonater og bikarbonater,

17) «flyktig organisk forbindelse»: enhver organisk
forbindelse som ved 393,15 K har et damptrykk på 0,01
kPa eller mer, eller som har en tilsvarende flyktighet
under de særegne bruksforhold. I dette direktiv anses den
kreosotfraksjon som overskrider nevnte damptrykkverdi
ved 293,15 K, som en flyktig organisk forbindelse,

18) «organisk løsemiddel»: enhver flyktig organisk
forbindelse som uten å endres kjemisk brukes alene, eller
i forbindelse med andre agenser, til å løse opp råstoffer,
produkter eller avfall, eller brukes som rensemiddel til å
løse opp smuss, som løsemiddel, som dispergerings-
middel, som middel for å justere viskositet, som middel
for å justere overflatespenning, som mykner eller som
konserveringsmiddel,

19) «halogenert organisk løsemiddel»: et organisk løse-
middel som inneholder minst ett brom-, klor-, fluor- eller
jodatom per molekyl,

20) «overflatebelegg»: ethvert preparat, herunder alle
organiske løsemidler eller preparater med innhold av
organiske løsemidler for å kunne påføres, som brukes for
å oppnå en dekorativ, beskyttende eller annen funksjonell
virkning på en overflate,

21) «klebemiddel»: ethvert preparat, herunder alle organiske
løsemidler eller preparater med innhold av organiske
løsemidler for å kunne påføres, som brukes for å sikre at
de ulike delene av et produkt blir klebet sammen,

22) «trykkfarge»: ethvert preparat, herunder alle organiske
løsemidler eller preparater med innehold av organiske
løsemidler for å kunne påføres, som brukes i en

trykkeprosess for å trykke tekst eller bilder på en
overflate,

23) «lakk»: et gjennomsiktig overflatebelegg,

24) «forbruk»: den totale mengde organiske løsemidler som
tilføres i et anlegg per kalenderår eller annen tolvmåneders-
periode, fraregnet de mengder flyktige organiske
forbindelser som er gjenvunnet med sikte på gjenbruk,

25) «tilførsel»: den mengde organiske løsemidler, i ren
tilstand eller i preparater, som brukes ved utførelsen av en
virksomhet, herunder løsemidler som er gjenvunnet
innenfor eller utenfor anlegget, og som skal medregnes
hver gang de brukes ved utførelsen av virksomheten,

26) «gjenbruk av organiske løsemidler»: bruk av organiske
løsemidler som er gjenvunnet i et anlegg, i teknisk eller
kommersielt øyemed, herunder til brensel; dette omfatter
ikke gjenvunne løsemidler som til slutt disponeres som
avfall,

27) «massestrøm»: mengden av flyktige organiske
forbindelser som slippes ut, uttrykt i masseenhet/time,

28) «nominell kapasitet»: maksimumsmassen av organiske
løsemidler som tilføres i et  anlegg, som gjennomsnitt
over en dag, ved normale driftsforhold og den
produksjonsstørrelse anlegget er konstruert for,

29) «normal drift»: samtlige perioder da et anlegg eller en
prosess er i drift, bortsett fra oppstarting og stansing samt
vedlikehold av utstyret,

30) «innesluttede forhold»: forhold der driften av et anlegg
gjør at de flyktige organiske forbindelsene som frigjøres
under virksomheten, samles opp og slippes ut på en
kontrollert måte gjennom en skorstein eller renseutstyr og
derfor ikke er fullstendig diffuse,

31) «normaltilstand», en temperatur på 273,15 K og et trykk
på 101,3 kPa,

32) «24-timers middelverdi»: det aritmetiske gjennomsnitt av
alle gyldige avlesninger foretatt i løpet av en 24-
timersperiode ved normal drift,

33) «oppstarting og stansing»: operasjoner der et anlegg, en
utstyrsdel eller en beholder settes i eller ut av drift eller
tomgang. Regelmessig svingende faser i en virksomhet
anses ikke som oppstarting og stansing.
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Artikkel 3

Forpliktelser som gjelder for nye anlegg

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å
sikre at:

1) alle nye anlegg oppfyller kravene i artikkel 5, 8 og 9,

2) alle nye anlegg som ikke omfattes av direktiv 96/61/EF,
registreres eller gis tillatelse før de settes i drift.

Artikkel 4

Forpliktelser som gjelder for eksisterende anlegg

Med forbehold for direktiv 96/61/EF skal medlemsstatene
treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at:

1) eksisterende anlegg oppfyller kravene i artikkel 5, 8 og 9
senest 31. oktober 2007,

2) alle eksisterende anlegg er registrert eller har tillatelse
senest 31. oktober 2007,

3) anlegg som skal ha tillatelse eller registreres, og som vil
gjennomføre reduksjonsplanen i vedlegg II B, melder
dette til vedkommende myndighet senest 31. oktober
2005,

4) når et anlegg

– gjennomgår en vesentlig endring, eller

– for første gang omfattes av dette direktiv som følge
av en vesentlig endring,

blir den delen av anlegget som gjennomgår den vesent-
lige endringen, behandlet enten som et nytt anlegg, eller
som et eksisterende anlegg dersom de totale utslipp for
hele anlegget ikke overstiger det nivå som ville ha vært
nådd dersom den delen som har gjennomgått en vesentlig
endring, hadde vært behandlet som et nytt anlegg.

Artikkel 5

Krav

1. Medlemsstatene skal treffe passende tiltak, enten ved
spesifisering i vilkårene for tillatelsen eller ved generelle
bindende regler, for å sikre at nr. 2-12 overholdes.

2. Alle anlegg skal:

a) overholde utslippsgrenseverdiene for avgasser og
verdiene for diffuse utslipp eller grenseverdiene for totale
utslipp og oppfylle andre krav fastsatt i vedlegg II A,

b) eller oppfylle kravene som følger av reduksjonsplanen
spesifisert i vedlegg II B.

3. a) For diffuse utslipp skal medlemsstatene anvende
verdiene for diffuse utslipp som utslippsgrense-
verdier for anleggene. Dersom det kan påvises
tilfredsstillende overfor vedkommende myndighet at
det er teknisk og økonomisk umulig for et bestemt
anlegg å overholde denne verdien, kan
vedkommende myndighet gjøre unntak for et slikt
enkelt anlegg, forutsatt at det ikke må ventes
vesentlige risikoer for menneskers helse eller for
miljøet. For hvert unntak må den driftsansvarlige
påvise tilfredsstillende overfor vedkommende
myndighet at den beste tilgjengelige teknikk blir
brukt.

b) Virksomhet som ikke kan utføres under innesluttede
forhold, kan fritas for forpliktelsen til å oppfylle
kravene i vedlegg II A dersom denne muligheten er
uttrykkelig nevnt i vedlegget. Reduksjonsplanen i
vedlegg II B skal da benyttes, med mindre det er
påvist tilfredsstillende overfor vedkommende
myndighet at den ikke er teknisk og økonomisk
gjennomførbar. I så fall må den driftsansvarlige
påvise tilfredsstillende overfor vedkommende
myndighet at den beste tilgjengelige teknikk blir
brukt.

Medlemsstatene skal framlegge rapport for Kommisjonen om
unntak fra bestemmelsene i bokstav a) og b) i samsvar med
artikkel 11.

4. For anlegg som ikke gjennomfører reduksjonsplanen,
skal renseanlegg installert etter dette direktivs iverksettelses-
dato oppfylle samtlige krav i vedlegg II A.

5. Anlegg der det foregår to eller flere virksomheter som
hver for seg overskrider tersklene i vedlegg II A, skal:

a) for stoffene nevnt i nr. 6, 7 og 8, oppfylle kravene i de
nevnte numre for hver enkelt virksomhet,

b) for alle andre stoffer:

i) enten oppfylle kravene i nr. 2 for hver enkelt
virksomhet, eller

ii) ha totale utslipp som ikke overstiger utslippet som
ville ha vært resultatet dersom punkt i) var blitt
anvendt.
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(3) EFT L 161 av 29.6.1994, s. 3.

(4) EFT L 227 av 8.9.1993, s. 9.

6. Stoffer eller preparater som på grunn av sitt innhold av
flyktige organiske forbindelser er klassifisert som kreft-
framkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske i henhold
til direktiv 67/548/EØF(1), og som er tildelt eller skal merkes
med risikosetningene R45, R46, R49, R60 og R61, skal så vidt
mulig, og idet det tas hensyn til veiledningen i artikkel 7 nr. 1,
så snart som mulig erstattes av mindre skadelige stoffer eller
preparater.

7. For utslipp av flyktige organiske forbindelser omhandlet
i nr. 6 der massestrømmen for det totale volum av forbindelser
som krever merking som angitt i nevnte nummer er minst 10
g/time eller høyere, skal en utslippsgrenseverdi på 2 mg/Nm3
overholdes. Utslippsgrenseverdien gjelder den samlede masse
av de enkelte forbindelsene.

8. For flyktige halogenforbindelser som er tildelt risiko-
setning R40, der den samlede massestrømmen av forbindelser
som krever merking med R40, er 100 g/time eller høyere, skal
en utslippsgrenseverdi på 20 mg/Nm3 overholdes. Utslipps-
grenseverdien viser til den samlede masse av de enkelte
forbindelsene.

For å verne folkehelsen og miljøet skal utslipp av flyktige
organiske forbindelser omhandlet i nr. 6 og 8 i den grad det er
teknisk og økonomisk mulig begrenses som utslipp fra et
anlegg som drives under innesluttede forhold.

9. Utslipp av flyktige organiske forbindelser som, etter at
dette direktiv er trådt i kraft, er tildelt eller behøver å tildeles en
av risikosetningene omhandlet i nr. 6 og 8, skal snarest mulig
overholde utslippsgrenseverdiene nevnt i henholdsvis nr. 7 og 8.

10. Alle egnede forholdsregler skal treffes for å holde
utslippene så små som mulig under oppstarting og stansing.

11. Eksisterende anlegg som benytter eksisterende rense-
anlegg og overholder følgende utslippsgrenseverdier:

– 50 mg C/Nm3 ved forbrenning,

– 150 mg C/Nm3 ved bruk av annet renseutstyr,

skal være fritatt fra å overholde utslippsgrenseverdiene for
avgasser i tabellen i vedlegg II A for en periode på tolv år etter
datoen nevnt i artikkel 15, forutsatt at de totale utslipp fra hele
anlegget ikke overskrider det som ville ha vært resultatet
dersom samtlige krav i tabellen var blitt overholdt.

12. Verken reduksjonsplanen eller anvendelsen av nr. 11 eller
artikkel 6 fritar anlegg som slipper ut stoffer angitt i nr. 6, 7 og
8 fra å oppfylle kravene fastsatt i disse numre.

13. Dersom det i samsvar med rådsforordning (EØF) nr.
793/93(2) og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94(3) eller
rådsdirektiv 67/548/EØF og kommisjonsdirektiv 93/67/EØF(4)
foretas en risikovurdering av noen av stoffene som krever
merking med R40, R60 eller R61, og som omfattes av dette
direktiv, skal Kommisjonen vurdere konklusjonene av risiko-
vurderingen og treffe nødvendige egnede tiltak.

Artikkel 6

Nasjonale planer

1. Med forbehold for direktiv 96/61/EF kan medlemsstatene
opprette og iverksette nasjonale planer for reduksjon av utslipp
fra virksomheter og industrianlegg omfattet av artikkel 1, med
unntak av virksomhet 4 og 11 i vedlegg II A. Ingen av de andre
virksomhetene kan unntas fra virkeområdet for dette direktiv
ved hjelp av en nasjonal plan. Slike planer skal i
gyldighetstiden for den nasjonale plan føre til en reduksjon i de
årlige utslippene av flyktige organiske forbindelser fra
eksisterende anlegg omfattet av dette direktiv med minst den
samme mengde som ville ha vært oppnådd i samme tidsrom
ved anvendelse av utslippsgrenseverdiene i artikkel 5 nr. 2 og
3 samt i vedlegg II. Den nasjonale planen, om nødvendig i
ajourført versjon, skal framlegges for Kommisjonen på ny
hvert tredje år.

Den medlemsstat som oppretter og gjennomfører nasjonale
planer, kan frita eksisterende anlegg for forpliktelsen til å
anvende utslippsgrenseverdiene fastsatt i artikkel 5 nr. 2 og 3
samt i vedlegg II. En nasjonal plan kan ikke under noen
omstendighet frita et eksisterende anlegg for forpliktelsen til å
overholde bestemmelsene fastsatt i direktiv 96/61/EF.

2. En nasjonal plan skal omfatte en liste over tiltak som er
truffet eller bør treffes for at målet fastsatt i nr. 1 skal nås, og
særlig inneholde nærmere opplysninger om den foreslåtte
overvåking av gjennomføringen av planen. Den skal også
omfatte bindende foreløpige reduksjonsmål som framdriften
kan måles mot. Den skal være forenlig med de deler av
Fellesskapets eksisterende regelverk som gjelder på dette
området, herunder de relevante bestemmelser i dette direktiv,
og skal angi:
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– hvilken eller hvilke virksomheter planen får anvendelse
for,

– hvilken utslippsreduksjon disse virksomheter skal oppnå,
og som skal tilsvare den som ville ha vært oppnådd ved å
anvende utslippsgrensene som angitt i nr. 1,

– hvor mange anlegg planen omfatter og deres totale
utslipp samt totale utslipp for hver av virksomhetene.

Planen skal også omfatte en fullstendig beskrivelse av det sett
virkemidler som vil bli tatt i bruk for å oppfylle planens krav,
bevis for at disse virkemidlene lar seg anvende, samt nærmere
opplysninger om de hvordan det kan godtgjøres at planen er
overholdt.

3. Medlemsstaten skal framlegge planen for Kommisjonen.
Med planen må det følge dokumentasjon som gjør det mulig å
kontrollere at målet fastsatt i nr. 1 vil bli nådd, herunder
dokumentasjon Kommisjonen måtte be særskilt om.
Eksisterende anlegg som gjennomgår en vesentlig endring,
skal fortsatt omfattes av den nasjonale planen, såfremt de var
omfattet av planen før de gjennomgikk nevnte vesentlige
endring.

4. Medlemsstaten skal utpeke en nasjonal myndighet for
innsamling og evaluering av opplysningene som kreves i nr. 3,
samt for gjennomføring av den nasjonale planen.

5. a) Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i
artikkel 13 om kriteriene for evaluering av de
nasjonale planene senest ett år etter at dette direktiv
er trådt i kraft.

b) Dersom Kommisjonen, etter å ha vurdert planen,
planen framlagt for annen gang eller framdrifts-
rapportene medlemsstatene har framlagt i henhold til
artikkel 11, ikke anser at planens mål vil bli nådd
innen den fastsatte fristen, skal den underrette
medlemsstaten og komiteen nevnt i artikkel 13 om
sin oppfatning og grunngi denne oppfatningen. Dette
skal den gjøre innen en frist på seks måneder fra det
tidspunkt da den mottok planen eller rapporten.
Medlemsstaten skal deretter innen tre måneder
underrette Kommisjonen og komiteen om de korri-
gerende tiltak den vil treffe for å sikre at målene nås.

6. Dersom Kommisjonen innen seks måneder etter å ha
mottatt underretning om de korrigerende tiltakene kommer til
at disse tiltakene ikke er tilstrekkelige til å sikre at planens mål
nås innen den fastsatte fristen, skal medlemsstaten være
forpliktet til å oppfylle kravene i artikkel 5 nr. 2 og 3 og i
vedlegg II innen fristene fastsatt i dette direktiv med hensyn til
eksisterende anlegg. Kommisjonen skal underrette komiteen
nevnt i artikkel 13 om sin beslutning.

Artikkel 7

Erstatningsstoffer

1. Kommisjonen skal påse at det utveksles opplysninger
mellom medlemsstatene og de berørte virksomheter om bruken
av organiske stoffer og eventuelle erstatningsstoffer. Den skal
vurdere:

– hvor egnet de aktuelle stoffene er,

– stoffenes mulige virkninger på menneskers helse, særlig
ved yrkesmessig eksponering,

– mulige virkninger på miljøet, samt

– de økonomiske konsekvenser, særlig kostnader og nytte
ved de respektive alternativer,

med sikte på å utarbeide veiledninger for bruken av stoffer og
teknikker som har færrest potensielle virkninger på vann, jord,
økosystemer og menneskers helse. Etter utvekslingen av
opplysninger skal Kommisjonen offentliggjøre veiledninger
for hver virksomhet.

2. Medlemsstatene skal påse at det tas hensyn til
veiledningene omhandlet i nr. 1 når det gis tillatelser, og når det
utformes generelle bindende regler.

Artikkel 8

Overvåking

1. Medlemsstatene skal pålegge den driftsansvarlige for et
anlegg omfattet av dette direktiv en forpliktelse til å forsyne
vedkommende myndighet, én gang i året eller på anmodning,
med data som gjør det mulig for vedkommende myndighet å
kontrollere at dette direktiv overholdes.

2. Medlemsstatene skal påse at kanaler som renseanlegg er
tilkoplet, og hvor det ved det endelige utslippspunktet slippes
ut mer enn gjennomsnittlig 10 kg/time av totalt organisk
karbon, overvåkes kontinuerlig for å kontrollere at
utslippsgrenseverdiene i dette direktiv overholdes.

3. I de andre tilfellene skal medlemsstatene påse at enten
kontinuerlige eller periodiske målinger utføres. For periodiske
målinger skal det foretas minst tre avlesninger for hver
måleoperasjon.

4. Det kreves ikke målinger i tilfeller der det ikke er
nødvendig med renseanlegg ved utslippspunktet for å
overholde bestemmelsene i direktivet.
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5. Kommisjonen skal organisere en utveksling av
opplysninger om bruk av løsemiddelbalanser i medlemsstatene
på grunnlag av data om gjennomføringen av dette direktiv i
løpet av de tre årene som følger etter datoen nevnt i artikkel 15.

Artikkel 9

Overholdelse av utslippsgrenseverdiene

1. Overholdelse/oppfyllelse av følgende skal påvises
tilfredsstillende overfor vedkommende myndighet:

– utslippsgrenseverdiene for avgasser, verdiene for diffuse
utslipp og grenseverdiene for totale utslipp,

– kravene i henhold til reduksjonsplanen i vedlegg II B,

– bestemmelsene i artikkel 5 nr. 3.

Vedlegg III om løsemiddelbalanse gir en veiledning for
hvordan overholdelse av disse parameterene skal godtgjøres.

Gassmengder kan tilsettes avgassene for avkjøling eller
fortynning dersom dette er berettiget teknisk sett, men skal
ikke tas i betraktning ved beregningen av massekonsentra-
sjonen av det forurensende stoffet i avgassene.

2. Etter en vesentlig endring skal det på ny kontrolleres at
utslippsgrenseverdiene overholdes.

3. Ved kontinuerlig måling skal utslippsgrenseverdiene
anses som overholdt dersom:

a) ingen 24-timers middelverdier ved normal drift
overstiger utslippsgrenseverdiene, og

b) ingen av timesmiddelverdiene utgjør mer enn 1,5 ganger
utslippsgrenseverdiene.

4. Ved periodisk måling skal utslippsgrenseverdiene anses
som overholdt dersom, i løpet av en og samme måleoperasjon:

a) gjennomsnittet for samtlige avlesninger ikke overstiger
utslippsgrenseverdiene, og

b) ingen av timesmiddelverdiene utgjør mer enn 1,5 ganger
utslippsgrenseverdiene.

5. Overholdelsen av bestemmelsene i artikkel 5 nr. 7 og 8
skal kontrolleres på grunnlag av summen av
massekonsentrasjonene av hver enkelt flyktig organisk
forbindelse. I alle andre tilfeller skal overholdelsen
kontrolleres på grunnlag av de totale utslipp av organisk
karbon, med mindre noe annet er bestemt i vedlegg II A.

Artikkel 10

Manglende oppfyllelse

Dersom det konstateres at kravene i dette direktiv ikke blir
oppfylt, skal medlemsstatene treffe passende tiltak for å sikre:

a) at den driftsansvarlige underretter vedkommende
myndighet og treffer de tiltak som er nødvendige for
snarest mulig å sørge for at kravene oppfylles igjen,

b) at dersom manglende oppfyllelse medfører direkte fare
for menneskers helse, skal videre drift av virksomheten
utsettes så lenge som oppfyllelse ikke gjenopprettes i
samsvar med vilkårene i bokstav a).

Artikkel 11

Informasjonssystemer og rapportering

1. Hvert tredje år skal medlemsstatene oversende Kommi-
sjonen opplysninger om gjennomføringen av dette direktiv i
form av en rapport. Denne rapporten skal utarbeides på
grunnlag av et spørreskjema eller et skjema utformet av
Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten fastsatt i
artikkel 6 i direktiv 91/692/EØF(1). Spørreskjemaet eller
skjemaet skal oversendes til medlemsstatene seks måneder før
begynnelsen av den perioden rapporten skal omfatte.
Rapporten skal oversendes til Kommisjonen innen ni måneder
etter utløpet av den treårsperioden den omfatter. Medlems-
statene skal offentliggjøre rapportene samtidig som de
oversender dem til Kommisjonen, samtidig som det tas hensyn
til begrensningene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 og 3 i direktiv
90/313/EØF(2). Den første rapporten skal dekke de tre første
årene etter datoen nevnt i artikkel 15.

2. De opplysninger som skal framskaffes i henhold til nr. 1, skal
særlig omfatte data som er tilstrekkelig representative til å godtgjøre
at kravene i artikkel 5, eventuelt også i artikkel 6, er oppfylt.

3. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om gjennom-
føringen av dette direktiv på grunnlag av data framskaffet av
medlemsstatene senest fem år etter at de første rapportene er
framlagt av medlemsstatene. Kommisjonen skal framlegge
denne rapporten for Europaparlamentet og Rådet, om
nødvendig ledsaget av forslag.

Artikkel 12

Offentlig innsyn i opplysningene

1. Med forbehold for direktiv 90/313/EØF skal
medlemsstatene treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre,



som et minimum, at søknader om tillatelse for nye anlegg eller
vesentlige endringer av anleggene som krever tillatelse i
henhold til direktiv 96/61/EF, gjøres tilgjengelige for
allmennheten i et passende tidsrom, slik at den kan framsette
kommentarer før vedkommende myndighet treffer sin
beslutning. Med forbehold for direktiv 96/61/EF innebærer
dette ingen plikt til å endre presentasjonen av opplysningene
allmennheten kan ta del i.

Vedkommende myndighets beslutning, herunder minst en kopi
av tillatelsen, og alle senere ajourføringer, må også gjøres
tilgjengelige for allmennheten.

De generelle bindende reglene som gjelder for anlegg, og listen
over registrerte og tillatte virksomheter skal gjøres
tilgjengelige for allmennheten.

2. De resultater av utslippsovervåkingen i henhold til
vilkårene for tillatelse eller registrering omhandlet i artikkel 8
og 9 som er i vedkommende myndighets besittelse, skal gjøres
tilgjengelige for allmennheten.

3. Nr. 1 og 2 får anvendelse med forbehold for
begrensningene i artikkel 3 nr. 2 og 3 i direktiv 90/313/EØF
med hensyn til vedkommende myndighets begrunnelser for å
nekte å utlevere opplysninger, f.eks. opplysninger som
vedrører forretnings- og industrihemmeligheter.

Artikkel 13

Komité

Kommisjonen skal bistås av en rådgivende komité sammensatt
av representanter for medlemsstatene og ledet av Kommi-
sjonens representant.

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet, om nødvendig ved avstemning, innen en frist som
lederen kan fastsette etter hvor mye saken haster.

Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlemsstat
ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til komiteens
uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen om på
hvilken måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

Artikkel 14

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette de sanksjoner som skal gjelde
ved overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold
til dette direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å
håndheve dem. Sanksjonene skal være effektive, stå i forhold
til overtredelsen og være avskrekkende. Medlemsstatene skal
underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene senest på
den dato som er fastsatt i artikkel 15, og skal så snart som
mulig gi underretning om alle påfølgende endringer av
bestemmelsene.

Artikkel 15

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen …
april 2001. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de lover og forskrifter som de vedtar på det området dette
direktiv omhandler.

Artikkel 16

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 17

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. mars 1999.

For Rådet

J. TRITTIN

Formann
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VEDLEGG I

VIRKEOMRÅDE

Dette vedlegget angir de virksomheter som omfattes av artikkel 1. Ved overskridelse av tersklene fastsatt
i vedlegg II A kommer virksomhet nevnt i dette vedlegg inn under virkeområdet for dette direktiv. I hvert
tilfelle er rengjøring av utstyret inkludert, men ikke rengjøring av sluttproduktet, med mindre annet er
opplyst.

Belegging med klebemiddel

– Enhver virksomhet der et klebemiddel påføres en overflate, med unntak av påføring av klebemiddel
og laminering i forbindelse med trykking.

Overflatebehandling

– Enhver virksomhet der ett eller flere sammenhengende lag av et overflatebelegg påføres:

– følgende kjøretøyer:

– nye biler klassifisert i gruppe M1 i direktiv 70/156/EØF(1) og i gruppe N1 såfremt de
behandles i samme anlegg som M1-kjøretøyer,

– førerhus i lastebiler, definert som førerkupeen, samt enhver integrert kappe beregnet på det
tekniske utstyret i kjøretøyer klassifisert i gruppe N2 og N3 i direktiv 70/156/EØF,

– lastebiler og tilhengere, dvs. kjøretøyer klassifisert i gruppe N1, N2 og N3 i direktiv
70/156/EØF, med unntak av førerhus,

– busser, dvs. kjøretøyer klassifisert i gruppe M2 og M3 i direktiv 70/156/EØF,

– tilhengere klassifisert i gruppe O1, O2, O3 og O4 i direktiv 70/156/EØF,

– metall- og plastoverflater, herunder overflater på luftfartøyer, fartøyer, tog osv.,

– treoverflater,

– tekstil-, stoff-, folie- og papiroverflater,

– lær.

Virksomheten omfatter ikke påføring av metall på underlag ved elektroforese eller kjemisk
sprøyting. Dersom overflatebehandlingen omfatter et trinn der den samme artikkelen blir påført
trykk, anses dette trinnet, uansett hvilken teknikk som benyttes, som en del av overflate-
behandlingen. Trykking som særskilt virksomhet inngår derimot ikke, men kan være omfattet av
direktivet når den spesielle teknikken hører under dets virkeområde.

Båndlakkering

– Enhver virksomhet der oppspolte bånd av stål, rustfritt stål, belagt stål, kopperlegeringer eller
aluminium påføres et filmdannende belegg eller et laminat i en kontinuerlig prosess.

Kjemisk rensing

– Enhver industriell eller kommersiell virksomhet der det i et anlegg benyttes flyktige organiske
forbindelser til rensing av klær, møbler eller andre lignende forbruksvarer, med unntak av manuell
fjerning av skjolder og flekker i tekstil- og klesindustrien.
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(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 97/27/EF (EFT L 233 av 25.8.1997, s. 1).



Produksjon av skotøy

– Enhver virksomhet basert på produksjon av skotøy eller deler av skotøy.

Produksjon av overflatebelegg, lakker, trykkfarger og klebemidler

– Framstilling av ovennevnte ferdige produkter, samt mellomprodukter dersom dette skjer på samme
sted, utført ved blanding av pigmenter, harpikser og klebende stoffer ved bruk av organiske
løsemidler eller andre bærestoffer; produksjonen innbefatter dispergering og predispergering,
justering av viskositet og farge samt fylling av ferdig produkt på beholder.

Farmasøytisk produksjon

– Kjemisk syntese, fermentering, ekstraksjon, tilbereding og ferdiggjøring av legemidler samt
framstilling av mellomprodukter dersom dette skjer på samme sted.

Trykking

– Enhver virksomhet basert på reproduksjon av tekst og/eller bilder ved at trykkfarge overføres til en
overflate ved hjelp av en bildebærer. Denne virksomheten omfatter også tilknyttede teknikker som
lakkering, overflatebehandling og laminering. Imidlertid omfattes bare følgende spesifiserte
virksomheter av dette direktiv:

– fleksografi: trykkteknikk basert på bruk av en bildebærer av gummi eller elastiske polymerer
med en trykkende del som er opphøyd i forhold til den ikke-trykkende delen, og på bruk av
flytende trykkfarge som tørker ved fordampning,

– rotasjons-offsettrykking med varmlufttørking: offsetteknikk med en bildebærer der den trykkende og
den ikke-trykkende delen ligger i samme plan. Med rotasjonstrykking menes at materialet som skal
påføres trykk, føres inn i maskinen fra en bane, og ikke som enkeltark. Den ikke-trykkende delen av
bildebæreren behandles slik at den tiltrekker vann og avviser trykkfargen. Den trykkende delen
behandles slik at den mottar og overfører trykkfarge til den overflaten som skal påføres trykk.
Fordampningen foregår i en ovn der materialet som er påført trykk, varmes opp ved hjelp av varmluft,

– laminering i forbindelse med trykking: sammenklebing av to eller flere bøyelige materialer slik
at det framkommer laminater,

– publikasjonsdyptrykk: dyptrykking av papir til tidsskrifter, brosjyrer, kataloger og lignende
produkter ved bruk av toluenbaserte trykkfarger,

– dyptrykk: trykking ved bruk av en sylindrisk bildebærer der den trykkende delen befinner seg i
fordypninger og den ikke-trykkende delen er opphøyd, og der det brukes flytende trykkfarge som
tørker ved fordampning. Trykkfargen fordeler seg i fordypningene, og den ikke-trykkende delen
av bildebæreren rengjøres for trykkfarge før overflaten som skal påføres trykk, kommer i kontakt
med sylinderen og løfter trykkfargen opp av fordypningene,

– rotasjons-serigrafi: rotasjonstrykking som består i å avsette trykkfargen på den overflaten som
skal påføres trykk ved å presse den gjennom en porøs bildebærer der den trykkende delen er åpen
og den ikke-trykkende delen er tildekket. Ved denne teknikken brukes det trykkfarge som bare
tørker ved fordampning. Med rotasjonstrykking menes at materialet som skal påføres trykk, føres
inn i maskinen fra en bane, og ikke som enkeltark,

– lakkering: virksomhet der lakk eller et klebende belegg påføres et bøyelig materiale med
henblikk på senere å forsegle emballasje.

Omdanning av gummi

– Enhver virksomhet som omfatter blanding, knaing, kalandrering, ekstrudering og vulkanisering av
naturgummi eller syntetisk gummi samt enhver tilknyttet virksomhet med det formål å bearbeide
naturgummi eller syntetisk gummi til et ferdig produkt.
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Overflaterensing

– Enhver virksomhet med unntak av kjemisk rensing der det brukes organiske løsemidler for å fjerne
urenheter fra overflaten på en gjenstand, herunder avfetting. Rensing som består av mer enn ett trinn
før eller etter enhver annen virksomhet, anses som én enkelt overflaterensingsvirksomhet. Denne
operasjonen omfatter ikke rensing av utstyret som benyttes, bare rensing av produktenes overflate.

Ekstraksjon av vegetabilsk olje og animalsk fett samt raffinering av vegetabilsk olje

– Enhver virksomhet som består i å ekstrahere vegetabilsk olje fra frø og annet vegetabilsk materiale,
bearbeiding av tørrstoffer beregnet på produksjon av fôr, rensing av fett og vegetabilsk olje utvunnet
fra frø og fra vegetabilsk og/eller animalsk materiale.

Lakkering og omlakkering av kjøretøyer

– Enhver industriell eller kommersiell virksomhet basert på belegging av overflater samt tilknyttet
avfetting i forbindelse med:

– lakkering av veigående kjøretøyer som definert i direktiv 70/156/EØF eller av del av slike
kjøretøyer i forbindelse med reparasjon, vedlikehold eller dekorering utenfor produksjons-
anleggene, eller

– påføring av originallakk på veigående kjøretøyer som definert i direktiv 70/156/EØF eller på del
av et slike kjøretøyer, ved bruk av materialer av samme type som etterbehandlingsmaterialer, når
dette utføres utenom den opprinnelige produksjonslinje, eller

– lakkering av tilhengere (herunder semitrailere) (gruppe O).

Belegging av viklingstråd

– Enhver virksomhet basert på belegging av metalledere brukt til vikling av spoler i transformatorer,
motorer osv.

Impregnering av tre

– Enhver virksomhet som går ut på å impregnere trelast.

Laminering av tre og plast

– Enhver virksomhet som går ut på å lime sammen tre og/eller plast for å produsere laminater.
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VEDLEGG II A

I. TERSKLER OG UTSLIPPSGRENSEVERDIER

Terskel
Utslipps-

Grenseverdier for
Grenseverdier for

Virksomhet (forbruks-
grenseverdi

diffuse utslipp (i
totale utslipp

(forbruksterskel for terskel for
for avgasser

prosent av tilførsel) Særlige bestemmelser

løsemiddel i tonn/år) løsemiddel 
(mg C/Nm3)

Nye Eksiste- Nye Eksister-

i tonn/år) anlegg rende anlegg ende

anlegg anlegg

1

2

3

4

5

6

Rotasjons-offsettrykking
med varmlufttørking 
(>15)

Publikasjonsdyptrykk
(>25)

Andre former for dyptrykk,
fleksografi, rotasjons-
serigrafi, laminerings- eller
lakkeringsenheter (>15),
trykking ved bruk av
rotasjons-serigrafi på tekstil
eller kartong
(>30)

Overflaterensing (1)
(>1)

Annen overflaterensing
(>2)

Lakkering (<15) og
omlakkering av biler

15-25

>25

15–25
>25
>30(1)

1-5
>5

2-10
>10

>0,5

100

20

75

100
100
100

20 (2)
20 (2)

75 (1)
75 (1)

50 (1)

30(1)

30(1)

10 15

25
20
20

15
10

20 (1)
15 (1)

25

(1) Løsemiddelrest i ferdig

produkt anses ikke som

diffust utslipp

(1) Terskel for rotasjons-

serigrafi på tekstil og

kartong

(1) Ved bruk av

forbindelsene nevnt i

artikkel 5 nr. 6 og 8.

(2) Grensen viser til

forbindelsenes masse i

mg/Nm3 og ikke til

totalt karbon.

(1) Disse grenseverdiene får

anvendelse bare på

anlegg som godtgjør

overfor vedkommende

myndighet at det

gjennomsnittlige

innholdet av løsemidler

i samtlige anvendte

renseprodukter ikke

overstiger 30 vekt%.

(1) Overholdelse i henhold

til artikkel 9 nr. 3 bør

godtgjøres på grunnlag

av gjennomsnitts-

målinger hvert 15.

minutt.
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Terskel
Utslipps-

Grenseverdier for
Grenseverdier for

Virksomhet (forbruks-
grenseverdi

diffuse utslipp (i
totale utslipp

(forbruksterskel for terskel for
for avgasser

prosent av tilførsel) Særlige bestemmelser

løsemiddel i tonn/år) løsemiddel 
(mg C/Nm3)

Nye Eksiste- Nye Eksister-

i tonn/år) anlegg rende anlegg ende

anlegg anlegg

7

8

9

10

Båndlakkering (>25)

Annen overflatebehandling,
herunder av metall, plast,
tekstil (5), stoff, folie og
papir
(>5)

Belegging av viklingstråd
(>5)

Overflatebehandling av tre
(>15)

5-15
>15

15-25
>25

50 (1)

100 (1)(4)
50/75
(2)(3)(4)

100 (1)
50/75 (2)

5 10

20 (4)
20 (4)

25
20

10 g/kg (1)
5 g/kg(2)

(1) For anlegg som benytter

teknikker som muliggjør

gjenbruk av gjenvunne

løsemidler, skal utslipps-

grensen være 150.

(1) Utslippsgrenseverdien

gjelder for beleggings-

og tørkeprosesser under

innesluttede forhold.

(2) Den første utslipps-

grenseverdien gjelder

for tørkeprosesser, den

andre for beleggings-

prosesser.

(3) For anlegg for be-

legging av tekstil der det

benyttes teknikker som

muliggjør gjenbruk av

gjenvunne løsemidler,

skal total ut-slippsgrense

for beleggings- og

tørkeprosesser være 150.

(4) Belegging som ikke kan

utføres under inne-

sluttede forhold (f.eks.

skipsbygging, lakkering

av fly), kan fravike disse

grenseverdiene i

samsvar med artikkel 5

nr. 3 bokstav b).

(5) Rotasjonsserigrafi på

tekstil omfattes av

virksomhet nr. 3.

(1) Gjelder for anlegg der

trådens diameter i snitt

er ≤0,1 mm.

(2) Gjelder for alle andre

anlegg.

(1) Utslippsgrenseverdien

gjelder for beleggings-

og tørkeprosesser under

innesluttede forhold.

(2) Den første utslipps-

grenseverdien gjelder

for tørkeprosesser, den

andre for beleggings-

prosesser.
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Terskel
Utslipps-

Grenseverdier for
Grenseverdier for

Virksomhet (forbruks-
grenseverdi

diffuse utslipp (i
totale utslipp

(forbruksterskel for terskel for
for avgasser

prosent av tilførsel) Særlige bestemmelser

løsemiddel i tonn/år) løsemiddel 
(mg C/Nm3)

Nye Eksiste- Nye Eksister-

i tonn/år) anlegg rende anlegg ende

anlegg anlegg

11

12

13

14

15

Kjemisk rensing

Impregnering av tre
(>25)

Overflatebehandling av lær
(>10)

Produksjon av skotøy
(>5)

Laminering av tre og plast
(>5)

10-25
>25

(>10)(1)

100 (1) 45

20 g/kg (1)(2)(3)

11 kg/m3

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

25 g per par

30 g/m2

(1) Uttrykt i masse av

løsemiddel per kg renset

og tørket produkt.

(2) Utslippsgrensen i

artikkel 5 nr. 8 gjelder

ikke for denne sektoren.

(3) Følgende unntak gjelder

bare for Hellas: grense-

verdien for totale utslipp

gjelder ikke i et tidsrom

av 12 år etter den dato

dette direktiv får

virkning, for

eksisterende anlegg i

fjerntliggende områder

og/eller på øyer med

befolk-ning under 2000

fastboende innbyggere,

der bruk av avansert

teknologisk utstyr ikke

er økonomisk mulig.

(1) Gjelder ikke for

impregnering med

kreosot.

Utslippsgrensene er angitt i

gram løsemiddel sluppet ut

per m2 framstilt produkt.

(1) For overflatebehandling

av lær i møbler og

særlige lærvarer brukt

som små forbruks-

artikler, f.eks. vesker,

belter, lommebøker osv.

Grensene for totale utslipp er

angitt i gram løsemiddel

sluppet ut per produsert par.
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Terskel
Utslipps-

Grenseverdier for
Grenseverdier for

Virksomhet (forbruks-
grenseverdi

diffuse utslipp (i
totale utslipp

(forbruksterskel for terskel for
for avgasser

prosent av tilførsel) Særlige bestemmelser

løsemiddel i tonn/år) løsemiddel 
(mg C/Nm3)

Nye Eksiste- Nye Eksister-

i tonn/år) anlegg rende anlegg ende

anlegg anlegg

16

17

18

19

Påføring av klebemiddel
(>5)

Produksjon av
overflatebelegg, lakker,
trykkfarger og klebemidler
(>100)

Omdanning av gummi
(>15)

Ekstraksjon av vegetabilsk
olje og animalsk fett og
raffinering av vegetabilsk
olje
(>10)

5-15
>15

100-1000

>1000

50 (1)
50 (1)

150

150

20 (1)

25
20

5

3

25 (2)

5 % av  tilførsel

3 % av  tilførsel

25% av  tilførsel

Animalsk fett:
1,5 kg/tonn
Ricinusolje:
3,0 kg/tonn
Rapsfrø:
1,0 kg/tonn
Solsikkefrø:
1,0 kg/tonn
Soyabønner
(normal
nedmalings-
grad):
0,8 kg/tonn
Soyabønner
(hvite flak):
1,2 kg/tonn
Andre typer frø
og vegetabilsk
materiale:
3 kg/tonn (1)
1,5 kg/tonn (2)
4 kg/tonn (3)

(1) Ved bruk av teknikker

som muliggjør gjenbruk

av gjenvunne løse-

midler, er utslipps-

grenseverdien i

avgassene 150.

Grenseverdien for diffuse

utslipp omfatter ikke

løsemidler som selges

sammen med preparater i

lufttette beholdere.

(1) Ved bruk av teknikker

som muliggjør gjenbruk

av gjenvunne løse-

midler, er utslipps-

grenseverdien i

avgassene 150.

(2) Grenseverdien for

diffuse utslipp omfatter

ikke løsemidler som

selges sammen med

preparater i lufttette

beholdere.

(1) Grenseverdiene for

totale utslipp for anlegg

som bearbeider

enkeltpartier av frø og

annet vegetabilsk

materiale, bør fastsettes

av vedkommende

myndighet i hvert enkelt

tilfelle ved bruk av de

beste tilgjengelige

teknikker.

(2) Gjelder for alle

fraksjoneringsprosesser

med unntak av avsli-

ming (fjerning av

planteslimholdig

materiale fra oljen).

(3) Gjelder for avsliming.
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II. BILLAKKERINGSBRANSJEN

Grenseverdiene for totale utslipp er angitt i gram løsemiddel som slippes ut i forhold til produktets
overflateområde i kvadratmeter og i kilo løsemiddel som slippes ut i forhold til karosseriet.

Overflateområdet for produkter som er oppført nedenfor, defineres slik:

– overflateområdet beregnet på grunnlag av det totale området som skal elektroforesebehandles, og
overflateområdet av samtlige deler som eventuelt føyes til i løpet av de påfølgende trinn i
behandlingen, og som påføres samme belegg som det som benyttes på vedkommende produkt, eller
det totale området av produktet som behandles i anlegget.

Overflateområdet som skal elektroforesebehandles, beregnes ved hjelp av følgende formel:

2 x produktets totalvekt

metallplatens gjennomsnittstykkelse x metallplatens densitet

Denne metoden skal også anvendes for andre belagte deler laget av platemetall.

Dataassistert konstruksjon (DAK) eller tilsvarende metoder skal brukes ved beregning av
overflateområdet av de andre delene som føyes til, eller det totale overflateområdet som behandles i
anlegget.

Grenseverdien for totale utslipp i nedenstående tabell viser til samtlige trinn i prosessen, utført i samme
anlegg, fra elektroforese eller enhver annen beleggingsprosess fram til avsluttende voksing og polering,
samt til løsemiddelet som benyttes til rensing av utstyr, herunder sprøytebokser og annet fastmontert
utstyr, både under og utenom produksjonsprosessen. Utslippsgrenseverdien er angitt i total vekt av
organiske forbindelser per m2 av det totale behandlede område og i total masse av organiske forbindelser
per kjøretøykarosseri.

Terskel
Utslipps-

Grenseverdier for
Grenseverdier for

Virksomhet (forbruks-
grenseverdi

diffuse utslipp (i
totale utslipp

(forbruksterskel for terskel for
for avgasser

prosent av tilførsel) Særlige bestemmelser

løsemiddel i tonn/år) løsemiddel 
(mg C/Nm3)

Nye Eksiste- Nye Eksister-

i tonn/år) anlegg rende anlegg ende

anlegg anlegg

20 Farmasøytisk produksjon
(>50)

20 (1) 5 (2) 15 (2) 5 % av   15 % av
tilførsel  tilførsel

(1) Ved bruk av teknikker

som muliggjør gjenbruk

av gjenvunne

løsemidler, er

utslippsgrenseverdien i

avgassene 150.

(2) Grenseverdien for

diffuse utslipp omfatter

ikke løsemidler som

selges sammen med

preparater i lufttette

beholdere.
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Virksomhet Produksjonsterskel Grenseverdi for totale utslipp

(terskel for forbruk av (viser til årsproduksjon Nye Eksisterende 

løsemidler i tonn/år) av det behandlede produkt) anlegg anlegg

Lakkering av nye kjøretøyer (>15) >5000 45 g/m2 60 g/m2

eller eller
1,3 kg/ 1,9 kg/
karosseri + karosseri +
33 g/m2 41 g/m2

≤5000 selvbærende karosseri 90 g/m2 90 g/m2

eller eller eller
>3500 chassis-bygd 1,5 kg/ 1,5 kg/

karosseri + karosseri +
70 g/m2 70 g/m2

Grenseverdi for totale utslipp (g/m2)

Lakkering av nye førerhus ≤ 5000 65 85
>(15) >5000 55 75

Lakkering av nye vare- ≤ 2500 90 120
og lastebiler >(15) >2500 70 90

Lakkering av nye busser ≤ 2000 210 290
>2000 150 225

Billakkeringsanlegg med løsemiddelforbruk under terskelverdien i ovenstående tabell skal oppfylle
kravene for billakkering og omlakkering i vedlegg II A.



VEDLEGG II B

REDUKSJONSPLAN

1. Prinsipper

Formålet med reduksjonsplanen er å tilby den driftsansvarlige muligheten til med andre midler å
oppnå en utslippsreduksjon tilsvarende den han ville ha oppnådd ved å overholde
utslippsgrenseverdiene. For dette formål kan den driftsansvarlige benytte en hvilken som helst
reduksjonsplan som er særskilt utformet for hans anlegg, forutsatt at sluttresultatet er en tilsvarende
utslippsreduksjon. Medlemsstatene skal framlegge rapport for Kommisjonen, jf. artikkel 11 i
direktivet, om framdriften i arbeidet med å nå fram til samme utslippsreduksjon, herunder om
erfaringer som er vunnet i forbindelse med anvendelsen av reduksjonsplanen.

2. Praksis

Nedenstående program kan anvendes i virksomhet som går ut på å påføre overflatebelegg, lakker,
klebemidler eller trykkfarger på en overflate. I tilfeller der metoden ikke passer, kan vedkommende
myndighet gi den driftsansvarlige tillatelse til å benytte enhver annen metode som etter dens
oppfatning oppfyller de prinsippene som er skissert i dette vedlegg. I den forbindelse skal det tas
hensyn til følgende forhold:

i) dersom erstatningsstoffer med lavt eller ikke noe innhold av løsemidler fremdeles er under
utvikling, må den driftsansvarlige gis en forlenget tidsfrist for gjennomføringen av sine planer
for å redusere utslippene,

ii) referansepunktet for utslippsreduksjonen bør så vidt mulig svare til de utslipp som ville ha vært
resultatet dersom det ikke var blitt truffet noen form for reduksjonstiltak.

Følgende reduksjonsplan skal gjelde for anlegg der det kan forutsettes et konstant innhold av
tørrstoff i produktet, og dette innholdet kan brukes til å definere referansepunktet for utslipps-
reduksjonen:

i) Den driftsansvarlige skal framlegge en utslippsreduksjonsplan som særlig skal ta sikte på å senke
det gjennomsnittlige innholdet av tilførte løsemidler, og/eller på å øke effektiviteten i bruken av
tørrstoff med sikte på å redusere de totale utslipp fra anlegget til en bestemt prosentandel av de
årlige referanseutslippene, kalt målutslippet. Dette skal gjøres innenfor følgende tidsramme:

Frist Høyeste tillatte 

Nye anlegg Eksisterende anlegg
årlige utslipp

31.10.2001 31.10.2005 Målutslipp x 1,5

31.10.2004 31.10.2007 Målutslipp

ii) De årlige referanseutslippene beregnes på følgende måte:

a) Den totale masse tørrstoff i det årlige forbruk av overflatebelegg og/eller trykkfarge, lakk og
klebemiddel bestemmes. Tørrstoff er samtlige materialer i overflatebelegg, trykkfarger,
lakker og klebemidler som har fast form når vann eller flyktige organiske forbindelser har
fordampet.

b) De årlige referanseutslippene beregnes ved å multiplisere den utregnede masse i bokstav a)
med den relevante faktor i følgende tabell. Vedkommende myndighet kan justere disse
faktorene for anlegg der tørrstoffene brukes på en mer effektiv måte.
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Multiplikasjonsfaktor 

Virksomhet brukt i forbindelse med 

nr. ii) bokstav b)

4

Båndlakkering, lakkering og omlakkering av kjøretøyer 3

2,33

Annen belegging og rotasjonsserigrafi 1,5

c) Målutslippet er lik det årlige referanseutslippet multiplisert med en prosentsats som er lik:

– (grenseverdien for diffuse utslipp + 15) for anlegg under nr. 6 og de laveste terskelområdene i nr.
8 og 10 i vedlegg II A,

– (grenseverdien for diffuse utslipp + 5) for alle andre anlegg.

d) Grenseverdiene anses overholdt når det faktiske utslippet av løsemidler, bestemt ved
løsemiddelbalansen, er lik eller lavere enn målutslippet.

Dyptrykk, fleksografi, laminering og lakkering i forbindelse med trykking,
overflatebehandling av tre, tekstiler, stoffer, folie eller papir; påføring av
klebemidler

Belegging som innebærer produktkontakt med matvarer, belegging i luft- og
romfartsindustrien



VEDLEGG III

LØSEMIDDELBALANSE

1. Innledning

Dette vedlegg inneholder en veiledning for å sette opp en løsemiddelbalanse. Den beskriver de
prinsipper som skal anvendes (punkt 2), presenterer en ramme for massebalansen (punkt 3) og angir
kravene for kontroll av overholdelsen (punkt 4).

2. Prinsipper

Løsemiddelbalansen har følgende formål:

i) kontroll av overholdelse som spesifisert i artikkel 9 nr. 1,

ii) identifikasjon av framtidige reduksjonsmuligheter,

iii) muliggjøre informasjon til allmennheten om bruk av løsemidler, utslipp av løsemidler og
oppfyllelse av kravene i dette direktiv.

3. Definisjoner

Følgende definisjoner angir en ramme for utarbeidelsen av massebalansen.

Organiske løsemidler som går inn i produksjonen (I):

I1. Mengden av organiske løsemidler, i ren tilstand eller i innkjøpte preparater, som brukes som
tilførsel i prosessen i det tidsrom massebalansen beregnes over.

I2. Mengden av organiske løsemidler, i ren tilstand eller i preparater som gjenvinnes og gjenbrukes
som løsemiddeltilførsel i prosessen (gjenvunnet løsemiddel medregnes hver gang det brukes i
utførelsen av virksomheten).

Organiske løsemidler som går ut av produksjonen (O):

O1. Utslipp i avgasser.

O2. Tap av organiske løsemidler i vann, idet det om nødvendig ved beregningen fastsatt i O5 tas
hensyn til behandlingen av spillvann.

O3. Mengden av organiske løsemidler som er igjen i form av urenheter eller restmengder i
produktene som prosessen resulterer i.

O4. Uoppfangede utslipp av organiske løsemidler til luft, herunder alminnelig ventilasjon av rom
der luften slippes ut til miljøet gjennom vinduer, dører, ventilasjonsåpninger og lignende
åpninger.

O5. Tap av organiske løsemidler og/eller organiske forbindelser på grunn av kjemiske eller fysiske
reaksjoner (herunder løsemidler og forbindelser som destrueres f.eks. ved forbrenning eller
annen behandling av avgasser eller spillvann, eller som fanges opp, f.eks. ved adsorpsjon, med
mindre de medregnes under O6, O7 eller O8).

O6. Organiske løsemidler i innsamlet avfall.

O7. Organiske løsemidler, eller organiske løsemidler i preparater, som selges eller er beregnet på å
selges som produkt med kommersiell verdi.

O8. Organiske løsemidler i preparater, gjenvunnet for gjenbruk, men ikke som tilførsel i prosessen,
med mindre de medregnes under O7.

O9. Organiske løsemidler som slippes ut på annen måte.

4. Veiledning for bruk av løsemiddelbalansen i forbindelse med kontroll av oppfyllelsen av
kravene

Bruken av løsemiddelbalansen avhenger av de konkrete krav som skal kontrolleres:
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i) Kontroll av overholdelse av reduksjonsalternativet i vedlegg II B, med en grenseverdi for totale
utslipp angitt i løsemiddelutslipp per produktenhet, eller på en annen måte oppgitt i vedlegg II A.

a) For alle virksomheter omfattet av vedlegg II B bør løsemiddelbalansen utarbeides årlig med
sikte på å bestemme forbruket (C). Forbruket kan beregnes ved bruk av følgende ligning:

C = I1 – O8

Parallelt med dette bør mengden av tørrstoff brukt i belegging bestemmes for å beregne de
årlige referanseutslippene og målutslippet.

b) Løsemiddelbalansen utarbeides hvert år for å bestemme de totale utslippene (E) og vurdere
overholdelsen av en grenseverdi for totale utslipp angitt som løsemiddel sluppet ut per
produktenhet eller på en annen måte oppgitt i vedlegg II A. Utslippene kan beregnes ved bruk
av følgende ligning:

E = F + O1

der F er det diffuse utslippet som definert i punkt ii) bokstav a). Utslippstallet divideres
deretter med den parameter som gjelder for det aktuelle produktet.

c) Løsemiddelbalansen utarbeides hvert år for å bestemme de totale utslipp for alle berørte
virksomheter og vurdere oppfyllelsen av kravene i artikkel 5 nr. 5, bokstav b) punkt ii). Dette
tallet sammenholdes deretter med de totale utslipp som ville ha vært resultatet dersom
kravene i vedlegg II var blitt oppfylt separat for hver virksomhet.

ii) Bestemmelse av diffuse utslipp som skal sammenholdes med verdiene for diffuse utslipp i
vedlegg II A:

a) Metode

Diffuse utslipp kan beregnes ved bruk av følgende ligning:

F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8

eller

F = O2 + O3 + O4 + O9

Denne mengden kan bestemmes ved direkte måling av mengder eller ved en tilsvarende
beregning, f.eks. på grunnlag av anleggets effektivitet med hensyn til å fange opp utslipp.

Grenseverdien for diffuse utslipp angis som en andel av tilførselen som kan beregnes ved
bruk av følgende ligning:

I = I1 + I2

b) Hyppighet

Diffuse utslipp kan bestemmes ved hjelp av en serie korte, men representative målinger. De
trenger ikke å foretas på ny før utstyret endres.
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