
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) Det bør innføres krav til elektrisk drevne vinduer i
rådsdirektiv 74/60/EØF(4), med henblikk på å unngå at
barn kommer i fare ved lukking av slike vinduer.
Tilsvarende krav bør dessuten gis anvendelse på elektrisk
drevne takluker og skillevegger. For dette formål bør
tittelen på og virkeområdet til direktiv 74/60/EØF endres.

2) Direktiv 74/60/EØF er et av særdirektivene etter den
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(5).
De bestemmelser som er fastsatt i direktiv 70/156/EØF
med hensyn til kjøretøysystemer, deler og tekniske
enheter, får derfor anvendelse på direktiv 74/60/EØF.

3) Særlig i artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 i direktiv
70/156/EØF kreves det at hvert særdirektiv skal være
vedlagt et opplysningsdokument med de relevante numre
i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF samt et
typegodkjenningsdokument som bygger på vedlegg VI til
nevnte direktiv, slik at typegodkjenningen kan behandles
elektronisk.

4) Det er viktig at kjøretøyer i andre grupper enn M1, særlig
de i gruppe M2 og N1, så snart som mulig kan tilby fører
og passasjerer, særlig barn, det sikkerhetsnivå som er
fastsatt i direktiv 74/60/EØF. For dette formål bør i nær
framtid virkeområdet til direktiv 74/60/EØF utvides til å
omfatte slike kjøretøyer i henhold til framgangsmåten
fastsatt i artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.

5) Endringene i direktiv 74/60/EØF gjelder bare de
administrative bestemmelser og elektrisk drevne vinduer,
takluker og/eller skillevegger. Det er derfor ikke
nødvendig å oppheve eksisterende godkjenninger gitt i
henhold til direktiv 74/60/EØF, eller å forby registrering,
salg og ibruktaking av nye kjøretøyer som ikke er utstyrt
med elektrisk drevne vinduer, takluker og/eller
skillevegger og som omfattes av nevnte godkjenninger.

6) I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet nevnt i
traktatens artikkel 5 tredje ledd går tiltakene i dette
direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå
traktatens mål.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 74/60/EØF gjøres følgende endringer:

1. Tittelen skal lyde: «Rådsdirektiv 74/60/EØF av
17. desember 1973 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om innvendig utstyr i motorvogner.»

2. Artikkel 1, 2 og 3 skal lyde:

«Artikkel 1

I dette direktiv menes med «kjøretøy» ethvert kjøretøy i
henhold til definisjonen i artikkel 2 i direktiv
70/156/EØF.

Artikkel 2

Medlemsstatene kan ikke med begrunnelse i kjøretøyets
innvendige utstyr nekte å gi EF-typegodkjenning eller
nasjonal typegodkjenning for et kjøretøy dersom utstyret
oppfyller kravene fastsatt i vedleggene.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 87 av 8.4.2000, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 8, 15.2.2001, s. 3.

(1) EFT C 149 av 15.5.1998, s. 10.
(2) EFT C 407 av 28.12.1998, s. 56.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 9. februar 1999 (EFT C 150 av 28.5.1999, 

s. 26), Rådets felles holdning av 28. oktober 1999 (EFT C 346 av
2.12.1999, s. 17) og europaparlamentsbeslutning av 3. februar 2000.

(4) EFT L 38 av 11.2.1974, s. 2. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv
78/632/EØF (EFT L 206 av 29.7.1978, s. 26).

(5) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments-
og rådsdirektiv 98/91/EF (EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25).
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om endring av rådsdirektiv 74/60/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
innvendig utstyr i motorvogner (interiørdeler i kupeen unntatt innvendig speil,

betjeningsinnretningenes utforming, tak eller skyvetak, ryggstøtte og bakside av seter)(*)
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Artikkel 3

Medlemsstatene kan ikke nekte registrering eller forby
salg, ibruktaking eller fortsatt bruk av et kjøretøy med
begrunnelse i kjøretøyets innvendige utstyr dersom
utstyret oppfyller kravene fastsatt i vedleggene.»

3. Artikkel 4 og 5 oppheves.

4. Vedleggene endres i samsvar med vedlegget til dette
direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 8. april 2001 kan ikke medlemsstatene med
begrunnelse i innvendig utstyr i motorvogner

- nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal
typegodkjenning for en kjøretøytype eller

- forby at kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk,

dersom kjøretøyene er i samsvar med kravene i
direktiv 74/60/EØF.

2. Fra 8. april 2002 skal medlemsstatene ikke lenger gi 
EF-typegodkjenning for en ny kjøretøytype med begrunnelse i
innvendig utstyr i motorvogner dersom den ikke oppfyller
kravene i direktiv 74/60/EØF.

3. Fra 8. april 2003

- skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som
følger nye kjøretøyer i henhold til bestemmelsene i
direktiv 70/156/EØF som ikke lenger gyldige med
hensyn til nevnte direktivs artikkel 7 nr. 1,

- kan medlemsstatene nekte registrering, salg og
ibruktaking av nye kjøretøyer som ikke følges av et
samsvarssertifikat, med mindre artikkel 8 nr. 2 i direktiv
70/156/EØF påberopes,

med begrunnelse i innvendig utstyr i motorvogner dersom
kjøretøyene er utstyrt med elektrisk drevne vinduer, takluker
og/eller skillevegger, og de ikke oppfyller kravene i direktiv
74/60/EØF.

4. Dette direktiv innebærer ikke at tidligere
typegodkjenninger gitt i henhold til direktiv 74/60/EØF for
kjøretøyer som ikke er utstyrt med elektrisk drevne vinduer,
takluker og/eller skillevegger gjøres ugyldige, og er ikke til
hinder for at slike godkjenninger utvides etter vilkårene i det
direktiv som de opprinnelig ble gitt i henhold til.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 8. april 2001 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, og skal 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.

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

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE J. PINA MOURA

President Formann
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VEDLEGG

ENDRINGER I VEDLEGGENE TIL DIREKTIV 74/60/EØF

1. Følgende liste over vedlegg innsettes mellom den dispositive delen og vedlegg I:

«LISTE OVER VEDLEGG

VEDLEGG I: Virkeområde, definisjoner, søknad om EF-typegodkjenning for et kjøretøy,
spesifikasjoner, tildeling av EF-typegodkjenning for et kjøretøy, endringer av
typen, endringer av typegodkjenninger og produksjonssamsvar.

Tillegg 1: Opplysningsskjema

Tillegg 2: EF-typegodkjenningsdokument

Tillegg 3: Den sylindriske prøvingsstangens plassering i tak- og 
vindusåpningene

Tillegg 4: Symbol for den førerbetjente bryteren

VEDLEGG II: Bestemmelse av hodets slagsone

VEDLEGG III: Framgangsmåte for prøving av energiabsorberende materialer

VEDLEGG IV: Framgangsmåte for bestemmelse av H-punktet og seteryggens faktiske
helningsvinkel og for verifisering av R- og H-punktenes relative posisjon og
forholdet mellom seteryggens fastsatte helningsvinkel og den faktiske
helningsvinkel.

Tillegg: Den tredimensjonale prøvingsdukkens deler og dens masse og 
dimensjoner

VEDLEGG V: Framgangsmåte for måling av utstikkende deler

Tillegg: Utstyr for måling av utstikkende deler

VEDLEGG VI: Utstyr og framgangsmåte for gjennomføring av nr. 5.2.1 i vedlegg I.»

2. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Fotnote 1 utgår.

b) Tittelen skal lyde:

«VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER, SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING FOR
ET KJØRETØY, SPESIFIKASJONER, TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING
FOR ET KJØRETØY, ENDRINGER AV TYPEN, ENDRINGER AV
TYPEGODKJENNINGER OG PRODUKSJONSSAMSVAR».

c) Nr. 1 skal lyde:

«1. VIRKEOMRÅDE

Dette direktiv får anvendelse på kjøretøyer i gruppe M1 i henhold til vedlegg II, del A i
direktiv 70/156/EØF.»

d) Nr. 2.1 og 2.2 skal lyde:

«2.1. med «innvendig utstyr» menes:

2.1.1. andre innvendige deler av kupeen enn innvendig(e) speil,

2.1.2. betjeningsinnretningenes plassering,

2.1.3. taket eller takluken,

2.1.4. seteryggen og baksiden av setene,

2.1.5. elektrisk drevne vinduer, takluker og skillevegger.

2.2. Med «kjøretøytype» med hensyn til kupeens innvendige utstyr menes motorvogner
som ikke fraviker fra hverandre på vesentlige punkter, særlig med hensyn til:»
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e) Følgende numre innsettes:

«2.2.3. taket eller takluken,

2.2.4. seteryggen og baksiden av setene,

2.2.5. elektrisk drevne vinduer, takluker og skillevegger.»

f) Følgende numre innsettes:

«2.10. med «elektrisk drevne vinduer» menes vinduer som lukkes ved hjelp av kjøretøyets
strømforsyning,

2.11. med «elektrisk drevne takluker» menes bevegelige luker i kjøretøyets tak som kan
lukkes ved hjelp av kjøretøyets strømforsyning ved enten en glidende eller tippende
bevegelse, og som ikke omfatter taksystemer på kabrioleter,

2.12. med «elektrisk drevne skillevegger» menes skillevegger som kan lukkes ved hjelp av
kjøretøyets strømforsyning,

2.13. med «åpning» menes den største utildekkede åpning mellom øvre kant eller framre
kant, avhengig av lukningsretningen, til et elektrisk drevet vindu, en skillevegg eller
en takluke og den kjøretøystruktur som utgjør vinduets, skilleveggens eller taklukens
avgrensning, sett fra kjøretøyets innside, eller for en skillevegg, sett fra kupeens
bakende.

Ved måling av åpningen skal en sylindrisk prøvingsstang skyves (uten at det brukes
makt) gjennom åpningen fra kjøretøyets innside, eventuelt fra kupeens bakende,
vanligvis vinkelrett på vinduet, takluken eller skilleveggen som vist i figur 1.»

g) Nr. 3 til 3.3 skal lyde:

«3. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING FOR EN KJØRETØYTYPE

3.1. Søknad om EF-typegodkjenning for en kjøretøytype i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv
70/156/EØF med hensyn til innvendig utstyr skal innsendes av produsenten.

3.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er oppført i tillegg 1.

3.3. Følgende skal framlegges for den tekniske instans som er ansvarlig for
typegodkjenningsprøvingene:»

h) Følgende numre innsettes:

«5.5.2. Elektrisk drevne takluker

5.5.2.1. Elektrisk drevne takluker og deres betjeningsinnretninger skal dessuten oppfylle
kravene i nr. 5.8.»

i) Tidligere nr. 5.8 og 5.8.1 blir nr. 5.9 og 5.9.1.

j) Følgende numre innsettes:

«5.8. Elektrisk drevne vinduer, takluker og skillevegger

5.8.1. Kravene nevnt nedenfor får anvendelse på elektrisk drevne vinduer, takluker og
skillevegger og er beregnet på å minimalisere risikoen for skade forårsaket av utilsiktet
eller feil bruk.

5.8.2. Normale bruksvilkår

Med unntak av tilfellene fastsatt i nr. 5.8.3 kan elektrisk drevne vinduer, takluker og
skillevegger lukkes bare under ett eller flere av følgende vilkår:

5.8.2.1. når tenningsnøkkelen står i tenningslåsen i enhver bruksstilling,

5.8.2.2. med muskelkraft uten hjelp av kjøretøyets strømforsyning,

5.8.2.3. ved kontinuerlig aktivering av et låsesystem på utsiden av kjøretøyet,

5.8.2.4. i tidsrommet fra det øyeblikk tenningsnøkkelen dreies fra «start» til «stopp» og/eller
nøkkelen er fjernet fra låsen til det øyeblikk ingen av de to frontdørene er blitt åpnet
tilstrekkelig til at de som befinner seg i kjøretøyet kan stige ut,
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5.8.2.5. når lukkebevegelsen til et elektrisk drevet vindu, en takluke eller en skillevegg begynner
ved en åpning som ikke overstiger 4 mm,

5.8.2.6. når det elektrisk drevne vinduet på en dør uten øvre dørramme lukkes automatisk når
vedkommende dør lukkes. I dette tilfellet skal største døråpning som definert i nr. 2.13
ikke overstige 12 mm før vinduet lukkes.

5.8.2.7. Fjernlukking ved kontinuerlig aktivering av en fjernbetjeningsinnretning er tillatt når ett
av følgende vilkår er oppfylt:

5.8.2.7.1. fjernbetjeningsinnretningen skal ikke kunne lukke det elektrisk drevne vinduet, takluken
eller skilleveggen på en avstand fra kjøretøyet som er større enn 11 meter,

5.8.2.7.2. fjernbetjeningsinnretningen skal ikke kunne lukke det elektrisk drevne vinduet, takluken
eller skilleveggen 

_ dersom fjernbetjeningsinnretningen og kjøretøyet er atskilt av en ugjennomsiktlig
overflate

og

_ avstanden mellom fjernbetjeningsinnretningen og kjøretøyet er større enn 6 meter.

5.8.2.8. Lukking ved et enkelt trykk er tillatt bare for det elektrisk drevne vinduet ved førersetet
og for takluken, og bare når tenningsnøkkelen er i tenningsstilling.

5.8.3. Automatisk gjenåpningsinnretning

5.8.3.1. Kravene nevnt i nr. 5.8.2 får ikke anvendelse når det elektrisk drevne vinduet, takluken
eller skilleveggen er utstyrt med en automatisk gjenåpningsinnretning.

5.8.3.1.1. Innretningen skal reversere vinduets, taklukens eller skilleveggens bevegelsesretning før
det oppstår en klemmekraft på over 100 N i en åpning mellom 200 millimeter og
4 millimeter over det elektrisk drevne vinduets eller skilleveggens øvre kant, eller foran
framre kant på en glidetakluke og ved bakkanten til en vippetakluke.

5.8.3.1.2. Etter en slik automatisk gjenåpning skal vinduet, takluken eller skilleveggen kunne åpnes
til en av følgende posisjoner:

5.8.3.1.2.1. en posisjon som gjør det mulig å skyve en halvstiv sylindrisk prøvingsstang med en
diameter på 200 millimeter gjennom åpningen ved de samme kontaktpunktene som ble
benyttet ved bestemmelsen av gjenåpningsegenskapene i nr. 5.8.3.1.1,

5.8.3.1.2.2. en posisjon som tilsvarer minst den eksisterende åpningen før lukking ble igangsatt,

5.8.3.1.2.3. en posisjon som tilsvarer en åpning som er minst 50 millimeter større enn åpningen før
gjenåpning ble igangsatt,

5.8.3.1.2.4. for en takluke med vippeåpning, en posisjon som tilsvarer største åpningsvinkel.

5.8.3.1.3. For å kontrollere elektrisk drevne vinduer, takluker og skillevegger skal et
måleinstrument eller en sylindrisk prøvingsstang skyves gjennom åpningen fra innsiden
av kjøretøyet, eller for en skillevegg, fra bakenden av kupeen på en slik måte at stangens
sylindriske overflate er i kontakt med den del av kjøretøystrukturen som utgjør vinduets,
skilleveggens eller taklukens avgrensning. Måleinstrumentets kraft-deformasjonsforhold
skal ikke være over 10 N/mm. Prøvingsstengenes plassering (normalt vinkelrett på
vinduet/takluken/skilleveggen) er vist i figur 1 i tillegg 3.

5.8.4. Bryternes plassering og betjening

5.8.4.1. Bryterne for elektrisk drevne vinduer, takluker og skillevegger skal slik plasseres og
betjenes at de minimaliserer risikoen for utilsiktet lukking. Bryterne skal aktiveres
kontinuerlig for å lukke, med unntak for tilfellene fastsatt i nr. 5.8.2.6, 5.8.2.8 og 5.8.3.

5.8.4.2. Alle brytere bak i kjøretøyet for betjening av vinduer, takluker og skillevegger skal
kunne inaktiveres av en førerstyrt bryter plassert foran et loddrett tverrplan gjennom
forsetenes R-punkter. Den førerstyrte bryteren er ikke påkrevd dersom det elektrisk
drevne vinduet, takluken og skilleveggen er utstyrt med en automatisk
gjenåpningsinnretning. Dersom det finnes en førerstyrt bryter, skal den ikke kunne
overstyre den automatisk gjenåpningsinnretningen.

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 51/230 11.10.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



Den førerstyrte bryteren skal være slik plassert at risikoen for utilsiktet håndtering er
minimalisert. Den skal kjennes ved symbolet vist i tillegg 4.

5.8.5. Verneinnretninger

Alle verneinnretninger som er beregnet på å hindre skade på strømforsyningen skal etter
en overbelastning eller utkopling kunne reaktiveres automatisk når bryteren for vinduer,
takluker eller skillevegger aktiveres.

5.8.6. Instruksjoner i håndboken

5.8.6.1. Kjøretøyets brukerhåndbok skal inneholde tydelige instruksjoner om bruken av elektrisk
drevne vinduer, takluker eller skillevegger, og særlig:

5.8.6.1.1. en forklaring om mulige følger av klemming,

5.8.6.1.2. instruksjoner om bruk av den førerstyrte bryteren,

5.8.6.1.3. en advarsel om farene, særlig for barn, ved en ukorrekt bruk/aktivering av elektrisk
drevne vinduer, takluker eller skillevegger. Advarselen skal omfatte en henvisning til
førerens ansvar, herunder instruksjoner til andre brukere av kjøretøyet samt en anbefaling
om å forlate kjøretøyet bare når nøkkelen er fjernet fra tenningslåsen.

5.8.6.1.4. en advarsel om bruken av fjernlukkingssystemer (se nr. 5.8.2.7), for eksempel om å
aktivere systemet bare når kjøretøyet er fullt synlig for brukeren og det er sikkert at ingen
kan komme i klemme i de elektrisk drevne vinduene, i takluken eller skilleveggen.»

k) Nr. 6, 7 og 8 skal lyde:

«6. TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING

6.1. Dersom de relevante krav er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i henhold til
artikkel 4 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF

6.2. Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gitt i tillegg 2.

6.3. Et typegodkjenningsnummer bestemt i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF
skal tildeles hver kjøretøytype som er godkjent. En medlemsstat må ikke tildele en annen
kjøretøytype samme nummer.

7. ENDRING AV TYPE OG AV TYPEGODKJENNINGER

7.1. Ved endringer av typen godkjent i henhold til dette direktiv får bestemmelsene i artikkel 5
i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

8. PRODUKSJONSSAMSVAR

8.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i henhold til bestemmelsene fastsatt i
artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.»

l) Følgende tillegg innsettes:
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(1) Numrene og fotnotene i dette opplysningsdokument tilsvarer dem som er brukt i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF. Numre som ikke
er relevante for dette direktivs formål, er utelatt.

«Tillegg 1

OPPLYSNINGSDOKUMENT NR.     

i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF(1) om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med
hensyn til innvendig utstyr

(Direktiv 74/60/EØF, sist endret ved direktiv 2000/4/EF)

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle
tegninger skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format
eller brettet til den størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. For systemer, deler
eller tekniske enheter med mikroprosessorstyrte funksjoner må relevant ytelsesrelatert informasjon
vedlegges.

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.2. Type:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for type (b):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.3.1. Merkingens plassering:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.4. Kjøretøygruppe (c):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.5. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresser:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. KAROSSERI

9.10. Innvendig utstyr

9.10.1. Beskyttelse for fører og passasjerer

9.10.1.1. Tegning eller fotografier som viser plasseringen av utstikkende deler:  . . . . . . . . . .

9.10.1.2. Fotografier eller tegninger som viser referanselinjen, herunder det unntatte område
(nr. 2.3.1 i vedlegg I til direktiv 74/60/EØF):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.10.1.3. Fotografier, tegninger og/eller et uttrekksperspektiv av det innvendige utstyr som
viser kupeens deler (med unntak av innvendige speil), materialer som er benyttet,
betjeningsinnretningenes plassering, tak og takluke, ryggstøtter, seter og setenes
bakside:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

9.10.3. Seter

9.10.3.5. Koordinater eller tegning av R-punktet (x)

9.10.3.5.1. Førersetet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.10.3.5.2. Øvrige sitteplasser:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.10.3.6. Seteryggens fastsatte helningsvinkel

9.10.3.6.1. Førersetet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.10.3.6.2. Øvrige sitteplasser:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(dato, saksmappe)

_____
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Tillegg 2

MØNSTER
[største format: A4 (210 x 297 mm)]

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

MYNDIGHETENS 

STEMPEL

Melding om:,
— typegodkjenning(1),
— utvidelse av typegodkjenning(1),
— nektelse av typegodkjenning(1),
— tilbakekalling av typegodkjenning(1),
for en kjøretøytype/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv 74/60/EØF, sist endret ved direktiv
2000/4/EF.

Typegodkjenningsnummer:.............................................................................................................................

Begrunnelse for utvidelsen:............................................................................................................................

Avsnitt I

0.1. Merke (produsentens firma):..................................................................................................................

0.2. Type:.......................................................................................................................................................

0.3. Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1) (2):..................

0.3.1.Merkingens plassering:...........................................................................................................................

0.4. Kjøretøygruppe(3):.................................................................................................................................

0.5. Produsentens navn og adresse:...............................................................................................................

0.7. For deler og tekniske enheter, plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:.................

0.8. Monteringsanleggets/ -anleggenes adresser:.........................................................................................

Avsnitt II

1. Tilleggsopplysninger (eventuelt): se tilføyelsen

2. Den tekniske instans med ansvar for å foreta prøvingene:....................................................................

3. Prøvingsrapportens dato:........................................................................................................................

4. Prøvingsrapportens nummer:.................................................................................................................

5. Eventuelle merknader: se tilføyelsen

6. Sted:........................................................................................................................................................

7. Dato:.......................................................................................................................................................

8. Underskrift:............................................................................................................................................

9. Listen over dokumentene som er levert godkjenningsmyndigheten og som utleveres på anmodning,
er vedlagt.

Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr....... om typegodkjenning av et kjøretøy i
henhold til direktiv 74/60/EØF, sist endret ved direktiv 2000/4/EØF

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Karosseritype

1.2. Antall seter:

5. Merknader
(f.eks. gyldig for både venstre- og høyrestyrte kjøretøyer)
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(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Dersom merkingen for identifikasjon av typen omfatter tegn som ikke er aktuelle for beskrivelse av det kjøretøy, den del eller den

tekniske enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn i dokumentasjonen angis med symbolet «?»
(f.eks.: ABC??123???).

(3) Som fastsatt i vedlegg II del A til direktiv 70/156/EØF.
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Tillegg 3

DEN SYLINDRISKE PRØVINGSSTANGENS PLASSERING I TAKLUKEN OG
VINDUSÅPNINGENE

takluke
taklukens ramme

utside

innvendig

sylindrisk prøvingsstang 

vindusramme

sylindrisk prøvingsstang 

Figur 1



Tillegg 4

SYMBOL FOR DEN FØRERSTYRTE BRYTEREN
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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) Trafikksikkerhet er et grunnleggende fellesskapsmål som
krever overvåking og kontroll av hastighet ved hjelp av
hastighetsmålere, med henblikk på å øke bevisstheten,
særlig blant unge, om nødvendigheten av riktig oppførsel
i trafikken.

2) Det tekniske regelverk om trafikksikkerhet bør vedtas på
en strukturert måte, i form av «direktivpakker», for i
større grad å tydeliggjøre Den europeiske unions bidrag
til økt trafikksikkerhet overfor borgerne.

3) I hver medlemsstat må motorvogner med to eller tre hjul
med hensyn til hastighetsmålere, ha visse tekniske
egenskaper, fastsatt ved ufravikelige tekniske krav som
varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Fordi kravene
er forskjellige, utgjør de en hindring for handelen
innenfor Fellesskapet.

4) Slike hindringer for det indre markeds virkemåte kan
fjernes dersom alle medlemsstater vedtar de samme krav
i stedet for sine eksisterende regler.

5) Dette direktiv inngår i rekken av særdirektiver som skal
etterkommes i henhold til artikkel 4 i rådsdirektiv
92/61/EØF av 30. juni 1992 om typegodkjenning av
motorvogner med to eller tre hjul(4).

6) Det er nødvendig å innføre harmoniserte krav til
hastighetsmålere på motorvogner med to eller tre hjul for
å kunne gjennomføre framgangsmåtene for godkjenning
og typegodkjenning av deler fastsatt i direktiv 92/61/EF
for hver type av de nevnte kjøretøyer.

7) I samsvar med nærhetsprinsippet og forholdsmessighets-
prinsippet i traktatens artikkel 5 kan målet for den
planlagte handlingen, fellesskapstypegodkjenning for
hver enkelt type kjøretøy, ikke i tilstrekkelig grad nås av
medlemsstatene og kan derfor, med tanke på omfanget og
virkningen av den planlagte handlingen, bedre gjennom-
føres på fellesskapsplan. Dette direktiv begrenser seg til
det som er nødvendig for å nå dette målet, og går ikke
lenger enn det som er nødvendig for dette formål.

8) For å lette adgangen til markedene i tredjestater er det
nødvendig å gjøre kravene i dette direktiv likeverdige
med kravene i reglement nr. 39 for De forente nasjoners
økonomiske kommisjon for Europa (heretter kalt «UN-
ECE-reglement nr. 39»).

9) Medlemsstatene i Den europeiske union bør så snart som
mulig forhandle fram en endring i UN-ECE- reglement
nr. 39 slik at det tilpasses bestemmelsene i dette direktiv.

10) Direktiv 92/61/EØF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse på hastighetsmåleren på alle
typer kjøretøyer som defineres i artikkel 1 i direktiv
92/61/EØF.

2. Alle kjøretøyer som omfattes av virkeområdet til direktiv
92/61/EØF skal være utstyrt med en hastighetsmåler i samsvar
med vedlegget til dette direktiv.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/7/EF

av 20. mars 2000

om hastighetsmålere for motorvogner med to eller tre hjul og om endring av rådsdirektiv
92/61/EØF om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(*) 

2001/EØS/51/25

(4) EFT L 225 av 10.8.1992, s. 72. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av
1994.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 106 av 3.5.2000, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 8 av 15.2.2001, s. 3.

(1) EFT C 212 av 8.7.1998, s. 7. 
(2) EFT C 40 av 15.2.1999, s. 1. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 12. januar 1999 (EFT C 104 av 14.4.1999, 

s. 19) bekreftet den 27. oktober 1999, Rådets felles holdning av 
20. mai 1999 (EFT C 232 av 13.8.1999, s. 1) og europapar-
lamentsbeslutning av 27. oktober 1999 (ennå ikke offentliggjort i EFT).



(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 98/91/EF
(EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25).

Artikkel 2

Framgangsmåtene for tildeling av typegodkjenning for
hastighetsmålere for en type motorvogn med to eller tre hjul og
vilkårene for fri bevegelighet for disse kjøretøyene er fastsatt i
henholdsvis kapittel II og III i direktiv 92/61/EØF.

Artikkel 3

I samsvar med artikkel 11 i direktiv 92/61/EØF anerkjennes
kravene i dette direktiv og kravene fastsatt i UN-ECE-
reglement nr. 39, i den seneste utgaven som er vedtatt av
Fellesskapet, som likeverdige.

Typegodkjenningsmyndighetene i medlemsstatene skal
akseptere typegodkjenninger og typegodkjenningsmerker som
utstedes i samsvar med kravene i nevnte reglement nr. 39,
innenfor dette reglements virkeområde, i stedet for tilsvarende
typegodkjenninger og typegodkjenningsmerker som er utstedt
i samsvar med kravene i dette direktiv.

Artikkel 4

Endringer som er nødvendige for å ta hensyn til endringer i
UN-ECE-reglement nr. 39 og for å tilpasse vedlegget til den
tekniske utviklingen, skal vedtas i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i rådsdirektiv
70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere(1).

Artikkel 5

I direktiv 92/61/EØF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg I, avsnitt nr. 45, erstattes «Hastighetsmåler og
kilometerteller for motorsykler og tre- og firehjuls
motorsykler» med «Hastighetsmåler» og betegnelsen
«SAMS» med «SD».

2) I vedlegg II A gjøres følgende endringer:

a) I punkt 4.7. endres «Hastighetsmåler og kilometer-
teller: ja/nei(1)» til «Hastighetsmåler».

b) Følgende punkter settes inn:

«4.7.3. Fotografier og/eller tegninger av hele
systemet

4.7.4. Vist hastighetsområde

4.7.5. Målemekanismens toleranse

4.7.6. Hastighetsmålerens tekniske konstant

4.7.7. Virkemåte og beskrivelse av drivmeka-
nismen

4.7.8. Drivmekanismens samlede utvekslings-
forhold».

3. I vedlegg III B, avsnitt nr. 10.12, erstattes
«Hastighetsmåler og kilometerteller for motorsykler og
tre- og firehjuls motorsykler» med «Hastighetsmåler» og
betegnelsen «SAMS» med «SD».

Artikkel 6

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2001 sette i kraft de
lover og forskrifter 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
det når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

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

3. Fra 1. januar 2001 kan medlemsstatene ikke lenger, med
begrunnelse i hastighetsmålere, forby første ibruktaking av
kjøretøyer som er i samsvar med dette direktiv.

4. Medlemsstatene skal anvende bestemmelsene fastsatt i
nr. 1 første ledd fra 1. juli 2001, med unntak for mopeder, som
bestemmelsende får anvendelse for fra 1. juli 2002. 

Artikkel 7

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. mars 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE J. GAMA

President Formann
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VEDLEGG

1. Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1.1. «Kjøretøytype med hensyn til hastighetsmåleren»: kjøretøyer som, særlig på følgende punkter,
ikke er vesentlig forskjellige:

1.1.1. dimensjonsbetegnelse for dekk som tilhører utvalget av dekk som normalt er montert,

1.1.2. samlet utvekslingsforhold, inkludert et eventuelt overgangsstykke eller et reduksjonsgir for
hastighetsmåleren,

1.1.3. hastighetsmålerens type kjennetegnet ved:

1.1.3.1. målemekanismens toleranse,

1.1.3.2. hastighetsmålerens tekniske konstant,

1.1.3.3. hastighetsområdet som vises.

1.2. «Dekk som normalt er montert»: dekktypen(e) som kjøretøyprodusenten har fastsatt for angitt
kjøretøytype og oppført i opplysningsdokumentet nevnt i vedlegg II til direktiv 92/61/EØF.

Vinterdekk betraktes ikke som dekk som normalt er montert.

1.3. «Normalt driftstrykk»: lufttrykket i kald tilstand, som angitt av kjøretøyprodusenten, pluss
0,2 bar.

1.4. «Hastighetsmåler»: den del av utstyret der føreren kan avlese kjøretøyets aktuelle hastighet.

1.4.1. «Toleransen til hastighetsmålerens målemekanisme»: selve hastighetsmålerinstrumentets
nøyaktighet, uttrykt ved øvre og nedre grense for hastighetsangivelse innenfor et
hastighetsområde.

1.4.2. «Hastighetsmålerens tekniske konstant»: forholdet mellom inngående omdreininger eller
impulser per minutt og en gitt vist hastighet.

1.5. «Masse i driftsferdig stand»: massen som definert i fotnote d) punkt 2 i vedlegg II til direktiv
92/61/EØF.

2. Spesifikasjoner

2.1. Tallskiven på hastighetsmåleren skal være plassert i førerens direkte synsfelt og må kunne
avleses tydelig både i dagslys og i mørke. Hastighetsområdet skal være stort nok til å vise
høyeste hastighet som kjøretøyprodusenten har angitt for kjøretøytypen.

2.2. Dersom hastighetsmåleren ikke har digital visning, men en tallskive, må denne ha tydelig
inndeling.

2.2.1. Når det er snakk om hastighetsmålere for motorsykler eller trehjuls motorsykler, skal
inndelingen være på 1, 2, 5 eller 10 km/t. Hastigheten skal angis slik på skiven:

2.2.1.1. når den høyeste verdien på skiven ikke overstiger 200 km/t, skal hastighetsverdiene vist på
skiven være angitt i intervaller på høyst 20 km/t,

2.2.1.2. når den høyeste verdien på skiven overstiger 200 km/t, skal hastighetsverdiene vist på skiven
være angitt i intervaller på høyst 30 km/t,

2.2.2. på hastighetsmålere for mopeder skal tallskiven vise en høyeste hastighet som ikke overstiger
80 km/t; skalainndelingen skal være på 1, 2, 5 eller 10 km/t og hastighetsverdiene skal være
angitt på tallskiven i intervaller på 10 km/t eller mindre.
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Dessuten skal hastigheten 45 km/t være tydelig angitt på tallskiven (eller 25 km/t for mopeder
med begrenset motorytelse).

2.2.3. Når det gjelder et kjøretøy beregnet for salg i en medlemsstat der britiske målenheter er brukt,
skal hastighetsmåleren ha en inndeling også i mph (miles per time); inndelingen skal være 1, 2,
5 eller 10 mph. Hastighetsverdiene skal være angitt i intervaller på høyst 20 mph, og må starte
på enten 10 mph eller 20 mph.

2.2.4. Intervallene for hastighetstallverdier behøver ikke være regelmessige.

2.3. Hastighetsmålerens nøyaktighet kontrolleres etter følgende framgangsmåte:

2.3.1. kjøretøyet utstyres med dekk av en av typene som defineres som dekk som normalt er montert i
nr. 1.2. Prøvingen skal foretas for hver enkelt type hastighetsmåler som produsenten skal
montere.

2.3.2. belastningen på akselen som driver hastighetsmåleren, skal tilsvare kjøretøyets masse i
driftsferdig stand.

2.3.3. referansetemperaturen der hastighetsmåleren er plassert, skal være 296 K ± 5 K.

2.3.4. for hver prøving skal dekktrykket være det som er definert som normalt driftstrykk i nr. 1.3.

2.3.5. kjøretøyet prøves ved følgende hastigheter:

Høyeste hastighet (Vmax) oppgitt Prøvingshastighet
av kjøretøyprodusenten (km/t) (km/t)

Vmax ≤ 45 80 % av Vmax

40 og 80 % av Vmax (dersom dette medfører en 
prøvingshastighet ≥ 55)

40, 80 og 80 % av Vmax (dersom dette medfører en 
prøvingshastighet ≥ 100)

150 < Vmax 40, 80 og 120

2.3.6. utstyret til kontroll av kjøretøyets reelle hastighet skal ha en målenøyaktighet på minst ± 0,5 %.

2.3.6.1. dersom prøvingene foretas på en bane, skal baneoverflaten være flat og tørr, og ha tilstrekkelig
friksjon,

2.3.6.2. dersom det anvendes et rulledynamometer til prøvingen, skal rullene ha en diameter på minst
2 m. Når det gjelder hastighetsmålere for mopeder, kan prøvingen foretas på ruller med en
diameter på minst 400 mm,

2.3.7. hastigheten som vises, må aldri være lavere enn den reelle hastigheten. Ved prøvingshastighetene
i nr. 2.3.5, og mellom disse hastighetene, skal følgende forhold mellom hastigheten V1 som
avleses på hastighetsmåleren og reell hastighet V2 være:

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 • V2 + 4 km/t.

3. produksjonssamsvar

3.1. produksjonssamsvaret skal kontrolleres på grunnlag av bestemmelsene i vedlegg VI til direktiv
92/61/EØF.

3.2. produksjonen betraktes som i samsvar med kravene i dette direktiv når det, under vilkårene nevnt
i nr. 2.3.1–2.3.6, er følgende forhold mellom hastigheten V1 som avleses på hastighetsmåleren
og reell hastighet V2:

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 • V2 + 4 km/t for mopeder

og

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 • V2 + 8 km/t for motorsykler og trehjuls motorsykler.
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Tillegg 1

OPPLYSNINGSDOKUMENT

med hensyn til montering av en hastighetsmåler for en type motorvogn med to eller tre hjul

(vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler dersom den inngis uavhengig av søknaden om
typegodkjenning av kjøretøyet)

Løpenummer (påføres av søkeren)

Søknad om typegodkjenning med hensyn til montering av en hastighetsmåler, for en type motorvogn med
to eller tre hjul, skal inneholde de opplysninger som er nevnt under følgende numre i vedlegg II del A til
direktiv 92/61/EØF:

0.1.

0.2.

0.5.

0.6.

2.1.

2.1.1.

4.7. -  4.7.8.

5.2.

5.2.2.
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Tillegg 2

TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

med hensyn til montering av en hastighetsmåler for en type motorvogn med to eller tre hjul

MØNSTER

Navn på vedkommende myndighet

Rapport nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .fra teknisk instans  . . . . . . . . . . . . . den  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Godkjenningsnr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Utvidelse nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Kjøretøyets varemerke eller handelsnavn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Type kjøretøy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Produsentens navn og adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Kjøretøyet er framstilt for typegodkjenning av deler den:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1)

7. Sted:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Dato:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Underskrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Stryk det som ikke passer.
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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) Rådsdirektiv 70/221/EØF av 20. mars 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tanker for
flytende drivstoff og om underkjøringshinder bak på
motorvogner og deres tilhengere(4), er et av
særdirektivene etter den framgangsmåte for EØF-
typegodkjenning som ble innført ved rådsdirektiv
70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere(5). Bestemmelsene og
definisjonene fastsatt i direktiv 70/156/EØF med hensyn
til kjøretøysystemer, deler og tekniske enheter får derfor
anvendelse på direktiv 70/221/EØF. Det er nødvendig å
tilpasse artikkel 1 i direktiv 70/221/EØF til definisjonene
i direktiv 70/156/EØF.

2) Av hensyn til den tekniske utvikling er det ønskelig å
tilpasse direktiv 70/221/EØF til de tekniske krav vedtatt
av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for
Europa i reglement nr. 34 om godkjenning av kjøretøyer
når det gjelder forebygging av brannfare, særlig med
hensyn til bestemmelsene for drivstofftanker av plast.

3) Utilsiktet spill av drivstoff (særlig diesel) på veibanen
utgjør en alvorlig risiko for førere av motorvogner med to
hjul og syklister.

4) Det er økende interesse for gassformig drivstoff for
framdrift av motorvogner, særlig av miljømessige
årsaker. Derfor bør direktiv 70/221/EØF i framtiden også
omfatte bestemmelser om tanker for andre typer drivstoff
enn flytende drivstoff. Tittel og virkeområde for direktiv
70/221/EØF bør derfor endres. Tekniske spesifikasjoner
for tanker for gassformig drivstoff innføres ved senere
endringer av direktivet.

5) Det er dessuten blitt stadig mer vanlig å erstatte de
opprinnelige tankene med større tanker, eller å montere
tilleggstanker som ikke er godkjente. Derfor bør det så
snart som mulig fastsettes EF-typegodkjenning for tanker
for flytende og gassformig drivstoff som tekniske enheter
for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå for
motorvogntrafikken.

6) Endringer i bestemmelsene om drivstofftanker må vedtas
av Europaparlamentet og Rådet. De nødvendige
tilpasninger til den tekniske utvikling av de tekniske krav
i direktiv 70/221/EØF om drivstofftanker bør i framtiden
vedtas i samsvar med framgangsmåten fastsatt i
artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.

7) Endringene i dette direktiv gjelder særlig drivstofftanker
av plast. Gjeldende godkjenninger gitt i henhold til
direktiv 74/60/EØF(6) behøver derfor ikke gjøres
ugyldige, og salg, registrering og ibruktaking av nye
kjøretøyer med metalltanker for flytende drivstoff som er
omfattet av slike godkjenninger, behøver ikke forbys.

8) Tatt i betraktning omfanget og virkningene av den
foreslåtte handling i den berørte sektor, er
fellesskapstiltakene fastsatt i dette direktiv ikke bare
nødvendige, men også uunnværlige for å nå målet, en
fellesskapstypegodkjenning for kjøretøyer. Dette mål kan
ikke nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene hver for
seg —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/8/EF

av 20. mars 2000

om endring av rådsdirektiv 70/221/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om tanker for flytende drivstoff og om underkjøringshinder bak på motorvogner og 

deres tilhengere(*) 

2001/EØS/51/26

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 106 av 3.5.2000, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 8 av 15.2.2001, s. 3.

(1) EFT C 164 av 29.5.1998, s. 16.
(2) EFT C 407 av 28.12.1998, s. 58.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 10. februar1999 (EFT C 150 av 28.5.1999, 

s. 168), Rådets felles holdning av 12. juli 1999 (EFT C 249 av 1.9.1999, 
s. 25) og europaparlamentsbeslutning av 27. oktober 1999 (ennå ikke
offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 76 av 6.4.1970, 23. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv
97/19/EF (EFT L 125 av 16.5.1997, s. 1).

(5) EFT L 42 av 23.2.1970, 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/19/EF (EFT L 125 av 16.5.1997, s. 1).

(6) EFT L 38 av 11.2.1974, s. 2. Direktivet sist endret ved direktiv 78/632/EØF
(EFT L 206 av 29.7.1978, s. 26).



Artikkel 1

I direktiv 70/221/EØF gjøres følgende endringer:

1. Tittelen skal lyde:

«Rådsdirektiv av 20. mars 1970 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om drivstofftanker og om
bakre underkjøringshinder på motorvogner og deres
tilhengere».

2. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

I dette direktiv menes med kjøretøy, enhver motorvogn
samt dens tilhengere som fastsatt i vedlegg II avsnitt A til
direktiv 70/156/EØF.»

3. Artikkel 2 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-
typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning for et
kjøretøy med begrunnelse i drivstofftanker dersom
kjøretøyet oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv med
hensyn til drivstofftanker.»

4. Artikkel 2a nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene kan ikke nekte eller forby salg,
registrering, ibruktaking eller bruk av et kjøretøy med
begrunnelse i drivstofftanker dersom kjøretøyet oppfyller
kravene fastsatt i dette direktiv med hensyn til
drivstofftanker.»

5. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

De endringer som er nødvendige for å tilpasse kravene i
vedleggene til den tekniske utvikling, skal vedtas i
samsvar med den framgangsmåte som er fastsatt i
artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.»

6. Listen over vedlegg og vedlegg I til direktiv 70/221/EØF
endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra 3. mai 2001 skal medlemsstatene akseptere samsvar
med kravene i direktiv 70/221/EØF, som endret ved dette
direktiv, med hensyn til artikkel 4 nr. 1 og artikkel 7 nr. 1 i
direktiv 70/156/EØF.

2. Fra 3. mai 2002

— skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning i
samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF,

— kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning

for en ny kjøretøytype med begrunnelse i drivstofftankene,
dersom den ikke er i samsvar med bestemmelsene i direktiv
70/221/EØF, som endret ved dette direktiv.

3. Fra 3. mai 2003

— skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som
følger med nye kjøretøyer i samsvar med bestemmelsene
i direktiv 70/156/EØF som ikke lenger gyldige med
hensyn til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv,

— kan medlemsstatene nekte salg, registrering eller
ibruktaking av nye kjøretøyer dersom de ikke følges av et
gyldig samsvarssertifikat i samsvar med direktiv
70/156/EØF, med mindre bestemmelsene i artikkel 8 
nr. 2 i nevnte direktiv 70/156/EØF påberopes

med begrunnelse i drivstofftankene, dersom kravene i direktiv
70/221/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke er oppfylt.

4. Dette direktiv innebærer ikke at tidligere
typegodkjenninger gitt for kjøretøyer med drivstofftanker av
metall gjøres ugyldige, og er ikke til hinder for at slike
godkjenninger utvides etter vilkårene i det direktiv som de
opprinnelig ble gitt i henhold til.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 3. mai 2001 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv og 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.
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. mars 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE J. GAMA

President Formann
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(1) Som definert i vedlegg II del A til direktiv 70/156/EØF.

VEDLEGG

ENDRINGER I VEDLEGGSLISTEN OG I VEDLEGG I TIL DIREKTIV 70/221/EØF

Liste over vedlegg

Angivelsen av vedlegg I erstattes med:

«Vedlegg I: Tanker for flytende drivstoff

Tillegg 1: Prøving av motstandsdyktighet mot brann
Tillegg 2: Dimensjoner og tekniske spesifikasjoner for ildfast stein
Tillegg 3: Opplysningsdokument
Tillegg 4: EF-typegodkjenningsdokument»

Vedlegg I

Vedlegg I skal lyde:

«VEDLEGG 1

TANKER FOR FLYTENDE DRIVSTOFF

1. VIRKEOMRÅDE

1.1. Dette vedlegg gjelder for kjøretøyer som omfattes av direktiv 70/156/EØF.

2. DEFINISJONER

I dette vedlegg menes med:

2.1. «kjøretøytype med hensyn til drivstofftank», kjøretøyer som ikke fraviker vesentlig fra
hverandre på følgende punkter:

2.1.1. drivstofftanken(e)s konstruksjon, form, dimensjoner og materialer (metall/plast),

2.1.2. for kjøretøyer i gruppe M1(1), drivstofftanken(e)s plassering i kjøretøyet i den utstrekning denne
har en negativ innvirkning på kravene i nr. 5.10 i dette vedlegg,

2.2. «kupé», rommet der personer oppholder seg under kjøring, avgrenset av tak, gulv, sidevegger,
dører, utvendig glass, samt framre og bakre skillevegg,

2.3. «egenvekt», kjøretøyets masse i driftsferdig stand som definert i nr. 2.6. i vedlegg I til direktiv
70/156/EØF,

2.4. «tank», tanken(e) som er beregnet på å romme det flytende drivstoffet, som definert i nr. 2.6, som
først og fremst brukes for framdrift av kjøretøyet, med unntak av tilbehør (f.eks. påfyllingsrør
(dersom dette er en separat del), påfyllingsåpning, lokk, måler og rør til motoren eller til
utligning av overtrykk, osv.),

2.5. «tankkapasitet», tankens kapasitet som spesifisert av produsenten,

2.6. «flytende drivstoff», drivstoff som er flytende i normale omgivelser.
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3. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING

3.1. Søknad om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype med hensyn til drivstofftankene i henhold til
artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF, skal innsendes av kjøretøyprodusenten.

3.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er vist i tillegg 3.

3.3. Følgende skal fremlegges for den tekniske instans som er ansvarlig for å foreta
typegodkjenningsprøvingene:

3.3.1. et kjøretøy som er representativt for kjøretøytypen som skal godkjennes, eller de deler av
kjøretøyet som den tekniske instans anser som nødvendige for typegodkjenningsprøvingene,

3.3.2. ytterligere syv tanker med tilbehør, dersom kjøretøyet er utstyrt med en tank av plast,

3.3.3. ytterligere to tanker med tilbehør, dersom kjøretøyet er utstyrt med en tank av et annet materiale.

4. TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING

4.1. Dersom de relevante krav er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 4 
nr. 3, og eventuelt artikkel 4 nr. 4, i direktiv 70/156/EØF.

4.2. Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er vist i tillegg 4.

4.3. Et typegodkjenningsnummer bestemt i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF skal
tildeles hver godkjente kjøretøytype. En medlemsstat må ikke tildele en annen kjøretøytype
samme nummer.

5. SPESIFIKASJONER

5.1. Tankene skal være slik konstruert at de er motstandsdyktige mot korrosjon.

5.2. Tankene skal bestå tetthetsprøvingen foretatt i samsvar med nr. 6.1 med et relativt innvendig
trykk som er det dobbelte av normalt overtrykk, men uansett ikke mindre enn 0,3 bar overtrykk,
når de er utstyrt med alt tilbehør som normalt følger dem.

Drivstofftanker av plast til kjøretøyer anses for å oppfylle dette kravet dersom de har bestått
prøvingen som beskrives i nr. 6.3.2.

5.3. Overtrykk og trykk over normalt arbeidstrykk skal automatisk utlignes ved hjelp av passende
innretninger (ventilasjonsåpninger, sikkerhetsventiler, osv.).

5.4. Ventilasjonsåpningene skal være slik konstruert at de forhindrer enhver brannfare. Særlig må
drivstoff som kan lekke ut ved påfylling av drivstoff, ikke komme ned på eksosanlegget. Det må
ledes ned på bakken.

5.5. Tankene skal ikke være plassert i eller utgjøre en overflate (f.eks. gulv, vegg, skillevegg) i
kupéen eller andre tilknyttede rom.

5.6. Drivstofftanken(e) skal være adskilt fra kupéen med en skillevegg. Det kan være åpninger (f.eks.
for kabler) i skilleveggen, forutsatt at de er anbrakt på en slik måte at det ved normale bruksvilkår
ikke uhindret kan renne drivstoff fra tankene inn i kupéen eller andre tilknyttede rom.

5.7. Drivstofftankene skal være festet på en forsvarlig måte og slik anbrakt at drivstoff som eventuelt
lekker fra tanken eller dens tilbehør ved normale bruksvilkår ikke trenger inn i kupéen, men ledes
ned på bakken.
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5.8. Påfyllingsåpningen skal være plassert utenfor kupéen, bagasjerommet og motorrommet.

5.9. Drivstoff skal ikke ved forventede driftsforhold for kjøretøyet kunne renne ut gjennom
tanklokket eller gjennom de innretninger som skal utligne overtrykk. Dersom kjøretøyet velter,
tillates drypping med maksimalt 30 g/min; oppfyllelsen av dette kravet skal kontrolleres under
prøvingen beskrevet i nr. 6.2.

5.9.1. Tanklokket skal være festet til påfyllingsrøret; tetningsringen skal være forsvarlig anbrakt og
lokket skal sitte helt tett på plass mot tetningsringen og påfyllingsrøret når det er lukket.

5.9.1.1. Kravene i nr. 5.9.1 anses som oppfylt dersom kjøretøyet oppfyller kravene i nr. 5.1.3 i vedlegg I
til direktiv 70/220/EØF(1), med det forbehold at de eksempler som er oppført i tredje strekpunkt
i sistnevnte nummer ikke får anvendelse på kjøretøyer i andre klasser enn M1 eller N1.

5.10. Drivstofftanker skal være slik montert at de beskyttes mot følgene av en kollisjon både forfra og
bakfra. Det må ikke være noen utstikkende deler, skarpe kanter osv. i nærheten av tanken.

5.11. Drivstofftanken og påfyllingsstussen skal være konstruert og montert i kjøretøyene på en slik
måte at ladninger av statisk elektrisitet ikke akkumuleres på deres samlede overflate. Om
nødvendig skal de ledes til metallkonstruksjonen i understellet eller en annen større metallmasse
ved hjelp av en god leder.

5.12. Drivstofftanker av plast skal dessuten prøves i henhold til den spesifikke framgangsmåten i 
nr. 6.3.

6. PRØVINGER

6.1. Hydraulisk prøving

Drivstofftanken skal gjennomgå en hydraulisk prøving for innvendig trykk, som skal foretas på
en enkeltstående enhet med alt tilbehør. Tanken fylles helt opp med en ikke-brennbar væske
(f.eks. vann). Etter at all forbindelse med utsiden er brutt, økes trykket gradvis gjennom røret
som fører til motoren, helt til det relative innvendige trykk er dobbelt så stort som det normale
arbeidstrykk og som uansett tilsvarer et overtrykk på minst 0,3 bar; og trykket opprettholdes i ett
minutt. I dette tidsrommet må ikke tankveggen revne eller lekke; varig deformasjon kan
imidlertid godtas.

6.2. Velteprøving

6.2.1. Drivstofftanken monteres med alt tilbehør på en prøvingsbenk på samme måte som den ville blitt
montert i det kjøretøyet den er beregnet for; dette gjelder også systemer for utligning av
overtrykk.

6.2.2. Prøvingsbenken roteres om en akse som er parallell med kjøretøyets lengdeakse.

6.2.3. Prøvingen foretas med tanken fylt opp til både 90 % og 30 % av full kapasitet med en ikke-
brennbar væske med omtrent samme densitet og viskositet som det drivstoff som normalt
benyttes (vann kan eventuelt aksepteres).

6.2.4. Tanken roteres 90° mot høyre fra utgangsstillingen. Den holdes i denne stillingen i minst
5 minutter.

Deretter roteres tanken 90° til i samme retning. Den må holdes i denne stillingen, slik at den er
vendt helt om, i minst 5 minutter til.

Tanken roteres deretter tilbake til utgangsstillingen. Eventuell prøvingsvæske som ikke har rent
tilbake i tanken fra utluftingssystemet, tømmes ut og etterfylles om nødvendig.

Tanken roteres 90° i motsatt retning og holdes i denne posisjonen i minst 5 minutter.

Deretter roteres tanken 90° til i samme retning slik at den vendes helt om. Den må holdes i denne
helt omvendte stillingen i minst 5 minutter. Til slutt roteres tanken tilbake til utgangsstillingen.
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6.3. Tilleggsprøvinger for drivstofftanker av plast for kjøretøyer

6.3.1. Støtmotstand

6.3.1.1. Drivstofftanken fylles helt opp med en blanding av vann og glykol eller en annen væske med lavt
frysepunkt som ikke påvirker tankmaterialets egenskaper, og utsettes deretter for en
perforeringsprøving.

6.3.1.2. Under denne prøvingen skal temperaturen i tanken være på 233 K ± 2 K (-40 °C ± 2 °C).

6.3.1.3. Ved prøvingen skal det brukes en prøvingsinnretning med slagpendel. Slagverktøyet skal være
av stål og ha form som en pyramide der grunnflaten er kvadratisk og sideflatene er likesidede
trekanter. Spissen og hjørnene skal ha en krumningsradius på 3,0 mm. Pendelens slagsentrum
skal sammenfalle med tyngdepunktet til pyramiden og befinne seg 1 m fra omdreiningsaksen til
pendelen. Pendelens samlede masse skal være 15 kg. Pendelens energi i slagøyeblikket skal være
minst 30 Nm og så nær denne verdien som mulig.

6.3.1.4. Prøvingene foretas på de punktene på tanken som anses å være sårbare i tilfelle kollisjon forfra
eller bakfra. Punktene som anses å være sårbare, er de som er mest utsatt eller svakest som følge
av drivstofftankens form og dens plassering på kjøretøyet. Punktene som velges av laboratoriene
skal anføres i prøvingsrapporten.

6.3.1.5. Under prøvingen skal tanken holdes fast av beslag på den eller de sider som vender bort fra
slagsiden. Det må ikke oppstå lekkasjer ved prøvingen.

6.3.1.6. Produsenten kan velge om alle kollisjonsprøvinger skal foretas på den samme tanken eller på
hver sin tank.

6.3.2. Mekanisk motstandsevne

Drivstofftanken prøves for tetthet og deformasjonsmotstand på vilkårene fastsatt i nr. 6.1.
Drivstofftanken monteres med alt tilbehør på en prøvingsbenk på tilsvarende måte som den ville
blitt montert i det kjøretøyet den er beregnet for. Tanken fylles helt opp med vann som
prøvingsvæske ved 326 K (53 °C) og utsettes deretter for et relativt innvendig trykk som er det
dobbelte av normalt arbeidstrykk, og ikke under 0,3 bar ved 326 K ± 2 K (53 °C ± 2 °C) i fem
timer. Under prøvingen må det ikke forekomme lekkasjer eller revner i tanken eller tilbehøret;
varig deformasjon kan imidlertid godtas.

6.3.3. Drivstoffpermeabilitet

6.3.3.1. Til permeabilitetsprøvingen benyttes enten referansedrivstoffet som er spesifisert i vedlegg VIII
til direktiv 70/220/EØF eller et premiumdrivstoff fra forhandler. Dersom tanken er beregnet kun
for montering i kjøretøyer med motor med kompresjonstenning, skal tanken fylles med
dieselolje.

6.3.3.2. Før prøvingen starter, fylles halve tanken med prøvingsdrivstoff og står, uten å lukkes tett, ved
en omgivelsestemperatur på 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C) til vekttapet per tidsenhet er konstant.

6.3.3.3. Tanken skal deretter tømmes og fylles på nytt til 50 % av kapasiteten med prøvingsdrivstoffet;
deretter skal den lukkes hermetisk og lagres ved 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C). Trykket justeres
når innholdet i tanken har nådd prøvingstemperatur. Under den påfølgende prøvingen som varer
i åtte uker, skal vekttapet som skyldes diffusjon, fastsettes. Det gjennomsnittlige drivstofftapet
per 24 timer prøvingstid kan utgjøre maksimalt 20 g.

6.3.3.4. Dersom diffusjonstapet er større enn verdien angitt i nr. 6.3.3.3, skal drivstofftapet også fastsettes
ved en prøvingstemperatur på 296 K ± 2 K (23 °C ± 2 °C), mens alle andre vilkår forblir uendret.
Det tapet som måles under disse vilkårene, kan ikke overstige 10 g per 24 timer.
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6.3.4. Bestandighet mot drivstoffet

Etter prøvingen i nr. 6.3.3 skal drivstofftanken fortsatt oppfylle kravene i nr. 6.3.1 og 6.3.2.

6.3.5. Motstandsdyktighet mot brann

Drivstofftankene prøves på følgende måte:

6.3.5.1. Tanken, montert som på kjøretøyet, utsettes for flamme i to minutter. Det må ikke forekomme
lekkasjer av flytende drivstoff.

6.3.5.2. Tre prøvinger foretas på ulike drivstofftanker fylt med drivstoff på følgende måter:

6.3.5.2.1. Dersom tanken er beregnet for montering i kjøretøyer som er utstyrt med en motor med
elektrisk tenning eller en motor med kompresjonstenning, skal de tre prøvingene foretas med
premiumbensin i drivstofftankene.

6.3.5.2.2. Dersom tanken er beregnet kun for montering i kjøretøyer som er utstyrt med en motor med
kompresjonstenning, skal de tre prøvingene foretas med dieselolje i drivstofftankene.

6.3.5.2.3. For hver prøving monteres drivstofftanken på en prøvingsbenk som simulerer de faktiske
monteringsvilkår så langt det lar seg gjøre. Fastgjøringsmetoden for tanken på benken skal
oppfylle de relevante kjøretøyspesifikasjonene. Det skal tas hensyn både til delene på
kjøretøyet som beskytter tanken og tilbehøret mot flammepåvirkning, eller som på noen som
helst måte påvirker brannforløpet, og til spesifiserte komponenter som monteres på tanken og
proppene. Alle åpninger skal være lukket under prøvingen, men utluftingssystemet skal
fungere. Drivstofftanken fylles med det spesifiserte drivstoffet til 50 % av full kapasitet like før
prøvingen starter.

6.3.5.3. Flammen som drivstofftanken utsettes for, skal dannes ved avbrenning av kommersielt
drivstoff for motorer med elektrisk tenning (heretter kalt «drivstoff») i et kar. Det skal være
tømt tilstrekkelig drivstoff i karet til at flammen kan brenne fritt under hele prøvingen.

6.3.5.4. Karets størrelse skal være slik at sidene av drivstofftanken er eksponert for flammen. Derfor
skal karet overskride drivstofftankens loddrette projeksjon med minimum 20 cm og maksimum
50 cm. Når prøvingen starter, skal det ikke være mer enn 8 cm fra drivstoffoverflaten til karets
overkant.

6.3.5.5. Karet som er fylt med drivstoff, plasseres under drivstofftanken slik at avstanden fra
drivstoffnivået i karet til tankens underside tilsvarer drivstofftankens konstruksjonshøyde over
veibanen ved egenvekt (se nr. 2.3). Enten karet, prøvingsbenken eller begge skal kunne beveges
fritt.

6.3.5.6. Under fase C av prøvingen dekkes karet til med en rist som plasseres 2 cm ± 1 cm over
drivstoffnivået. Risten skal være av ildfast materiale, jf. tillegg 2. Det må ikke være noe
mellomrom mellom steinene, og de skal holdes over karet på en slik måte at hullene i dem ikke
tildekkes. Risten skal være 2-4 cm mindre enn karets innvendige mål i både lengde og bredde
slik at det blir en ventilasjonsåpning mellom risten og karets sidevegg på 1-2 cm.

6.3.5.7. Dersom prøvingen foretas utendørs, må det avskjermes for vind i tilstrekkelig grad og
vindstyrken i høyde med karet må ikke overstige 2,5 km/t. Før prøvingen varmes risten opp til
308 K ± 5 K (35 °C ± 5 °C). De ildfaste steinene kan fuktes med vann mellom hver prøving
for å sikre like forhold for alle prøvinger.

6.3.5.8. Prøvingen består av fire faser (jf. tillegg 1).

6.3.5.8.1. Fase A:  forvarming (figur 1)

Drivstoffet i karet antennes minst 3 m fra tanken som prøves. Etter 60 sekunders forvarming
plasseres karet under drivstofftanken.
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6.3.5.8.2. Fase B:  direkte  f lammeeksponering (figur 2)

Drivstoffbeholderen eksponeres for flammene fra det drivstoffet som brenner fritt, i 60
sekunder.

6.3.5.8.3. Fase C:  indirekte  f lammeeksponering (figur 3)

Så snart fase B er fullført, plasseres risten mellom det brennende karet og drivstofftanken.
Tanken eksponeres for denne reduserte flammen i nye 60 sekunder.

6.3.5.8.4. Fase D:  avslutning av prøvingen (figur 4)

Det brennende karet dekket med risten flyttes tilbake til utgangsstillingen (fase A). Dersom
drivstofftanken brenner ved prøvingens avslutning, skal ilden slukkes umiddelbart.

6.3.5.9. Prøvingsresultatene anses som tilfredsstillende dersom drivstofftanken ikke har noen lekkasjer.

6.3.6. Bestandighet mot høy temperatur

6.3.6.1. Innretningen som brukes til denne prøvingen skal ha samme monteringsmåte som
drivstofftankens på kjøretøyet, inkludert utluftingsinnretningenes virkemåte.

6.3.6.2. Drivstofftanken fylles til 50 % av full kapasitet med vann ved 293 K (20 °C) og utsettes for en
temperatur på 368 K ± 2 K (95 °C ± 2 °C) i en time. 

6.3.6.3. Prøvingsresultatet anses som tilfredsstillende dersom tanken ikke lekker eller er vesentlig
deformert etter prøvingen.

6.3.7. Merking av drivstofftanken

6.3.7.1. Drivstofftanken skal være merket med handelsnavn eller varemerke; det skal ikke kunne slettes
og være klart synlig når tanken er montert i kjøretøyet.

7. ENDRING AV TYPEGODKJENNINGER

7.1. Ved endring av typegodkjenninger gitt i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, får
bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

8. PRODUKSJONSSAMSVAR

8.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar må treffes i samsvar med bestemmelsene i artikkel 10 i
direktiv 70/156/EØF.
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Tillegg 1

PRØVING AV MOTSTANDSDYKTIGHET MOT BRANN

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4
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Tillegg 2

DIMENSJONER OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR ILDFAST STEIN

30 diameter 15 radius
15 hull 6 utskjæringer

Tverrsnitt A-A

(Dimensjoner i mm)

Ildfasthet (Seger-Kegel) SK 30

Al2O3-innhold 30-33 %

Porevolum (Po) 20-22 %

Densitet 1 900-2 000 kg/m3

Hullareal 44,18 %



(*) Numrene og fotnotene i dette opplysningsdokument tilsvarer dem som er brukt i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF. Numre som ikke
er relevante for dette direktivs formål, er utelatt.

(1) Stryk det som ikke passer.

Tillegg 3

OPPLYSNINGSDOKUMENT nr. ...

i samsvar med vedlegg I til direktiv 70/156/EØF(*) i forbindelse med EF-typegodkjenning av et
kjøretøy med hensyn til tanker for flytende drivstoff

(Direktiv 70/221/EØF, sist endret ved direktiv 2000/8/EF)

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle
tegninger skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format
eller brettet til den størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

For systemer, deler eller tekniske enheter med elektronisk styrte funksjoner må relevant ytelsesrelatert
informasjon vedlegges.

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma): ........................................................................................................

0.2. Type og allmenn(e) handelsbetegnelse(r): ...................................................................................

0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for type (b): ..........................................................................

0.3.1. Merkingens plassering: ................................................................................................................

0.4. Kjøretøygruppe (c): ......................................................................................................................

0.5. Produsentens navn og adresse: ....................................................................................................

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresser: .................................................................................

1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy (bare for ulike karosserityper):.......

3. MOTOR(d)

3.2.2. Drivstoff: diesel/bensin/LPG/annet(1)

3.2.3. Drivstofftank(er)

3.2.3.1. Hoveddrivstofftank(er)

3.2.3.1.1. Antall, volum, materiale: .............................................................................................................

3.2.3.1.2. Tegning og teknisk beskrivelse av tanken(e) med alle koplinger og rør for utluftingssystem og
utligningssystem for overtrykk, låser, ventiler og festeinnretninger: ..........................................

. .......................................................................................................................................................

3.2.3.1.3. Tegning som tydelig viser plasseringen av tanken(e) i kjøretøyet: .............................................

3.2.3.2. Reservetank(er) for drivstoff

3.2.3.2.1. Antall, volum, materiale: .............................................................................................................

3.2.3.2.2. Tegning og teknisk beskrivelse av tanken(e) med alle koplinger og rør for utluftingssystem, og
utligningssystem for overtrykk, låser, ventiler og festeinnretninger: ..........................................
.......................................................................................................................................................

3.2.3.2.3. Tegning som tydelig viser plasseringen av tanken(e) i kjøretøyet: ..............................................

..........................................................................
(Dato, mappe)
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Tillegg 4

MØNSTER

(største format: A4 (210 x 297 mm))

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens 
stempel 

Melding om:

— typegodkjenning(1),

— utvidelse av typegodkjenning(1),

— nektelse av typegodkjenning(1),

— tilbakekalling av typegodkjenning(1),

for en type kjøretøy/del/teknisk enhet(1) i henhold til direktiv 70/221/EØF, sist endret ved direktiv
2000/8/EF.

Typegodkjenningsnummer: ............................................................................................................................

Begrunnelse for utvidelsen: ...........................................................................................................................

AVSNITT I

0.1. Merke (produsentens firma): ...............................................................................................................

0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r): .......................................................................................

0.3. Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1) (2) : ...
...............................................................................................................................................................

0.3.1. Merkingens plassering: ........................................................................................................................

0.4. Kjøretøygruppe(1) (3): ..........................................................................................................................

0.5. Produsentens navn og adresse: ............................................................................................................

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for eventuelle deler og separate tekniske
enheter: .................................................................................................................................................

0.8. Monteringsanleggets/ -anleggenes adresser: .......................................................................................

AVSNITT II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelsen

2. Teknisk instans ansvarlig for prøvingene: ...........................................................................................

3. Prøvingsrapportens dato: .....................................................................................................................

4. Prøvingsrapportens nummer: ...............................................................................................................

5. Eventuelle merknader: se tilføyelsen
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6. Sted: .....................................................................................................................................................

7. Dato: ......................................................................................................................................................

8. Underskrift: ...........................................................................................................................................

9. Innholdsfortegnelsen for den opplysningspakken som er inngitt til godkjenningsmyndigheten, og
som utleveres på anmodning, er vedlagt.

————————
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Dersom merkingen for identifikasjon av typen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av det kjøretøy, den del eller

den tekniske enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn i dokumentasjonen angis med symbolet «?»
(f.eks. ABC??123??).

(3) Som definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.

———

Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument

om typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til direktiv 70/221/EØF (drivstofftanker), sist endret ved
direktiv 2000/8/EF

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Materiale:..............................................................................................................................................

1.2. Volum:.............................................................................................................................................

1.3. Plassering(er):..................................................................................................................................

1.4. Drivstoff: dieselolje/bensin/annet(1)..............................................................................

5. Merknader:............................................................................................................

–––––––––––––
(1) Stryk det som ikke passer.»

_________
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Tekst kunngjort i samsvar med preambel 5 i 
EØS-komiteens beslutning nr. 104/2000

Følgende tekst har gyldighet og kunngjøres i samsvar med preambel 5 i EØS-komiteens beslutning 
nr. 104/2000:

I. MOTORVOGNER

24. 392 L 0061: Rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992 om typegodkjenning av motorvogner med to
eller tre hjul (EFT nr. L 225 av 10.8.1992, s. 72)

I vedlegg V skal følgende tilføyes i nr. 1.1:

«12 for Østerrike, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om type-
godkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(1),
sist endra ved kommisjonsdirektiv 2000/2/EF(2), særleg
artikkel 11,

med tilvising til rådsdirektiv 86/298/EØF av 26. mai 1986 om
veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul(3), sist endra ved tilmeldingsakta
for Austerrike, Finland og Sverige, særleg artikkel 12, og

ut frå desse synsmåtane:

1) For å betre tryggleiken er det naudsynt å klargjere reglane
for prøving av veltevern som er montert bak på smalspora
jordbruks- eller skogbrukstraktorar med hjul, samstundes
som det vert teke omsyn til at utstyret finst i mange ulike
variantar.

2) Reglane for prøving av slike innretningar bør
harmoniserast med dei reglane som er fastlagde i
regelverk 7 til Organisasjonen for økonomisk samarbeid
og utvikling (OECD) for offisiell prøving av veltevern
for jordbrukstraktorar.

3) Direktiv 86/298/EØF bør difor endrast.

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet for tilpassing til den tekniske
utviklinga som er oppnemnt i medhald av artikkel 12 i
direktiv 74/150/EØF —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegg I-VI til direktiv 86/298/EØF vert endra i samsvar med
vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2

1. Frå 1. juli 2001 kan medlemsstatane ikkje

— nekte, med omsyn til ein traktortype, å gje EF-
typegodkjenning, å utferde det dokumentet som er nemnt
i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunktet i
direktiv 74/150/EØF, eller å gje nasjonal
typegodkjenning eller

— forby ibruktaking av traktorar

dersom traktorane stettar krava i direktiv 86/298/EØF, slik det
er endra ved dette direktivet.

2. Frå 1. januar 2002 kan medlemsstatane

— ikkje lenger utferde det dokumentet som er nemnt i
artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunktet i
direktiv 74/150/EØF, for ein traktortype som ikkje stettar
krava i direktiv 86/298/EØF, slik det er endra ved dette
direktivet,

— nekte å gje nasjonal typegodkjenning til ein traktortype
som ikkje stettar krava i direktiv 86/298/EØF, slik det er
endra ved dette direktivet.

Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal seinast 30. juni 2001 setje i kraft dei
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter
dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset
korleis tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det
området som dette direktivet omfattar.

Artikkel 4

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 5

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 13. april 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/19/EF

av 13. april 2000

om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 86/298/EØF om veltevern montert
bak på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(*) 

2001/EØS/51/28

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 94 av 14.4.2000, s. 31, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 8 av 15.2.2001, s. 5.

(1) TEF L 84 av 28.3.1974, s. 10.
(2) TEF L 21 av 26.1.2000, s. 23.
(3) TEF L 186 av 8.7.1986, s. 26.



VEDLEGG

I vedlegg I-VI til direktiv 86/298/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1. I vedlegg I skal nr. 1 lyde:

«1. Kravene i punkt 1 i OECDs regelverk 7 (vedtak C(87) 53 endelig versjon av 
24. november 1987, sist endret 3. mars 1999), med unntak av punkt 1.1, får anvendelse.»

2. Vedlegg II skal lyde:

«VEDLEGG II

TEKNISKE KRAV

De tekniske krav som skal overholdes ved EF-typegodkjenning av veltevern montert bak på
smalsporede jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul, er de som er fastsatt i punkt 3 i OECDs
regelverk 7 (vedtak C(87) 53 endelig versjon av 24. november 1987, sist endret 3. mars 1999). De
avsnitt i dette punkt 3 som omhandler prøvingsrapporten, mindre endringer og identifisering, er ikke
omfattet av de tekniske kravene.»

3. Vedlegg III-V vert oppheva.

4. I vedlegg VI skal første strekpunktet lyde:

«— et rektangel som omgir bokstaven «e», fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstat
som har innvilget typegodkjenningen for deler:

1 for Tyskland, 2 for Frankrike, 3 for Italia, 4 for Nederland, 5 for Sverige, 6 for Belgia, 
9 for Spania, 11 for Det forente kongerike, 12 for Østerrike, 13 for Luxembourg, 17 for Finland,
18 for Danmark, 21 for Portugal, 23 for Hellas, 24 for Irland,». 

_____________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om type-
godkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(1),
sist endra ved kommisjonsdirektiv 2000/2/EF(2), særleg
artikkel 11,

med tilvising til rådsdirektiv 87/402/EØF av 25. juni 1987 om
veltevern montert foran førersetet på smalsporede jordbruks-
og skogbrukstraktorer med hjul(3), sist endra ved
tilmeldingsakta for Austerrike, Finland og Sverige, særleg
artikkel 11, og

ut frå desse synsmåtane:

1) For å betre tryggleiken er det naudsynt å klargjere reglane
for prøving av veltevern som er montert framanfor
førarsetet på smalspora jordbruks- eller skogbruks-
traktorar med hjul, samstundes som det vert teke omsyn
til at utstyret finst i mange ulike variantar.

2) Reglane for prøving av slike innretningar bør
harmoniserast med dei reglane som er fastlagde i
regelverk 6 til Organisasjonen for økonomisk samarbeid
og utvikling (OECD) for offisiell prøving av veltevern
for jordbrukstraktorar.

3) Direktiv 87/402/EØF bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet for tilpassing til den tekniske
utviklinga som er oppnemnt i medhald av artikkel 12 i
direktiv 74/150/EØF —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegg I-V og VII til direktiv 87/402/EØF vert endra i
samsvar med vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2

1. Frå 1. juli 2001 kan medlemsstatane ikkje

— nekte, med omsyn til ein traktortype, å gje 
EF-typegodkjenning, å utferde det dokumentet som er
nemnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunktet i
direktiv 74/150/EØF, eller å gje nasjonal typegodkjenning
eller

— forby ibruktaking av traktorar

dersom traktorane stettar krava i direktiv 87/402/EØF, slik det
er endra ved dette direktivet.

2. Frå 1. januar 2002 kan medlemsstatane

— ikkje lenger utferde det dokumentet som er nemnt i
artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunktet i
direktiv 74/150/EØF, for ein traktortype som ikkje stettar
krava i direktiv 87/402/EØF, slik det er endra ved dette
direktivet,

— nekte å gje nasjonal typegodkjenning til ein traktortype
som ikkje stettar krava i direktiv 87/402/EØF, slik det er
endra ved dette direktivet.

Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal seinast 30. juni 2001 setje i kraft dei
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter
dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset
korleis tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det
området som dette direktivet omfattar.

Artikkel 4

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 5

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 28. april 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/22/EF

av 28. april 2000

om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 87/402/EØF om veltevern montert
foran førersetet på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(*)

2001/EØS/51/29

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 107 av 4.5.2000, s. 26, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 8 av 15.2.2001, s. 5.

(1) TEF L 84 av 28.3.1974, s. 10.
(2) TEF L 21 av 26.1.2000, s. 23.
(3) TEF L 220 av 8.8.1987, s. 1.



VEDLEGG

I vedlegg I-V til direktiv 87/402/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1. I vedlegg I skal nr. 1 lyde:

«1. Kravene i punkt 1 i OECDs regelverk 6 (vedtak C(87) 53 endelig versjon av 
24. november 1987, sist endret 3. mars 1999), med unntak av punkt. 1.1, får anvendelse.»

2. Vedlegg II skal lyde:

«VEDLEGG II

TEKNISKE KRAV

De tekniske krav som skal overholdes ved EF-typegodkjenning av veltevern montert foran førersetet
på smalsporede jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul, er de som er fastsatt i punkt 3 i OECDs
regelverk 6 (vedtak C(87) 53 endelig versjon av 24. november 1987, sist endret 3. mars 1999). De
avsnitt i dette punkt 3 som omhandler prøvingsrapporten, mindre endringer og identifisering, er ikke
omfattet av de tekniske kravene.»

3. Vedlegg III, IV og V vert oppheva.

4. I vedlegg VII skal første strekpunktet lyde:

«— et rektangel som omgir bokstaven «e», fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstat
som har innvilget typegodkjenningen for deler:

1 for Tyskland, 2 for Frankrike, 3 for Italia, 4 for Nederland, 5 for Sverige, 6 for Belgia, 9 for
Spania, 11 for Det forente kongerike, 12 for Østerrike, 13 for Luxembourg, 17 for Finland, 18
for Danmark, 21 for Portugal, 23 for Hellas, 24 for Irland,».

_____________
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Tekst kunngjort i samsvar med preambel 4 i 
EØS-komiteens beslutning nr. 105/2000

Følgende tekst har gyldighet og kunngjøres i samsvar med preambel 4 i EØS-komiteens beslutning 
nr. 105/2000:

II. JORDBRUKS- OG SKOGBRUKSTRAKTORER

5. 386 L 0298: Rådsdirektiv 86/298/EØF av 26. mai 1986 om førervern montert bak på smalsporede
jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (EFT nr. L 186 av 8.7.1986, s. 26), endret ved:

- 389 L 0682: Rådsdirektiv 89/682/EØF av 21. desember 1989 (EFT nr. L 398 av 30.12.1989 
s. 29)

I vedlegg VI skal følgende tilføyes:
«12 for Østerrike, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige.»

_________

Tekst kunngjort i samsvar med preambel 5 i 
EØS-komiteens beslutning nr. 105/2000

Følgende tekst har gyldighet og kunngjøres i samsvar med preambel 5 i EØS-komiteens beslutning 
nr. 105/2000:

II. JORDBRUKS- OG SKOGBRUKSTRAKTORER

6. 387 L 0402: Rådsdirektiv 87/402/EØF av 25. juni 1987 om veltebøyler montert foran førersetet på
smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (EFT nr. L 220 av 8.8.1987, s. 1), endret ved:

- 389 L 0681: Rådsdirektiv 89/681/EØF av 21. desember 1989 (EFT nr. L 398 av 30.12.1989, 
s. 27)

I vedlegg VII skal følgende tilføyes:
«12 for Østerrike, 17 for Finland, 16 for Norge, 5 for Sverige.»

endret ved:

- 179H Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Hellas og tilpasningen av traktatene 
(EFT nr. L 291 av 19.11.1979, s. 17),

- 381L0576: Rådsdirektiv 81/576/EØF av 20. juli 1981 (EFT nr. L 209 av 29.7.1981, s. 32), 

- 382L0319: Kommisjonsdirektiv 82/319/EØF av 2. april 1982 (EFT nr. L 139 av 19.5.1982, 
s. 17), 

- 185I Akt om tiltredelsesvilkårene for Kongeriket Spania og Republikken Portugal og
tilpasningen av traktatene (EFT nr. L 302 av 15.11.1985, s. 23), 

- 390L0628: Kommisjonsdirektiv 90/628/EØF av 30. oktober 1990 (EFT nr. L 341 av 6.12.1990,
s. 1), 
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 381 av  31.12.1994, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 8 av 15.2.2001, s. 7.

(1) EFT nr. 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT nr. L 13 av 15.1.1994, s. 1. Se også direktiv 93/105/EF (EFT nr. L 294

av 30.11.1993, s. 21).

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(1), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 93/101/EF(2), særlig artikkel 28, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedlegg I til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste over
farlige stoffer og opplysninger om klassifisering og merking av
hvert stoff.

Nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap har vist at listen
over farlige stoffer i vedlegg I bør tilpasses og utvides for
særlig å omfatte en rekke sammensatte stoffer avledet av olje
og kull, og derfor må forordet til vedlegg I endres slik at det
omfatter merknader og opplysninger om identifisering og
merking av sammensatte stoffer avledet av olje og kull og av
tilsvarende preparater.

Bestemmelsene 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

I vedlegg I til direktiv 67/548/EØF gjøres følgende endringer:

1. Forordet i vedlegg I til dette direktiv erstatter forordet til
vedlegg I.

2. Postene i vedlegg I til dette direktiv erstatter de
tilsvarende postene i vedlegg I.

3. Postene i vedlegg II til dette direktiv tilføyes for første
gang i vedlegg I.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal senest 1 september 1996 sette i kraft de
lover og forskrifter 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 trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 1994.

For Kommisjonen

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 94/69/EF

av 19. desember 1994

om 21. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av
lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av

farlige stoffer(*)

2001/EØS/51/32



FORORD TIL VEDLEGG I

Innledning

Vedlegg I er en liste over farlige stoffer som det er vedtatt harmoniserte klassifiserings- og
merkingsbestemmelser for på fellesskapsnivå etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i dette
direktiv.

Nummerering av postene

Postene i vedlegg I er oppført etter atomnummeret til det grunnstoff som er mest karakteristisk for
stoffenes egenskaper. I tabell A er vist en liste over kjemiske grunnstoffer som er ordnet etter atomnummer.
Organiske stoffer er på grunn av sin variasjon plassert i sine vanlige klasser, som vist i tabell B.

Nummereringen for hvert stoff har form av en siffersekvens av typen ABC-RST-VW-Y, der:

— ABC er atomnummeret til det mest karakteristiske kjemiske grunnstoffet (med én eller to
foranstående nuller for å komplettere sekvensen) eller det vanlige klassifiseringsnummeret for
organiske stoffer,

— RST er den løpende nummereringen av stoffet det refereres til i sekvensen ABC,
— VW angir formen som stoffet produseres eller markedsføres i, og
— Y er kontrolltallet beregnet etter ISBN-metoden (International Standard Book Number).

Som et eksempel er indeksnummeret for natriumklorat 017-005-00-9.

For farlige stoffer som er oppført på Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer
(EINECS, EFT nr. C 146A av 15.6.1990), er EINECS-nummeret tatt med. Dette nummeret består av et
sjusifret tall etter mønsteret XXX-XXX-X og begynner med 200-001-8.

For farlige stoffer som er meldt i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, er stoffets nummer i Europeisk
liste over meldte stoffer (ELINCS) tatt med. Dette nummeret består av et sjusifret tall etter mønsteret
XXX-XXX-X og begynner med 400-010-9.

CAS-nummeret (Chemical Abstract Service) er også tatt med for å lette identifiseringen av posten. Det bør
bemerkes at EINECS-nummeret omfatter både vannfrie og vandige former av et stoff, mens det ofte finnes
forskjellige CAS-numre for vannfrie og vannholdige former. CAS-nummeret som er tatt med, er i alle
tilfeller det eneste som betegner den vannfrie formen, og CAS-nummeret som er angitt, beskriver derfor
ikke alltid posten like nøyaktig som EINECS-nummeret.

EINECS-, ELINCS- eller CAS-numrene er vanligvis ikke tatt med for poster som består av flere enn tre
enkeltstoffer.

Strukturformelen til veldefinerte stoffer er også angitt for å lette identifiseringen av stoffet.

Nomenklatur

Der det er mulig, er farlige stoffer oppført med sin EINECS- eller ELINCS-betegnelse. Poster som ikke
er oppført i EINECS eller ELINCS, er angitt med en internasjonalt anerkjent kjemisk betegnelse (f.eks.
ISO, IUPAC). I noen tilfeller er det også tatt med en vanlig betegnelse.

Urenheter, tilsetninger og mindre bestanddeler er vanligvis ikke nevnt, med mindre de bidrar vesentlig til
klassifiseringen av stoffet.

Noen stoffer er beskrevet som en blanding av A og B. Disse postene viser til én bestemt blanding. I noen
tilfeller der det er nødvendig å karakterisere det markedsførte stoffet, er andelene av de viktigste stoffene
som inngår i blandingen angitt.

Noen stoffer er beskrevet med en bestemt renhetsgrad. Stoffer med et høyere innhold av aktivt materiale
(f.eks. et organisk peroksid) er ikke tatt med i posten i vedlegg I og kan ha andre farlige egenskaper (f.eks.
være eksplosive). Dersom bestemte konsentrasjonsgrenser er angitt, gjelder de for stoffet eller stoffene
som er angitt i posten. Særlig for poster med stoffblandinger eller stoffer der det er angitt en bestemt
renhetsgrad, gjelder de grenser for stoffet slik det er beskrevet i vedlegg I, og ikke for det rene stoffet.
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(1) Kreftframkallende, mutagen eller reproduksjonstoksisk klasse (dvs. 1, 2 eller 3) angitt for hvert enkelt tilfelle.

For stoffer som er oppført i vedlegg I, krever artikkel 23 nr. 2 bokstav a) at stoffnavnet som brukes på
etiketten, skal være en av betegnelsene gitt i vedlegget. For enkelte sammensatte stoffer avledet av kull og
olje er tilleggsopplysninger oppført i parentes for å lette identifiseringen av det sammensatte stoffet. Disse
tilleggsopplysningene behøver ikke være angitt på etiketten.

Enkelte poster inneholder en henvisning til urenheter. Et eksempel er indeksnummer 607-190-00-X:
metylakrylamidmetoksyacetat (inneholder ≥ 0,1 % akrylamid). I slike tilfeller utgjør henvisningen i
parentes en del av betegnelsen og skal være angitt på etiketten.

Enkelte poster viser til grupper av stoffer. Et eksempel er indeksnummer 006-007-00-5: «hydrogencyanid
(salter av...) med unntak av komplekse cyanider som ferrocyanider, ferricyanider og
kvikksølvoksycyanid». For enkeltstoffer som omfattes av disse postene, skal EINECS-betegnelsen eller
en annen internasjonalt anerkjent betegnelse benyttes.

Postenes format

Følgende opplysninger er gitt for hvert stoff oppført i vedlegg I:

a) Klassifisering

i) Klassifiseringen består i å plassere et stoff i en fareklasse som definert i artikkel 2 nr. 2 i dette
direktiv og tildele én eller flere risikosetninger. Klassifiseringen har konsekvenser ikke bare for
merkingen, men også for andre lover og forskrifter for farlige stoffer.

ii) Klassifiseringen i hver fareklasse er vist i atskilte rubrikker. Hver rubrikk omfatter vanligvis en
beskrivelse av fareklassen og én eller flere tilhørende risikosetninger. I noen tilfeller (dvs.
stoffer som er klassifisert som brannfarlige eller sensibiliserende, eller visse stoffer som er
klassifisert som miljøfarlige) er imidlertid bare risikosetningen(e) angitt, siden denne/disse gir
tilstrekkelig informasjon.

iii) Fareklassene er slik beskrevet:

— Eksplosiv: E
— Oksiderende: O
— Ekstremt brannfarlig: F+
— Meget brannfarlig: F
— Brannfarlig: R10
— Meget giftig: T+
— Giftig: T
— Helseskadelig: Xn
— Etsende: C
— Irriterende: Xi
— Sensibiliserende: R42 og/eller R43
— Kreftframkallende: Carc. Cat.(1)
— Mutagen: Mut. Cat.(1)
— Reproduksjonstoksisk: Repr. Cat.(1)
— Miljøfarlig: N og/eller R52, R53, R59

iv) Ytterligere risikosetninger som er tildelt for å beskrive andre egenskaper (se nr. 2.2.6 og 3.2.8
merkingsveiledningen), er vist i egne rubrikker.

b) Etiketten, herunder:

i) symbol(er), dersom de er tildelt, og angivelse av den fare som er forbundet med stoffet, i
samsvar med vedlegg II (se artikkel 23 nr. 2 bokstav c)),
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ii) risikosetninger (R-setninger), i form av bokstaven R etterfulgt av en rekke tall som angir arten
av de særlige risikoer i samsvar med vedlegg III (se artikkel 23 nr. 2 bokstav d)). Tallene
atskilles

— med bindestrek (-) for å angi det dreier seg om separate formuleringer om særlige risikoer
(R), eller

— med skråstrek (/) for å angi at det dreier seg om en kombinert formulering i en enkelt
setning, om særlige risikoer som angitt i vedlegg III,

iii) sikkerhetssetninger (S-setninger), i form av bokstaven S etterfulgt av en rekke tall som viser til
anbefalte forholdsregler, i samsvar med vedlegg IV (se artikkel 23 nr. 2 bokstav e)). Også her
kan tallene atskilles med en bindestrek eller en skråstrek, som har samme betydning som i
punkt ii), med unntak av kombinerte formuleringer for sikkerhetssetninger som er angitt i
vedlegg IV. De angitte sikkerhetssetningene gjelder bare for stoffer; setninger for preparater
velges etter vanlige regler.

Det bør bemerkes at visse S-setninger er obligatoriske for visse farlige stoffer og preparater
som er i offentlig salg.

S 1, S 2 og S 45 er obligatoriske for alle meget giftige, giftige og etsende stoffer og preparater
som er i offentlig salg.

S 2 og S 46 er obligatoriske for alle andre farlige stoffer og preparater som er i offentlig salg,
unntatt for dem som utelukkende er klassifisert som miljøfarlige.

Sikkerhetssetningene S 1 og S 2 er vist i parentes i vedlegg I og kan utelates fra etiketten bare
dersom stoffet eller preparatet selges utelukkende for industriell bruk.

c) Konsentrasjonsgrenser og tilhørende toksikologisk klassifisering som er nødvendig for å klassifisere
farlige preparater som inneholder stoffet, i samsvar med direktiv 88/379/EØF.

Med mindre annet er nevnt, er konsentrasjonsgrensene vektprosenten av stoffet beregnet i forhold til
preparatets samlede vekt.

Dersom ingen konsentrasjonsgrense er angitt er konsentrasjonsgrensene som skal benyttes når den
konvensjonelle metoden for å vurdere helsefaren anvendes, de som er angitt i vedlegg I til
preparatdirektivet (88/379/EØF).

Generelle forklarende merknader

Stoffgrupper

Vedlegg I inneholder en rekke gruppeposter. I disse tilfellene gjelder klassifiserings- og merkingskravene
for alle stoffer i gruppen dersom de markedsføres og er oppført i EINECS eller ELINCS. Dersom et stoff
som omfattes av en gruppepost, forekommer som en urenhet i et annet stoff, skal det ved merkingen av
stoffene tas hensyn til klassifiserings- og merkingskravene beskrevet i gruppeposten.

I enkelte tilfeller er det klassifiserings- og merkingskrav for bestemte stoffer som ellers ville ha vært
omfattet av en gruppepost. I slike tilfeller er det en egen post for vedkommende stoffer i vedlegg I, og
gruppeposten vil inneholde merknaden «med unntak av stoffer angitt ved navn i dette vedlegg».

Postene i vedlegg I som gjelder salter (uansett betegnelse) omfatter både vannfrie og vannholdige former,
med mindre annet uttrykkelig er angitt.

Stoffer med ELINCS-numre

I vedlegg I er stoffer med ELINCS-numre meldt i henhold til bestemmelsene i dette direktiv. En produsent
eller importør som ikke tidligere har meldt disse stoffene, må vise til bestemmelsene i dette direktiv
dersom vedkommende har til hensikt å markedsføre disse stoffene.
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Forklaring til merknadene i forbindelse med identifisering og merking av stoffer

Merknadene som er oppført under indeksnumrene, har følgende betydning:

Merknad A:

Navnet på stoffet må stå på etiketten under en av betegnelsene gitt i vedlegg I til dette direktiv (se
artikkel 23 nr. 2 bokstav a)).

I vedlegg I blir det av og til brukt generelle betegnelser som «...forbindelser av...» eller «...salter
av...». I disse tilfellene skal produsenten eller vedkommende som markedsfører et slikt stoff, påse at
riktig kjemisk navn blir påført etiketten.

Eksempel: for BeCl2: berylliumklorid.

Merknad B:

Visse stoffer (syrer, baser osv.) markedsføres i vandige løsninger av forskjellige konsentrasjoner og
krever derfor ulik merking, fordi faren de representerer, varierer med konsentrasjonen.

I vedlegg I blir det for poster med merknad B benyttet en generell betegnelse av typen: «...%
salpetersyre»

I dette tilfellet skal produsenten eller vedkommende som markedsfører et slikt stoff, angi løsningens
konsentrasjonsprosent på etiketten.

Eksempel: 45 % salpetersyre.

Med mindre annet er angitt, antas det at konsentrasjonsprosenten er beregnet på et vekt/
vekt-grunnlag.

Bruk av supplerende data (for eksempel spesifikk vekt, Baumé-grader) eller beskrivende setninger
(for eksempel rykende eller is-) er tillatt.

Merknad C:

Noen organiske stoffer kan markedsføres i en bestemt isomerisk form eller som en blanding av flere
isomerer.

I vedlegg I blir det noen ganger benyttet en generell betegnelse av følgende type: «xylenol».

I dette tilfellet må produsenten eller vedkommende som markedsfører et slikt stoff, angi på etiketten
om stoffet er a) en bestemt isomer eller en b) blanding av isomerer.

Eksempel: a) 2,4-dimetylfenol
b) xylenol (blanding av isomerer).

Merknad D:

Noen stoffer som er mottakelige for spontan polymerisasjon eller nedbryting, markedsføres vanligvis
i stabilisert form. Det er i denne formen de er oppført i vedlegg I til dette direktiv.

Disse stoffene markedsføres imidlertid noen ganger i ikke-stabilisert form. I slike tilfeller må
produsenten eller vedkommende som markedsfører et slikt stoff, angi navnet på stoffet etterfulgt av
ordene «ikke-stabilisert» på etiketten.

Eksempel: metakrylsyre (ikke-stabilisert).

Merknad E:

Stoffer med bestemte virkninger på menneskers helse (se kapittel 4 i vedlegg VI) som er klassifisert
som kreftframkallende, mutagene og/eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 2, hører under
merknad E dersom de også er klassifisert som meget giftige (T+), giftige (T) eller helseskadelige
(Xn). For disse stoffene skal risikosetning R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40
og R48 og alle kombinasjoner av disse risikosetningene begynne med ordet «også».



Eksempler: R45-23: Kan forårsake kreft.
Også giftig ved innånding»

R 46-27/28: «Kan forårsake arvelige skader.
Også meget giftig ved hudkontakt og ved svelging»

Merknad F:

Dette stoffet kan inneholde en stabilisator. Dersom stabilisatoren endrer de farlige egenskapene ved
stoffet, som angitt ved merkingen i vedlegg I, skal det sørges for en etikett i samsvar med reglene for
merking av farlige preparater.

Merknad G:

Dette stoffet kan markedsføres i eksplosiv form; i så fall må det evalueres ved hjelp av egnede
analysemetoder og det skal sørges for en etikett med angivelse av stoffets eksplosive egenskaper.

Merknad H:

Klassifiseringen og merkingen som er angitt for dette stoffet, gjelder bare for den/de farlige
egenskap(er) angitt ved risikosetningen(e) i kombinasjon med fareklassen(e) som er nevnt. Kravene
i artikkel 6 i dette direktiv til produsenter, distributører og importører av dette stoffet gjelder for alle
andre sider ved klassifiseringen og merkingen. Den endelige etiketten skal følge kravene i avsnitt 7
i vedlegg VI til dette direktiv. Denne merknad gjelder bare for visse sammensatte stoffer avledet av
kull og olje i vedlegg I.

Merknad J:

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet
inneholder mindre enn 0,1 masse/masse benzen (EINECS-nr. 200-753-7). Denne merknad gjelder
bare for visse sammensatte stoffer avledet av kull og olje i vedlegg I.

Merknad K:

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet
inneholder mindre enn 0,1 masse/masse 1,3-butadien (EINECS-nr. 203-450-8).

Dersom stoffet ikke klassifiseres som kreftframkallende, skal minst S-setning (2-)9-16 anvendes.

Denne merknad gjelder bare for visse sammensatte stoffer avledet av olje i vedlegg I.

Merknad L:

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet
inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt målt ved IP 346-metoden. Denne merknad gjelder bare
for visse sammensatte stoffer avledet av olje i vedlegg I.

Merknad M:

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet
inneholder mindre enn 0,005 % masse/masse benzo(a)pyren (EINECS-nr. 200-028-5). Denne
merknad gjelder bare for visse sammensatte stoffer avledet av kull i vedlegg I.

Merknad N:

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke obligatorisk dersom hele raffineringsforløpet er
kjent, og det kan påvises at stoffet som det er framstilt av, ikke er kreftframkallende. Denne merknad
gjelder bare for visse sammensatte stoffer avledet av olje i vedlegg I.

Merknad P:

Klassifisering som kreftframkallende stoff er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet
inneholder mindre enn 0,1 % masse/masse benzen (EINECS-nr. 203-753-7).
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Dersom stoffet klassifiseres som kreftframkallende, gjelder også merknad E.

Dersom stoffet ikke klassifiseres som kreftframkallende, skal minst S-setning (2-)23-24-62 gjelde.

Denne merknaden gjelder bare for visse sammensatte stoffer avledet av olje i vedlegg I.

Forklaring til merknadene i forbindelse med merking av preparater

Merknadene oppført ved siden av konsentrasjonsgrensene har følgende betydning:

Merknad 1:

Konsentrasjonene som er angitt, eller i mangel av slike angivelser, de generelle konsentrasjonene i
direktiv 88/379/EØF, er vektprosentene av det metalliske grunnstoffet, beregnet ut fra preparatets
totalvekt.

Merknad 2:

Den angitte konsentrasjonen av isocyanat er vektprosenten av fri monomer, beregnet ut fra
preparatets totalvekt.

Merknad 3:

Den angitte konsentrasjonen er vektprosenten av kromationer løst i vann, beregnet ut fra preparatets
totalvekt.

Merknad 4:

Preparater som inneholder disse stoffene, behøver ikke klassifiseres som farlig ved svelging dersom
preparatet i væskeform har en kinetisk viskositet målt med rotasjonsviskosimeter etter ISO-standard
3219 eller en tilsvarende metode ved minst 7 ¥ 10-6 m2/s ved 40 ∞C.

Ved anvendelse av den konvensjonelle metoden i direktiv 88/379/EØF på preparater som inneholder
disse stoffene, skal stoffene ikke grupperes sammen med dem som er klassifisert som meget giftige,
giftige eller helseskadelige på grunn av akutte dødelige virkninger, og som finnes i konsentrasjoner
under sine individuelle konsentrasjonsgrenser. De skal imidlertid grupperes sammen med andre
stoffer som er klassifisert på grunn av innåndingsfare når ingen av stoffene finnes i konsentrasjoner
over sin individuelle konsentrasjonsgrense på 10 %, idet denne grensen anvendes i forbindelse med
addisjonsreglene.

Disse stoffene, og preparater som inneholder stoffene, behøver ikke klassifiseres som helseskadelige
ved svelging på grunn av innåndingsfare når de markedsføres i aerosolbeholdere eller beholdere
utstyrt med en forseglet forstøvingsinnretning.
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Vedlegg I og II til dette direktiv er trykt i sin helhet i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende nr. L 381 av 31.12.1994, s. 19-1485.
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 248 av 30.9.1996, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 8 av 15.2.2001, s. 7.

(1) EFT nr. L 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT nr. L 381 av 31.12.1994, s. 1.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(1), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 94/69/EF(2), særlig artikkel 28, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedlegg I til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste over
farlige stoffer og opplysninger om klassifisering, merking og
eventuelt karakterisering av hvert stoff ved hjelp av
konsentrasjonsgrenser og andre parametrer, slik at det er mulig
å vurdere hvor farlige de er for menneskers helse og for
miljøet. Listen over farlige stoffer i vedlegg I bør tilpasses på
bakgrunn av nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap.
Det er derfor nødvendig å endre forordet til vedlegg I slik at det
omfatter merknader om merking av preparater og en ny gruppe
organiske stoffer i tabell B. Listen over farlige stoffer i
vedlegg I inneholder stoffer som det for Østerrike og Sverige,
ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, ble
innvilget særskilte, midlertidige unntak med hensyn til
klassifisering og merking. I henhold til tiltredelsesakten skal
klassifiserings- og merkingskravene for disse stoffene vurderes
på ny. Klassifiseringen for visse av disse stoffene er derfor
vurdert på ny.

Vedlegg III til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste med
setninger som angir arten av de spesielle risikoene som er
forbundet med farlige stoffer og preparater. Det må innføres en
setning som angir den helsefare som visse stoffer og preparater
utgjør i tilfelle innånding.

Vedlegg V til direktiv 67/548/EØF fastsetter metoder for
bestemmelse av stoffers og preparaters fysisk-kjemiske
egenskaper, toksisitet og økotoksisitet. Det er nødvendig med
en tilpasning av nevnte vedlegg til den tekniske utvikling.

Vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF inneholder allmenne
kriterier for klassifisering og merking av farlige stoffer og
preparater. Det må innføres kriterier for stoffer og preparater
som er helsefarlige ved innånding. Kriteriene for
sensibiliserende stoffer og preparater må endres. Det må
innføres kriterier for merking av gassbeholdere for propan,
butan og flytende petroleumsgass (LPG).

Bestemmelsene 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

I direktiv 67/548/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Merknad 4 i forordet skal lyde:

«Merknad 4

Preparater som inneholder disse stoffene, skal
klassifiseres som helseskadelige med R 65 dersom
de oppfyller kriteriene i nr. 3.2.3 i vedlegg VI.»

b) Ny merknad 5 skal lyde:

«Merknad 5

KOMMISJONSDIREKTIV 96/54/EF

av 30. juli 1996

om 22. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering 

og merking av farlige stoffer(*)

2001/EØS/51/33



Konsentrasjonsgrensene for preparater i gassform
uttrykkes i volumprosent.»

c) Følgende spesialklassifisering for organiske stoffer
tilføyes i tabell B i forordet til vedlegg I til direktiv
67/548/EØF:

«647 Enzimas
Enzymer
Enzyme
Ενξυµα
Enzymes
Enzymes
Enzimi
Enzymen
Enzimas
Entsyymit
Enzymer»

d) Postene i vedlegg I til dette direktiv erstatter
tilsvarende poster.

e) Postene i vedlegg II til dette direktiv tilføyes for
første gang.

f) Postene med følgende numre utgår:

008-002-00-3,
612-045-00-9,
648-011-00-5,
648-025-00-1,
648-157-00-X,
648-158-00-5,
648-159-00-0,
649-192-00-3.

g) Postene gjengitt i vedlegg III til dette direktiv
endres ved at alle henvisninger til «R 22» erstattes
med en henvisning til «R 65».

2. Følgende setning tilføyes i vedlegg III:

«R 65

ES: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

DA: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE: Gesundtheitsschädlich: kann beim Verschlucken
Lungenschäden verursachen.

EL: Επιδλαδες: µπορει να προκαλεσει δλαδη στους
πνευµονες σε περιπτωση καταποσης

EN: Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en
cas d’ingestion.

IT: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di
ingestione.

NL: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na
verslikken.

PT: Nocivo: pode causar danos nos pulmões se
ingerido.

FI: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.»

3. I del B i vedlegg V gjøres følgende endringer:

a) Vedlegg IV A til dette direktiv erstatter overskriften
og den generelle innledningen til del B: Metoder for
bestemmelse av toksisitet.

b) Vedlegg IV B til dette direktiv innsettes etter
kapittel B.1 a).

c) Vedlegg IV C til dette direktiv erstatter kapittel B.6.

d) Vedlegg IV D til dette direktiv erstatter kapittel B.7.

e) Vedlegg IV E til dette direktiv tilføyes til slutt.

4. Vedlegg VI endres som angitt i vedlegg V til dette
direktiv.

Artikkel 2

1. Med forbehold for nr. 2 skal medlemsstatene senest
31. mai 1998 sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene skal senest 31. oktober 1997 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
bestemmelsene i vedlegg V, punkt F, I og J til dette direktiv. De
skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

3. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2 skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. juli 1996.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen

________



Vedlegg I, II og III til dette direktiv er trykt i sin helhet i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende nr. L 248 av 30.9.1996, s. 5-188.
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VEDLEGG IV A

«DEL B: METODER FOR BESTEMMELSE AV TOKSISITET OG ANDRE
HELSEVIRKNINGER

GENERELL INNLEDNING: DEL B

A. FORKLARENDE MERKNAD

I denne innledning gjelder følgende nummerering:

B.15. Genmutasjon — Saccharomyces cerevisiae

B.16. Mitotisk rekombinasjon — Saccharomyces cerevisiae

B.17. Genmutasjonsforsøk in vitro i pattedyrceller

B.18. DNA-skade og -reparasjon — uregelmessig DNA-syntese in vitro i pattedyrceller

B.19. Søsterkromatidutvekslingsforsøk in vitro

B.20. Forsøk med kjønnsbundne recessive dødelige mutasjoner — Drosophila melanogaster

B.21. In vitro-forsøk med celletransformasjoner hos pattedyr

B.22. Forsøk med dominante dødelige virkninger hos gnagere

B.23. Cytogenisk forsøk med kjønnsceller fra pattedyr in vitro

B.24. Flekkforsøk — mus

B.25. Arvelig translokasjon hos mus

B.26. Subkronisk toksisitet, oralt inntak: forsøk med 90 dagers gjentatt oral dose med gnagere

B.27. Subkronisk toksisitet, oralt inntak: forsøk med 90 dagers gjentatt oral dose med andre arter enn gnagere

B.28. Subkronisk toksisitet, dermalt opptak: forsøk med 90 dagers gjentatt dermal dose med gnagere

B.29. Subkronisk toksisitet, innånding: forsøk med 90 dagers gjentatt innånding med gnagere

B.30. Undersøkelse av kronisk toksisitet

B.31. Undersøkelse av teratogenitet med gnagere og ikke-gnagere

B.32. Undersøkelse av kreftframkallende egenskaper

B.33. Kombinert undersøkelse av kronisk toksisitet og kreftframkallende egenskaper

B.34. Forsøk med toksisitet ved reproduksjon i én generasjon

B.35. Forsøk med toksisitet ved reproduksjon over to generasjoner

B.36. Toksikokinetikk

B. GENERELLE DEFINISJONER FOR TERMER BENYTTET VED FORSØKSMETODENE I DETTE

VEDLEGG

i) Akutt toksisitet omfatter skadelige virkninger som oppstår innen et gitt tidsrom (vanligvis 14 dager)

etter tilførsel av én enkelt dose av et stoff.

ii) Observerbar toksisitet er en generell term som beskriver klare tegn på toksisitet etter tilførsel av et

forsøksstoff. Disse bør være tilstrekkelige som grunnlag for en risikovurdering og slik at en økning

av dosen kan forventes å medføre utvikling av alvorlige tegn på toksisitet og sannsynlig dødelighet.

iii) Dose er den mengde av forsøksstoffet som gis. Dosen uttrykkes som vekt (gram eller milligram) eller

som vekten av forsøksstoff per vektenhet forsøksdyr (f.eks. milligram per kilo kroppsvekt) eller som

konstante konsentrasjoner i fôret (milliondeler eller milligram per kilo fôr).

iv) Kritisk dose er den høyeste av de fire fastsatte dosenivåene som kan gis uten å medføre stoffrelatert

dødelighet (herunder avlivning av humane årsaker).
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v) Dosering er en generell term som omfatter tilført dose, hyppighet og varighet av tilførsel.

vi) LD50 (den dose som fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør) er en statistisk beregnet

enkeltdose av et stoff som kan forventes å forårsake død hos 50 % av de dyr som tilføres stoffet.

LD50-verdien uttrykkes som vekt av forsøksstoffet per vektenhet forsøksdyr (milligram/kilo).

vii) LC50 (den konsentrasjon som fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør) er en statistisk

beregnet konsentrasjon av et stoff som kan forventes å forårsake død under eksponering eller

innenfor et fastsatt tidsrom etter eksponering, hos 50 % av de dyr som eksponeres i et angitt tidsrom.

LC50-verdien uttrykkes som vekt av forsøksstoffet per standard luftvolum (milligram/liter).

viii) NOAEL er en forkortelse på engelsk for «no observed adverse effect level» (dose uten observert

skadevirkning), og er høyeste dose eller eksponeringsnivå der det ikke observeres skadelige

virkninger av behandlingen.

ix) Toksisitet ved gjentatt tilførsel/subkronisk toksisitet omfatter de skadelige virkninger som oppstår

hos forsøksdyr som følge av gjentatt daglig tilførsel av eller eksponering for et kjemisk stoff i løpet

av en liten del av deres forventede levetid.

x) Maksimal tolererbar dose (MTD) er den høyeste dose som framkaller tegn på toksisitet hos dyr

uten å ha vesentlig innvirkning på dyrenes overlevingsgrad i det forsøk der den anvendes.

xi) Hudirritasjon er endringer av inflammatorisk art som viser seg etter påføring av et stoff på huden.

xii) Øyeirritasjon er endringer i øyet som viser seg etter påføring av et stoff på øyets framre overflate.

xiii) Hudsensibilisering (kontaktdermatitt) er en immunologisk utløst hudreaksjon på et stoff.

xiv) Etsende virkning på huden er danning av irreversibel vevsskade i huden etter påføring av et

forsøksstoff over et tidsrom på mellom tre minutter og fire timer.

xv) Toksikokinetikk er undersøkelsen av forsøksstoffers absorpsjon, distribusjon, stoffskifte og

ekskresjon.

xvi) Opptak er prosessen(e) der et tilført stoff trenger inn i kroppen.

xvii) Ekskresjon er prosessen(e) der det tilførte stoff og/eller dets metabolitter utskilles fra kroppen.

xviii) Distribusjon er prosessen(e) der det opptatte stoff og/eller dets metabolitter sirkulerer i kroppen.

xix) Stoffskifte er prosessen(e) der det skjer strukturelle endringer i de tilførte stoffene i kroppen, ved

enzymatiske eller ikke-enzymatiske reaksjoner.

B.I Akutt toksisitet — gjentatt dose / subkronisk og kronisk toksisitet

Et stoffs akutte toksiske virkninger og dets toksiske virkninger på visse organer eller hele organismen kan

vurderes ved hjelp av ulike toksisitetsforsøk (metode B.1-B.5), som etter tilføring av én enkelt dose kan gi en

første indikasjon på toksisiteten.

Avhengig av stoffets toksisitet kan et grenseforsøk eller et fullstendig LD50-forsøk benyttes, selv om intet

grenseforsøk er fastsatt for innåndingsundersøkelsene, fordi det ikke har vært mulig å bestemme én enkelt

grenseverdi for eksponering ved innånding.

Det bør foretrekkes metoder som benytter så få forsøksdyr som mulig og som reduserer dyrenes lidelse til et

minimum, for eksempel «faste dose-metoden» (metode B.1 b)) og «akutt toksisitet-metoden» (metode B.1 c)).

Ved forsøk på nivå 1 kan en undersøkelse på en annen art supplere konklusjonene fra den første undersøkelsen.

I så fall kan en standard forsøksmetode benyttes, eller metoden kan tilpasses et mindre antall dyr.

Toksisitetsforsøket med gjentatt tilførsel (metode B.7, B.8 og B.9) omfatter vurdering av toksiske virkninger av

gjentatt eksponering. Behovet for omhyggelige kliniske observasjoner av dyrene understrekes, for at det kan

utledes så mye informasjon som mulig. Disse forsøkene bør bidra til bestemmelse av målorganene for toksisitet

og toksiske og ikke-toksiske doser. Det kan være påkrevd med en nærmere analyse av disse aspektene i

langsiktige undersøkelser (metode B.26-B.30 og B.33).
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B.II Mutagenitet — genotoksisitet

Med mutagenitet menes induksjon av permanente og overførbare endringer i mengden eller strukturen til det

genetiske materialet til celler eller organismer. Disse endringene, «mutasjonene», kan omfatte et enkelt gen eller

gensegmenter, en genblokk eller hele kromosomer. Virkningene på hele kromosomer kan være strukturelle

og/eller numeriske.

Et stoffs mutagene aktivitet vurderes ved in vitro-forsøk for gen(punkt)mutasjoner på bakterier (metode B.13/14)

og/eller strukturelle kromosomforstyrrelser i pattedyrceller (metode B.10).

In vivo-metoder kan også godtas, f.eks. mikrokjerneforsøk (metode B.12) eller metafaseanalyse av

beinmargceller (metode B.11). Dersom det ikke foreligger kontraindikasjoner, er imidlertid in vitro-metodene

langt å foretrekke.

Tilleggsundersøkelser for å undersøke mutagenitet nærmere eller å foreta foreløpige forsøk for kartlegging av en

eventuell kreftframkallende egenskap kan være påkrevd for høyere produksjonsvolumer og/eller for å

gjennomføre eller oppfølge en risikovurdering, og disse undersøkelsene kan benyttes til en rekke formål: til å

bekrefte resultater oppnådd i basisforsøkene, til å undersøke endepunkter som ikke er undersøkt i

basisforsøkene, til å starte eller utvide in vivo-undersøkelser.

For dette formål omfatter metode B.15 til B.25 eukaryotiske in vivo- og in vitro-systemer samt et utvidet antall

biologiske endepunkter. Disse forsøkene gir opplysninger om punktmutasjoner og andre endepunkter i

organismer som er mer sammensatte enn bakteriene som benyttes i basisforsøkene.

Et generelt prinsipp for et program for videre undersøkelser av mutagenitet bør være at det er slik utformet at

det gir relevante tilleggsopplysninger om vedkommende stoffs mutagene og/eller kreftframkallende potensial.

Hvilke faktiske undersøkelser som er hensiktsmessige i et bestemt tilfelle, avhenger av en rekke faktorer,

herunder stoffets kjemiske og fysiske kjennetegn, resultatene av de innledende bakteriologiske og cytogenetiske

forsøk, stoffets stoffskifteprofil, resultatene av andre toksisitetsundersøkelser og stoffets kjente bruksmåter. Et

strengt skjema for utvalg av forsøk synes derfor uhensiktsmessig med tanke på alle de forskjellige faktorer som

må tas i betraktning.

Enkelte generelle prinsipper for forsøksstrategi er fastsatt i direktiv 93/67/EF, men et dokument, det tekniske

veiledningsdokumentet for risikovurdering, har klare forsøksstrategier som likevel er fleksible og som kan

tilpasses ved behov etter omstendighetene.

Metoder for videre undersøkelse er imidlertid gruppert nedenfor, etter deres viktigste genetiske endepunkt:

Undersøkelser av gen(punkt)mutasjoner

a) Undersøkelser av mutasjoner eller tilbakemutasjoner med eukaryote mikroorganismer (Saccharomyces

cerevisiae) (metode B.15).

b) In vitro-undersøkelser av mutasjon i pattedyrceller (metode B.17).

c) Forsøk med kjønnsbestemte dødelige mutasjoner i Drosophila melanogaster (metode B.20).

d) In vivo-forsøk med somatisk cellemutasjon, flekkforsøk — mus (metode B.24).

Undersøkelser av kromosomforstyrrelser

a) Cytogenetiske in vivo-undersøkelser hos pattedyr; in vivo-metafaseanalyse av beinmargsceller bør

vurderes dersom den ikke er tatt med i den innledende vurderingen (metode B.11). I tillegg kan det foretas

cytogeniske in vivo-undersøkelser av kjønnsceller (metode B.23).

b) In vitro cytogeniske undersøkelser av pattedyrceller, dersom dette ikke er inkludert i den innledende

vurderingen.

c) Undersøkelser av dominant dødelighet hos gnagere (metode B.22).

d) Forsøk med arvelig translokasjon hos mus (metode B.25).

Genotoksiske virkninger — virkninger på DNA

Genotoksisitet, som kjennetegnes ved potensielt skadelige virkninger på genetisk materiale uten at det

nødvendigvis har sammenheng med mutagenitet, kan vise seg ved skade på DNA uten direkte tegn på mutasjon.

Følgende metoder, som benytter eukaryotiske mikroorganismer eller pattedyrceller, kan være egnet til slike

undersøkelser:
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a) Mitotisk rekombinasjon i Saccharomyces cerevisiae (metode B.16).

b) DNA-skade og -reparasjon — reparasjonssyntese av DNA — pattedyrceller — in vitro (metode B.18).

c) Søsterkromatidutveksling i pattedyrceller — in vitro (metode B.19).

Alternative metoder for undersøkelse av kreftframkallende potensial

Forsøk med celletransformasjon i pattedyr gjør det mulig å måle et stoffs evne til å frambringe endringer i

morfologi og atferd i en cellekultur, endringer som antas å ha sammenheng med ondartede tranformasjoner in

vivo (metode B.21). Det kan benyttes en rekke ulike celletyper og transformasjonskriterier.

Risikovurdering av arvelige virkninger hos pattedyr

Det finnes flere metoder for å måle arvelige virkninger hos hele pattedyr ved gen(punkt)mutasjoner, f.eks.

spesifikt locusforsøk på mus, for å måle kjønnscellemutasjon i første generasjon (ikke inkludert i dette vedlegg)

eller for å måle kromosomforstyrrelser, f.eks. forsøk med arvelig translokasjon hos mus (metode B.25). Slike

metoder kan brukes ved vurderingen den genetiske risiko et stoff kan utgjøre for mennesker. På grunn av

forsøkenes komplekse karakter og det høye antall dyr som kreves, særlig ved det spesifikke locusforsøk på mus,

skal det imidlertid tungtveiende grunner til for å gjennomføre disse forsøkene.

B.III Kreftframkallende virkning

Kjemiske stoffer kan beskrives som genotoksiske eller ikke-genotoksiske kreftframkallende stoffer, avhengig av

den antatte virkningsmekanismen.

Forhåndsopplysninger om et stoffs genotoksiske kreftframkallende potensial kan fås ved undersøkelser av

mutagenitet/genotoksisitet. Tilleggsopplysninger kan fås fra forsøk med gjentatt dose og forsøk med subkronisk

eller kronisk toksisitet. Toksisitetsforsøket med gjentatt dose, metode B.7, og lengre undersøkelser med gjentatt

dose omfatter en vurdering av observerte histopatologiske endringer, f.eks. hyperplasi i visse vev som kan være

av betydning. Disse undersøkelsene og toksikokinetiske opplysningene kan bidra til å identifisere kjemiske

stoffer med kreftframkallende potensial, som kan gjøre det påkrevd med grundigere undersøkelse av dette

aspektet, i et forsøk med kreftframkallende egenskaper (metode B.32) eller ofte i en kombinert undersøkelse av

kronisk toksisitet og kreftframkallende egenskaper (metode B.33).

B.IV Reproduksjonstoksisitet

Reproduksjonstoksisitet kan vise seg på forskjellige måter, f.eks. svekking av reproduksjonsfunksjonen eller

-evnen hos hanner og hunner, identifisert som «virkning på fruktbarheten», eller induksjon av ikke-arvelige,

skadelige virkninger på avkommet, bestemt som «utviklingstoksisitet», som også omfatter teratogenitet og

virkninger under laktasjon.

For undersøkelser av teratogenitet, som inngår i undersøkelsen av utviklingstoksisitet, er forsøksmetoden

(metode B.31) primært beregnet på oral tilførsel. Alternativt kan andre tilførselsmåter benyttes, avhengig av

forsøksstoffets fysiske egenskaper eller sannsynlige eksponeringsvei for mennesker. I slike tilfeller bør metoden

være tilstrekkelig tilpasset, idet det tas hensyn til relevante elementer i 28-dagers forsøksmetodene.

Når det kreves et tregenerasjoners reproduksjonsforsøk (fruktbarhet), kan den beskrevne metode for to

generasjoners reproduksjonsforsøket (metode B.35) benyttes slik at den omfatter en tredje generasjon.

B.V Nevrotoksisitet

Nevrotoksisitet kan vise seg på forskjellige måter, f.eks. ved funksjonelle endringer og/eller strukturelle og

biokjemiske endringer i det sentrale eller perifere nervesystem. En foreløpig indikasjon på nevrotoksisitet kan

utledes av forsøk med akutt toksisitet. Toksisitetsforsøket med gjentatt dose, metode B.7, omfatter en vurdering

av nevrotoksiske virkninger, og behovet for omhyggelige kliniske observasjoner av dyrene understrekes, slik at

så mye informasjon som mulig framkommer. Metoden bør bidra til å bestemme kjemiske stoffer med

nevrotoksisk potensial, som kan gjøre det påkrevd med ytterligere, grundigere undersøkelser av dette aspektet.

Dessuten er det viktig å undersøke stoffers potensial for å forårsake bestemte nevrotoksiske virkninger som

muligens ikke vil bli påvist i andre toksisitetsundersøkelser. For eksempel er det observert at visse organiske

fosforforbindelser forårsaker forsinket nevrotoksisitet, og de kan vurderes ved metode B.37 og B.38 etter

tilførsel med enkelt eller gjentatt dose.
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B.VI Immuntoksisitet

Immuntoksisitet kan vise seg på forskjellige måter, f.eks. ved en immunsuppresjon og/eller økning av

immunsystemets følsomhet, som medfører overfølsomhet eller indusert autoimmunitet. Toksisitetsforsøket med

gjentatt tilførsel, (metode B.7, omfatter vurdering av immuntoksiske virkninger. Metoden bør bidra til å

bestemme kjemiske stoffer med immuntoksisk potensial, som kan kreve ytterligere, grundigere undersøkelser av

dette aspektet.

B.VII Toksikokinetikk

Toksikokinetiske undersøkelser letter tolkningen og evalueringen av toksisitetsdata. Disse undersøkelsene er

ment å belyse særlige aspekter ved toksisiteten til det undersøkte kjemiske stoffet, og resultatene kan være til

hjelp ved utformingen av senere toksikologiske undersøkelser. Det er ikke hensikten at alle parametrer skal

bestemmes i alle tilfeller. Det er bare i sjeldne tilfeller at hele rekken av toksikokinetiske undersøkelser

(absorpsjon, ekskresjon, distribusjon og stoffskifte) er nødvendig. For visse forbindelser kan det være tilrådelig

å endre denne rekkefølgen, eller det kan være tilstrekkelig med en undersøkelse med én enkelt dose (metode

B.36).

Opplysninger om den kjemiske strukturen og fysisk-kjemiske egenskaper kan også gi en indikasjon på

absorpsjonskjennetegnene ved den påtenkte tilførselsvei, og om de mulige stoffet i stoffskifteprosessene og

hvordan det blir fordelt i vevet. Tidligere toksisitets- og toksikokinetikkundersøkelser kan også gi opplysninger

om toksikokinetikkparametrer.

C. KARAKTERISERING AV FORSØKSSTOFFET

Sammensetningen av forsøksstoffet, herunder viktige urenheter, og relevante fysisk-kjemiske egenskaper,

herunder stabilitet, skal være kjent før en toksisitetsundersøkelse påbegynnes.

Forsøksstoffets fysisk-kjemiske egenskaper gir viktige opplysninger for valg av tilførselsvei, utformingen av de

forskjellige undersøkelsene og behandling og lagring av forsøksstoffet.

Utviklingen av en analytisk metode for kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av forsøksstoffet (herunder om

mulig viktige urenheter) i tilførselsmediet og det biologiske materialet bør foretas før undersøkelsen påbegynnes.

Alle opplysninger med hensyn til forsøksstoffets identifisering, fysisk-kjemiske egenskaper, renhet og atferd

skal tas med i forsøksrapporten.

D. STELL AV DYR

Ved toksisitetsforsøk er det avgjørende at det føres streng kontroll med omgivelsene og at det benyttes egnede

teknikker for stell av dyr.

i) Lokaler

Omgivelsene i de lokaler eller bur der forsøkene utføres, skal være egnet for vedkommende dyreart. For rotter,

mus og marsvin er egnet romtemperatur 22 °C ± 3 °C med en relativ fuktighet på 30 til 70 %; for kaniner bør

romtemperaturen være 20 °C ± 3 °C med en relativ fuktighet på 30 til 70 %.

Enkelte forsøksteknikker er særlig følsomme for temperatursvingninger, og i slike tilfeller omfatter beskrivelsen

av forsøksmetoden nærmere opplysninger om egnede forhold. Ved alle forsøk med toksisitet bør temperaturen

og fuktigheten kontrolleres, registreres og inkluderes i den endelige rapporten fra forsøket.

Det bør benyttes kunstig belysning med veksling mellom tolv timers lys og tolv timers mørke. Nærmere

opplysninger om belysningsmønsteret skal registreres og inkluderes i den endelige rapporten fra forsøket.

Med mindre annet er angitt i metoden, kan dyrene bo enkeltvis eller i små grupper av samme kjønn. Dersom

grupper av dyr bor i bur, skal det være høyst fem dyr i hvert bur.

I rapporter om dyreforsøk er det viktig å opplyse om hvilken type bur som er brukt, og om antallet dyr i hvert

bur både under eksponering for det kjemiske stoffet og i den etterfølgende observasjonsperioden.

ii) Fôring

Fôret skal oppfylle alle ernæringsmessige krav som forsøksarten stiller. Dersom forsøksstoffene tilføres dyrene

i fôret, kan dets næringsverdi reduseres ved interaksjon mellom stoffet og en bestanddel i fôret. Denne

muligheten bør tas i betraktning ved tolkningen av forsøksresultatene. Vanlig laboratoriefôr kan benyttes med

ubegrenset tilførsel av drikkevann. Valget av fôr kan påvirkes av behovet for å sikre at en hensiktsmessig mengde

av forsøksstoffet blandes i fôret, dersom stoffet tilføres gjennom fôret.

Forurensende stoffer i fôret som er kjent for å ha innvirkning på toksisiteten, bør ikke forekomme i

konsentrasjoner som kan påvirke resultatene.
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E. DYRENES VELFERD

Ved utarbeiding av forsøksmetoder er det tatt tilstrekkelig hensyn til dyrenes velferd. Det er gitt noen eksempler

nedenfor, men listen er ikke uttømmende. Nøyaktig ordlyd og/eller nøyaktige vilkår framgår av de enkelte

metodebeskrivelser:

— Ved bestemmelse av akutt oral toksisitet kan to alternative metoder benyttes, nemlig «metoden med fast

dose» og «metoden for klassifisering som akutt toksisk». Metoden med fast dose bruker ikke død som

spesifikt kriterium for vurdering av toksisiteten, og bruker færre dyr. Metoden for klassifisering som

akutt toksisk bruker i gjennomsnitt 70 % færre dyr enn metode B.1 for akutt oral toksisitet. Begge disse

alternative metodene innebærer mindre smerte og lidelse enn den klassiske metoden.

— Antallet forsøksdyr reduseres til det vitenskapelig akseptable minimum, idet bare fem dyr av samme

kjønn benyttes for hvert doseringsnivå for metode B.1 og B.3; bare ti dyr (og bare fem til negativ

kontrollgruppe) benyttes for bestemmelse av hudsensibilisering ved hjelp av maksimeringsforsøk på

marsvin (metode B.6); antallet dyr som er nødvendig for positiv kontroll ved undersøkelse av

mutagenitet in vivo reduseres også (metode B.11 og B.12).

— Dyrenes smerte og lidelse under forsøkene reduseres til et minimum, idet dyr som viser alvorlige og

varige tegn på lidelse og smerte, kan avlives på en human måte; tilførsel av forsøksstoffer på en måte

som er kjent for å gi betydelig smerte og lidelse på grunn av etsende eller irriterende egenskaper, behøver

ikke foretas (metode B.1, B.2 og B.3).

— Forsøk med irrelevant høye doser unngås ved innføring av grenseforsøk, ikke bare i forsøk med akutt

toksisitet (metode B.1, B.2 og B.3), men også i in vivo-forsøk for mutagenitet (metode B.11 og B.12).

— En strategi for bestemmelse av irriterende egenskaper gjør det nå mulig å unngå å foreta forsøk, eller

forsøkene kan reduseres til undersøkelse av ett enkelt dyr, dersom tilstrekkelig vitenskapelig

dokumentasjon kan framlegges.

En slik vitenskapelig dokumentasjon kan baseres på stoffets fysisk-kjemiske egenskaper, resultatene fra andre

forsøk som allerede er foretatt, eller resultatene av godt validerte in vitro-forsøk. Dersom det for eksempel er

foretatt en undersøkelse av akutt dermal toksisitet (metode B.3) for et stoff med grenseforsøksdosen og det ikke

er observert hudirritasjon, kan ytterligere forsøk med hudirritasjon (metode B.4) være unødvendig; produkter

som har vist klart etsende eller alvorlig hudirriterende virkninger ved en undersøkelse av hudirritasjon (metode

B.4), bør ikke undersøkes videre for øyeirritasjon (metode B.5).

F. ALTERNATIVE METODER

Den europeiske union har som et av sine vitenskapelige mål å utvikle og validere alternative metoder som kan

gi samme informasjonsnivå som de eksisterende dyreforsøk, men som bruker færre dyr, forårsaker mindre

lidelse eller fullstendig unngår bruk av dyr.

Etter hvert som slike metoder blir tilgjengelige, må de i størst mulig grad tas i betraktning i forbindelse med

risikovurdering og etterfølgende klassifisering og merking for de aktuelle stoffenes iboende farer.

G. VURDERING OG TOLKNING

Ved vurdering og tolkning av forsøkene må det tas hensyn til at det bare i begrenset grad er mulig å ekstrapolere

resultater fra dyreforsøk og in vitro-forsøk direkte til mennesker; dersom det foreligger dokumentasjon om

skadelige virkninger hos mennesker, kan disse derfor brukes til å bekrefte forsøksresultatene.

Disse resultatene kan brukes til klassifisering og merking av nye og eksisterende kjemiske stoffer med hensyn

til deres virkning for menneskers helse, basert på deres iboende egenskaper, slik de er bestemt og kvantifisert

ved disse metodene. Tilsvarende kriterier for klassifisering og merking i vedlegg VI bygger også på

vurderingskriteriene for forsøksprotokollene for disse forsøksmetodene.

Resultatene kan også benyttes til risikovurderingsundersøkelser for nye og eksisterende kjemiske stoffer, og

egnede forsøksstrategier er for dette formål angitt i de tilsvarende veiledningene.

H. LITTERATURHENVISNINGER

De fleste av disse metodene er utviklet innenfor rammen av OECD-programmet for forsøksretningslinjer og skal

gjennomføres i samsvar med prinsippene for god laboratoriepraksis, slik at det i størst mulig grad sikres

«gjensidig aksept av data».

Ytterligere opplysninger finnes i henvisningene omtalt i OECD-retningslinjene og relevant litteratur

offentliggjort andre steder.»
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VEDLEGG IV B

«B.1 c) AKUTT TOKSISITET (ORAL) — METODE FOR KLASSIFISERING SOM AKUTT TOKSISK

1. METODE

1.1. Innledning

Metoden for klassifisering som akutt toksisk gir opplysninger med sikte på både risikovurdering

og klassifisering av stoffer.

Metoden benytter tre faste doser, som har en slik nivåfordeling at det er mulig å klassifisere et

stoff etter forsøksresultatene. Dessuten gjør framgangsmåten som er beskrevet i denne metoden

det mulig å velge ytterligere tre faste doser, som kan benyttes som alternativ ved gitte

beslutningstidspunkter eller til ytterligere forsøk. Bruk av en av tilleggsdosene kan vurderes

dersom det er ønskelig eller nødvendig med en mer inngående analyse.

Metoden benytter definerte startdoser og tar ikke sikte på beregning av en nøyaktig LD50-verdi,

men den gir mulighet for å bestemme et eksponeringsintervall der dødelighet er forventet, siden

dødelig utgang for en del av dyrene fortsatt er viktigste vurderingskriterium for dette forsøket.

Resultatene av forsøket skulle gjøre det mulig å klassifisere etter kriteriene i vedlegg VI. Siden

framgangsmåten er sekvensiell, kan varigheten av forsøket være lengre enn framgangsmåten

beskrevet i B.1. Hovedfordelen med denne metoden er at den krever et mindre antall dyr enn

både metoden for akutt (oral) toksisitet (B.1) og den alternative fastdosemetoden (B.1 bis).

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2. Definisjoner

Se den generelle innledningen til del B.

1.3. Prinsipp for forsøksmetoden

Stoffet tilføres oralt til en gruppe forsøksdyr på et av de fastsatte dosenivåene. Stoffet

undersøkes etter en trinnvis framgangsmåte, der det i hvert trinn benyttes tre dyr av samme

kjønn. Det er ikke nødvendig å gjøre en innledende observasjonsundersøkelse. Forekomst av

stoffrelatert dødelighet blant de behandlede dyrene eller ikke på et trinn vil bestemme neste

trinn:

— ytterligere forsøk er unødvendig,

— neste trinn utføres med samme dose, men med dyr av motsatt kjønn,

— neste trinn utføres på neste høyere eller lavere doseringsnivå.

1.4. Beskrivelse av forsøksmetoden

1.4.1. Forberedelser

Unge, sunne, voksne dyr utvelges vilkårlig, merkes med henblikk på identifisering og holdes i

sine bur i minst fem dager før forsøket begynner, slik at de venner seg til

laboratorieomgivelsene. Dyrene kan grupperes i bur etter kjønn og dose, men antallet dyr per

bur må ikke forhindre mulighetene for å observere tydelig hvert enkelt dyr.

Forsøksstoffet gis dyrene i én enkelt dose ved hjelp av en magesonde eller egnet

intubasjonskanyle.

Om nødvendig oppløses eller suspenderes forsøksstoffet i en egnet bærer. Det anbefales at det

ved enhver anledning benyttes en vandig løsning/suspensjon, og dersom dette ikke er mulig, en

løsning/emulsjon i olje (f.eks. maisolje) og som tredje alternativ oppløsning i andre bærere. For

ikke-vandige bærere må bærerens toksikologiske kjennetegn være kjent, og dersom dette ikke

er tilfellet, må de bestemmes før forsøket.

Dyrene skal faste før forsøksstoffet tilføres (f.eks. natten over for rotter eller tre til fire timer for

mus); det skal imidlertid være fri tilgang til drikkevann.
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1.4.2. Forsøksvilkår

1.4.2.1. Forsøksdyr

Med mindre det foreligger kontraindikasjoner, er rotter den foretrukne gnagerart. Hunndyr skal

ikke ha født, og skal ikke være drektige.

Ved begynnelsen av undersøkelsen skal variasjonen i dyrenes vekt være minimal, og ikke

overstige ± 20 % i forhold til gjennomsnittsvekten for hvert kjønn.

1.4.2.2. Antal l  og kjønn

Tre dyr av samme kjønn benyttes i hvert trinn. Begge kjønn kan brukes i første trinn.

1.4.2.3. Dosenivåer

Som startdose velges et av følgende tre faste nivåer: 25, 200 og 2000 mg/kg kroppsvekt.

Startdosen bør være det nivået som med størst sannsynlighet kan ventes å medføre døden for i

hvert fall enkelte av de behandlede dyrene. Et av diagrammene for framgangsmåtene beskrevet

i tillegg 1 kan benyttes, avhengig av startdosen.

Ved valg av kjønn og startdose skal alle tilgjengelige opplysninger brukes, herunder

opplysninger om struktur/aktivitets-forhold. Dersom det av disse opplysningene kan sluttes at

det dødelighet ikke er sannsynlig ved høyeste dosenivå (2000 mg/kg kroppsvekt), bør det

gjennomføres en grenseforsøk. Dersom det ikke foreligger opplysninger om forsøksstoffet, bør

det av hensyn til dyrenes velferd benyttes en startdose på 200 mg/kg kroppsvekt.

Det kan til tider være ønskelig med nøyaktigere opplysninger enn dem som kan utledes av

forsøket med tre faste dosenivåer på 25, 200 og 2000 mg/kg kroppsvekt. I så fall kan det

vurderes å gjennomføre ytterligere forsøk med supplerende fastdosenivåer på 5, 50 eller

500 mg/kg kroppsvekt.

Doser som det er kjent medfører betydelig smerte eller lidelse på grunn av stoffets etsende eller

sterkt irriterende egenskaper, behøver ikke tilføres.

Tidsrommet mellom behandlingen av de forskjellige gruppene avhenger av tidspunktet da

tegnene på toksisitet viser seg, deres varighet og styrke. Behandling av dyr av motsatt kjønn

eller behandling med neste dose bør utsettes til det er sikkerhet for at de tidligere behandlede

dyr overlever.

1.4.2.4. Grenseforsøk

Det kan foretas et grenseforsøk med et dosenivå på 2000 mg/kg kroppsvekt med tre dyr av hvert

kjønn. Dersom stoffrelatert død inntreffer, kan det være nødvendig med ytterligere forsøk med

200 (eller 500) mg/kg kroppsvekt.

1.4.2.5. Obervasjonsperiode

Dyrene skal normalt observeres i 14 dager, med mindre dyr dør tidligere eller må fjernes fra

undersøkelsen og avlives humant av hensyn til dyrenes velferd. Observasjonsperiodens varighet

bør imidlertid ikke fastsettes strengt; den bør bestemmes ut fra de toksiske virkninger, hvor

raskt de opptrer og restitusjonsperiodens lengde, og kan således forlenges dersom det anses

nødvendig. Tidspunktene da tegn på toksisitet oppstår og forsvinner, er viktige, særlig dersom

det er en tendens til at tegnene inntrer sent. Alle observasjoner skal registreres systematisk for

hvert enkelt dyr.

1.4.3. Framgangsmåte

Etter fasten veies dyrene før forsøksstoffet tilføres. Når forsøksstoffet er tilført, kan fôret holdes

tilbake i ytterligere tre til fire timer. Dersom en dose tilføres i flere omganger i en gitt periode,

kan det være nødvendig å gi dyrene fôr og vann, avhengig av periodens lengde.

Det største væskevolum som kan tilføres på én gang, avhenger av forsøksdyrets størrelse. Hos

gnagere bør volumet normalt ikke overstige 1 ml/100 g kroppsvekt; for vandige løsninger kan

imidlertid 2 ml/100 g kroppsvekt vurderes. Variasjonen i forsøksvolum bør minimaliseres ved

å tilpasse konsentrasjonen slik at et konstant volum ved alle doser er sikret. Dersom tilførsel av

én enkeltdose ikke er mulig, kan dosen gis i delmengder over et tidsrom på høyst 24 timer.

Forsøksmetoden er nærmere beskrevet i vedlegg I.
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1.4.3.1. Generel le  observasjoner

Det skal foretas omhyggelige kliniske observasjoner minst to ganger den dagen dosen tilføres,

eller oftere dersom dyrenes reaksjon på behandlingen tilsier det, og minst én gang om dagen

etter dette. Døende dyr og dyr som viser tegn på alvorlig og varig smerte og lidelse, avlives

humant. Dyr som avlives av humane årsaker, behandles på samme måte som dyr som dør under

forsøket.

Dersom dyr avlives av humane årsaker eller blir funnet døde, registreres dødstidspunktet så

nøyaktig som mulig. Det kreves ytterligere observasjoner dersom dyrene fortsatt viser tegn på

toksisitet. Observasjonene skal omfatte endringer i hud og pels, øyne og slimhinner, luftveier,

kretsløp, det autonome nervesystem og sentralnervesystemet, somatomotorisk aktivitet og

atferdsmønster. Skjelving, kramper, spyttflod, diaré, sløvhet, søvn og koma skal vies særlig

oppmerksomhet.

Alle observasjoner skal registreres systematisk og for hvert enkelt dyr.

1.4.3.2. Kroppsvekt

Alle dyr skal veies kort tid før forsøksstoffet tilføres, og deretter minst ukentlig. Vektendringer

skal beregnes og registreres. Ved avslutningen av forsøket veies de overlevende dyrene og

avlives deretter humant.

1.4.3.3. Kontrol l  post  mortem

Alle forsøksdyrene, herunder de som døde under forsøket eller er fjernet fra forsøket, skal

kontrolleres post mortem. Alle makropatologiske endringer skal registreres for hvert dyr.

Mikroskopiundersøkelser av organer som viser tegn på patologiske endringer ved en

makroskopisk undersøkelse av dyr som har overlevd i minst 24 timer, kan også vurderes, da det

kan gi nyttige opplysninger.

2. DATA

Det skal registreres data for hvert enkelt dyr. Dessuten skal alle data oppsummeres i tabellform

som for hver forsøksgruppe viser antall dyr som er benyttet, antall dyr som viser tegn på

toksisitet, antall dyr som er funnet døde i løpet av forsøket eller blitt avlivet av humane årsaker,

dødstidspunkt for hvert enkelt dyr, beskrivelse av toksiske virkninger og deres tidsforløp og

reversibilitet samt resultatene fra post mortem-kontrollen.

Vedlegg 2 inneholder generelle retningslinjer for tolkning av resultatene med sikte på

klassifisering.

3. RAPPORTERING

Forsøksrapport

Forsøksrapporten skal om mulig inneholde følgende opplysninger:

Forsøksdyr:

— art/stamme,

— dyrenes mikrobiologiske tilstand, dersom den er kjent,

— dyrenes antall, alder og kjønn,

— dyrenes opprinnelse, bovilkår, fôr osv.,

— hvert enkelt dyrs vekt ved forsøkets begynnelse, og deretter med ukentlige mellomrom og

ved slutten av forsøket.

Forsøksvilkår:

— begrunnelse for valg av bærer, med mindre det er vann,

— nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet, herunder tilført dosevolum og

doseringstidspunkt,

— nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet (herunder type/kilde, vannkilde),

— begrunnelse for valg av startdose.
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Resultater:

— resultater i tabellform ordnet etter kjønn og dosenivå for hvert dyr (dvs. dyr som viser tegn

på toksisitet, herunder dødelighet, virkningenes art, grad og varighet),

— begynnelse og tidsforløp for tegn på toksisitet, og hvorvidt disse var reversible for hvert

enkelt dyr,

— resultater fra post mortem-kontrollen og eventuelle histopatologiske funn for hvert enkelt

dyr.

Diskusjon av resultatene

Konklusjoner

4. HENVISNINGER

Denne metoden tilsvarer TG 423 fra OECD.

___________



VEDLEGG 1

FORSØKSMETODE

1. Som angitt i nr. 1.4.2.3 bør startdosen være den dosen som kan forventes å medføre døden for i hvert fall

enkelte av de behandlede dyrene. Følgende opplysninger kan benyttes ved valg av startdose:

— data om fysisk-kjemiske egenskaper,

— struktur/aktivitets-forhold,

— alle data fra andre toksisitetsforsøk,

— forventet bruk av forsøksstoffet.

2. For hver startdose er framgangsmåten angitt i det tilsvarende forsøksprogram som er gjengitt i dette

vedlegg. Avhengig av antallet døde eller humant avlivede dyr, er framgangsmåten som skal følges, angitt

med piler.

3. Dersom bare ett dyr av det annet kjønn dør ved en startdose på 25 eller 200 mg/kg kroppsvekt, utføres

normalt ingen ytterligere forsøk. Dersom det ikke observeres tegn på toksisitet hos de andre fem dyrene,

bør det imidlertid under post mortem-kontrollen tas hensyn til muligheten for at døden ikke er forårsaket

av stoffet. I et slikt tilfelle bør forsøket fortsettes med dosering på neste høyere nivå.

4. Dersom ett dyr av hvert kjønn dør ved en dose på 2000 mg/kg kroppsvekt, kan LD50-verdien forventes å

overstige 2000 mg/kg kroppsvekt. Siden dette er et grenseresultat, bør reaksjonen hos de gjenværende to

dyr per kjønn observeres nøye, og forekomst av tydelige og klare tegn på toksisitet hos disse dyrene kan

føre til en klassifisering tilsvarende en LD50-verdi på 2000 mg/kg kroppsvekt eller mindre, eller begrunne

ytterligere forsøk på samme nivå.

5. Framgangsmåten gir mulighet for forsøk med ytterligere tre faste doser (alternativ 2). Denne muligheten

kan benyttes til å velge en alternativ dose på et gitt tidspunkt eller til ytterligere forsøk når det pågående

forsøk er avsluttet (alternativ 1). Framgangsmåten for alternativ 1 er angitt med fete piler, mens

framgangsmåten for alternativ 2 er angitt med tynne piler.
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Forsøksmetode med en startdose på 25 mg/kg kroppsvekt

Start

25 mg/kg 200 mg/kg 2 000 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 1 kjønn 1 kjønn 1

25 mg/kg 200 mg/kg 2 000 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 2 kjønn 2 kjønn 2

ALTERNATIV 1 Forsøket innstilles: Klassifiseringen baseres på grenseverdiene angitt i denne 
rubrikken eller på tolkningen gitt i tillegg 2 a.

25 mg/kg 200 mg/kg 2000 mg/kg ∞∞

ALTERNATIV 2 Forsøket fortsetter: Det startes med en av følgende faste doser:

5 mg/kg 50 mg/kg 500 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 1 kjønn 1 kjønn 1

5 mg/kg 50 mg/kg 500 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 2 kjønn 2 kjønn 2

Forsøket innstilles: Klassifiseringen baseres på grenseverdiene angitt i denne rubrikken.

5 mg/kg 50 mg/kg 500 mg/kg ∞∞

Tegnforklaring:
0,1,2,3: Antall døende eller døde dyr av hvert kjønn. 

a)
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Forsøksmetode med en startdose på 200 mg/kg kroppsvekt

Start

25 mg/kg 200 mg/kg 2 000 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 1 kjønn 1 kjønn 1

25 mg/kg 200 mg/kg 2 000 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 2 kjønn 2 kjønn 2

ALTERNATIV 1 Forsøket innstilles: Klassifiseringen baseres på grenseverdiene angitt i denne 
rubrikken eller på tolkningen gitt i tillegg 2 b.

25 mg/kg 200 mg/kg 2000 mg/kg ∞∞

ALTERNATIV 2 Forsøket fortsetter: Det startes med en av følgende faste doser:

5 mg/kg 50 mg/kg 500 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 1 kjønn 1 kjønn 1

5 mg/kg 50 mg/kg 500 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 2 kjønn 2 kjønn 2

Forsøket innstilles: Klassifiseringen baseres på grenseverdiene angitt i denne rubrikken.

5 mg/kg 50 mg/kg 500 mg/kg ∞∞

Tegnforklaring:
0,1,2,3: Antall døende eller døde dyr av hvert kjønn. 

b)
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Forsøksmetode med en startdose på 2 000 mg/kg kroppsvekt

Start

25 mg/kg 200 mg/kg 2 000 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 1 kjønn 1 kjønn 1

25 mg/kg 200 mg/kg 2 000 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 2 kjønn 2 kjønn 2

ALTERNATIV 1 Forsøket innstilles: Klassifiseringen baseres på grenseverdiene angitt i denne 
rubrikken eller på tolkningen gitt i tillegg 2 c.

25 mg/kg 200 mg/kg 2000 mg/kg ∞∞

ALTERNATIV 2 Forsøket fortsetter: Det startes med en av følgende faste doser:

5 mg/kg 50 mg/kg 500 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 1 kjønn 1 kjønn 1

5 mg/kg 50 mg/kg 500 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 2 kjønn 2 kjønn 2

Forsøket innstilles: Klassifiseringen baseres på grenseverdiene angitt i denne rubrikken.

5 mg/kg 50 mg/kg 500 mg/kg ∞∞

Tegnforklaring:
0,1,2,3: Antall døende eller døde dyr av hvert kjønn. 

c)
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VEDLEGG 2

TOLKNING AV RESULTATENE BASERT PÅ FORSØK ETTER ALTERNATIV 1

De grå rubrikkene under «ingen ytterligere forsøk»-rubrikken i diagrammene i dette tillegg viser grenseverdiene for

klassifiseringen. Etter skissen av framgangsmåten etter alternativ 1 følges pilene videre nedover til den relevante grå

rubrikk nederst i diagrammet.

a) Tolkning av resultatene basert på forsøk etter alternativ 1

Startdose: 25 mg/kg kroppsvekt

Start

25 mg/kg 200 mg/kg 2 000 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 1 kjønn 1 kjønn 1

25 mg/kg 200 mg/kg 2 000 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 2 kjønn 2 kjønn 2

INGEN YTTERLIGERE FORSØK

mg/kg kropps-vekt

Tegnforklaring:
0,1,2,3: Antall døende eller døde dyr av hvert kjønn.
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b) Tolkning av resultatene basert på forsøk etter alternativ 1

Startdose: 200 mg/kg kroppsvekt

Start

25 mg/kg 200 mg/kg 2 000 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 1 kjønn 1 kjønn 1

25 mg/kg 200 mg/kg 2 000 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 2 kjønn 2 kjønn 2

INGEN YTTERLIGERE FORSØK

mg/kg kropps-vekt

Tegnforklaring:
0,1,2,3: Antall døende eller døde dyr av hvert kjønn.
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c) Tolkning av resultatene basert på forsøk etter alternativ 1

Startdose: 2 000 mg/kg kroppsvekt

Sta  Start

25 mg/kg 200 mg/kg 2 000 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 1 kjønn 1 kjønn 1

25 mg/kg 200 mg/kg 2 000 mg/kg

3 dyr 3 dyr 3 dyr
kjønn 2 kjønn 2 kjønn 2

INGEN YTTERLIGERE FORSØK

mg/kg kropps-vekt

Tegnforklaring:
0,1,2,3: Antall døende eller døde dyr av hvert kjønn.
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VEDLEGG IV C

«B.6 HUDSENSIBILISERING

1. METODE

1.1. Innledning

Merknader:

I et system for klassifisering av toksisitet etablert med tanke på folkehelsen, er et viktig element forsøk

som har følsomhet og evne til å påvise stoffer som kan virke hudsensibiliserende på mennesker.

Det finnes ingen enkelt forsøksmetode som er egnet til å påvise alle stoffer som kan virke

hudsensibiliserende på mennesker, og som kan anvendes for alle stoffer.

Ved valg av forsøk må det tas hensyn til faktorer som et stoffs fysiske kjennetegn, herunder dets evne

til å trenge igjennom huden.

Det er utviklet to typer forsøk med marsvin: forsøk med hjelpestoff, der en allergisk tilstand forsterkes

ved at analysestoffet oppløses eller suspenderes i Freunds komplette hjelpestoff (FCA), og forsøkstyper

uten hjelpestoff.

Forsøk med hjelpestoff vil normalt kunne forutsi et stoffs sannsynlige hudsensibiliserende virkning hos

mennesker med større presisjon enn metoder som ikke benytter Freunds komplette hjelpestoff, og

foretrekkes derfor.

Maksimeringsforsøk på marsvin (GPMT) er et mye brukt forsøk med hjelpestoff. Selv om flere andre

metoder kan benyttes til å finne et stoffs potensial til å framkalle hudsensibilisering, anses GPMT som

den foretrukne forsøksmetoden med hjelpestoff.

For mange grupper av kjemikalier anses forsøk uten hjelpestoff (Buehler-forsøk er det foretrukne blant

disse) for å være mindre følsomme.

I noen tilfeller kan det være gode grunner til å velge Buehler-forsøk med lokal påføring i stedet for

intradermal injeksjon, som benyttes i maksimeringsforsøk på marsvin. Anvendelse av Buehler-forsøk

skal begrunnes vitenskapelig.

Maksimeringsforsøk på marsvin og Buehler-forsøk beskrives i denne metoden. Andre metoder kan

benyttes dersom de er korrekt validert og bruken vitenskapelig begrunnet.

Dersom det oppnås et positivt resultatet i et anerkjent kartleggingsforsøk, kan forsøksstoffet betegnes

som potensielt sensibiliserende, og det vil kanskje ikke være nødvendig å gjennomføre et ytterligere

forsøk med marsvin. Dersom det oppnås et negativt resultat, må det imidlertid foretas et forsøk med

marsvin etter framgangsmåten beskrevet i denne forsøksmetoden.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2. Definisjoner

Hudsensibilisering (kontaktdermatitt) er en immunologisk utløst hudreaksjon på et stoff. Hos

mennesker kan reaksjonene karakteriseres ved kløe, rødme, ødem, papel, blærer eller en kombinasjon

av disse reaksjonene. Andre arter kan få andre reaksjoner, slik at f.eks. bare rødme og ødem kan ses.

Induksjonseksponering: Eksperimentell eksponering av et individ for et forsøksstoff med sikte på å

framkalle en overfølsomhetstilstand.

Induksjonsperiode: Et tidsrom på minst én uke etter en induksjonseksponering da det kan utvikles en

overfølsomhetstilstand.

Provokasjonseksponering: En eksperimentell eksponering av et tidligere behandlet individ for et

forsøksstoff etter en induksjonsperiode, for å bestemme om individet reagerer med overfølsomhet.
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1.3. Referansestoffer

Den benyttede forsøksteknikkens følsomhet og pålitelighet skal vurderes hver sjette måned ved hjelp

av stoffer som er kjent for å ha milde til moderate hudsensibiliserende egenskaper.

I et korrekt gjennomført forsøk bør det for mildt/moderat sensibiliserende stoffer forventes en

reaksjon på minst 30 % i et forsøk med hjelpestoff og minst 15 % i et forsøk uten hjelpestoff.

Følgende stoffer foretrekkes:

CAS- EINECS- EINECS- Vanlig 

nummer nummer navn navn  

101-86-0 202-983-3 α-heksylkanelaldehyd α-heksylkanelaldehyd  

149-30-4 205-736-8 benzotiazol-2-tiol (2-merk- kaptax 

aptobenzotiazol) 

94-07-7 202-303-5 benzokain norkain  

Under visse omstendigheter kan andre kontrollstoffer som oppfyller kravene ovenfor benyttes,

dersom valget kan begrunnes.

1.4. Prinsipp for forsøksmetoden

Forsøksdyrene eksponeres først for forsøksstoffet ved intradermale injeksjoner og/eller en

epidermisk påføring (induksjonseksponering). Etter en hvileperiode på 10 til 14 dager

(induksjonsperioden), da immunreaksjoner kan utvikles, eksponeres dyrene for en

provokasjonsdose. Omfanget og graden av hudreaksjoner på provokasjonseksponeringen hos

forsøksdyrene sammenlignes med den som er påvist hos kontrolldyrene som har fått placebo-

behandling under induksjonen og deretter utsettes for provokasjonseksponering.

1.5. Beskrivelse av forsøksmetodene

Dersom det anses nødvendig å fjerne forsøksstoffet, bør det gjøres ved hjelp av vann eller et egnet

løsemiddel uten å endre den eksisterende reaksjonen eller påvirke overhuden.

1.5.1. Maksimeringsforsøk på marsvin (GPMT)

1.5.1.1. Forberedelser

Unge, sunne, voksne albinomarsvin akklimatiseres i laboratorieomgivelsene i minst fem dager før

forsøket. Før forsøket fordeles dyrene vilkårlig i behandlingsgrupper og kontrollgrupper. Pels fjernes

ved klipping, barbering eller eventuelt ved kjemisk avbusting, avhengig av den benyttede

forsøksmetode. Det er viktig at huden ikke skades. Dyrene veies før forsøket begynner, og ved

avslutningen.

1.5.1.2. Forsøksvi lkår

1.5.1.2.1. Forsøksdyr

Det benyttes albinomarsvin av vanlige laboratoriestammer.

1.5.1.2.2. Antall og kjønn

Det kan benyttes hanndyr og/eller hunndyr. Dersom det benyttes hunndyr, skal de ikke ha født og

ikke være drektige.

Behandlingsgruppen skal bestå av minst ti dyr og kontrollgruppen av minst fem dyr. Dersom det har

vært benyttet færre enn 20 dyr i behandlingsgruppen og ti i kontrollgruppen, og det ikke er mulig å

fastslå at forsøksstoffet virker sensibiliserende, anbefales det sterkt å foreta forsøk på flere dyr, slik

at det i alt benyttes minst 20 forsøksdyr og minst ti kontrolldyr.
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1.5.1.2.3. Dosenivåer

Den konsentrasjon av forsøksstoffet som benyttes ved hver induksjonseksponering, må tolereres

godt av dyrenes organisme og bør være den høyeste som framkaller mild til moderat hudirritasjon.

Konsentrasjonen som brukes for provokasjonseksponering, bør være den høyeste ikke-irriterende

konsentrasjon. Om nødvendig kan aktuelle konsentrasjoner bestemmes ved hjelp av en

forundersøkelse med to til tre dyr. Det bør vurderes å benytte FCA-behandlede dyr for dette formål.

1.5.1.3. Framgangsmåte

1.5.1.3.1. Induksjon

Dag 0 — behandlet gruppe

Det gis tre par intradermale injeksjoner på 0,1 ml i skulderpartiet, der pelsen er fjernet, med én

injeksjon fra hvert par på hver side av midtlinjen.

Injeksjon 1: en 1:1-blanding (volum/volum) av FCA/vann eller fysiologisk saltløsning

Injeksjon 2: forsøksstoffet i en egnet bærer ved den valgte konsentrasjon

Injeksjon 3: Forsøksstoffet i den valgte konsentrasjon i en 1:1-blanding (volum/volum) av FCA/vann

eller fysiologisk saltløsning

I injeksjon 3 løses vannløselige stoffer i vandig fase før blanding med FCA. Fettløselige eller

uløselige stoffer suspenderes i FCA før blanding med vandig fase. Den endelige konsentrasjonen av

forsøksstoffet skal være lik den som er benyttet for injeksjon 2.

Injeksjon 1 og 2 gis nær hverandre og nærmest mulig hodet, mens injeksjon 3 plasseres mot den

bakre delen av forsøksområdet.

Dag 0 - kontrollgruppe

Det gis tre par intradermale injeksjoner på 0,1 ml på de samme steder som hos forsøksdyrene.

Injeksjon 1: En 1:1-blanding (volum/volum) av FCA/vann eller fysiologisk saltløsning

Injeksjon 2: Ufortynnet bærer

Injeksjon 3: En 50 % løsning (vekt/volum) av bæreren i en 1:1-blanding (volum/volum) av

FCA/vann eller fysiologisk saltløsning.

Dag 5 - 7 — behandlet gruppe og kontrollgruppe

Dersom forsøksstoffet ikke virker hudirriterende, behandles forsøksområdet ca. 24 timer før den

lokale induksjonspåføringen med 0,5 ml 10 % natriumlaurylsulfat i vaselin, for å framkalle lokal

irritasjon.

Dag 6 - 8 — behandlet gruppe

Pelsen fjernes igjen fra forsøksområdet. Et filterpapir (2 x 4 cm) gjennomvætes med forsøksstoffet i

en egnet bærer, påføres forsøksområdet og holdes i kontakt med huden ved hjelp av en tett forbinding

i 48 timer. Valget av bærer skal begrunnes. Faste stoffer pulveriseres fint og inkorporeres i en egnet

bærer; væsker kan eventuelt påføres ufortynnet.

Dag 6 - 8 — kontrollgruppe

Pelsen fjernes igjen fra forsøksområdet. Bare bæreren påføres forsøksområdet som tidligere angitt og

holdes i kontakt med huden ved hjelp av en tett forbinding i 48 timer.

1.5.1.3.2. Provokasjon

Dag 20 - 22 — behandlet gruppe og kontrollgruppe

Pelsen fjernes fra flankene til de behandlede dyrene og kontrolldyrene. En lapp eller en kapsel som

inneholder forsøksstoffet, påføres en av dyrenes flanker, og hvis det er relevant, kan en lapp eller

kapsel som bare inneholder bæreren eventuelt påføres den andre av dyrenes flanker. Lappene holdes

i kontakt med huden ved hjelp av en tett forbinding i 24 timer.
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1.5.1.3.3. Observasjon og gradering: behandlet gruppe og kontrollgruppe

— Cirka 21 timer etter at lappen er fjernet, renses provokasjonsområdet og kortklippes og/eller

barberes om nødvendig

— cirka tre timer senere (cirka 48 timer etter provokasjonspåføringen begynte) observeres og

registreres hudreaksjonen etter skalaen som er gjengitt i tillegget

— cirka 24 timer etter denne observasjon gjøres en ny observasjon (72 timer), som også

registreres.

Blindlesning av forsøks- og kontrolldyrene anbefales.

Dersom det er nødvendig å klargjøre resultatene fra den første provokasjonseksponeringen, kan en

ny provokasjonseksponering vurderes, eventuelt med en ny kontrollgruppe, cirka en uke etter den

første. En ny provokasjonseksponering kan også foretas på den opprinnelige kontrollgruppen.

Alle hudreaksjoner og eventuelle uvanlige reaksjoner, herunder systemiske reaksjoner, på

induksjons- eller provokasjonseksponeringen skal observeres og registreres etter

Magnusson/Kligman-skalaen (se tillegget). Andre framgangsmåter, som histopatologisk

undersøkelse eller måling av hudfoldtykkelse, kan benyttes til avklaring av uklare reaksjoner.

1.5.2. Buehler-forsøk

1.5.2.1. Forberedelser

Unge, sunne, voksne albinomarsvin akklimatiseres i laboratorieomgivelsene i minst fem dager før

forsøket. Før forsøket fordeles dyrene vilkårlig i behandlingsgrupper og forsøksgrupper. Pels fjernes

ved klipping, barbering eller eventuelt ved kjemisk avbusting, avhengig av forsøksmetoden. Det er

viktig at huden ikke skades. Dyrene veies før forsøket begynner, og ved avslutningen.

1.5.2.2. Forsøksvi lkår

1.5.2.2.1. Forsøksdyr

Det benyttes albinomarsvin av vanlige laboratoriestammer.

1.5.2.2.2. Antall og kjønn

Det kan benyttes hanndyr og/eller hunndyr. Dersom det benyttes hunndyr, skal de ikke ha født og

ikke være drektige.

Behandlingsgruppen skal bestå av minst 20 dyr og kontrollgruppen av minst ti dyr.

1.5.2.2.3. Dosenivåer

Den konsentrasjon av forsøksstoffet som benyttes ved hver induksjonseksponering, bør være den

høyeste som framkaller mild men ikke omfattende irritasjon. Konsentrasjonen som brukes for

provokasjonseksponering, bør være den høyeste ikke-irriterende konsentrasjon. Om nødvendig kan

riktige konsentrasjoner bestemmes ved hjelp av en forundersøkelse med to til tre dyr.

For vannløselige forsøksmaterialer kan det benyttes vann eller en fortynnet ikke-irriterende løsning

av et overflateaktivt stoff som bærer. For andre forsøksstoffer foretrekkes en blanding med 80 %

etanol/vann for induksjon og aceton for provokasjon.

1.5.2.3. Framgangsmåte

1.5.2.3.1. Induksjon

Dag 0 — behandlet gruppe

Pelsen fjernes (kortklippes) på én av flankene. Kompressen som benyttes til å gjennomføre forsøket

skal være gjennomvætet med forsøksstoffet i en egnet bærer (valget av bærer skal begrunnes;

forsøksstoffer i væskeform kan eventuelt påføres ufortynnet). Kompressen påføres forsøksområdet

og holdes i kontakt med huden ved hjelp av en tett forbinding eller en kapsel og en egnet forbinding

i seks timer.

Systemet må være tett. Et rundt eller firkantet stykke bomullsvatt er egnet og kan være ca. 4-6 cm2.

For å sikre okklusjon bør dyrenes bevegelsesfrihet begrenses med egnede midler. Dersom bandasje

benyttes, kan ytterligere eksponering være nødvendig.
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Dag 0 — kontrollgruppe

Pelsen fjernes (kortklippes) på én av flankene. Bare bæreren påføres på samme måte som for de

behandlede dyrene. Kompressen som brukes til å gjennomføre forsøket holdes i kontakt med huden

ved hjelp av en tett forbinding eller en kapsel og en egnet forbinding i seks timer. Dersom det kan

påvises at en placebo-behandlet kontrollgruppe ikke er nødvendig, kan en ubehandlet kontrollgruppe

benyttes.

Dag 6 - 8 og 13 - 15 — behandlet gruppe og kontrollgruppe

Samme påføring som beskrevet for dag 0 foretas på det samme forsøksområdet (om nødvendig med

pels fjernet) på samme flanke på dag 6 - 8 og igjen på dag 13 - 15.

1.5.2.3.2. Provokasjon

Dag 27 - 29 — behandlet gruppe og kontrollgruppe

Pelsen fjernes (kortklippes) fra den ubehandlede flanken til forsøksdyr og kontrolldyr. En tettsittende

klut eller kapsel med en passende mengde forsøksstoff i maksimal ikke-irriterende konsentrasjon

festes bakerst på den ubehandlede flanken til forsøksdyrene og kontrolldyrene.

Dersom det er relevant, kan en tettsittende kompress eller kapsel med bare bæreren påføres bakerst

på den ubehandlede flanken til forsøksdyr og kontrolldyr. Kompressene eller kapslene holdes i

kontakt med huden ved hjelp av en egnet forbinding i seks timer.

1.5.2.3.3. Observasjon og gradering

— Cirka 21 timer etter at kompressen er fjernet, fjernes pelsen fra forsøksområdet

— cirka tre timer senere (cirka 30 timer etter at provokasjonseksponeringen startet) observeres og

registreres hudreaksjonen etter skalaen som er gjengitt i tillegget

— cirka 24 timer etter 30-timersobservasjonen (cirka 54 timer etter provokasjonseksponeringen)

observeres og registreres hudreaksjonen på nytt.

Blindlesning av forsøks- og kontrolldyrene anbefales.

Dersom det er nødvendig å klargjøre resultatene fra den første provokasjonseksponeringen, kan en

ny provokasjonseksponering vurderes, eventuelt med en ny kontrollgruppe, cirka en uke etter den

første eksponeringen. Den nye provokasjonseksponeringen kan også foretas på den opprinnelige

kontrollgruppen.

Alle hudreaksjoner og eventuelle uvanlige reaksjoner, herunder systemiske reaksjoner, på induksjons

eller provokasjonseksponeringen skal observeres og registreres etter Magnusson/Kligman-skalaen

(se tillegget). Andre framgangsmåter, som histopatologisk undersøkelse eller måling av

hudfoldtykkelse, kan benyttes til avklaring av uklare reaksjoner.

2. DATA (GPMT OG BUEHLER)

Alle resultater skal oppsummeres i tabellform, som for hvert dyr viser hudreaksjonene ved hver

observasjon.

3. RAPPORTERING (GPMT OG BUEHLER)

Dersom et kartleggingsforsøk foretas før marsvinforsøket, må det sammen med resultatene oppnådd

med forsøksstoffet og referansestoffene gis en beskrivelse av eller henvisning til forsøket (f.eks.

lokalt lymfeknuteforsøk (LLNA), ørehevelsesforsøk på mus (MEST)), herunder nærmere

opplysninger om framgangsmåten.
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Forsøksrapport (GPMT og Buehler-forsøk)

Forsøksrapporten skal om mulig inneholde følgende opplysninger:

Forsøksdyr:

— benyttet marsvinstamme,

— dyrenes antall, alder og kjønn,

— dyrenes opprinnelse, miljø, fôr osv.,

— hvert enkelt dyrs vekt ved forsøkets begynnelse.

Forsøksvilkår:

— metode for forberedelse av påføringssted,

— opplysninger om lappematerialer som er benyttet og påføringsmetode,

— resultater av forundersøkelsen med konklusjoner om induksjons- og

provokasjonskonsentrasjonene som skal benyttes i forsøket,

— opplysninger om tilberedning, påføring og fjerning av forsøksstoffet,

— begrunnelse for valg av bærer,

— konsentrasjoner av den bærer og det forsøksstoff som er brukt til induksjons- og

provokasjonseksponering, og samlet mengde stoff som er anvendt til induksjon og

provokasjon.

Resultater:

— oppsummering av resultatene av den siste følsomhets- og pålitelighetskontrollen (se nr. 1.3),

herunder opplysninger om benyttet stoff, konsentrasjon og bærer,

— alle observasjoner foretatt for hvert enkelt dyr, herunder graderinger,

— beskrivelse av de observerte virkningenes art og styrke,

— eventuelle histopatologiske funn.

Diskusjon av resultatene

Konklusjoner

4. HENVISNINGER

Denne metoden tilsvarer TG 406 fra OECD.



Tillegg

TABELL:

Magnusson/Kligmans skala for gradering av reaksjonene på provokasjonseksponering

0 = ingen synlig endring,

1 = lett eller flekkvis rødme,

2 = moderat og sammenhengende rødme,

3 = intens rødme og hevelse.»
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VEDLEGG IV D

«B.7 TOKSISITET (ORAL) VED GJENTATT DOSE (28 DAGER)

1. METODE

1.1. Innledning

Se den generelle innledningen til del B.

1.2. Definisjoner

Se den generelle innledningen til del B.

1.3. Prinsipp for forsøksmetoden

Forsøksstoffet tilføres oralt daglig i graderte doser til flere grupper av forsøksdyr, idet det gis ett

dosenivå per gruppe i 28 dager. Under tilføringsperioden observeres dyrene nøye hver dag for tegn

på toksisitet. Dyr som dør eller avlives under forsøket, kontrolleres post mortem, og de overlevende

dyrene avlives og kontrolleres post mortem ved avslutningen av forsøket.

Denne metoden legger mer vekt på nevrologiske virkninger som et spesifikt endepunkt, og behovet

for omhyggelige kliniske observasjoner av dyrene understrekes, slik at det utledes så mye

informasjon som mulig. Metoden bør bidra til identifisering av kjemikalier med nevrotoksisk

potensial, som kan kreve ytterligere grundige undersøkelser av dette aspektet. Dessuten kan metoden

gi en indikasjon på immunologiske virkninger og på stoffets toksisitet for kjønnsorganene.

1.4. Beskrivelse av forsøksmetoden

1.4.1. Forberedelser

Unge, sunne, voksne dyr fordeles dyrene vilkårlig på gruppene for behandlede dyr og kontrolldyr.

Burene bør plasseres slik at mulige virkninger som følge av burenes plassering minimeres. Dyrene

merkes individuelt og holdes i sine bur i minst fem dager før forsøket begynner, slik at de venner seg

til laboratorieomgivelsene.

Forsøksstoffet tilføres med magesonde, i fôret eller i drikkevannet. Metoden for oral tilføring

avhenger av formålet med forsøket og stoffets fysiske/kjemiske egenskaper.

Om nødvendig oppløses eller suspenderes forsøksstoffet i en egnet bærer. Det anbefales at det om

mulig hver gang benyttes vandig løsning/suspensjon først, og dersom dette ikke er mulig, en

løsning/emulsjon i olje (f.eks. maisolje) og som tredje alternativ oppløsning i andre bærere. For ikke-

vandige bærere må bærerens toksikologiske kjennetegn være kjent. Forsøksstoffets stabilitet i

bæreren bør bestemmes.

1.4.2. Forsøksvilkår

1.4.2.1. Forsøksdyr

Rotter er de foretrukne forsøksdyr, men andre gnagerarter også kan benyttes. Det benyttes unge,

sunne, voksne individer av alminnelige stammer av laboratoriedyr. Hunndyr skal ikke ha født og skal

ikke være drektige. Doseringen bør påbegynnes snarest mulig etter avvenning og i alle tilfeller før

dyrene er ni uker gamle.

Ved begynnelsen av undersøkelsen skal variasjonen i dyrenes vekt være minimal og ikke overstige

± 20 % i forhold til gjennomsnittsvekten for hvert kjønn.

Dersom en undersøkelse med gjentatt dose foretas som en forundersøkelse til en

langtidsundersøkelse, bør det fortrinnsvis benyttes dyr av samme stamme og opprinnelse i begge

undersøkelsene.

1.4.2.2. Antal l  og kjønn

Minst ti dyr (fem hunner og fem hanner) benyttes for hvert dosenivå. Dersom det planlegges å avlive

dyr underveis i forsøket, bør antallet økes med det antall dyr som planlegges avlivet før

undersøkelsen avsluttes.



11.10.2001 Nr. 51/299EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Dessuten kan en ekstragruppe på ti dyr (fem dyr av hvert kjønn) behandles med høyeste dose i 28

dager og observeres i et tidsrom på 14 dager etter forsøket for reversible, varige eller forsinkede

toksiske virkninger. Det benyttes også en ekstragruppe på ti kontrolldyr (fem av hvert kjønn).

1.4.2.3. Dosenivåer

Vanligvis benyttes minst tre forsøksgrupper og én kontrollgruppe. Bortsett fra behandlingen med

forsøksstoffet bør dyrene i kontrollgruppen behandles på samme måte som dyrene i forsøksgruppen.

Dersom en bærer benyttes ved tilføring av forsøksstoffet, bør kontrollgruppen tilføres samme bærer

i høyeste anvendte volum.

Dersom det ut fra vurderingen av andre data ikke forventes virkninger ved en dose på 1 000 mg/kg

kroppsvekt per dag, kan det foretas et grenseforsøk. Dersom ingen relevante data er tilgjengelige, kan

det foretas en undersøkelse innen doseintervallet som bidrag til å bestemme hvilke doser som skal

benyttes.

Ved valg av dose skal alle tilgjengelige data om forsøksstoffets eller beslektede stoffers toksisitet og

(toksiko)kinetikk tas i betraktning. Høyeste dosenivå bør velges med sikte på framkalle toksiske

virkninger, men ikke dødelighet eller alvorlig lidelse. Deretter velges en fallende rekke av dosenivåer

med sikte på å påvise eventuelle doserelaterte reaksjoner og dose uten observert skadevirkning ved

laveste dosenivå (NOAEL). Det optimale intervall mellom to doser er ofte en faktor på 2 - 4, og en

fjerde forsøksgruppe er ofte å foretrekke framfor bruk av svært store intervaller (f.eks. en faktor på

over 10) mellom to doser.

For stoffer som tilføres gjennom fôret eller drikkevannet, er det viktig å sikre at mengdene av det

tilførte forsøksstoffet ikke påvirker den normale ernærings- eller væskebalansen. Dersom stoffet

tilføres gjennom fôret, kan det benyttes enten en konstant konsentrasjon i fôret (ppm) eller et

konstant dosenivå i forhold til dyrets kroppsvekt; alternativet som benyttes, må angis. Dersom stoffet

tilføres gjennom magesonde, bør dette skje på samme tidspunkt hver dag, og dosene justeres om

nødvendig så dosenivået er konstant i forhold til dyrets kroppsvekt.

Dersom en undersøkelse med gjentatt oralt tilført dose foretas som en forundersøkelse til en

langtidsundersøkelse, bør fôret være det samme i begge undersøkelsene.

1.4.2.4. Grenseforsøk

Dersom et forsøk gjennomført med et dosenivå på minst 1 000 mg/kg kroppsvekt per dag eller, for

tilføring gjennom fôr eller drikkevann, en tilsvarende konsentrasjon i fôret eller drikkevannet (i

forhold til kroppsvekten) etter framgangsmåten beskrevet i denne metoden ikke medfører noen

observerbare toksiske virkninger, og dersom toksisitet ikke kan forventes ut fra data fra strukturelt

beslektede stoffer, kan det anses unødvendig å foreta en full undersøkelse med bruk av tre

dosenivåer. I et slikt tilfelle er et begrenset forsøk berettiget, med mindre eksponeringsvirkninger hos

mennesker viser at det er behov for å benytte et høyere dosenivå.

1.4.2.5. Observasjonsperioden skal vare i 28 dager. Dyrene i en ekstragruppe bestemt for

tilleggsobservasjoner skal observeres uten noen behandling i minst nye 14 dager for å påvise

forsinket forekomst av eller vedvarende eller ikke-varige toksiske virkninger.

1.4.3. Framgangsmåte

Dyrene tilføres forsøksstoffet daglig sju dager i uken i 28 dager. Eventuell bruk av fem dagers

dosering av stoffet per uke skal begrunnes. Dersom forsøksstoffet tilføres gjennom en sonde, skal

dette gis dyret i én enkelt dose gjennom en magesonde eller en egnet intubasjonskanyle. Maksimalt

væskevolum som kan tilføres på én gang, avhenger av forsøksdyrets størrelse. Volumet bør ikke

overstige 1 ml/100 g kroppsvekt, unntatt for vandige løsninger, der 2 ml/100 g kroppsvekt kan

brukes. Unntatt for irriterende eller etsende stoffer, der høyere konsentrasjoner vil medføre sterkere

virkninger, bør variasjonen i forsøksvolum minimeres ved en justering av konsentrasjonen slik at det

sikres et konstant volum uansett dosenivå.

1.4.3.1. Generel le  observasjoner

Det foretas generelle kliniske observasjoner minst én gang om dagen, fortrinnsvis på samme tid(er)

hver dag og ut fra hensynet til når de forventede virkningene etter doseringen er sterkest. Dyrenes

helsetilstand registreres. Alle dyr observeres minst to ganger daglig for sykelighet og dødelighet.

Døende dyr og dyr som viser tegn på alvorlig smerte eller lidelse, fjernes umiddelbart når dette

observeres, avlives humant og kontrolleres post mortem.
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(1) For et visst antall analyser i serum og plasma, særlig for glukose, skal dyrene helst ha fastet natten over. Hovedårsaken til dette er at den økte
variasjonen i resultatene som fravær av faste uvilkårlig medfører, vil kunne skjule mindre uttalte virkninger og gjøre tolkningen vanskeligere. På den
annen side kan imidlertid fasting natten over innvirke på dyrets normale stoffskifte og kan, særlig i forbindelse med ernæringsundersøkelser, forstyrre
den daglige eksponeringen for forsøksstoffet. Dersom fasting natten over benyttes, bør de klinisk-biokjemiske analysene foretas etter de funksjonelle
observasjonene i undersøkelsens fjerde uke.

Én gang før første eksponering (med sikte på sammenligninger for det enkelte individ) og deretter

minst én gang i uken foretas detaljerte kliniske observasjoner av samtlige dyr. Disse observasjonene

bør foretas utenfor dyrenes egne bur i en standardinnhegning, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver

gang. De bør registreres omhyggelig, fortrinnsvis ved hjelp av en rangeringsskala som er eksplisitt

bestemt av forsøkslaboratoriet. Det bør tilstrebes minimal variasjon i forsøksvilkårene, og

observasjonene bør fortrinnsvis foretas av observatører som ikke har kjennskap til behandlingen.

Observasjonene bør omfatte, men ikke begrenses til, endringer i hud, pels, øyne, slimhinner,

forekomst av sekresjoner og ekskresjoner og autonom aktivitet (f.eks. tåreflod, strittende hårlag,

pupillstørrelse, uvanlige pustemønstre). Endringer i gange, holdning og reaksjoner på håndtering

samt forekomst av kloniske eller toniske bevegelser, stereotyper (f.eks. overdreven pleie, gjentatte

sirkelbevegelser) eller merkelig atferd (f.eks. selvlemlesting, baklengs gange) registreres også.

I fjerde eksponeringsuke vurderes reaktiviteten overfor sensoriske stimuli av forskjellig art (f.eks.

auditive, visuelle og proprioseptive stimuli), gripestyrke og motorisk aktivitet. Litteraturen

inneholder ytterligere opplysninger om de metoder som kan benyttes (se den generelle innledningen

til del B).

Funksjonelle observasjoner foretatt i fjerde eksponeringsuke kan utelates dersom undersøkelsen

foretas som en forundersøkelse til en etterfølgende undersøkelse av subkronisk toksisitet (90 dagers).

I så fall inkluderes de funksjonelle observasjonene i den oppfølgende undersøkelsen. På den annen

side kan tilgjengeligheten av data fra funksjonelle observasjoner foretatt under undersøkelsen med

gjentatt dose lette valget av dosenivåer for en senere subkronisk undersøkelse.

I unntakstilfeller kan funksjonelle observasjoner dessuten utelates for grupper som ellers viser tegn

på toksisitet i en grad som i betydelig grad ville innvirke på resultatene av den funksjonelle

undersøkelsen.

1.4.3.2. Kroppsvekt  og inntak av fôr /vann

Alle dyr skal veies minst én gang i uken. Inntak av fôr og vann måles minst én gang i uken. Dersom

forsøksstoffet tilføres gjennom drikkevannet, måles også vanninntaket minst én gang i uken.

1.4.3.3. Hematologi

Følgende hematologiske undersøkelser foretas ved slutten av forsøksperioden: hematokrit,

hemoglobinkonsentrasjon, telling av røde blodlegemer, samlet og differensiell telling av hvite

blodlegemer, telling av blodplater og måling av blodets koaguleringsevne/-tid.

Det tas blodprøver fra et fastsatt sted umiddelbart før eller i forbindelse med avlivningen av dyrene,

og prøvene oppbevares under egnede forhold.

1.4.3.4. Klinisk biokjemi

Klinisk-biokjemiske analyser med sikte på å undersøke viktige toksiske virkninger i vev, spesielt i

nyrer og lever, foretas på blodprøver tatt fra alle dyr like før eller i forbindelse med avlivningen av

dyrene (unntatt for dyr som er funnet døende eller avlivet under forsøket). Det anbefales at dyrene

faster over natten før blodprøvene tas(1). Undersøkelser av plasma eller serum skal omfatte natrium,

kalium, glukose, totalt kolesterol, urea, kreatinin, totalt protein og albumin, minst to enzymer hvis

forekomst kan være tegn på hepatocellulære virkninger (for eksempel alanin aminotransferase,

aspartat aminotransferase, alkalisk fosfat, gamma glutamyl transpeptidase og sorbitol

dehydrogenase). Bestemmelser av andre enzymer (av hepatisk eller annen opprinnelse) og gallesyrer

kan under visse omstendigheter gi nyttige opplysninger.
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Eventuelt kan følgende urinanalyser foretas i løpet av forsøkets siste uke, idet tidsavhengige

urinprøver benyttes: Utseende, volum, osmolalitet eller spesifikk tetthet, pH, protein, glukose eller

blod/blodceller.

Dessuten bør det vurderes å gjennomføre undersøkelser av serummarkører for generelle vevsskader.

Andre analyser som bør foretas dersom forsøksstoffets kjente egenskaper kan eller forventes å kunne

påvirke beslektede stoffskifteprofiler, omfatter kalsium, fosfat, triglycerider ved faste, bestemte

hormoner, methemoglobin og kolinesterase. Disse undersøkes for stoffer i bestemte stoffgrupper

eller fra tilfelle til tilfelle.

Det er i det hele tatt behov for en fleksibel framgangsmåte, avhengig av benyttet art og de observerte

og/eller forventede virkninger med et bestemt stoff.

Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig med tidligere mottatte historiske basisdata, bør det vurderes

å bestemme hematologiske og klinisk-biokjemiske variabler før doseringen begynner.

1.4.3.5. Kontrol l  post  mortem

Alle forsøksdyrene skal gjennomgå en fullstendig kontroll post mortem, som skal omfatte en

omhyggelig undersøkelse av den eksterne kroppsoverflaten, alle kroppsåpninger samt kranie-,

toraks- og bukhulen og innholdet i disse. Lever, nyrer, binyrer, testikler, bitestikler, brissel, milt,

hjerne og hjerte befris for alt vedhengende vev og veies våte så raskt som mulig etter disseksjonen

for å unngå uttørring.

Følgende vev skal oppbevares i det best egnede fikseringsmedium etter vevstype og fastsatte senere

histopatologiske undersøkelser: Alle organer og vev med store lesjoner, hjerne (representative

regioner: cerebrum, cerebellum og pons), ryggmarg, magesekk, tykktarm og tynntarm (herunder

Peyerpletter), lever, nyrer, binyrer, milt, hjerte, brissel, skjoldbruskkjertel, spiserør og lunger

(konservert ved oppumping med fikseringsmedium, deretter nedsenkning), kjønnskjertler,

sekundære kjønnsorganer (f.eks. uterus, prostata), urinblære, lymfeknuter (om mulig én lymfeknute

som har vært i berøring med inntaksveien, og en annen langt fra inntaksveien, slik at systemiske

virkninger kan dekkes), perifere nerver (isjias- eller tibialnerven), fortrinnsvis nær muskelen, og en

del av beinmargen (eller eventuelt et nypreparert beinmargsaspirat). De kliniske og øvrige funn kan

avdekke et behov for å undersøke ytterligere vev. Også organer som ut fra forsøksstoffets kjente

egenskaper kan antas å være målorganer, bør konserveres.

1.4.3.6. Histopatologisk undersøkelse

Full histopatologisk undersøkelse skal foretas på konserverte organer og vev fra alle dyr i

kontrollgruppen og i gruppen behandlet med den høyeste dosen. Disse undersøkelsene utvides til alle

andre grupper eksponert for lavere doser dersom endringer knyttet til forsøksstoffet observeres i

gruppen behandlet med den høyeste dosen.

Alle store lesjoner skal undersøkes.

Dersom en ekstragruppe benyttes, foretas en histopatologisk undersøkelse av de vev og organer der

det observeres virkninger i de behandlede grupper.

2. DATA

Data skal dokumenteres for hvert enkelt dyr. Utover dette oppsummeres dataene i tabellform som for

hver forsøksgruppe viser antall dyr ved begynnelsen og avslutningen av forsøket, antall dyr funnet

døde under forsøket eller avlivet av humane årsaker, tidspunkt for død eller avlivning, antall som

viser tegn på toksisitet, beskrivelse av de observerte tegn på toksisitet, herunder tidspunkt da de

toksiske virkninger viste seg, deres varighet og grad, antall dyr med lesjoner og hvor prosentdelen

av dyr med de ulike lesjonene.

Dersom det er mulig evalueres de numeriske resultater etter en egnet og alminnelig anerkjent

statistisk metode. Den statistiske metoden skal velges i forbindelse med utformingen av forsøket.
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3. RAPPORTERING

Forsøksrapport

Forsøksrapporten skal om mulig inneholde følgende opplysninger:

Forsøksdyr:

— benyttet art/stamme,

— dyrenes antall, alder og kjønn,

— dyrenes opprinnelse, bovilkår, fôr osv.,

— hvert enkelt dyrs vekt ved forsøkets begynnelse, og deretter med ukentlige mellomrom og ved

slutten av forsøket.

Forsøksvilkår:

— begrunnelse for valg av bærer, med mindre det er vann,

— begrunnelse for valg av dosenivå,

— opplysninger om forsøksstoffets sammensetning/tilberedning, oppnådd konsentrasjon og

preparatets stabilitet og homogenitet,

— opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet,

— omregning av forsøksstoffets konsentrasjon (ppm) i fôr/drikkevann til faktisk dose (mg/kg

kroppsvekt per dag), hvis relevant,

— nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet.

Resultater:

— kroppsvekt/endringer i kroppsvekt,

— fôrinntak og eventuelt vanninntak,

— opplysninger om toksiske reaksjoner etter kjønn og dosenivå, herunder tegn på toksisitet,

— de kliniske observasjoners art, grad og varighet (med opplysninger om reversibilitet),

— vurdering av sensorisk aktivitet, gripestyrke og motorisk aktivitet,

— hematologiske forsøk med relevante referanseverdier,

— klinisk-biokjemiske forsøk med relevante referanseverdier,

— kroppsvekt ved avlivning og vekten til organer,

— resultater fra post mortem-kontroll,

— detaljert beskrivelse av alle histopatologiske funn,

— absorpsjonsdata, hvis tilgjengelige,

— statistisk behandling av resultatene, dersom det er relevant.

Diskusjon av resultatene

Konklusjoner

4. HENVISNINGER

Denne metoden tilsvarer TG 407 fra OECD.»
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VEDLEGG IV E

«B.37 FORSINKET NEVROTOKSISITET FOR ORGANISKE FOSFORFORBINDELSER ETTER
AKUTT EKSPONERING

1. METODE

1.1. Innledning

Ved vurdering og evaluering av stoffers toksiske virkninger er det viktig å undersøke visse

stoffgruppers potensial for å framkalle bestemte typer nevrotoksisitet som muligens ikke kan påvises

i andre toksisitetsundersøkelser. Visse organiske fosforforbindelser har vist seg å forårsake forsinket

nevrotoksisitet og bør undersøkes etter denne metoden.

Det kan benyttes in vitro-kartleggingsforsøk for å identifisere stoffer som kan forårsake forsinket

polynevropati; negative resultater av in vitro-undersøkelser beviser imidlertid ikke at forsøksstoffet

ikke er nevrotoksisk.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2. Definisjoner

Organiske fosforforbindelser omfatter uladede organofosforestere, tioestere eller anhydrider av

organofosforsyrer, organofosfonsyrer og organofosforamidsyrer eller tilsvarende fosfortiosyrer,

fosfontiosyrer og fosfortioamidsyrer, eller andre stoffer som kan forårsake den forsinkede

nevrotoksisitet som til tider forekommer i denne stoffgruppen.

Forsinket nevrotoksisitet er et syndrom forbundet med langvarig, forsinket forekomst av ataksi, distal

aksonopati i ryggmargen og perifere nerver og hemming og aldring av NTE (Neuropathy Target

Esterase) i nervevev.

1.3. Referansestoffer

Et referansestoff kan undersøkes med en positiv kontrollgruppe som middel til å påvise at den

undersøkte artens reaksjon ikke har endret seg vesentlig under forsøksvilkårene.

Et eksempel på et mye brukt nevrotoksisk stoff er tri-o-tolylfosfat (CAS-nr. 78-30-8, 

EINECS-nr. 201-103-5, CAS-nomenklatur: fosforsyre, tris(2-metylfenyl)ester), også kjent som tris-

o-kresylfosfat.

1.4. Prinsipp for forsøksmetoden

Forsøksstoffet tilføres oralt i én enkelt dose til tamhøns som om nødvendig har vært beskyttet mot

akutt kolinerge virkninger. Dyrene observeres i 21 dager for unormal atferd, ataksi og lammelse.

Biokjemiske målinger, særlig NTE-hemming (Neuropathy Target Esterase Inhibition), foretas på

tilfeldig utvalgte høns fra hver gruppe, normalt 24 og 48 timer etter doseringen. 21 dager etter

eksponeringen avlives resten av hønsene, og histopatologisk undersøkelse av utvalgt nervevev

foretas.

1.5. Beskrivelse av forsøksmetoden

1.5.1. Forberedelser

Unge, sunne, voksne høns som er frie for forstyrrende virussykdommer og medisinering og

avvikende gange, utvelges vilkårlig, fordeles i forsøks- og kontrollgrupper og tilvennes

laboratorieforholdene i minst fem dager før forsøket begynner.

Det benyttes bur eller innhegninger som er store nok til at hønsene kan bevege seg fritt og deres

gange observeres uhindret.

Forsøksstoffet bør normalt tilføres oralt ved tvangsfôring, med gelatinkapsler eller en tilsvarende

metode. Væsker kan tilføres ufortynnet eller løst i en egnet bærer, f.eks. maisolje; faste stoffer bør

om mulig gis i løst form, siden store doser faste stoffer i gelatinkapsler ikke alltid absorberes

effektivt. For ikke-vandige bærere skal bærerens toksiske kjennetegn være kjent; i motsatt tilfelle

bestemmes de før forsøket starter.
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1.5.2. Forsøksvilkår

1.5.2.1. Forsøksdyr

Unge, voksne verpehøns (Gallus gallus domesticus), 8 til 12 måneder gamle, anbefales. Raser og

stammer av standardstørrelse bør benyttes, og hønsene bør normalt være oppdrettet under forhold

som tillot fri bevegelse.

1.5.2.2. Antal l  og kjønn

I tillegg til forsøksgruppen bør det benyttes både en gruppe til kontroll av bærer og en positiv

kontrollgruppe. Bærerkontrollgruppen behandles på samme måte som forsøksgruppen, med unntak

av tilføring av forsøksstoffet.

Det benyttes tilstrekkelig mange høns i hver gruppe til at minst seks fugler kan avlives for biokjemisk

bestemmelse (tre på hvert av to valgte tidspunkter) og seks kan overleve den 21 dager lange

observasjonsperioden for patologisk undersøkelse.

Den positive kontrollgruppen kan undersøkes samtidig eller kan være en nylig historisk

kontrollgruppe. Gruppen bør inneholde minst seks høns, behandlet med et kjent nevrotoksisk stoff

med forsinket virkning, tre høns for biokjemisk undersøkelse og tre for patologisk undersøkelse.

Regelmessig ajourføring av tidligere mottatte historiske data anbefales. Det bør utarbeides nye

positive kontrolldata når et vesentlig element (f.eks. stamme, fôr, laboratoriemiljø) for

gjennomføringen av forsøket er blitt endret av laboratoriet som foretar forsøket.

1.5.2.3. Dosenivåer

Det gjennomføres en forundersøkelse med et passende antall høns og dosenivågrupper med sikte på

å fastsette det dosenivå som skal benyttes for hovedundersøkelsen. En viss dødelighet er vanligvis

nødvendig i denne forundersøkelsen. For å forhindre død som følge av akutt kolinerge virkninger kan

imidlertid atropin eller et annet beskyttende middel som man vet ikke har noen innvirkning på

forsinkede nevrotoksiske reaksjoner, benyttes. En rekke forsøksmetoder kan benyttes til å beregne

maksimal ikke-dødelig dose av forsøksstoffene (se metode B.1 b). Historiske data fra undersøkelser

av høns eller andre toksikologiske opplysninger kan også være nyttige ved bestemmelse av dose.

Dosenivået som benyttes i hovedundersøkelsen bør være så høyt som mulig, idet det tas hensyn til

resultatene av forundersøkelsen for valg av dose og den øvre grense på 2 000 mg/kg kroppsvekt.

Eventuell dødelighet som måtte forekomme, må ikke forhindre at tilstrekkelig mange dyr overlever

for den biokjemiske (seks) og histologiske (seks) undersøkelsen etter 21 dager. Atropin eller et annet

beskyttende middel som man vet ikke har noen innvirkning på forsinkede nevrotoksiske reaksjoner,

bør benyttes for å forhindre død som følge av akutt kolinerge virkninger.

1.5.2.4. Grenseforsøk

Dersom et forsøk foretas etter framgangsmåten beskrevet her med et dosenivå på minst 2 000 mg/kg

kroppsvekt per dag uten at det framkaller observerbare toksiske virkninger, og dersom toksisitet ikke

kan forventes ut fra data om strukturelt beslektede stoffer, kan en undersøkelse med en høyere dose

betraktes som unødvendig. Grenseforsøket får anvendelse med mindre eksponering av mennesker

viser et behov for å benytte et høyere dosenivå.

1.5.2.5. Obervasjonsperiode

Observasjonsperioden varer i 21 dager.

1.5.3. Framgangsmåte

Etter tilføring av et beskyttende stoff for å forhindre død som følge av akutt kolinerge virkninger

tilføres forsøksstoffet i én enkelt dose.

1.5.3.1. Generel le  observasjoner

Observasjonen må starte umiddelbart etter eksponeringen. Alle høns observeres omhyggelig flere

ganger i løpet av de første to dagene, og deretter minst daglig i 21 dager eller til fastsatt avlivning.

Alle tegn på toksisitet registreres, herunder tidspunktet da unormal atferd viste seg og dens type, grad

og varighet. Ataksi måles etter en tallskala med minst fire nivåer, og lammelse registreres. Høns som

er utvalgt for patologisk undersøkelse, tas ut av burene minst to ganger i uken og tvinges til motorisk

aktivitet, for eksempel stigeklatring, for å lette observasjonen av små tegn på toksisitet. Døende dyr

og dyr med alvorlig lidelse eller smerte fjernes umiddelbart fra forsøket, avlives humant og

kontrolleres post mortem.
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1.5.3.2. Kroppsvekt

Alle høns veies like før forsøksstoffet tilføres og deretter minst ukentlig.

1.5.3.3. Biokjemisk undersøkelse

Seks vilkårlig valgte høns fra hver av forsøksgruppene og bærerkontrollgruppene og tre høns fra den

positive kontrollgruppen (dersom denne gruppen undersøkes på samme tid) avlives få dager etter

doseringen, og hjernen og den lumbale ryggmarg prepareres og undersøkes for NTE-hemming.

Dessuten kan det være nyttig å preparere og undersøke isjiasnervevevet for NTE-hemming. Normalt

avlives tre fugler i kontrollgruppen og hver av forsøksgruppene etter 24 timer og tre etter 48 timer,

mens tre høns i den positive kontrollgruppen avlives etter 24 timer. Dersom observasjon av kliniske

tegn på forgiftning (dette kan ofte vurderes ved observasjon på tidspunktet da kolinerge symptomer

viser seg) indikerer at det toksiske stoffet utskilles svært langsomt, kan det være bedre å ta vev fra

tre fugler på hvert av to andre tidspunkter mellom 24 og senest 72 timer etter tilførselen.

Dersom det anses hensiktsmessig, kan det også foretas analyser av acetylkolinesterase (AchE) på

prøvene. Imidlertid kan spontan reaktivering av acetylkolinesterase forekomme in vivo, som kan føre

til at stoffets styrke som en AchE-hemmer undervurderes.

1.5.3.4. Kontrol l  post  mortem

Kontroll post mortem av alle forsøksdyrene (avlivet som fastsatt eller fordi de var døende) skal

omfatte observasjon av hjernens og ryggmargens utseende.

1.5.3.5. Histopatologisk undersøkelse

Nervevev fra dyr som overlever observasjonsperioden og som ikke benyttes til biokjemiske

undersøkelser, skal gjennomgå en mikroskopundersøkelse. Vevet fikseres in situ ved hjelp av

perfusjonsteknikker. Snittene bør omfatte cerebellum (lengdesnitt langs midtlinjen), medulla

oblongata, ryggmarg og perifere nerver. Ryggmargssnitt tas fra den øvre cervikale delen, midt i

brysthulen og i det lumbosakrale området. Det tas snitt fra det distale området av tibialnerven og dens

forgreninger til Musculus gastrocnemius og av isjiasnerven. Snittene farges med hensiktsmessige

myelin- og aksonspesifikke farger.

2. DATA

Dersom resultatene for de valgte endepunktene i denne metoden (biokjemi, histopatologi og

observasjon av atferd) er negative, kreves normalt ingen ytterligere undersøkelser for forsinket

nevrotoksisitet. Ved tvetydige eller uklare resultater for endepunktene kan ytterligere undersøkelser

være nødvendige.

Data skal angis for hvert enkelt dyr. Utover dette oppsummeres dataene i tabellform som for hver

forsøksgruppe viser antall dyr ved begynnelsen av forsøket, antall dyr med skader, atferdsmessige

eller biokjemiske virkninger, disse skadenes eller virkningenes type og grad og prosentdelen av dyr

med hver enkelt type og grad av skade eller virkning.

Resultatene av denne undersøkelsen bør vurderes med hensyn til forekomst, grad og korrelasjon av

atferdsmessige, biokjemiske og histopatologiske virkninger og eventuelle andre observerte

virkninger i de behandlede gruppene og kontrollgruppene.

Numeriske resultater evalueres etter egnede og anerkjente statistiske metoder. De statistiske

metodene skal velges ved utformingen av undersøkelsen.
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3. RAPPORTERING

Forsøksrapport

Forsøksrapporten skal om mulig inneholde følgende opplysninger:

Forsøksdyr:

— benyttet stamme,

— dyrenes antall og alder,

— dyrenes opprinnelse, bovilkår osv.,

— hvert enkelt dyrs vekt ved forsøkets begynnelse.

Forsøksvilkår:

— nærmere opplysninger om forsøksstoffets tilberedning, stabilitet og eventuelt homogenitet,

— begrunnelse for valg av bærer,

— nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet,

— nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet,

— begrunnelse for valg av dosenivå,

— angivelse av hvilke doser som er gitt, herunder opplysninger om bærer, volum og fysisk form

til det tilførte stoffet,

— opplysninger om identiteten til et eventuelt beskyttende middel, og nærmere opplysninger om

tilførselen.

Resultater:

— kroppsvekt,

— data om toksiske reaksjoner etter gruppe, herunder dødelighet,

— de observerte kliniske virkningers art, grad og varighet (med opplysninger om reversibilitet),

— detaljert beskrivelse av alle biokjemiske metoder og resultatene,

— funn fra post mortem-kontrollen,

— detaljert beskrivelse av alle histopatologiske funn,

— statistisk behandling av resultatene, hvis relevant.

Diskusjon av resultatene

Konklusjoner

4. HENVISNINGER

Denne metoden tilsvarer TG 418 fra OECD.»



«B.38 FORSINKET NEVROTOKSISITET VED ORGANISKE FOSFORFORBINDELSER
VED GJENTATT TILFØRSEL OVER 28 DAGER

1. METODE

1.1. Innledning

Ved vurdering og evaluering av stoffers toksiske virkninger er det viktig å undersøke visse

stoffgruppers potensial for å framkalle bestemte typer nevrotoksisitet som muligens ikke kan påvises

i andre toksisitetsundersøkelser. Visse organiske fosforforbindelser har vist seg å forårsake forsinket

nevrotoksisitet og bør undersøkes etter denne metoden.

Det kan benyttes in vitro-kartleggingsforsøk for å identifisere stoffer som kan forårsake forsinket

polynevropati; negative resultater av in vitro-undersøkelser beviser imidlertid ikke at forsøksstoffet

ikke er nevrotoksisk.

Dette 28-dagersforsøket for forsinket nevrotoksisitet gir opplysninger om mulige helserisikoer som

kan følge av gjentatt eksponering i et begrenset tidsrom. Det vil gi opplysninger om forholdet

dose/virkning og kan danne grunnlag for en vurdering av dosenivå uten observert skadevirkning

(NOAEL), som kan være nyttig ved utarbeidingen av sikkerhetskriterier for eksponering.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2. Definisjoner

Organiske fosforforbindelser omfatter uladede organofosforestere, tioestere eller anhydrider av

organofosforsyrer, organofosfonsyrer og organofosforamidsyrer eller tilsvarende fosfortiosyrer,

fosfontiosyrer og fosfortioamidsyrer, eller andre stoffer som kan forårsake den forsinkede

nevrotoksisitet som til tider forekommer i denne stoffgruppen.

Forsinket nevrotoksisitet er et syndrom forbundet med langvarig, forsinket forekomst av ataksi, distal

aksonopati i ryggmargen og perifere nerver og hemming og aldring av NTE (Neuropathy Target

Esterase) i nervevev.

1.3. Prinsipp for forsøksmetoden

Forsøksstoffet tilføres oralt til tamhøns daglig i 28 dager. Dyrene observeres minst daglig for

unormal atferd, ataksi og lammelse til 14 dager etter siste dose. Biokjemiske analyser, særlig NTE-

hemming (Neuropathy Target Esterase), foretas på tilfeldig utvalgte høns fra hver gruppe, normalt

24 og 48 timer etter siste dose. To uker etter siste tilførsel avlives resten av hønsene, og

histopatologisk undersøkelse av utvalgt nervevev foretas.

1.4. Beskrivelse av forsøksmetoden

1.4.1. Forberedelser

Unge, sunne, voksne høns som er frie for forstyrrende virussykdommer og medisinering og

avvikende gange, utvelges vilkårlig, fordeles i forsøks- og kontrollgrupper og tilvennes

laboratorieomgivelsene i minst fem dager før forsøket begynner.

Det benyttes bur eller innhegninger som er store nok til at hønsene kan bevege seg fritt og deres

gange observeres uhindret.

Forsøksstoffet tilføres oralt hver dag, sju dager i uken, fortrinnsvis ved tvangsfôring eller med

gelatinkapsler. Væsker kan tilføres ufortynnet eller løst i en egnet bærer, f.eks. maisolje; faste stoffer

bør om mulig gis i løst form, siden store doser faste stoffer i gelatinkapsler ikke alltid absorberes

effektivt. For ikke-vandige løsemidler skal bærerens toksiske kjennetegn være kjent; i motsatt fall

bestemmes de før forsøket starter.

1.4.2. Forsøksvilkår

1.4.2.1. Forsøksdyr

Unge, voksne verpehøns (Gallus gallus domesticus), 8 til 12 måneder gamle, anbefales. Raser og

stammer av standardstørrelse bør benyttes, og hønsene bør normalt være oppdrettet under forhold

som tillot fri bevegelse.
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1.4.2.2. Antal l  og kjønn

Det bør benyttes minst tre forsøksgrupper og en kontrollgruppe som bare tilføres bæreren.

Bærerkontrollgruppen behandles på samme måte som forsøksgruppen, med unntak av tilføring av

forsøksstoffet.

Det benyttes tilstrekkelig mange høns i hver gruppe til at minst seks fugler kan avlives for biokjemisk

bestemmelse (tre på hvert av to valgte tidspunkter) og seks kan overleve den 14 dager lange

observasjonsperioden for patologisk undersøkelse.

1.4.2.3. Dosenivåer

Ved valg av dosenivåer skal det tas hensyn til tre resultater fra et forsøk for forsinket nevrotoksisitet

etter akutt eksponering og eventuelle andre tilgjengelige data om forsøksstoffets toksisitet eller

kinetikk. Høyeste dosenivå velges med sikte på å framkalle toksiske virkninger, fortrinnsvis forsinket

nevrotoksisitet, men uten død eller åpenbar lidelse. Deretter velges en fallende serie dosenivåer for

påvisning av eventuelle doserelaterte reaksjoner og laveste dosenivå uten observert skadevirkning

(NOAEL).

1.4.2.4. Grenseforsøk

Dersom et forsøk foretas etter framgangsmåten beskrevet her med en forsøksdose på minst

1 000 mg/kg kroppsvekt per dag uten at det framkaller observerbare toksiske virkninger, og dersom

toksisitet ikke kan forventes ut fra data om strukturelt beslektede stoffer, kan en undersøkelse med

høyere dose betraktes som unødvendig. Grenseforsøket får anvendelse med mindre eksponering av

mennesker viser et behov for å benytte et høyere dosenivå.

1.4.2.5. Obervasjonsperiode

Alle dyrene observeres minst daglig i eksponeringsperioden og i påfølgende 14 dager, med mindre

en kontroll post mortem er bestemt.

1.4.3. Framgangsmåte

Dyrene tilføres forsøksstoffet sju dager i uken i 28 dager.

1.4.3.1. Generel le  observasjoner

Observasjonen må starte umiddelbart etter eksponeringen. Alle høns observeres omhyggelig minst

én gang daglig de 28 dagene behandlingen varer, og 14 dager etterpå, eller til fastsatt avlivning. Alle

tegn på toksisitet registreres, herunder tidspunktet de viste seg, type, grad og varighet.

Observasjonene bør omfatte, men ikke begrenses til, unormal atferd. Ataksi måles etter en tallskala

med minst fire nivåer, og lammelse registreres. Hønsene tas ut av burene minst to ganger i uken og

tvinges til motorisk aktivitet, for eksempel stigeklatring, for å lette observasjonen av små tegn på

toksisitet. Døende dyr og dyr med alvorlig lidelse eller smerte fjernes umiddelbart fra forsøket,

avlives humant og kontrolleres post mortem.

1.4.3.2. Kroppsvekt

Alle høns veies like før forsøksstoffet tilføres første gang og deretter minst ukentlig.

1.4.3.3. Biokjemisk undersøkelse

Seks vilkårlig valgte høns fra hver av forsøksgruppene og bærerkontrollgruppene avlives få dager

etter siste dose, og hjernen og den lumbale ryggmarg prepareres og undersøkes for NTE-hemming.

Dessuten kan det være nyttig å preparere og undersøke isjiasnervevevet for NTE-hemming. Normalt

avlives tre fugler i kontrollgruppen og hver av forsøksgruppene 24 timer etter siste tilførsel og tre

24 timer senere; dersom data fra undersøkelsen med akutt eksponering eller andre undersøkelser

(f.eks. toksikokinetikk) viser at andre tidspunkter for avlivning etter siste tilførsel er å foretrekke,

skal tidspunktene endres og det skal gis en begrunnelse for avgjørelsen.

Dersom det anses hensiktsmessig, kan det også foretas analyser av acetylkolinesterase (AChE) på

prøvene. Imidlertid kan spontan reaktivering av acetylkolinesterase forekomme in vivo, som kan føre

til at stoffets styrke som AchE-hemmer undervurderes.
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1.4.3.4. Kontrol l  post  mortem

Kontroll post mortem av alle forsøksdyrene (avlivet som fastsatt eller fordi de var døende) skal

omfatte observasjon av hjernens og ryggmargens utseende.

1.4.3.5. Histopatologisk undersøkelse

Nervevev fra dyr som overlever observasjonsperioden og som ikke benyttes til biokjemiske

undersøkelser, skal gjennomgå en mikroskopundersøkelse. Vevet fikseres in situ ved hjelp av

perfusjonsteknikker. Snittene bør omfatte cerebellum (lengdesnitt langs midtlinjen), medulla

oblongata, ryggmarg og perifere nerver. Ryggmargssnitt tas fra den øvre cervikale delen, midt i

brysthulen og i det lumbosakrale området. Det tas snitt fra det distale området av tibialnerven og dens

forgreninger til Musculus gastrocnemicus og av isjiasnerven. Snittene farges med hensiktsmessige

myelin- og aksonspesifikke farger. Først foretas en mikroskopundersøkelse av konservert vev fra alle

dyrene i kontrollgruppen og høydosegruppen. Dersom det påvises virkninger i høydosegruppen, skal

det foretas også en mikroskopundersøkelse av vev fra dyr i mellom- og lavdosegruppene.

2. DATA

Dersom resultatene for de valgte endepunktene i denne metoden (biokjemi, histopatologi og

observasjon av atferd) er negative, kreves normalt ingen ytterligere undersøkelser for forsinket

nevrotoksisitet. Ved tvetydige eller uklare resultater for endepunktene kan ytterligere undersøkelser

være nødvendige.

Data skal angis for hvert enkelt dyr. Utover dette oppsummeres alle data i tabellform som for hver

forsøksgruppe viser antall dyr ved begynnelsen av forsøket, antall dyr med skader, atferdsmessige

eller biokjemiske virkninger, disse skadenes eller virkningenes type og grad og prosentdelen av dyr

med hver enkelt type og grad av skade eller virkning.

Resultatene av denne undersøkelsen bør vurderes med hensyn til forekomst, grad og korrelasjon av

atferdsmessige, biokjemiske og histopatologiske virkninger og eventuelle andre observerte

virkninger i de behandlede gruppene og kontrollgruppene.

Numeriske resultater evalueres etter egnede og anerkjente statistiske metoder. De statistiske

metodene skal velges ved utformingen av undersøkelsen.

3. RAPPORTERING

Forsøksrapport

Forsøksrapporten skal om mulig inneholde følgende opplysninger:

Forsøksdyr:

— benyttet stamme,

— dyrenes antall og alder,

— dyrenes opprinnelse, bovilkår osv.,

— hvert enkelt dyrs vekt ved forsøkets begynnelse.

Forsøksvilkår:

— nærmere opplysninger om forsøksstoffets tilberedning, stabilitet og eventuelt homogenitet,

— begrunnelse for valg av bærer,

— nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet,

— nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet,

— begrunnelse for valg av dosenivå,

— angivelse av hvilke doser som er gitt, herunder nærmere opplysninger om bærer, volum og

fysisk form til det tilførte stoffet,

— begrunnelse for valg av andre tidspunkter for biokjemisk analyse enn 24 og 48 timer etter siste

tilførsel.



Resultater:

— data om kroppsvekt,

— data om toksiske reaksjoner etter gruppe, herunder dødelighet,

— dosenivå uten observert skadevirkning (NOAEL),

— de observerte kliniske virkningers art, grad og varighet (med opplysninger om reversibilitet),

— detaljert beskrivelse av alle biokjemiske metoder og resultatene,

— funn fra post mortem-kontrollen,

— detaljert beskrivelse av alle histopatologiske funn,

— statistisk behandling av resultatene, hvis relevant.

Diskusjon av resultatene

Konklusjoner

4. HENVISNINGER

Denne metoden tilsvarer TG 419 fra OECD.»
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VEDLEGG V

A. Avsnitt 8 og 9 i innholdsfortegnelsen i vedlegget skal lyde:

«8. SPESIELLE TILFELLER: STOFFER

8.1. Flyttbare gassbeholdere

8.2. Gassbeholdere beregnet på propan, butan eller flytende petroleumsgass (LPG)

8.3. Massive metaller

8.4. Stoffer klassifisert med setning R 65

9. SÆRLIGE TILFELLER: Preparater

9.1. Preparater i gassform (gassblandinger)

9.2. Gassbeholdere beregnet på preparater som inneholder odorisert propan, butan eller flytende

petroleumsgass (LPG)

9.3. Legeringer, preparater som inneholder polymerer, preparater som inneholder elastomerer

9.4. Preparater klassifisert med R 65

9.5. Organiske peroksider»

B. Følgende innsettes i avsnitt 3.2.3 etter kriteriene for R 20, «Farlig ved innånding»:

«R 65 Farlig: Kan gi lungeskade ved svelging

Flytende stoffer og preparater som på grunn av sin lave viskositet utgjør en innåndingsfare for

mennesker:

a) Stoffer og preparater som inneholder alifatiske, alisykliske og aromatiske hydrokarboner i

en samlet konsentrasjon på minst 10 % og med

— en strømningstid på mindre enn 30 s i et 3 mm ISO-beger etter EN 535,

— en kinematisk viskositet, målt med et kalibrert glasskapillarviskosimeter etter 

ISO-standard 3104/3105, på mindre enn 7 × 10-6 m2/s ved 40 °C, eller

— en kinematisk viskositet, utledet av målinger med rotasjonsviskosimeter etter 

ISO-standard 3219, på mindre enn 7 × 10-6 m2/s ved 40 °C.

Merk: stoffer og preparater som oppfyller disse vilkårene, behøver ikke klassifiseres dersom

de har en midlere overflatespenning større enn 25 mN/m ved 40 °C.

b) andre stoffer og preparater som ikke oppfyller kriteriene ovenfor, ut fra praktiske erfaringer

hos mennesker.»

C. Avsnitt 3.2.6.3 skal lyde:

«3.2.6.3. Irritasjon av åndedrettsystemet

Følgende risikosetning tildeles etter kriteriene gitt nedenfor:

R 37 Irriterer luftveiene

Stoffer og preparater som forårsaker alvorlig irritasjon i åndedrettsystemet, basert på

— praktiske observasjoner hos mennesker,

— positive resultater fra egnede dyreforsøk.
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Kommentarer  t i l  bruken av R 37

Ved tolkning av praktiske observasjoner hos mennesker bør det skilles mellom virkninger som

fører til klassifisering med R 48 (se nr. 3.2.4), og dem som fører til klassifisering med R 37. Vilkår

som normalt fører til klassifisering med R 37, er reversible og vanligvis begrenset til de øvre

luftveiene.

Positive resultater fra egnede dyreforsøk kan omfatte data oppnådd ved et generelt

toksisitetsforsøk, herunder histopatologiske data fra åndedrettsystemet. Data fra måling av

eksperimentell bradypné kan også benyttes til vurdering av luftveisirritasjon.»

D. Avsnitt 3.2.7, «Sensibilisering» skal lyde:

«3.2.7. Sensibilisering

3.2.7.1. Sensibilisering ved innånding

Stoffer og preparater skal klassifiseres som sensibiliserende og tildeles symbolet «Xn»,

farebetegnelsen «Skadelig» og risikosetningen R 42 etter følgende kriterier:

R 42 Kan forårsake sensibilisering ved innånding

— dersom det er fastslått at stoffet eller preparatet kan forårsake en bestemt

overfølsomhet i luftveiene hos mennesker,

— dersom det foreligger positive resultater fra egnede dyreforsøk,

— dersom stoffet er et isocyanat, med mindre det foreligger bevis for at stoffet ikke

forårsaker overfølsomhet i luftveiene.

Kommentarer  t i l  bruken av R 42

Påvisning av virkning hos mennesker

Dokumentasjon for at stoffet kan forårsake en bestemt overfølsomhet i luftveiene, baseres

normalt på erfaring fra mennesker. I denne forbindelse ses overfølsomhet normalt som

astma, men andre overfølsomhetsreaksjoner som rhinitt og alveolitt kommer også i

betraktning. Tilstanden har klinisk karakter av en allergisk reaksjon. Det er imidlertid ikke

nødvendig å påvise immunologiske mekanismer.

Ved vurdering av dokumentasjon fra eksponering av mennesker må det ved beslutning om

klassifisering dessuten tas hensyn til følgende elementer i tillegg til samtlige fakta fra

sykdomstilfellene:

— antall eksponerte individer,

— omfanget av eksponeringen.

Dokumentasjonen nevnt ovenfor kan være

— tidligere kliniske sykdomsforhold og data fra egnede lungefunksjonsforsøk knyttet til

eksponering for stoffet, bekreftet av annen understøttende dokumentasjon, som kan

omfatte:

— et strukturelt slektskap med stoffer som er kjent for å forårsake overfølsomhet i

luftveiene,

— et immunologisk in vivo-forsøk (f.eks. prikkforsøk),

— et immunologisk in vitro-forsøk (f.eks. serologisk analyse),

— undersøkelser som kan påvise andre spesifikke men ikke-immunologiske

virkningsmekanismer, f.eks. gjentatt svak irritasjon, eller farmakologisk

framkalte virkninger,

— data fra positive bronkiale provokasjonsforsøk med stoffet foretatt etter

anerkjente retningslinjer for bestemmelse av en spesifikk

overfølsomhetsreaksjon.
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Tidligere kliniske sykdomsforhold bør omfatte både medisinsk og yrkesmessig forhistorie, slik at

forholdet mellom eksponering for et bestemt stoff og utvikling av overfølsomhet i luftveiene kan

bestemmes. Relevante opplysninger omfatter forverrende faktorer både i hjemmet og på

arbeidsplassen, sykdommens begynnelse og utvikling og vedkommende pasients

familiebakgrunn og sykehistorie. Sykehistorien bør også omfatte et notat om andre allergiske

forstyrrelser eller forstyrrelser i luftveiene fra barndommen av, samt røykevaner.

Resultatene av positive bronkiale provokasjonsforsøk anses som tilstrekkelig dokumentasjon for

klassifisering som sensibiliserende. Det må midlertid fastslås at i praksis vil mange av

undersøkelsene nevnt ovenfor allerede være foretatt.

Stoffer som framkaller symptomer på astma ved irritasjon bare hos personer med bronkial

hyperreaktivitet, skal ikke tildeles R 42.

Dyreforsøk

Data fra forsøk som kan tyde på at et stoff har et potensial til å forårsake sensibilisering ved

innånding hos mennesker, kan omfatte

— IgE-målinger (f.eks. hos mus),

— spesifikke lungereaksjoner hos marsvin.

3.2.7.2. Sensibilisering ved hudkontakt

Stoffer og preparater skal klassifiseres som sensibiliserende og tildeles symbolet «Xi»,

farebetegnelsen «Irriterende» og risikosetningen R 43 etter følgende kriterier:

R 43 Kan forårsake allergi ved hudkontakt

— dersom praktisk erfaring viser at stoffet eller preparatet kan forårsake sensibilisering

ved hudkontakt hos et betydelig antall personer,

— dersom det foreligger positive resultater fra et egnet dyreforsøk.

Kommentarer til bruken av R 43

Dokumentasjon fra mennesker

Følgende dokumentasjon (praktisk erfaring) er tilstrekkelig til å klassifisere et stoff med

R 43:

— positive data fra egnede lappeforsøk, vanligvis fra flere enn én hudklinikk, eller

— epidemologiske undersøkelser som viser allergisk kontaktdermatitt forårsaket av

stoffet. Situasjoner der en høy andel av de eksponerte personer viser karakteristiske

symptomer, skal betraktes med særlig alvor, selv om antallet tilfeller er lavt, eller

— positive data fra eksperimentelle undersøkelser hos mennesker (se også 3.1.1).

Følgende dokumentasjon er tilstrekkelig for å klassifisere et stoff med R 43 når det

foreligger understøttende dokumentasjon:

— isolerte tilfeller av allergisk kontaktdermatitt, eller

— epidemologiske undersøkelser der tilfeldigheter, ensidighet eller sammenblanding ikke

kan utelukkes med en rimelig grad av sikkerhet.

Understøttende dokumentasjon kan omfatte

— data fra dyreforsøk foretatt etter anerkjente retningslinjer, med et resultat som ikke

oppfyller kriteriene gitt i avsnittet om dyreforsøk, men som er tilstrekkelig nær

kriteriene til å anses som signifikante, eller

— data fra ikke-standardiserte metoder, eller

— egnede forhold struktur-aktivitet.
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Dyreforsøk

Som positive resultater fra egnede dyreforsøk anses følgende:

For forsøksmetoden med hjelpestoff for hudsensibilisering beskrevet i vedlegg V eller for

andre forsøksmetoder med hjelpestoff anses en reaksjon hos minst 30 % av dyrene som positiv.

For andre forsøksmetoder anses en reaksjon hos minst 15 % av dyrene som positiv.

3.2.7.3. Immunologisk kontakturticaria (elveblest)

Noen stoffer som oppfyller kriteriene for R 42 kan i tillegg forårsake immunologisk

kontakturticaria. I slike tilfeller bør opplysninger om kontakturticaria inkluderes med egnede S-

setninger, vanligvis S 24 og S 36/37, og nevnes i sikkerhetsdatabladet.

For stoffer som gir tegn på immunologisk kontakturticaria og som ikke oppfyller kriteriene for

R 42, bør klassifisering med R 43 vurderes.

Det finnes ingen anerkjent dyremodell for å bestemme stoffer som forårsaker immunologisk

kontakturticaria. Derfor baseres klassifiseringen normalt på dokumentasjon av virkninger hos

mennesker som svarer til dem for hudsensibilisering (R 43).

3.2.7.4. Merk at dersom symbolet «Xn» og farebetegnelsen «Skadelig» er tildelt, er symbolet «Xi» og

farebetegnelsen «Irriterende» valgfrie.»

E. Kriteriene for S 62 i avsnitt 6 skal lyde:

«S 62 Ved svelging må framkalling av brekninger unngås: Kontakt lege umiddelbart og vis fram denne

beholderen eller etiketten.

— Anvendelse:

— for stoffer og preparater som er klassifisert som skadelige med R 65 etter kriteriene gitt i

avsnitt 3.2.3,

— ikke for stoffer og preparater som markedsføres i aerosolbeholdere (eller beholdere utstyrt

med en forseglet forstøvingsinnretning), se avsnitt 8 og 9.

— Kriterier for bruk:

— obligatorisk for stoffer og preparater nevnt ovenfor dersom de selges til, eller vil kunne

benyttes av, allmennheten,

— anbefalt for ovennevnte stoffer og preparater dersom de benyttes i industrien.»

F. Følgende avsnitt innsettes i avsnitt 8:

«8.2. Gassbeholdere beregnet på propan, butan eller flytende petroleumsgass (LPG)

Disse stoffene er klassifisert i vedlegg I. Selv om de er klassifisert i samsvar med artikkel 2, utgjør

de ingen fare for menneskers helse når de markedsføres i lukkede, gjenfyllbare flasker eller i

engangsbeholdere etter EN 417 som brenngasser som bare slippes ut ved forbrenning.

Disse flaskene eller beholderne skal merkes med relevant symbol og R- og S-setninger for brannfare.

Det kreves ingen opplysninger på etiketten om virkninger på menneskers helse. Opplysninger om

virkninger på menneskers helse som skulle ha stått på etiketten, skal imidlertid formidles til den

yrkesmessige bruker av vedkommende som er ansvarlig for markedsføringen av stoffet, i formatet

fastsatt i artikkel 27 i dette direktiv. For forbrukerne skal det formidles tilstrekkelige opplysninger til

at de kan treffe alle nødvendige tiltak med henblikk på helse og sikkerhet, som fastsatt i artikkel 1

nr. 3 i direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 93/112/EØF.»
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G. Overskriften til avsnitt «8.2. Massive metaller» skal lyde:

«8.3. Massive metaller»

H. Følgende avsnitt innsettes i avsnitt 8:

«8.4. Stoffer klassifisert med R 65

Stoffer klassifisert som skadelige på grunn av fare ved innånding, behøver ikke merkes som

skadelige med R 56 når de markedsføres i aerosolbeholdere eller beholdere utstyrt med en

forseglet forstøvingsinnretning.»

I. Nr. 9.1.3 skal lyde:

«9.1.3. Merking

For flyttbare gassbeholdere anses kravene til merking å være oppfylt når de er i samsvar med

artikkel 8 nr. 5 bokstav b) i direktiv 88/379/EØF.

Som unntak fra artikkel 8 nr. 1 og 2 kan formatet til og dimensjonene på etiketten for

gassbeholdere med en kapasitet på inntil 150 liter vann, oppfylle kravene i ISO-standard 7225. I

dette tilfelle kan etiketten være påført preparatets alminnelige betegnelse eller industri-

/handelsbetegnelse, forutsatt at navnet på de farlige stoffene som inngår som bestanddeler i

preparatet, er tydelig angitt på en måte som ikke kan slettes på selve gassbeholderen.

Opplysningene gitt i artikkel 7 kan gjengis på en holdbar plate eller etikett som er godt festet til

beholderen.»

J. Følgende avsnitt innsettes i avsnitt 9:

«9.2. Gassbeholdere beregnet på preparater som inneholder odorisert propan, butan eller
flytende petroleumsgass (LPG)

Propan, butan og flytende petroleumsgass er klassifisert i vedlegg I. Selv om preparater som

inneholder disse stoffene, er klassifisert i samsvar med artikkel 3 i direktiv 88/379/EØF, utgjør de

ingen fare for menneskers helse når de markedsføres i lukkede, gjenfyllbare flasker eller i

engangsbeholdere etter EN 417 som brenngasser som bare slippes ut ved forbrenning.

Disse flaskene eller beholderne skal merkes med relevant symbol og R- og S-setninger for

brannfare. Det kreves ingen opplysninger på etiketten om virkninger på menneskers helse.

Opplysninger om virkninger på menneskers helse som skulle ha stått på etiketten, skal imidlertid

formidles til den yrkesmessige bruker av vedkommende som er ansvarlig for markedsføringen av

stoffet, i formatet fastsatt i artikkel 10 i direktiv 88/379/EØF. For forbrukerne skal det formidles

tilstrekkelige opplysninger til at de kan treffe alle nødvendige tiltak med henblikk på helse og

sikkerhet, som er fastsatt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 91/155/EØF.»

K. Overskriften «9.2. Legeringer, preparater som inneholder polymerer, preparater som inneholder
elastomerer» skal lyde:

«9.3. Legeringer, preparater som inneholder polymerer, preparater som inneholder
elastomerer»

L. Følgende tilføyes i avsnitt 9:

«9.4. Preparater klassifisert med R 65

Preparater klassifisert som skadelige på grunn av fare ved innånding, behøver ikke merkes
som skadelige med R 56 når de markedsføres i aerosolbeholdere eller beholdere utstyrt med
en forseglet forstøvingsinnretning.»

M. Overskriften «9.4. Organiske peroksider» skal lyde:

«9.5. Organiske peroksider»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(1), sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/56/EF(2), særlig artikkel
28, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedlegg I til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste over
farlige stoffer og opplysninger om klassifisering og merking av
hvert stoff eller hver stoffgruppe.

Laboratorieundersøkelser har påvist at visse syntetiske
glassaktige (silikat-) fibrer har kreftframkallende virkninger.
Epidemiologiske undersøkelser har gitt grunn til bekymring
med hensyn til de helsefarlige virkningene av syntetiske
glassaktige (silikat-) fibrer.

Listen over farlige stoffer i vedlegg I til nevnte direktiv bør
derfor tilpasses og utvides, særlig for at visse syntetiske
glassaktige (silikat-) fibrer skal kunne inntas. Derfor må
forordet til vedlegg I endres slik at det omfatter bemerkninger
og opplysninger om identifisering, klassifisering og merking
av syntetiske glassaktige (silikat-) fibrer.

Ut fra nåværende kunnskap virker det under visse
omstendigheter berettiget ikke å klassifisere visse syntetiske
glassaktige (silikat-) fibrer som kreftframkallende. Denne
muligheten bør vurderes på nytt i lys av den tekniske og
vitenskapelige utvikling, særlig med hensyn til undersøkelser
av kreftframkallende virkning.

I noen av bestemmelsene i vedlegg I og VI til direktiv
67/548/EØF forekommer forkortelsen «EØF».

Ved artikkel G i traktaten om Den europeiske union er
uttrykket «Det europeiske økonomiske fellesskap» endret til
«Det europeiske fellesskap». Forkortelsen «EØF» bør derfor
endres til «EF» i ovennevnte bestemmelser.

Artikkel 21 og 23 i direktiv 67/548/EØF ble ved direktiv
96/56/EF endret på tilsvarende måte og gjør det tillatt å
markedsføre inntil 31. desember 2000 farlige stoffer som er
merket med et «EØF-nummer» og betegnelsen «EØF-
merking».

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

I direktiv 67/548/EØF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Femte ledd i kapittelet «Nomenklatur» i forordet
skal lyde:

«Dersom et stoff er oppført i vedlegg I, skal stoffets
navn i henhold til artikkel 23 nr. 2 bokstav a)
påføres etiketten under en av betegnelsene oppført i
listen i vedlegget. For visse stoffer er det tilføyd
tilleggsopplysninger i hakeparentes for å gjøre det
lettere å identifisere stoffet. Disse tilleggsopplys-
ningene behøver ikke stå på etiketten.»

b) Bemerkning A i forordet skal lyde:

«Bemerkning A:

Navnet på stoffet må stå på etiketten under en av
betegnelsene oppført i vedlegg I (se artikkel 23 
nr. 2 bokstav a)).

I vedlegg I blir det av og til brukt generelle
betegnelser som «... forbindelser» eller «... salter». I
disse tilfeller skal produsenten eller enhver annen
som markedsfører et slikt stoff, påse at riktig

KOMMISJONSDIREKTIV 97/69/EF

av 5. desember 1997

om 23. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av
lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(*)

2001/EØS/51/34

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 343 av 13.12.1997, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 8 av 15.2.2001, s. 7.

(1) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 236 av 18.9.1996, s. 35.
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kjemisk navn blir påført etiketten, samtidig som det
tas hensyn til kapittelet «Nomenklatur» i forordet.

Eksempel: for BeCl2: berylliumklorid.»
c) Ny bemerkning Q og R i forordet skal lyde:

«Bemerkning Q:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassifiseres som
kreftframkallende dersom det kan påvises at det
oppfyller et av følgende vilkår:

— et kortvarig biopersistensforsøk ved innånding
har vist at fibrer som er lengre enn 20 µm, har
en veid halveringstid på mindre enn ti dager,
eller

— et kortvarig biopersistensforsøk ved
intratrakeal instillasjon har vist at fibrer som
er lengre enn 20 µm, har en veid halveringstid
på mindre enn 40 dager, eller

— et egnet intraperitonealt forsøk har ikke vist
for sterk kreftframkallende virkning, eller

— et egnet langvarig innåndingsforsøk har ikke
vist sykdomsframkallende virkninger eller
neoplastiske endringer.

Bemerkning R:

Fibrer med en lengdeveid geometrisk gjennom-
snittsdiameter minus to standardavvik på over 
seks µm skal ikke nødvendigvis klassifiseres som
kreftframkallende.»

d) Stoffene oppført i vedlegget til dette direktiv
tilføyes.

e) Alle henvisninger til «EØF-nummer» endres til
«EF-nummer».

2. I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

a) Alle henvisninger til «EØF-nummer» endres til
«EF-nummer».

b) Alle henvisninger til «EØF-merking» endres til
«EF-merking».

Artikkel 2

Innen fem år etter at dette direktiv er trådt i kraft, skal
Kommisjonen vurdere den vitenskapelige utvikling og vedta
tiltak for å oppheve eller endre bemerkning Q.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 
16. desember 1998. Medlemsstatene 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. Uten hensyn til artikkel 1 skal medlemsstatene tillate at
stoffer som er merket med betegnelsene «EØF-nummer» eller
«EØF-merking», markedsføres inntil 31. desember 2000.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. desember 1997.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

CAS No - EC No - No 650-016-00-2 

Nota A

Nota Q 

Nota R

ES: Lanas minerales, excepto aquellas indicadas específicamente en este anexo; 
[Fibra vítreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-
térreos (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) sea superior al 18 % en peso] 

DA: Mineraluld, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag; 
[Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters
oxider (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pà over 18 vægtprocent] 

DE: Mineralwolle, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt; 
[Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden
(Na2O+ K2O+CaO+MgO+BaO) von über 18 Gewichtsprozent] 

EL: Ορυκτες ινες, εξαιρουµενων αυτων που κατονοµαζονται σε αλλο σηµειο αηµειο αυτου του Παραρτηµατος;
[Τεχνητες υαλωδεις (πυριτικες) ινες ατακτου προσανατολισµου µε περιεκτικοτητα σε οξειδια αλκαλιων  κα
αλκαλικων γαιων (Na2O+ K2O+CaO+MgO+BaO) ανωτερη του 18% κατα ϑαρος].

EN: Mineral wool, with the exception of those specified elsewhere in this Annex; 
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide 
(Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) content greater than 18 % by weight] 

FR: Laines minérales, à l’exception de celles nommément désignées dans cette annexe; 
[Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et
d’oxydes alcalino-terreux (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) est supérieur à 18 %] 

IT: Lane minerali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato; 
[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-
terrosi (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) superiore al 18 % in peso] 

NL: Minerale vezels, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde; 
[Kunstmatige (silicaat) glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden 
(Na2O+ K2O+CaO+MgO+BaO) van meer dan 18 gewichtspercenten] 

PT: Lã mineral, com excepção das expressamente referidas no presente anexo; 
[Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e
alcalino-terrosos (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) superior a 18 %] 

FI: Mineraalikuidut, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut; 
[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkaalioksidipitoisuus
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on yli 18 painoprosenttia] 

SV: Mineralull, förutom det på andra ställen i bilagan nämnda; 
[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska
jordartsmetaller (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO), överstiger 18 viktprocent] 
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Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινοµηοη, Classification, Classification, 
Classificazione, Indeling, Classificaçao, Luokitus, Klassificering 

Carc. Cat. 3 R40           Xi;R38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισηµανοη, Labelling, 
Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning 

Xn 
R: 38-40 

S: (2-)36/37 

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Ορια συγκεντρωσης, 
Concentration Limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, 

Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser 

´
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CAS No - EC No - No 650-017-00-8 

Nota A

Nota R 

ES: Fibras ceramicas refractarias; fibras para usos especiales, excepto aquellas expresamente citadas en este anexo; 
[Fibras vítreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-
térreos (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) sea inferior o igual al 18 % en peso] 

DA: Keramiske fibre special fibre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag; 
[Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters
oxider (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pà 18 v gtprocent og derunder] 

DE: Keramische Mineralfasern; Fasern für spezielle Anwendungen, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt; 
[Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden
(Na2O+ K2O+CaO+MgO+BaO) von weniger oder gleich 18 Gewichtsprozent] 

EL: ∆ιαϑλαστικες κεραµικες ινες; ινες για ειδικους σκοπους εξαιρουµενων αυτων που κατονοµαζονται σε αλλο
σηµειο αυτου του Παραρτηµατος;
[Τεχνητες υαλωδεις (πυριτικες) ινες ατακτου προσανατολισµου µε περιεκτικοτητα σε οξειδια αλκαλιων  κα
αλκαλικων γαιων (Na2O+ K2O+CaO+MgO+BaO) κατωτερη η ιση του 18% κατα ϑαρος]. 

EN: Refractory Ceramic Fibres; Special Purpose Fibres, with the exception of those specified elsewhere in this Annex; 
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide 
(Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) content less or equal to 18 % by weight] 

FR: Fibres céramiques réfractaires; fibres à usage spécial, à l’exception de celles nommément désignées dans cette annexe; 
[Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et
d’oxydes alcalino-terreux (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) est inférieur ou égal à 18 %] 

IT: Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato; 
[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-
terrosi (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pari o inferiore al 18 % in peso] 

NL: Keramische minerale vezels; vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde; 
[Kunstmatige (silicaat) glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden
(Na2O+K2O+ CaO+MgO+BaO) van ten hoogste 18 gewichtspercenten] 

PT: Fibras cerâmicas refractarias fibras para usos específicos, com excepção das expressamente referidas no presente anexo; 
[Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e
alcalino-terrosos (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) não superior a 18 %] 

FI: Keraamiset kuidut; kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut; 
[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkalioksidipitoisuus
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on enintään 18 painoprosenttia] 

SV: Keramiska fibrer; specialfibrer förutom det på andra ställen i bilagan nämnda; 
[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska
jordartsmetaller (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO), är lika med eller understiger 18 viktprocent] 

´

´
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Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινοµηοη, Classification, 
Classification, Classificazione, Indeling, Classificaçao, Luokitus, Klassificering 

Carc. Cat. 2 R49            Xi;R38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισηµανοη, Labelling, Étiquetage, 
Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning 

T R: 49-38 

S: 53-45 

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Ορια συγκεντρωσης,
Concentration Limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, 

Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser 

´
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om
tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(1), sist endra ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/33/EF(2), særleg
artikkel 13 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I artikkel 13 nr. 1 i direktiv 67/548/EØF er det fastsett at
visse stoff er haldne utanfor føresegnene i artikkel 7, 8,
14 og 15 i det førnemnde direktivet med omsyn til
melding. Artikkel 13 nr. 1 femte strekpunktet inneheld
unntak for stoff som berre skal nyttast i andre
produktkategoriar som det finst fellesskaps-
framgangsmåtar for med omsyn til melding eller
godkjenning, og der krava til framlegging av data er
jamgode med dei krava som er fastsette i direktiv
67/548/EØF. Kommisjonen må difor utarbeide ei liste
over dei fellesskapsrettsaktene som inneheld denne typen
framgangsmåtar for melding eller godkjenning. Denne
lista vil jamleg verte vurdert på nytt og om naudsynt
revidert.

2) I rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om
markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(3), sist
endra ved kommisjonsdirektiv 1999/80/EF(4), er det
fastsett at dei aktive stoffa i eit produkt må vere oppførde
i vedlegg I til det nemnde direktivet før produktet kan
godkjennast for marknadsføring. Kommisjonsdirektiv
93/90/EØF av 29. oktober 1993 om fortegnelsen over
stoffer omhandlet i artikkel 13 nr. 1 femte strekpunkt i
rådsdirektiv 67/548/EØF(5) omfattar berre dei aktive
stoffa som skal førast opp i vedlegg I til direktiv
91/414/EØF med omsyn til marknadsføring. Aktive stoff
som kan nyttast til andre føremål, medrekna forsking og

utvikling i samsvar med artikkel 22 i direktiv
91/414/EØF, bør òg vere omfatta med sikte på å avgrense
framgangsmåtane for godkjenning av slike stoff til berre
å gjelde verkeområdet til direktiv 91/414/EØF. 

3) Stoff som berre vert nytta som aktive stoff i
biocidprodukt i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om
markedsføring av biocidprodukter(6), fell inn under
verkeområdet til artikkel 13 nr. 1 femte strekpunktet i
direktiv 67/548/EØF, og difor bør det gjerast unntak for
dei òg når det gjeld forskings- og utviklingsføremål, for
såleis å avgrense framgangsmåtane for godkjenning av
slike stoff til berre å gjelde verkeområdet til direktiv
98/8/EF. 

4) Direktiv 93/90/EØF bør opphevast.

5) Føresegnene i dette direktivet er i samsvar med fråsegna
frå Utvalet for tilpassing til den tekniske utviklinga av
direktiv om fjerning av tekniske handelshindringar på
området farlege stoff og preparat —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegget til dette direktivet inneheld lista over
fellesskapsrettsakter for produktkategoriar som det finst
framgangsmåtar for med omsyn til melding eller godkjenning,
og der krava til framlegging av data for dei kategoriane stoff
som er førde opp i lista, er jamgode med dei krava som er
fastsette i direktiv 67/548/EØF.

Artikkel 2

Direktiv 93/90/EØF vert oppheva.

Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal innan 1. april 2001 vedta og
kunngjere dei føresegnene som er naudsynte for å rette seg
etter dette direktivet. Dei skal straks melde frå til
Kommisjonen om dette.

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/21/EF

av 25. april 2000

om lista over fellesskapsrettsakter som er nemnd i artikkel 13 nr. 1 femte strekpunktet i
rådsdirektiv 67/548/EØF(*)

2001/EØS/51/35

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 103 av 28.4.2000, s. 70, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 107/2000 av 30. november 2000 om
endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske
fellesskapa nr. 8 av 15.2.2001, s. 46.

(1) TEF 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) TEF L 199 av 30.7.1999, s. 57.
(3) TEF L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(4) TEF L 210 av 10.8.1999, s. 13.
(5) TEF L 277 av 10.11.1993, s. 33. (6) TEF L 123 av 24.4.1998, s. 1.



2. Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei ha ei tilvising til dette direktivet,
eller det skal visast til direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga skal
gjerast.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. april 2000.

For Kommisjonen

Margot WALLSTRÖM

Medlem av Kommisjonen

_____

VEDLEGG

Fellesskapsrettsakter for produktkategoriar som det finst fellesskapsframgangsmåtar for med
omsyn til melding eller godkjenning, og der krava til framlegging av data er jamgode med dei

krava som er fastsette i artikkel 7, 8, 14 og 15 i direktiv 67/548/EØF

1. Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter.

2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av
biocidprodukter.

For stoff som berre skal nyttast som aktive stoff i plantefarmasøytiske produkt og/eller biocidprodukt. 

_____
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske
personer i forbindelse med behandling av personopplysninger
og om fri utveksling av slike opplysninger(1), særlig
artikkel 25 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 95/46/EF skal medlemsstatene sørge
for at overføring av personopplysninger til en tredjestat
kan finne sted bare dersom den aktuelle tredjestaten
sørger for et tilstrekkelig vernenivå og dersom
medlemsstatenes lover for gjennomføring av andre
bestemmelser i direktivet overholdes før overføringen
finner sted.

2) Kommisjonen kan fastslå at en tredjestat sikrer et
tilstrekkelig vernenivå. I så fall kan personopplysninger
overføres fra medlemsstatene uten at ytterligere garantier
er nødvendige.

3) I henhold til direktiv 95/46/EF skal vurderingen av
vernenivået for personopplysninger foretas på bakgrunn
av alle forhold som har innflytelse på en overføring eller
på en kategori overføringer, og under overholdelse av
fastsatte vilkår. Arbeidsgruppen for personvern i
forbindelse med behandling av personopplysninger, som
ble nedsatt ved nevnte direktiv, har utarbeidet en
veiledning for slike vurderinger(2).

4) På grunn av tredjestaters ulike oppfatninger med hensyn
til beskyttelse av personopplysninger bør vurderingen av
om beskyttelsen er tilstrekkelig og enhver avgjørelse i
henhold til artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF
gjennomføres på en måte som ikke medfører vilkårlig
eller uberettiget forskjellsbehandling av eller mellom
tredjestater der lignende vilkår gjelder, eller utgjør en

skjult handelshindring, idet det tas hensyn til
Fellesskapets gjeldende internasjonale forpliktelser.

5) Rettsreglene med hensyn til beskyttelse av
personopplysninger i Det sveitsiske edsforbund har
bindende rettsvirkning både på forbundsplan og på
kantonplan.

6) Forbundsforfatningen, som ble endret ved
folkeavstemning 18. april 1999 og trådte i kraft 1. januar
2000, gir alle personer rett til personvern og særlig rett til
beskyttelse mot misbruk av opplysninger om dem. På
grunnlag av den tidligere forfatningen, som ikke omfattet
noen slik bestemmelse, har forbundsdomstolen utviklet
en rettspraksis som fastsetter allmenne prinsipper for
behandling av personopplysninger, særlig med hensyn til
de behandlede opplysningenes kvalitet, de berørte
personers rett til innsyn og rett til å be om at
opplysningene blir rettet eller tilintetgjort. Disse
prinsippene er bindende både på forbundsplan og på
kantonplan. 

7) Den sveitsiske lov om datasikring av 19. juni 1992 trådte
i kraft 1. juli 1993. Gjennomføringsreglene for visse
bestemmelser i loven, særlig med hensyn til
vedkommende personers rett til innsyn, melding av
behandling til den uavhengige tilsynsmyndigheten og
overføring av opplysninger til utlandet, er fastsatt etter
beslutning av forbundsrådet. Loven får anvendelse på
behandling av personopplysninger som utføres av
forbundsorganene og av hele den private sektor samt på
behandling utført av kantonorganer i henhold til
forbundslovgivningen, dersom kantonbestemmelser for
datasikring ikke får anvendelse på denne behandlingen. 

8) De fleste kantonene har vedtatt lovgivning om
datasikring for sine ansvarsområder, særlig offentlige
sykehus, utdanning, direkte kantonskatter og politiet. I de
øvrige kantonene er slik behandling av opplysninger
underlagt administrative forskrifter eller prinsipper for
rettspraksis i kantonene. Uansett opprinnelsen til eller
innholdet av kantonbestemmelsene, eller dersom slike
bestemmelser ikke finnes, må de forfatningsmessige

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. juli 2000

om tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i Sveits i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(*)  

[meddelt under nummer K(2000) 2304]

(2000/518/EF)

2001/EØS/51/36

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 215 av 25.8.2000, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 8 av 15.2.2001,
s. 47.

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) Uttalelse 12/98, vedtatt av arbeidsgruppen 24. juli 1998: «Overføring av
personopplysninger til tredjestater: Anvendelse av artikkel 25 og 26 i EUs
personverndirektiv» (DG MARKT D/5025/98), tilgjengelig på
Kommisjonens nettsted «Europa» — http://europa.eu.int/
comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm. 
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(1) Tilgjengelig på nettstedet http://conventions.coe.int/treaty/ EN/cadreintro.
htm.

prinsipper overholdes av kantonene. Kanton-
myndighetene kan på sine ansvarsområder bli tvunget til
å overføre personopplysninger til offentlige myndigheter
i nabostater, hovedsakelig med henblikk på gjensidig
bistand for å ivareta viktige offentlige interesser eller,
med hensyn til offentlige sykehus, for å beskytte berørte
personers vitale interesser.

9) Sveits ratifiserte 2. oktober 1997 Europarådets
konvensjon om personvern i forbindelse med elektronisk
behandling av personopplysninger (konvensjon
nr. 108)(1), som har som mål å øke beskyttelsen av
personopplysninger og sikre fri bevegelighet mellom
konvensjonspartene, med forbehold for eventuelle unntak
som disse kan fastsette. Konvensjonen får ikke direkte
anvendelse, men fastsetter internasjonale forpliktelser for
både edsforbundet og kantonene. Disse forpliktelsene
gjelder ikke bare de grunnleggende prinsippene for
beskyttelse som hver av konvensjonspartene må
gjennomføre i sin nasjonale lovgivning, men også
samarbeidsordninger mellom konvensjonspartene.
Vedkommende sveitsiske myndigheter skal særlig gi de
andre konvensjonspartenes myndigheter som ber om det,
alle opplysninger om lovgivning og administrativ praksis
med hensyn til datasikring, samt opplysninger om
bestemte tilfeller av elektronisk behandling av
opplysninger. De skal også bistå alle personer bosatt i
utlandet med å utøve retten til å bli underrettet om
behandling av opplysninger om dem, retten til innsyn i
opplysninger om dem og til å be om retting eller
tilintetgjøring av opplysningene samt retten til
klageadgang.

10) De rettsregler som anvendes i Sveits, omfatter alle de
grunnleggende prinsipper som er nødvendige for et
tilstrekkelig vernenivå for fysiske personer, selv om det
er fastsatt unntak og begrensninger for å ivareta viktige
offentlige interesser. Anvendelsen av disse reglene er
sikret ved klageadgang og uavhengig tilsyn utført av
myndighetene, f.eks. forbundsombudet, som har
myndighet til å undersøke og gripe inn. Videre får
bestemmelsene i den sveitsiske lovgivningen om
erstatningsansvar anvendelse ved ulovlig behandling som
er til skade for de berørte personer. 

11) Av klarhetshensyn og for å gi medlemsstatenes
vedkommende myndigheter mulighet til å sikre
personvern i forbindelse med behandling av
personopplysninger, må det i dette vedtak angis under
hvilke ekstraordinære omstendigheter det er berettiget å
innstille bestemte overføringer av opplysninger, selv når
vernenivået anses som tilstrekkelig. 

12) Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger nedsatt ved artikkel 29
i direktiv 95/46/EF har avgitt uttalelse om vernenivået i

henhold til sveitsisk lovgivning, som er tatt i betraktning
ved utarbeidingen av dette vedtak(2).

13) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 31 i direktiv
95/46/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Med hensyn til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF anses
Sveits å tilby et tilstrekkelig vernenivå for personopplysninger
som overføres fra Fellesskapet for all virksomhet som faller
inn under direktivets virkeområde.

Artikkel 2

Dette vedtak gjelder bare spørsmålet om vernenivået i Sveits er
tilstrekkelig med sikte på å oppfylle kravene i artikkel 25 nr. 1
i direktiv 95/46/EF og berører ikke anvendelsen av andre vilkår
eller begrensninger i forbindelse med gjennomføringen av
andre bestemmelser i nevnte direktiv som gjelder behandling
av personopplysninger i medlemsstatene. 

Artikkel 3

1. Uten at det berører deres myndighet til å treffe tiltak for
å sikre overholdelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i
henhold til andre bestemmelser enn artikkel 25 i direktiv
95/46/EF, kan medlemsstatenes vedkommende myndigheter
utøve sin nåværende myndighet til å innstille overføring av
opplysninger til en mottaker i Sveits for å beskytte personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger i følgende
tilfeller:

a) når vedkommende sveitsiske myndighet har fastslått at
mottakeren ikke overholder de gjeldende beskyttelses-
reglene, eller

b) når det er svært sannsynlig at beskyttelsesreglene ikke
overholdes; når det er rimelig grunn til å tro at
vedkommende sveitsiske myndighet ikke i rett tid treffer
eller ikke kommer til å treffe de passende tiltak som
behøves for å avgjøre saken; når fortsatt overføring vil
innebære en overhengende fare for alvorlig skade for de
registrerte og når medlemsstatens vedkommende
myndigheter under de rådende omstendigheter har gjort
en rimelig innsats for å varsle den behandlingsansvarlige
i Sveits og gi vedkommende mulighet til å svare.

Innstillingen skal opphøre så snart beskyttelsesreglene
overholdes og den berørte vedkommende myndighet i
Fellesskapet er underrettet om dette.

(2) Uttalelse 5/99, vedtatt av arbeidsgruppen 7. juni 1999 (DG MARKT
5054/99), tilgjengelig på Kommisjonens nettsted «Europa», som er nevnt i
fotnote 2.
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2. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen
om tiltak som vedtas i henhold til nr. 1.

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal også underrette
hverandre om tilfeller der tiltakene truffet av organer med
ansvar for at beskyttelsesreglene overholdes i Sveits, ikke
sikrer slik overholdelse.

4. Dersom opplysningene som er innhentet i samsvar med
nr. 1, 2 og 3 viser at et organ med ansvar for at
beskyttelsesreglene i Sveits overholdes, ikke utfører oppgaven
sin på en effektiv måte, skal Kommisjonen underrette
vedkommende sveitsiske myndighet og om nødvendig
framlegge utkast til tiltak etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 31 i direktiv 95/46/EF med sikte på å oppheve eller
midlertidig oppheve dette vedtak eller begrense dets
virkeområde.

Artikkel 4

1. Dette vedtak kan til enhver tid endres i lys av de
erfaringer som er gjort ved anvendelse av det eller ved
endringer i sveitsisk lovgivning.

Kommisjonen skal på grunnlag av tilgjengelige opplysninger
vurdere gjennomføringen av dette vedtak tre år etter at det er
meddelt medlemsstatene og underrette komiteen nedsatt i
artikkel 31 i direktiv 95/46/EF om enhver relevant iakttakelse,
herunder ethvert forhold som kan ha innvirkning på

vurderingen i artikkel 1 i dette vedtak av at beskyttelsen i
Sveits er tilstrekkelig i henhold til artikkel 25 i direktiv
95/46/EF, og ethvert forhold som viser at dette vedtak blir
gjennomført på en måte som innebærer forskjellsbehandling.

2. Kommisjonen skal om nødvendig framlegge et utkast til
tiltak etter framgangsmåten nevnt i artikkel 31 i direktiv
95/46/EF. 

Artikkel 5

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
etterkomme dette vedtak innen 90 dager etter at det er meddelt
dem. 

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. juli 2000.

For Kommisjonen

Frederik BOLKESTEIN

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

av 26. juli 2000

om tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i Ungarn i henhold 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(*)  

[meddelt under nummer K(2000) 2305]

(2000/519/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske
personer i forbindelse med behandling av personopplysninger
og om fri utveksling av slike opplysninger(1), særlig
artikkel 25 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 95/46/EF skal medlemsstatene sørge
for at overføring av personopplysninger til en tredjestat
kan finne sted bare dersom den aktuelle tredjestaten
sikrer et tilstrekkelig vernenivå og dersom
medlemsstatenes lover for gjennomføring av andre
bestemmelser i direktivet overholdes før overføringen
finner sted.

2) Kommisjonen kan fastslå at en tredjestat sikrer et
tilstrekkelig vernenivå. I så fall kan personopplysninger
overføres fra medlemsstatene uten at ytterligere garantier
er nødvendige.

3) I henhold til direktiv 95/46/EF skal vurderingen av
vernenivået for personopplysninger foretas på bakgrunn
av alle forhold som har innflytelse på en overføring eller
på en kategori overføringer, og under overholdelse av
fastsatte vilkår. Arbeidsgruppen for personvern i
forbindelse med behandling av personopplysninger, som
ble nedsatt ved nevnte direktiv, har utarbeidet en
veiledning for slike vurderinger(2).

4) På grunn av tredjestaters ulike oppfatninger med hensyn
til beskyttelse av personopplysninger, bør vurderingen av
om beskyttelsen er tilstrekkelig og enhver avgjørelse i
henhold til artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF
gjennomføres på en måte som ikke medfører vilkårlig

eller uberettiget forskjellsbehandling av eller mellom
tredjestater der lignende vilkår gjelder, eller utgjør en
skjult handelshindring, idet det tas hensyn til
Fellesskapets gjeldende internasjonale forpliktelser.

5) Rettsreglene i Ungarn med hensyn til beskyttelse av
personopplysninger har bindende rettsvirkning. 

6) Det er fastsatt bestemmelser om personvern, særlig i
forbindelse med behandling av personopplysninger, i
artikkel 59 i den ungarske forfatningen.
Lovbestemmelsene er fastsatt i lov LXIII av
17. november 1992, som trådte i kraft 1. mai 1993.
Bestemmelser om beskyttelse av personopplysninger på
ulike områder som statistikk, markedsundersøkelser,
vitenskapelig forskning og helse, er også innarbeidet i en
rekke lover på de ulike områdene.

7) Ungarn har med virkning fra 1. februar 1998 ratifisert
Europarådets konvensjon om personvern i forbindelse
med elektronisk behandling av personopplysninger
(konvensjon nr. 108)(3), som har som mål å øke
beskyttelsen av personopplysninger og sikre fri
bevegelighet mellom konvensjonspartene, med forbehold
for eventuelle unntak som disse kan fastsette.
Konvensjonen får ikke direkte anvendelse, men fastsetter
internasjonale forpliktelser ikke bare med hensyn til de
grunnleggende prinsippene om beskyttelse som hver av
konvensjonspartene må gjennomføre i sin nasjonale
lovgivning, men også samarbeidsordningene mellom
konvensjonspartene. Vedkommende ungarske
myndigheter skal særlig gi de andre konvensjonspartenes
myndigheter som ber om det, alle opplysninger om
lovgivning og administrativ praksis med hensyn til
datasikring samt opplysninger om bestemte tilfeller av
elektronisk behandling av opplysninger. De skal også
bistå alle personer bosatt i utlandet med å utøve retten til
å bli underrettet om behandling av opplysninger om dem,
retten til innsyn i opplysninger om dem og til å be om
retting eller tilintetgjøring av opplysningene samt retten
til klageadgang.

2001/EØS/51/37

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 215 av 25.8.2000, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 8 av 15.2.2001,
s. 47.

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 
(2) Uttalelse 12/98, vedtatt av arbeidsgruppen 24. juli 1998: «Overføring av

personopplysninger til tredjestater: Anvendelse av artikkel 25 og 26 i EUs
personverndirektiv» (DG MARKT D/5025/98), tilgjengelig på
Kommisjonens nettsted «Europa» — http://europa.eu.int/comm/
internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm. 

(3) Tilgjengelig på nettstedet http://conventions.coe.int/treaty/EN/
cadreintro.htm.
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(1) Uttalelse 6/99, vedtatt av arbeidsgruppen 7. september 1999 (DG MARKT
5070/99), tilgjengelig på Kommisjonens nettsted «Europa» som er nevnt i
fotnote 2.

8) De rettsregler som anvendes i Ungarn, omfatter alle de
grunnleggende prinsipper som er nødvendige for et
tilstrekkelig vernenivå for fysiske personer, selv om det
er fastsatt unntak og begrensninger for å ivareta viktige
offentlige interesser. Anvendelsen av disse reglene er
sikret ved klageadgang og uavhengig tilsyn av den
personen som parlamentet har oppnevnt som ansvarlig i
henhold til lov LXIII av 1992. Dessuten er personer som
er blitt skadelidende som følge av ulovlig behandling,
garantert erstatning i henhold til loven. 

9) Av klarhetshensyn og for å gi medlemsstatenes
vedkommende myndigheter mulighet til å sikre
personvern i forbindelse med behandling av
personopplysninger, må det i dette vedtak angis under
hvilke ekstraordinære omstendigheter det er berettiget å
innstille bestemte overføringer av opplysninger, selv når
vernenivået anses som tilstrekkelig. 

10) Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger nedsatt ved artikkel 29
i direktiv 95/46/EF har avgitt uttalelse om vernenivået i
henhold til ungarsk lovgivning, som er tatt i betraktning
ved utarbeidingen av dette vedtak(1).

11) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 31 i 
direktiv 95/46/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Med hensyn til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF anses
Ungarn å tilby et tilstrekkelig vernenivå for
personopplysninger som overføres fra Fellesskapet for all
virksomhet som faller inn under det nevnte direktivets
virkeområde. 

Artikkel 2

Dette vedtak gjelder bare spørsmålet om vernenivået i Ungarn
er tilstrekkelig med sikte på å oppfylle kravene i artikkel 25
nr. 1 i direktiv 95/46/EF og berører ikke anvendelsen av andre
vilkår eller begrensninger i forbindelse med gjennomføringen
av andre bestemmelser i nevnte direktiv som gjelder
behandling av personopplysninger i medlemsstatene.

Artikkel 3

1. Uten at det berører deres myndighet til å treffe tiltak for
å sikre overholdelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i
henhold til andre bestemmelser enn artikkel 25 i 
direktiv 95/46/EF, kan medlemsstatenes vedkommende
myndigheter utøve sin nåværende myndighet til å innstille
overføring av opplysninger til en mottaker i Ungarn for å
beskytte personer i forbindelse med behandling av
personopplysninger i følgende tilfeller:

a) når vedkommende ungarske myndighet har fastslått at
mottakeren ikke overholder de gjeldende
beskyttelsesreglene, eller

b) når det er svært sannsynlig at beskyttelsesreglene ikke
overholdes; når det er rimelig grunn til å tro at
vedkommende ungarske myndighet ikke i rett tid treffer
eller ikke kommer til å treffe passende tiltak som behøves
for å avgjøre saken; når fortsatt overføring vil innebære
en overhengende fare for alvorlig skade for de registrerte
og når medlemsstatens vedkommende myndigheter
under de rådende omstendigheter har gjort en rimelig
innsats for å varsle den behandlingsansvarlige i Ungarn
og gi vedkommende mulighet til å svare.

Innstillingen skal opphøre så snart beskyttelsesreglene
overholdes og den berørte vedkommende myndighet i
Fellesskapet er underrettet om dette.

2. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen
om tiltak som vedtas i henhold til nr. 1.

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal også underrette
hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar
for at beskyttelsesreglene overholdes i Ungarn, ikke sikrer slik
overholdelse.

4. Dersom opplysningene som er innhentet i samsvar med
nr. 1, 2 og 3 viser at et organ med ansvar for at
beskyttelsesreglene i Ungarn overholdes, ikke utfører
oppgaven sin på en effektiv måte, skal Kommisjonen
underrette vedkommende ungarske myndighet og om
nødvendig framlegge et utkast til tiltak etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 31 i direktiv 95/46/EF med sikte på å oppheve
eller midlertidig oppheve dette vedtak eller begrense dets
virkeområde.
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Artikkel 4

1. Dette vedtak kan til enhver tid endres i lys av de
erfaringer som er gjort ved anvendelsen av det eller ved
endringer i ungarsk lovgivning.

Kommisjonen skal på grunnlag av tilgjengelige opplysninger
vurdere gjennomføringen av dette vedtak tre år etter at det er
meddelt medlemsstatene og underrette komiteen nedsatt i
artikkel 31 i direktiv 95/46/EF om enhver relevant iakttakelse,
herunder ethvert forhold som kan ha innvirkning på
vurderingen i artikkel 1 i dette vedtak av at beskyttelsen i
Ungarn er tilstrekkelig i henhold til artikkel 25 i direktiv
95/46/EF, og ethvert forhold som viser at dette vedtak blir
gjennomført på en måte som innebærer forskjellsbehandling.

2. Kommisjonen skal om nødvendig framlegge et utkast til
tiltak etter framgangsmåten nevnt i artikkel 31 i direktiv
95/46/EF.

Artikkel 5

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
etterkomme dette vedtak innen 90 dager etter at det er meddelt
dem.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. juli 2000.

For Kommisjonen

Frederik BOLKESTEIN

Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske
personer i forbindelse med behandling av personopplysninger
og om fri utveksling av slike opplysninger(1), særlig 
artikkel 25 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 95/46/EF skal medlemsstatene sørge
for at overføring av personopplysninger til en tredjestat
kan finne sted bare dersom den aktuelle tredjestaten
sikrer et tilstrekkelig vernenivå og dersom
medlemsstatenes lover for gjennomføring av andre
bestemmelser i direktivet overholdes før overføringen
finner sted.

2) Kommisjonen kan fastslå at en tredjestat sikrer et
tilstrekkelig vernenivå. I så fall kan personopplysninger
overføres fra medlemsstatene uten at ytterligere garantier
er nødvendig.

3) I henhold til direktiv 95/46/EF skal vurderingen av
vernenivået for personopplysninger foretas på bakgrunn
av alle forhold som har innflytelse på en overføring eller
på en type overføringer, og under overholdelse av
fastsatte vilkår. Arbeidsgruppen for personvern i
forbindelse med behandling av personopplysninger, som
ble nedsatt ved nevnte direktiv(2), har utarbeidet en
veiledning for slike vurderinger(3).

4) På grunn av tredjestaters ulike oppfatninger med hensyn
til beskyttelse av personopplysninger bør vurderingen av
om denne beskyttelsen er tilstrekkelig og enhver

avgjørelse i henhold til artikkel 25 nr. 6 i direktiv
95/46/EF, gjennomføres på en måte som ikke medfører
vilkårlig eller uberettiget forskjellsbehandling av eller
mellom tredjestater der lignende forhold råder, og som
ikke utgjør noen skjult handelshindring, idet det tas
hensyn til Fellesskapets gjeldende internasjonale
forpliktelser.

5) Et tilstrekkelig vernenivå for overføring av opplysninger
fra Fellesskapet til De forente stater i samsvar med dette
vedtak, bør anses som nådd dersom organisasjonene
overholder «trygg havn»-prinsippene om beskyttelse av
personopplysninger som overføres fra en medlemsstat til
De forente stater (heretter kalt «prinsippene») og de
«vanlige spørsmål» (heretter kalt VS) som gir veiledning
for gjennomføring av prinsippene som De forente staters
regjering offentliggjorde 21. juli 2000. Videre bør
organisasjonene offentliggjøre sine personvernpro-
grammer og være underlagt myndigheten til Federal
Trade Commission (FTC) i henhold til avsnitt 5 i Federal
Trade Commission Act som forbyr urimelig og
villedende atferd eller praksis i forbindelse med handel,
eller ethvert annet offentlig organ som effektivt kan sikre
overholdelse av prinsippene som gjennomføres i samsvar
med VS. 

6) De områder og/eller den behandling av opplysninger som
ikke er underlagt myndigheten til noen av de offentlige
organene i De forente stater som er nevnt i vedlegg VII til
dette vedtak, faller utenfor dette vedtaks virkeområde.

7) For å sikre riktig anvendelse av dette vedtak er det
nødvendig at organisasjoner som har sluttet seg til
prinsippene og VS, blir godkjent av berørte parter som de
registrerte, dataoperatører og personvernmyndigheter.
For dette formål bør De forente staters
handelsdepartement, eller dets representant, påta seg å
føre og offentliggjøre en liste over organisasjoner som
erklærer sin tilslutning til prinsippene som gjennomføres
i samsvar med VS, og som er underlagt myndigheten til
minst ett av de offentlige organene nevnt i vedlegg VII til
dette vedtak. 

8) Av klarhetshensyn og for å gi medlemsstatenes
vedkommende myndigheter mulighet til å sikre
personvern i forbindelse med behandling av
personopplysninger, må det i dette vedtak angis under

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. juli 2000

i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av den
beskyttelse som oppnås ved «trygg havn»-prinsippene for personvern og tilhørende vanlige

spørsmål fra De forente staters handelsdepartement(*)

[meddelt under nummer K(2000) 2441]

(2000/520/EF)

2001/EØS/51/38

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 215 av 25.8.2000, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2000 av 30. november 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 8 av 15.2.2001,
s. 47.

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 
(2) Arbeidsgruppens nettadresse er: 

http://europa.eu.int/comm/ internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/
index.htm.

(3) Uttalelse 12/98, vedtatt av arbeidsgruppen 24. juli 1998: «overføring av
personopplysninger til tredjestater: Anvendelse av artikkel 25 og 26 i
direktivet om datasikring».



hvilke ekstraordinære omstendigheter det er berettiget å
innstille visse overføringer av opplysninger, selv når
vernenivået anses å være tilstrekkelig. 

9) Det kan bli nødvendig å vurdere «trygg havn-ordningen»,
som er utformet på grunnlag av prinsippene og VS, på
nytt i lys av erfaringer, utvikling innen personvern under
forhold der teknologien gjør overføring og behandling av
personopplysninger stadig lettere, og i lys av
gjennomføringsrapporter utarbeidet av vedkommende
myndigheter.

10) Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger nedsatt ved artikkel 29
i direktiv 95/46/EF har avgitt uttalelse om vernenivået i
henhold til «trygg havn»-prinsippene i USA, som er tatt i
betraktning ved utarbeidingen av dette vedtak(4).

11) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 31 i 
direktiv 95/46/EF — 

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Med hensyn til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF og for
all virksomhet som faller inn under direktivets virkeområde,
anses «trygg havn»-prinsippene (heretter kalt «prinsippene»)
som omhandlet i vedlegg I til dette vedtak, gjennomført i
samsvar med veiledningen som gis i de «vanlige spørsmål»
(heretter kalt VS), som ble utgitt av De forente staters
handelsdepartement 21. juli 2000 og er oppført i vedlegg II til
dette vedtak, å tilby et tilstrekkelig vernenivå for
personopplysninger som overføres fra Fellesskapet til
organisasjoner som er etablert i De forente stater, tatt i
betraktning følgende dokumenter utgitt av De forente staters
handelsdepartement: 

a) oversikt over gjennomføringen av «trygg havn»-
prinsippene, vedlegg III,

b) memorandum om erstatning for krenkelse av
personvernet og uttrykkelige tillatelser i De forente
staters lovgivning, vedlegg IV,

c) brev fra Federal Trade Commission, vedlegg V, 

d) brev fra De forente staters transportdepartement, vedlegg
VI.

2. I forbindelse med hver enkelt overføring av opplysninger
skal følgende vilkår oppfylles: 

a) organisasjonen som mottar opplysningene skal utvetydig
og offentlig ha forpliktet seg til å overholde prinsippene
som gjennomføres i samsvar med VS, og 

b) organisasjonen skal være underlagt den lovfestede
myndigheten til et av de De forente staters offentlige
organer oppført i vedlegg VII til dette vedtak, som har
myndighet til å behandle klager og sørge for oppreisning
ved urimelig og villedende praksis samt erstatning for
fysiske personer, uansett bostedsstat eller nasjonalitet,
ved manglende overholdelse av prinsippene som
gjennomføres i samsvar med VS.

3. Vilkårene oppført i nr. 2 anses for å være oppfylt av
enhver organisasjon som har erklært sin tilslutning til
prinsippene som gjennomføres i samsvar med VS, fra den
dagen organisasjonen underretter De forente staters
handelsdepartement, eller dets representant, om
offentliggjøringen av forpliktelsen nevnt i nr. 2 bokstav a) og
om navnet på det administrative organet som er nevnt i nr. 2
bokstav b).

Artikkel 2

Dette vedtaket gjelder bare spørsmålet om vernenivået i De
forente stater er tilstrekkelig i henhold til prinsippene som
gjennomføres i samsvar med VS med sikte på å oppfylle
kravene i artikkel 25 nr. 1 i direktiv 95/46/EF, og berører ikke
anvendelsen av andre bestemmelser i nevnte direktiv som
gjelder behandling av personopplysninger i medlemsstatene,
særlig artikkel 4. 

Artikkel 3

1. Uten at det berører deres myndighet til å treffe tiltak for
å sikre overholdelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i
henhold til andre bestemmelser enn artikkel 25 i direktiv
95/46/EF, kan medlemsstatenes vedkommende myndigheter
utøve sin myndighet til å innstille overføring av opplysninger
til en organisasjon som har erklært sin tilslutning til
prinsippene som gjennomføres i samsvar med VS for å
beskytte fysiske personer i forbindelse med behandling av
deres personopplysninger i følgende tilfeller:

a) når De forente staters offentlige organ nevnt i vedlegg
VII til dette vedtak, eller en uavhengig klageinstans som
nevnt i bokstav a) i vedlegg I til dette vedtak, har fastslått
at organsisasjonen overtrer prinsippene som
gjennomføres i samsvar med VS, eller
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(4) WP 15: Uttalelse 1/99 om vernenivået for personopplysninger i USA og de
pågående drøftinger mellom Europakommisjonen og den amerikanske
regjering.
WP 19: Uttalelse 2/99 om tilstrekkeligheten av de internasjonale «trygg
havn»-prinsippene utarbeidet av De forente staters handelsdepartement 
19. april 1999.
WP 21: Uttalelse 4/99 om vanlige spørsmål som skal offentliggjøres av De
forente staters handelsdepartement i forbindelse med de foreslåtte «trygg
havn»-prinsippene.
WP 23: Arbeidsdokument om de foreløpige resultatene av de pågående
drøftingene mellom Europakommisjonen og De forente staters regjering
om de internasjonale «trygg havn»-prinsippene.
WP 27: Uttalelse 7/99 om vernenivået for opplysninger som oppnås ved
hjelp av «trygg havn»- prinsippene, som ble offentliggjort 15. og 
16. november 1999 av De forente staters handelsdepartement sammen med
vanlige spørsmål (VS) og andre tilhørende dokumenter.
WP 31: Uttalelse 3/2000 om dialogen mellom Den europeiske union og De
forente stater om «trygg havn»-ordningen.
WP 32: Uttalelse 4/2000 om vernenivået som oppnås ved hjelp av «trygg
havn»-prinsippene.
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b) når det er svært sannsynlig at prinsippene overtres; når
det er rimelig grunn til å tro at den berørte
håndhevingsinstansen ikke i rett tid treffer eller ikke
kommer til å treffe de passende tiltak som behøves for å
avgjøre saken; når fortsatt overføring vil innebære en
overhengende fare for alvorlig skade for de registrerte og
når medlemsstatenes vedkommende myndigheter under
de rådende omstendigheter har gjort en rimelig innsats
for å varsle organisasjonen og gi den mulighet til å svare.

Innstillingen skal opphøre så snart prinsippene som
gjennomføres i samsvar med VS overholdes og Fellesskapets
vedkommende myndigheter er underrettet om dette.

2. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen
om tiltak som vedtas i henhold til nr. 1.

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal også underrette
hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar
for at prinsippene som gjennomføres i samsvar med VS i De
forente stater overholdes, ikke sikrer slik overholdelse. 

4. Dersom opplysningene som er innhentet i samsvar med
nr. 1, 2 og 3 viser at et organ med ansvar for at prinsippene som
gjennomføres i samsvar med VS i De forente stater overholdes,
ikke utfører oppgaven sin på en effektiv måte, skal
Kommisjonen underrette De forente staters handelsde-
partement og om nødvendig framlegge et utkast til tiltak etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 i direktiv 95/46/EF med
sikte på å oppheve eller midlertidig oppheve dette vedtak eller
begrense dets virkeområde.

Artikkel 4

1. Dette vedtak kan til enhver tid endres i lys av de
erfaringer som er gjort ved anvendelsen av det og/eller dersom

det i amerikansk lovgivning stilles krav til minst samme
vernenivå som det som oppnås ved hjelp av prinsippene og VS.

Kommisjonen skal i alle tilfeller på grunnlag av tilgjengelige
opplysninger vurdere gjennomføringen av dette vedtak tre år
etter at det er meddelt medlemsstatene og underrette komiteen
nedsatt i artikkel 31 i direktiv 95/46/EF om enhver relevant
iakttakelse, herunder ethvert forhold som kan ha innvirkning
på vurderingen i artikkel 1 i dette vedtak av at beskyttelsen er
tilstrekkelig i henhold til artikkel 25 i direktiv 95/46/EF, og
ethvert forhold som viser at dette vedtak blir gjennomført på en
måte som innebærer forskjellsbehandling.

2. Kommisjonen skal om nødvendig framlegge et utkast til
tiltak etter framgangsmåten nevnt i artikkel 31 i direktiv
95/46/EF.

Artikkel 5

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
etterkomme dette vedtak innen 90 dager etter at det er meddelt
dem.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. juli 2000.

For Kommisjonen

Frederik BOLKESTEIN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«TRYGG HAVN»-PRINSIPPER

utstedt av De forente staters handelsdepartement 21. juli 2000

Den europeiske unions omfattende personvernlovgivning («personverndirektivet») trådte i kraft 
25. oktober 1998. I henhold til direktivet skal overføring av personopplysninger finne sted bare til
tredjestater som sørger for et tilstrekkelig vernenivå. Både De forente stater og Den europeiske union
arbeider for å forbedre personvernet for sine borgere, men De forente stater har valgt en annen tilnærming
enn Den europeiske union. De forente stater anvender en sektorvis tilnærming som forener lovgivning,
regulering og selvregulering. Denne forskjellen i tilnærming har ført til at mange amerikanske
organisasjoner er usikre på betydningen av EU-kravet om «tilstrekkelig vernenivå» for overføring av
personopplysninger fra Den europeiske union til De forente stater. 

For å minske denne usikkerheten og fastsette en mer forutsigbar ramme for slik overføring av
personopplysninger har De forente staters handelsdepartement utstedt dette dokumentet («prinsippene»)
samt «Vanlige spørsmål» (VS) i henhold til sin lovfestede myndighet til å støtte, fremme og utvikle
internasjonal handel. Prinsippene er utviklet i samarbeid med næringslivet og offentligheten for å lette
handelen mellom De forente stater og Den europeiske union. Prinsippene skal anvendes bare av
amerikanske organisasjoner som mottar personopplysninger fra Den europeiske union, for at de skal
oppfylle kravene i «trygg havn»-ordningen og dra fordel av den formodningen om et «tilstrekkelige
vernenivå» som er fastsatt der. Siden prinsippene ble utviklet utelukkende for dette formål, kan de ikke
uten videre anvendes til andre formål. Prinsippene kan ikke anvendes i stedet for nasjonale
gjennomføringsbestemmelser for direktivet som gjelder behandling av personopplysninger i
medlemsstatene.

En organisasjon bestemmer selv om den vil slutte seg til «trygg havn»-ordningen, og det finnes flere måter
å kvalifisere seg på. Organisasjoner som bestemmer seg for å slutte seg til prinsippene, må overholde dem
for å oppnå og beholde fordelene ved «trygg havn»-ordningen, og de må offentlig erklære dette. Dersom
en organisasjon for eksempel slutter seg til et personvernprogram basert på selvregulering som overholder
prinsippene, kvalifiserer organisasjonen for «trygg havn»-ordningen. En organisasjon kan også utvikle
sine egne personvernprogrammer basert på selvregulering, forutsatt at de er i samsvar med prinsippene.
Dersom overholdelsen av prinsippene er basert helt eller delvis på selvregulering, og organisasjonen ikke
overholder selvreguleringen, skal organisasjonen holdes ansvarlig i henhold til avsnitt 5 i Federal Trade
Commisson Act som forbyr urimelige og villedende praksis, eller annen lov som forbyr slik praksis. (Se
vedlegget for liste over amerikanske lovfestede organer som er godkjent av EU.) I tillegg kan
organisasjoner som er underlagt lovbestemmelser eller forskrifter (eller regler) som sikrer en effektiv
beskyttelse av personopplysninger, også dra fordel av «trygg havn»-ordningen. I alle disse tilfellene er
«trygg havn»-fordelene garantert fra og med den datoen da organisasjonen erklærer sin tilslutning til
«trygg havn»-prinsippene overfor De forente staters handelsdepartement (eller dets representant) i
samsvar med retningslinjene beskrevet i VS om egensertifisering.

Overholdelsen av prinsippene kan begrenses a) til det nivå som er tilstrekkelig for å oppfylle kravene i
forbindelse med nasjonal sikkerhet, offentlighetens interesse og håndheving av loven, b) av lover,
administrative bestemmelser eller rettspraksis som skaper motstridende forpliktelser eller uttrykkelige
tillatelser, forutsatt at organisasjonen ved anvendelse av slike tillatelser kan vise at den overtrer
prinsippene bare i det omfang som er nødvendig for å ivareta de overordnede, rettmessige interesser som
slike tillatelser skal fremme, eller c) dersom direktivet eller medlemsstatenes lovgivning tillater unntak
eller fravikelser, såfremt slike unntak eller fravikelser anvendes i tilsvarende sammenhenger.
Organisasjonene bør i samsvar med målet om bedre personvern, søke å gjennomføre disse prinsippene på
en fullstendig og oversiktlig måte, noe som innebærer at de i sine personvernprogrammer angir i hvilke
tilfeller unntak fra prinsippene i henhold til bokstav b) over får alminnelig anvendelse. Når prinsippene
og/eller amerikansk lovgivning gir mulighet til å velge, forventes det av samme årsak at organisasjonene
om mulig velger et høyere vernenivå.

Organisasjoner kan av praktiske eller andre årsaker ønske å anvende prinsippene i all sin databehandling,
men de er bare forpliktet til å anvende dem på opplysninger som overføres etter at de har sluttet seg til
«trygg havn»-ordningen. En organisasjon som ønsker å kvalifisere seg til «trygg havn»-ordningen, er ikke
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(1) Prinsippene om meldeplikt og valgfrihet får ikke anvendelse når opplysninger videreformidles til tredjemann som fungerer som
mellommann og utfører oppgaver på vegne av organisasjonen og i samsvar med organisasjonens instrukser. Derimot får prinsippet
om videre overføring anvendelse i slike tilfeller.

forpliktet til å anvende prinsippene på behandling av personopplysninger i manuelle registre.
Organisasjoner som ønsker å dra fordel av «trygg havn»-ordningen for å motta opplysninger fra manuelle
registre i EU, må anvende prinsippene på alle slike opplysninger som overføres etter at de har sluttet seg
til «trygg havn»-ordningen. En organisasjon som ønsker å utvide «trygg havn»-ordningen til også å
omfatte personopplysninger om menneskelige ressurser som overføres fra EU til bruk innenfor rammen
av et ansettelsesforhold, må opplyse om dette ved egensertifisering til De forente staters
handelsdepartement (eller dets representant), og må oppfylle kravene beskrevet i VS om egensertifisering.
En organisasjon kan også stille de nødvendige garantier i henhold til direktivets artikkel 26 dersom den
anvender prinsippene på grunnleggende bestemmelser om personvern i skriftlige avtaler med parter som
overfører opplysninger fra EU, når de øvrige bestemmelser om slike standardavtaler er blitt godkjent av
Kommisjonen og medlemsstatene.

Amerikansk lovgivning får anvendelse på spørsmål om fortolkning og overholdelse av «trygg havn»-
prinsippene (herunder VS) og «trygg havn»-organisasjonenes relevante personvernbestemmelser, unntatt
når organisasjonen har forpliktet seg til å samarbeide med europeiske personvernmyndigheter. Alle
bestemmelser i «trygg havn»-prinsippene og VS får anvendelse når de er relevante, med mindre noe annet
er fastsatt. 

«Personopplysninger» er opplysninger om en identifisert eller identifiserbar person som hører inn under
direktivets virkeområde, mottatt av en amerikansk organisasjon fra Den europeiske union og registrert på
en hvilken som helst måte. 

MELDEPLIKT

En organisasjon må opplyse personer om formålene med innsamlingen og bruken av opplysningene om
dem, hvordan de kan ta kontakt med organisasjonen dersom de har forespørsler eller klager, hvilken
kategori av tredjemenn opplysningene videreformidles til og hvilke muligheter og midler organisasjonen
tilbyr personene når det gjelder å begrense bruken og videreformidlingen av opplysningene. Meldingen
skal være klar og tydelig. Den skal gis første gang en person blir bedt om å gi personopplysninger til
organisasjonen eller så snart som mulig etter det, men under alle omstendigheter før organisasjonen bruker
slike opplysninger for andre formål enn dem de opprinnelig ble innsamlet eller behandlet for av den
organisasjon som har overført opplysningene, eller før den videreformidler dem for første gang til
tredjemann(1). 

VALGFRIHET

En organisasjon må gi registrerte personer muligheten til å velge om personopplysninger om dem skal
kunne (a) videreformidles til tredjemann(1) eller (b) brukes for et formål som er uforenlig med de formål
opplysningene opprinnelig ble innsamlet for eller som den registrerte på et senere tidspunkt har godkjent.
Registrerte personer skal tilbys klare, forståelige, lett tilgjengelige og økonomisk overkommelige
ordninger for å utøve slik valgfrihet. 

Ved følsomme opplysninger (for eksempel opplysninger om helse, rasemessig eller etnisk opprinnelse,
politisk oppfatning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap eller opplysninger
om seksualliv) skal den registrerte uttrykkelig ha gitt sitt samtykke dersom slike opplysninger skal
videreformidles til tredjemann eller brukes for andre formål enn dem de opprinnelig ble innsamlet for,
eller formål som vedkommende på grunnlag av valgfriheten senere har godkjent. Organisasjonen skal
under alle omstendigheter behandle enhver opplysning som mottas fra tredjemann som følsom dersom
tredjemann betegner og behandler den som sådan.

VIDERE OVERFØRING

En organisasjon må anvende prinsippene om meldeplikt og valgfrihet for å kunne videreformidle
opplysninger til tredjemann. Dersom organisasjonen ønsker å overføre opplysninger til en tredjemann som
fungerer som mellommann, som beskrevet i fotnoten, må den først bekrefte at tredjemann overholder
«trygg havn»-prinsippene eller omfattes av direktivet eller en annen ordning som sikrer et tilstrekkelig
vernenivå, eller den må inngå en skriftlig avtale med tredjemann, der denne forplikter seg til å sørge for



minst samme vernenivå som kreves i de relevante prinsippene. Dersom organisasjonen imøtekommer
disse kravene, skal den ikke holdes ansvarlig (med mindre den avtaler noe annet) dersom tredjemann som
den overfører opplysninger til behandler dem på en måte som strider mot eventuelle begrensninger eller
tillatelser, med mindre organisasjonen visste eller burde ha visst at tredjemann ville behandle
opplysningene på en slik måte og organisasjonen ikke har truffet de nødvendige tiltak for å forhindre slik
behandling.

SIKKERHET

Organisasjoner som oppretter, vedlikeholder, bruker eller sprer personopplysninger, må treffe rimelige
tiltak for å beskytte opplysningene mot tap eller misbruk, ulovlig tilgang, videreformidling, endring eller
ødeleggelse.

DATAINTEGRITET

I henhold til prinsippene må personopplysninger være relevante for de formål de skal brukes til. En
organisasjon skal ikke behandle personopplysninger på en måte som er uforenlig med de formål de ble
innsamlet for eller formål som den registrerte senere har godkjent. En organisasjon skal i den grad det er
nødvendig treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at opplysningene er pålitelige i forhold til tiltenkte
formål, samt at de er nøyaktige, fullstendige og ajourførte.

INNSYN

Registrerte personer skal ha tilgang til personopplysninger som en organisasjon er i besittelse av om dem,
og de skal ha mulighet til å rette, endre eller slette uriktige opplysninger, med mindre arbeidet eller
kostnadene ved å gi tilgang, er uforholdsmessig store i forhold til risikoen for den registrertes personvern,
eller med mindre det medfører at en annen persons rettigheter blir krenket. 

HÅNDHEVING

Effektivt personvern forutsetter ordninger som sikrer at «trygg havn»-prinsippene blir overholdt, som
sikrer klageadgang for registrerte personer som berøres av overtredelser samt at det får følger for en
organisasjon dersom den ikke overholder prinsippene. Slike ordninger skal minst omfatte a) lett
tilgjengelige, økonomisk overkommelige og uavhengige klageadgangsordninger som gjør det mulig å
undersøke og avgjøre hver registrert persons klage eller tvist under henvisning til prinsippene samt å yte
erstatning når gjeldende lovgivning eller initiativer gjennom den private sektor gir mulighet for det, b)
framgangsmåter for oppfølging for å kontrollere at de forsikringer og bekreftelser organisasjonene gir om
sin personvernpraksis er riktige og at denne praksis faktisk blir fulgt, og c) plikt til å avhjelpe problemer
som oppstår når en organisasjon som har erklært sin tilslutning til «trygg havn»-ordningen, overtrer
prinsippene, samt sanksjoner overfor slike organisasjoner. Sanksjonene skal være tilstrekkelig strenge til
å sikre at organisasjonene overholder prinsippene.

_______________

Vedlegg

Liste over amerikanske lovfestede organer som er godkjent av Den europeiske union

Den europeiske union godkjenner følgende amerikanske offentlige organers myndighet til å behandle
klager og sørge for oppreisning ved urimelig eller villedende praksis og å gi erstatning til berørte personer
ved overtredelse av prinsippene som gjennomføres i samsvar med VS:

— Federal Trade Commission på grunnlag av den myndighet organet er tillagt i henhold til avsnitt 5 i
Federal Trade Commission Act,

— De forente staters transportdepartement på grunnlag av den myndighet det er tillagt i henhold til
kapittel 49 avsnitt 41712 i United States Code.

_______
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VEDLEGG II

VANLIGE SPØRSMÅL (VS)

VS 1 – Følsomme opplysninger

Spørsmål: Skal en organisasjon alltid gi uttrykkelig valgfrihet i forbindelse med følsomme opplysninger?  

Svar: Nei, slik valgfrihet kreves ikke dersom behandlingen 1) er nødvendig for å verne den
registrertes eller en annen persons vitale interesser, 2) er nødvendig for å gjøre gjeldende et
rettslig krav eller for forsvar, 3) kreves for medisinsk behandling eller diagnose, 4) utføres av
en stiftelse, sammenslutning eller annen ideell organisasjon med politiske, filosofiske,
religiøse eller fagforeningsmessige formål, som ledd i organisasjonens rettmessige virksomhet
og under forutsetning av at behandlingen utelukkende gjelder organisasjonens medlemmer
eller personer som på grunn av organisasjonens formål har regelmessig kontakt med den, og
at opplysningene ikke videreformidles til tredjemann uten de registrertes samtykke, 5) er
nødvendig for å oppfylle organisasjonens forpliktelser på det arbeidsrettslige område, eller 6)
gjelder opplysninger som den registrerte uttrykkelig har offentliggjort.

VS 2 – Unntak for journalistiske formål

Spørsmål: Får «trygg havn»-prinsippene anvendelse på personopplysninger som blir innsamlet, lagret
eller spredt i journalistisk øyemed, tatt i betraktning De forente staters forfatningsmessige
beskyttelse av pressefriheten og direktivets unntak for journalistisk materiale?

Svar: Når pressefriheten, som er nedfelt i første tillegg til den amerikanske grunnloven, kommer i
konflikt med personvernet, skal disse interessene avveies i henhold til første tillegg når det
dreier seg om amerikanske personers eller organisasjoners virksomhet. Personopplysninger
som er innsamlet med tanke på offentliggjøring, kringkasting eller andre former for offentlig
formidling av journalistisk materiale, enten det blir brukt eller ikke, samt opplysninger fra
tidligere offentliggjort materiale som spres fra pressearkiver, er ikke underlagt «trygg havn»-
prinsippene.

VS 3  – Sekundært ansvar

Spørsmål: Er internettleverandører, teleselskaper eller andre organisasjoner ansvarlige i henhold til
«trygg havn»-prinsippene når de på vegne av en annen organisasjon utelukkende overfører,
ruter, svitsjer eller lagrer opplysninger som kan stride mot disse prinsippene?

Svar: Nei. Verken direktivet eller «trygg havn»-prinsippene gir grunnlag for sekundært ansvar. Når
en organisasjon fungerer utelukkende som kanal for opplysninger som overføres av
tredjemann, og ikke fastlegger formålene med eller metodene for behandlingen av
personopplysningene, kan organisasjonen ikke holdes ansvarlig.

VS 4 – Investeringsbanker og revisorer

Spørsmål: Investeringsbankers og revisorers virksomhet kan omfatte behandling av personopplysninger
uten at den registrerte er blitt underrettet eller har gitt sitt samtykke. Under hvilke
omstendigheter er dette tillatt i henhold til prinsippene om meldeplikt, valgfrihet og
innsynsrett?

Svar: Investeringsbanker og revisorer kan behandle personopplysninger uten den registrertes viten
bare i det omfang og i det tidsrom som er nødvendig for å oppfylle lovfestede krav eller ivareta
offentlige interesser samt under andre omstendigheter der anvendelse av disse prinsippene
ville skade organisasjonens rettmessige interesser. Disse rettmessige interessene omfatter
overvåking av at foretak overholder sine rettslige forpliktelser og rettmessige
regnskapsvirksomhet, og behovet for fortrolighet når det gjelder mulige overtakelser, fusjoner,
fellesforetak eller lignende transaksjoner som utføres av investeringsbanker eller revisorer.
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VS 5 – Personvernmyndighetenes rolle

Spørsmål: Hvordan vil foretak som forplikter seg til å samarbeide med personvernmyndigheter i EU,
oppfylle disse forpliktelsene, og hvordan vil de bli gjennomført?

Svar: I henhold til «trygg havn»-prinsippene skal amerikanske organisasjoner som mottar
personopplysninger fra EU, forplikte seg til å innføre effektive ordninger som setter dem i
stand til å overholde «trygg havn»-prinsippene. Som fastsatt i prinsippet om håndheving skal
slike ordninger omfatte a) klageadgang for de registrerte, b) framgangsmåter for oppfølging
for å kunne kontrollere at de forsikringer og bekreftelser organisasjonene gir om sin
personvernpraksis er riktige og c) plikt til å avhjelpe problemer som oppstår ved overtredelse
av prinsippene samt sanksjoner overfor slike organisasjoner. En organisasjon kan oppfylle
bokstav a) og c) i prinsippet om håndheving dersom den oppfyller kravene i dette VS om
samarbeid med personvernmyndighetene.

En organisasjon kan forplikte seg til å samarbeide med personvernmyndighetene ved at den i
sin egensertifisering til De forente staters handelsdepartement (se VS 6 om egensertifisering)
bekrefter at den

1. velger å oppfylle kravene i bokstav a) og c) i «trygg havn»-prinsippet om håndheving ved
å forplikte seg til å samarbeide med personvernmyndighetene,

2. vil samarbeide med personvernmyndighetene om å undersøke og avgjøre eventuelle
klager som mottas innenfor rammen av «trygg havn»-ordningen,

3. vil følge eventuelle anbefalinger fra personvernmyndighetene når disse er av den
oppfatning at organisasjonen må treffe særlige tiltak for å overholde «trygg havn»-
prinsippene, herunder utbedringstiltak eller betaling av skadeserstatning til registrerte
personer som er blitt berørt av at prinsippene ikke overholdes, og at organisasjonen vil gi
personvernmyndighetene skriftlig bekreftelse på at slike tiltak er truffet.

Personvernmyndighetenes samarbeid skjer i form av informasjon og anbefalinger på følgende
måte:

— Anbefalinger fra personvernmyndighetene vil bli formidlet gjennom et uformelt panel av
personvernmyndigheter opprettet på europeisk plan, som blant annet vil bidra til en
enhetlig og sammenhengende tilnærming.

— Panelet vil gi anbefalinger til berørte amerikanske organisasjoner med hensyn til uavgjorte
klager fra registrerte personer om behandling av personopplysninger som er blitt overført
fra EU innenfor rammen av «trygg havn»-ordningen. Disse anbefalingene skal være av en
slik art at de sikrer at «trygg havn»-prinsippene anvendes riktig, og skal omfatte
opplysninger om den klageadgang berørte personer har og som personvernmyndighetene
finner passende.

— Panelet vil gi slike anbefalinger når det får henvist en sak fra de berørte organisasjoner
og/eller mottar klager fra enkeltpersoner mot organisasjoner som har forpliktet seg til å
samarbeide med personvernmyndighetene innenfor rammen av «trygg havn»-ordningen,
og det vil oppfordre og om nødvendig hjelpe slike personer til i første omgang å bruke de
interne klagemuligheter som vedkommende organisasjon tilbyr.

— Anbefalinger vil bli gitt først etter at begge parter i en tvist har hatt rimelig anledning til å
komme med merknader og framlegge de eventuelle bevis de finner relevant. Panelet vil
søke å gi sine anbefalinger så snart som mulig innenfor rammen av en riktig
saksbehandling. Normalt vil panelet gi sin anbefaling senest 60 dager etter at klage eller
henvisning er mottatt, og om mulig enda raskere.

— Panelet vil offentliggjøre resultatene av sin behandling av klagene, dersom det finner det
formålstjenlig.

— Verken panelet eller de enkelte personvernmyndigheter kan holdes ansvarlig for panelets
anbefalinger.

Som angitt over, må organisasjoner som velger denne typen tvisteløsing, forplikte seg til å
etterkomme personvernmyndighetenes anbefalinger. Dersom en organisasjon ikke har
etterkommet anbefalingen senest 25 dager etter at den ble avgitt, og ikke har gitt noen
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(1) Se VS 7 om kontroll.

tilfredsstillende forklaring på forsinkelsen, underretter panelet om at det har til hensikt å
henvise saken til the Federal Trade Commission eller et annet amerikansk føderalt organ eller
delstatsorgan med lovfestet myndighet til å treffe tvangstiltak i tilfeller av villedende praksis
og uriktige opplysninger, eller til å beslutte at det foreligger et alvorlig brudd på
samarbeidsavtalen, som dermed skal anses som ugyldig. I sistnevnte tilfelle vil panelet
underrette handelsdepartementet (eller dets representanter), for å få endret listen over «trygg
havn»-deltakere. Ethvert mislighold av forpliktelsen til å samarbeide med
personvernmyndighetene og enhver overtredelse av «trygg havn»-prinsippene, kan forfølges
rettslig som villedende praksis i henhold til avsnitt 5 i Federal Trade Commission Act eller
tilsvarende lovgivning. 

Organisasjoner som velger dette alternativ, vil bli avkrevd en årsavgift som skal dekke
panelets driftskostnader, og de kan i tillegg bli bedt om å dekke eventuelle
oversettelseskostnader som oppstår som følge av panelets behandling av henvisninger eller
klager mot organisasjonene. Årsavgiften skal ikke være høyere enn 500 USD og vil være
lavere for mindre bedrifter.

Organisasjoner som slutter seg til «trygg havn»-ordningen, vil i et tidsrom på tre år ha
mulighet til å samarbeide med personvernmyndighetene. Dersom altfor mange amerikanske
organisasjoner velger denne ordningen, vil personvernmyndighetene vurdere ordningen på
nytt ved slutten av dette tidsrommet. 

VS 6 – Egensertifisering

Spørsmål: Hvordan skal en organisasjon sertifisere at den overholder «trygg havn»-prinsippene?

Svar: En organisasjon kan dra fordel av «trygg havn»-ordningen fra og med den dagen den erklærer
sin tilslutning til prinsippene ved egensertifisering overfor De forente staters
handelsdepartement (eller dets representant) i samsvar med retningslinjene nedenfor.

En organisasjon kan slutte seg til «trygg havn»-ordningen ved egen sertifisering ved å sende
et brev til De forente staters handelsdepartement (eller dets representant), som skal være
undertegnet av en ledende medarbeider på vegne av organisasjonen som slutter seg til «trygg
havn»-ordningen, og skal inneholde minst følgende opplysninger:  

1. organisasjonens navn, postadresse, e-postadresse, telefon- og faksnummer,

2. en beskrivelse av organisasjonens virksomhet med hensyn til personopplysninger mottatt
fra EU, og

3. en beskrivelse av organisasjonens personvernprogram med hensyn til slike
personopplysninger, herunder a) hvordan programmet skal gjøres tilgjengelig for
offentligheten, b) hvilken dato det trer i kraft, c) en kontaktadresse for klager, anmodninger
om innsyn og andre spørsmål som kan oppstå i forbindelse med «trygg havn»-ordningen,
d) hvilket lovfestet organ som har myndighet til å behandle klager mot organisasjonen på
grunn av urimelig eller villedende praksis og brudd på lover eller bestemmelser om
personvern (oppført i vedlegget til prinsippene), e) navnet på enhver personvernordning
som organisasjonen deltar i, f) kontrollordninger (intern kontroll, tredjemannskontroll)(1)
og g) uavhengige klageinstanser som kan behandle uløste saker.

Dersom en organisasjon ønsker at «trygg havn»-ordningen også skal gjelde for opplysninger
om menneskelige ressurser som overføres fra EU for å bli brukt innenfor rammene av et
arbeidsforhold, kan den det dersom det finnes et lovfestet organ med myndighet til å behandle
klager mot organisasjonen som gjelder opplysninger om menneskelige ressurser som står
oppført i vedlegget til prinsippene. I tillegg må organisasjonen angi dette i
egensertifiseringsbrevet, og erklære at den forplikter seg til å samarbeide med vedkommende
EU-myndigheter i samsvar med VS 9 og 5 samt at den akter å følge disse myndighetenes
anbefalinger.

De forente staters handelsdepartement (eller dets representant) vil føre en liste over alle
organisasjoner som har sendt inn egensertifiseringsbrev, og som dermed har rett til å nyte godt
av «trygg havn»-fordelene, og vil ajourføre denne listen på grunnlag av de brev og meldinger
det mottar hvert år i samsvar med VS 11. Slike egensertifiseringsbrev bør sendes inn minst én
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gang i året. I motsatt fall vil organisasjonen bli strøket fra listen og ikke lenger nyte godt av
«trygg havn»-fordelene. Både listen og organisasjonenes egensertifiseringsbrev vil bli
offentliggjort. Alle organisasjoner som ved egensertifisering slutter seg til «trygg havn»-
ordningen, skal også i sine offentliggjorte personvernprogrammer angi at de følger «trygg
havn»-prinsippene.

Forpliktelsen til å følge «trygg havn»-prinsippene er ikke tidsbegrenset for opplysninger
mottatt i det tidsrom organisasjonen nyter godt av «trygg havn»-prinsippene. Forpliktelsen
innebærer at organisasjonen må fortsette å anvende prinsippene på slike opplysninger så lenge
den lagrer, bruker eller videreformidler dem, selv om organisasjonen av en eller annen grunn
senere skulle forlate ordningen. 

En organisasjon som som følge av fusjon eller overtakelse vil opphøre som eget rettssubjekt,
må melde dette på forhånd til De forente staters handelsdepartement (eller dets representant).
I meldingen skal det også angis om den enhet som overtar, eller den enhet som oppstår ved
fusjonen, 1) fortsatt vil være bundet av «trygg havn»-prinsippene i henhold til de
lovbestemmelser som gjelder for overtakelsen eller fusjonen, eller 2) velger ved
egensertifisering å slutte seg til «trygg havn»-prinsippene eller treffer andre vernetiltak, for
eksempel en skriftlig avtale som sikrer at «trygg havn»-prinsippene overholdes. Dersom
verken 1) eller 2) får anvendelse, må alle opplysninger som er mottatt under «trygg havn»-
ordningen, umiddelbart slettes.

En organisasjon trenger ikke å anvende «trygg havn»-prinsippene på alle personopplysninger,
men den må anvende prinsippene på personopplysninger som den mottar fra EU etter at den
har sluttet seg til «trygg havn»-ordningen.

En organisasjon som gir uriktige opplysninger til offentligheten med hensyn til
organisasjonens tilslutning til «trygg havn»-prinsippene, kan bringes inn for Federal Trade
Commission eller et annet offentlig organ. Uriktige opplysninger til De forente staters
handelsdepartement (eller dets representant) kan medføre rettslig forfølgning i henhold til
False Statements Act (USC 18, §1001).

VS 7 – Kontroll

Spørsmål: Hvilke framgangsmåter for oppfølging bruker organisasjoner for å kontrollere at de
forsikringer og bekreftelser de har avgitt om sine personverntiltak er sanne og at disse
tiltakene gjennomføres som beskrevet og i samsvar med «trygg havn»-prinsippene?

Svar: For å oppfylle kravet om kontroll i prinsippet om håndheving kan en organisasjon kontrollere
slike forsikringer og bekreftelser enten gjennom egenvurdering eller ekstern samsvarskontroll.

Ved egenvurdering skal det kontrolleres om organisasjonens offentliggjorte
personvernprogram med hensyn til personopplysninger mottatt fra EU er riktig, dekkende, om
det i tilstrekkelig grad er blitt offentliggjort, er fullt ut iverksatt og tilgjengelig. Det må også
framgå at personvernprogrammet er i samsvar med «trygg havn»-prinsippene, at personer blir
underrettet om eventuelle interne ordninger for behandling av klager samt om uavhengige
klageinstanser, at det finnes framgangsmåter for å gi ansatte opplæring i hvordan de skal
gjennomføre programmet og for å gripe inn dersom programmet ikke følges, samt at
organisasjonen har interne framgangsmåter for regelmessig og objektiv kontroll av at
ovenstående etterleves. En ledende medarbeider eller en annen representant med fullmakt i
organisasjonen skal minst én gang i året undertegne en erklæring om at det er foretatt
egenvurdering, og denne erklæringen skal gjøres tilgjengelig på anmodning, eller i forbindelse
med en undersøkelse eller en klage over manglende overholdelse.

Organisasjoner skal dokumentere iverksettingen av sine personvernprogrammer under «trygg
havn»-ordningen, og på anmodning, i forbindelse med undersøkelser eller klager over
manglende overholdelse, gjøre slik dokumentasjon tilgjengelig for den ansvarlige klageinstans
eller for den instans som har ansvar for saker om urimelig eller villedende praksis.

Dersom en organisasjon velger ekstern samsvarskontroll, skal kontrollen påvise at
organisasjonens personvernprogram med hensyn til personopplysninger mottatt fra EU, er i
samsvar med «trygg havn»-prinsippene, at programmet følges og at personer blir underrettet
om klageinstanser. Kontrollmetodene kan uten begrensning omfatte revisjon, stikkprøver, bruk
av falske opplysninger som «lokkemat» eller av andre teknologiske verktøy som måtte passe.
Kontrolløren, en ledende medarbeider eller en annen representant i organisasjonen med
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fullmakt skal minst én gang i året undertegne en erklæring om at det er foretatt ekstern
samsvarskontroll, og denne erklæringen skal gjøres tilgjengelig på anmodning eller i
forbindelse med en undersøkelse eller klage over manglende overholdelse.

VS 8 – Innsyn

Innsynsprinsippet:

Registrerte personer skal ha tilgang til personopplysninger som en organisasjon er i besittelse av om dem,
og de skal ha mulighet til å rette, endre eller slette uriktige opplysninger, med mindre arbeidet eller
kostnadene ved å gi tilgang, er uforholdsmessig store i forhold til risikoen for privatpersonens personvern,
eller med mindre det medfører at en annen persons rettigheter blir krenket.

1. Spørsmål: Er retten til innsyn uinnskrenket?

1. Svar: Nei. I samsvar med «trygg havn»-prinsippene er innsynsretten av avgjørende betydning
for personvernet. Særlig gir den personer mulighet til å kontrollere at opplysningene om
dem er riktige. Likevel er en organisasjons plikt til å gi innsyn i de personopplysninger den
har om en person, underlagt forholdsmessighets- og rimelighetsprinsippet, og må i visse
tilfeller tilpasses. Det framgår klart av de forklarende merknader til OECDs retningslinjer
av 1980 om personvern (Explanatory Memorandum to the 1980 OECD Privacy
Guidelines) at en organisasjons plikt til å gi innsyn, ikke er absolutt. Organisasjonen er
ikke forpliktet til å undersøke like grundig som for eksempel ved en stevning, og det
kreves heller ikke at organisasjonen gir tilgang til organisasjonens ulike lagringsmedier for
opplysninger. 

Erfaringen har snarere vist at når en person anmoder om innsyn, bør organisasjonen først
og fremst spørre seg hvilke grunner personen har. Dersom for eksempel en anmodning om
innsyn er vag eller for omfattende, kan organisasjonen innlede en dialog med personen for
bedre å forstå bakgrunnen for anmodningen og dermed lettere finne de relevante
opplysningene. Organisasjonen kan spørre om hvilken del eller hvilke deler av
organisasjonen personen har vært i kontakt med, og/eller hvilken art opplysninger (eller
hvilket formål) anmodningen gjelder. En person trenger imidlertid ikke å begrunne en
anmodning om innsyn i opplysninger om seg selv.

Kostnader og arbeidsbyrde er viktige faktorer som det må tas hensyn til, men de er ikke
avgjørende for om det er rimelig å gi innsyn. Dersom for eksempel opplysningene er
grunnlag for avgjørelser som er av vesentlig betydning for den enkelte (for eksempel
avslag på eller tildeling av viktige fordeler som forsikring, lån eller ansettelse), må
organisasjonen i samsvar med de øvrige bestemmelsene i VS gi innsyn i slike
opplysninger, selv om det medfører stor arbeidsbyrde eller høye kostnader.

Dersom opplysningene det anmodes om ikke er følsomme eller ikke vil være grunnlag for
avgjørelser av vesentlig betydning for den registrerte (for eksempel ikke-følsomme
markedsføringsopplysninger som brukes for å avgjøre om den registrerte skal få tilsendt
en katalog), men er lett tilgjengelige og det ikke medfører store kostnader å stille dem til
rådighet, må organisasjonen gi innsyn i de faktiske opplysninger den har om den
registrerte. Disse opplysningene kan inneholde fakta innsamlet fra den registrerte selv i
forbindelse med en transaksjon, eller fakta mottatt fra andre, men som gjelder den
registrerte. 

I henhold til selve innsynsprinsippet skal organisasjoner alltid være velvillige med hensyn
til å gi innsyn. Dersom for eksempel visse opplysninger skal beskyttes og lett kan skilles
fra andre opplysninger som det anmodes om innsyn i, skal organisasjonen redigere bort de
følsomme opplysningene og gi innsyn i de øvrige. Dersom organisasjonen i særlige
tilfeller avgjør at innsyn ikke kan gis, skal den begrunne avgjørelsen overfor den
registrerte og opplyse om hvor vedkommende kan henvende seg for nærmere
opplysninger.

2. Spørsmål: Hva er fortrolige forretningsopplysninger, og kan organisasjoner nekte innsyn for å
beskytte slike opplysninger?

2. Svar: Fortrolige forretningsopplysninger (slik begrepet brukes i Federal Rules of Civil
Procedure on discovery) er opplysninger som en organisasjon har truffet tiltak for å
beskytte fordi videreformidling ville være til fordel for en konkurrent i markedet. Hvilket
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dataprogram en organisasjon bruker, for eksempel et modelleringsprogram eller detaljer
ved dette programmet, kan være fortrolige forretningsopplysninger. Dersom
forretningsopplysninger lett kan skilles fra andre opplysninger som det anmodes om
innsyn i, skal organisasjonen redigere bort de fortrolige forretningsopplysningene og gi
innsyn i de øvrige. En organisasjon kan nekte eller begrense innsyn dersom den ved å gi
innsyn risikerer å avsløre sine egne fortrolige forretningsopplysninger som definert
ovenfor, for eksempel de markedsføringskonsepter og -klassifiseringer den har utarbeidet,
eller andres fortrolige forretningsopplysninger som i henhold til en avtaleforpliktelse skal
behandles fortrolig, når en slik forpliktelse til fortrolighet er vanlig eller pålagt.

3. Spørsmål: Er det tilstrekkelig at organisasjonen formidler personopplysningene til den registrerte fra
sine databaser, eller skal det gis tilgang til selve databasen?

3. Svar: En organisasjon kan gi innsyn ved å formidle de relevante opplysningene til den
registrerte, som dermed ikke skal ha tilgang til organisasjonens database.

4. Spørsmål: Må en organisasjon omstrukturere sine databaser for å kunne gi innsyn?

4. Svar: En organisasjon skal gi innsyn bare i den grad den lagrer opplysningene. Innsynsprinsippet
innebærer ikke plikt til å oppbevare, vedlikeholde, omorganisere eller omstrukturere
registre med personopplysninger.

5. Spørsmål: Av disse svarene framgår det at innsyn kan nektes i visse tilfeller. I hvilke andre tilfeller
kan en organisasjon nekte personer innsyn i personopplysninger om dem selv?

5. Svar: Slike tilfeller er svært begrensede, og det må gis en konkret begrunnelse for å nekte
innsyn. En organisasjon kan nekte innsyn i opplysninger dersom videreformidling antas å
vanskeliggjøre vern av viktige offentlige interesser som for eksempel nasjonal sikkerhet,
forsvar eller offentlig sikkerhet. I tillegg kan innsyn nektes når personopplysninger
behandles utelukkende for statistiske formål eller forskningsformål. Innsyn kan også
nektes eller begrenses i tilfeller der

a. innsyn vanskeliggjør gjennomføring eller håndheving av loven, herunder forebygging,
undersøkelser eller oppklaring av lovovertredelser eller retten til rettferdig rettergang, 

b. innsyn vanskeliggjør private søksmål, herunder forebygging, undersøkelse eller
oppklaring av rettslige krav eller retten til rettferdig rettergang,

c. innsyn medfører at personopplysninger om andre personer, som ikke kan redigeres
bort, blir videreformidlet,

d. innsyn er et brudd på lovbestemte eller yrkesmessige rettigheter eller plikter,

e. innsyn er et brudd på den nødvendige fortrolighet i forbindelse med framtidige eller
nåværende forhandlinger, for eksempel med hensyn til overtakelse av børsnoterte
selskaper,

f. innsyn vanskeliggjør sikkerhetsundersøkelser av arbeidstakere eller behandling av
klager,

g. innsyn er til skade for den fortrolighet som kan være nødvendig i begrensede tidsrom
i forbindelse med personalplanlegging og omstrukturering,

h. innsyn er til skade for den fortrolighet som kan være nødvendig i forbindelse med
overvåking, inspeksjon eller regulerende funksjoner som hører med til en god
økonomiforvaltning, 

i. innsyn under andre omstendigheter medfører en uforholdsmessig stor arbeidsbyrde
eller store kostnader eller at andre personers legitime rettigheter eller interesser blir
krenket.

En organisasjon som påberoper seg et unntakstilfelle, må bevise at et slikt unntakstilfelle
faktisk foreligger (slik det vanligvis er tilfellet). Som angitt over skal personer som har
anmodet om innsyn, opplyses om begrunnelsene for at innsyn nektes eller begrenses, samt
om hvor de kan henvende seg for nærmere opplysninger.
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6. Spørsmål: Kan en organisasjon kreve gebyr for å dekke kostnader ved å gi innsyn?

6. Svar: Ja. OECD-retningslinjene gir organisasjoner rett til å kreve gebyr såframt det ikke er
uforholdsmessig høyt. Dermed kan organisasjonene kreve et rimelig gebyr for innsyn.
Innkreving av gebyr kan bidra til å forhindra gjentatte og useriøse anmodninger om
innsyn.

Organisasjoner som selger offentlig tilgjengelig opplysninger kan dermed kreve sitt
ordinære gebyr ved anmodninger om innsyn. Den registrerte kan også søke om innsyn i
opplysninger om seg selv hos den organisasjonen som opprinnelig samlet inn
opplysningene.

Dersom den registrerte tilbyr seg å dekke kostnadene, kan innsyn ikke nektes av
kostnadsgrunner. 

7. Spørsmål: Er en organisasjon forpliktet til å gi innsyn i personopplysninger som stammer fra
offentlige registre?

7. Svar: Offentlige registre er registre som forvaltes av offentlige organer eller enheter på ulike
nivåer som er tilgjengelige for offentligheten. Det er ikke nødvendig å anvende
innsynsprinsippet på slike opplysninger med mindre de kombineres med andre
personopplysninger, unntatt når små mengder opplysninger fra registre som ikke er
offentlig tilgjengelige brukes til å indeksere eller organisere opplysninger fra offentlige
registre. Vilkår for innsyn fastsatt av vedkommende myndighet skal imidlertid overholdes.
Når opplysninger fra offentlige registre kombineres med andre opplysninger som ikke er
offentlig tilgjengelige (andre enn dem som er nevnt særskilt ovenfor), skal en organisasjon
imidlertid gi innsyn i alle disse opplysningene såframt de ikke omfattes av andre unntak.  

8. Spørsmål: Må innsynsprinsippet anvendes på offentlig tilgjengelige personopplysninger?

8. Svar: På samme måte som med opplysninger fra offentlige registre (se spørsmål 7), er det ikke
nødvendig å gi innsyn i opplysninger som allerede er offentlig tilgjengelige, så lenge de
ikke er kombinert med ikke-offentlige opplysninger.

9. Spørsmål: Hvordan kan en organisasjon beskytte seg mot gjentatte og useriøse anmodninger om
innsyn?

9. Svar: En organisasjon er ikke forpliktet til å svare på slike anmodninger om innsyn. Derfor kan
organisasjonene kreve et rimelig gebyr og fastsette en passende grense for hvor mange
ganger de vil behandle anmodninger om innsyn fra én person innenfor et gitt tidsrom. Når
de fastsetter slike begrensninger, må organisasjonene ta hensyn til faktorer som hvor ofte
opplysningene ajourføres, for hvilket formål de anvendes og arten av opplysninger det
dreier seg om.

10. Spørsmål: Hvordan kan en organisasjon beskytte seg mot svikaktige anmodninger om innsyn?

10. Svar: En organisasjon er ikke forpliktet til å gi innsyn med mindre den mottar tilstrekkelige
opplysninger til å bekrefte identiteten til den personen som anmoder om innsyn.

11. Spørsmål: Er det noen frist for behandlingen av anmodninger om innsyn?

11. Svar: Ja, organisasjonene bør svare uten unødige forsinkelser og innenfor en rimelig frist. Som
det framgår av de forklarende merknadene til OECDs retningslinjer av 1980, kan dette
kravet oppfylles på ulike måter. For eksempel kan en behandlingsansvarlig som
regelmessig sender opplysninger til de registrerte, være fritatt for plikten til omgående å
besvare individuelle anmodninger.

VS 9 – Menneskelige ressurser

1. Spørsmål: Gjelder «trygg havn»-ordningen for personopplysninger som er innsamlet i forbindelse
med arbeidsforhold, og som overføres fra EU til USA?

1. Svar: Ja, «trygg havn»-ordningen gjelder når et selskap i EU overfører personopplysninger om
sine ansatte (nåværende eller tidligere), som er innsamlet i forbindelse med
arbeidsforholdet, til en tjenesteyter i USA, det være seg et morselskap, et tilknyttet eller et
ikke-tilknyttet foretak, som er tilsluttet «trygg havn»-ordningen. I slike tilfeller skal
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innsamlingen og behandlingen av opplysningene før overføring til USA være i samsvar
med den nasjonale lovgivningen i den EU-staten der de ble innsamlet, og alle vilkår eller
begrensninger for overføring i henhold til denne lovgivning skal overholdes.

«Trygg havn»-prinsippene er relevante bare ved overføring av eller innsyn i individuelt
identifiserbare opplysninger. Statistikkrapporter som bygger på samlede
ansettelsesopplysninger og/eller bruk av opplysninger som er gjort anonyme eller
pseudonyme, utgjør ikke noe problem for personvernet.

2. Spørsmål: Hvordan får prinsippene om meldeplikt og valgfrihet anvendelse på slike opplysninger?

2. Svar: En amerikansk organisasjon som har mottatt ansettelsesopplysninger fra EU innenfor
rammen av «trygg havn»-ordningen, kan videreformidle dem til tredjemann og/eller bruke
dem for andre formål bare dersom det skjer i samsvar med prinsippene om meldeplikt og
valgfrihet. Dersom en amerikansk organisasjon for eksempel har til hensikt å bruke
personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med et ansettelsesforhold til formål
som ikke gjelder ansettelsesforholdet, for eksempel markedsføring, må organisasjonen
først gi de berørte personene en valgmulighet, med mindre de allerede har gitt samtykke
til slik bruk av opplysningene. De ansattes valg må heller ikke føre til at deres
yrkeskarriere begrenses eller til straffetiltak mot dem.

Det bør bemerkes at visse vilkår som får alminnelig anvendelse på overføringer fra visse
medlemsstater kan utelukke annen bruk av slike opplysninger, selv etter overføring til land
utenfor EU, og slike vilkår skal oppfylles.

I tillegg skal arbeidsgivere bestrebe seg på å imøtekomme arbeidstakerens ønsker om
personvern. Dette kan for eksempel innebære at det gis bare begrenset innsyn i
opplysninger, at visse opplysninger anonymiseres eller at det brukes koder eller
pseudonymer, dersom de virkelige navnene ikke er nødvendige for formålet med
opplysningene.

En organisasjon er ikke forpliktet til å anvende prinsippene om meldeplikt og valgfrihet i
det omfang og i det tidsrom det er nødvendig for ikke å skade organisasjonens rettmessige
interesser i forbindelse med forfremmelser, ansettelser eller lignende personalsaker.

3. Spørsmål: Hvordan anvendes innsynsprinsippet?

3. Svar: I VS om innsyn gis en veiledning om årsaker til å nekte innsyn eller gi begrenset innsyn i
opplysninger om menneskelige ressurser. Arbeidsgivere i EU må naturligvis overholde
nasjonale bestemmelser og sørge for at arbeidstakere i EU har tilgang til slike
opplysninger i samsvar med lovgivningen i sine hjemstater, uansett hvor opplysningene
behandles og lagres. «Trygg havn»-ordningen forutsetter at en organisasjon som behandler
slike opplysninger i USA, vil samarbeide for å gi innsyn enten direkte eller gjennom
arbeidsgiveren i EU.

4. Spørsmål: Hvordan vil «trygg havn»-prinsippene bli håndhevet med hensyn til
ansettelsesopplysninger?

4. Svar: Såframt opplysningene anvendes bare innenfor rammen av arbeidsforholdet, er det
selskapet i EU som har hovedansvaret for opplysningene overfor arbeidstakeren. Det vil si
at når europeiske arbeidstakere klager over brudd på sine personvernrettigheter, og ikke er
tilfreds med utfallet av framgangsmåtene for internkontroll, klage eller anke (eller en
hvilken som helst annen framgangsmåte for klage etter avtale med en fagforening), skal
de henvises til vedkommende nasjonale myndigheter for personvern eller arbeid der
vedkommende arbeider. Dette omfatter også saker der den påståtte feilbehandlingen av
opplysninger har funnet sted i De forente stater, og ansvaret ligger hos den amerikanske
organisasjonen som har mottatt opplysningene fra arbeidsgiveren, og ikke hos
arbeidsgiveren, noe som snarere innebærer et eventuelt brudd på «trygg havn»-prinsippene
enn på nasjonale lovbestemmelser som gjennomfører personverndirektivet. Dette vil være
den mest effektive framgangsmåten for å håndtere de ofte overlappende rettigheter og
forpliktelser som er fastsatt i nasjonal arbeidsrett og arbeidsavtaler samt i
personvernlovgivningen.

En amerikansk organisasjon som deltar i «trygg havn»-ordningen, og som bruker
opplysninger om menneskelige ressurser overført fra EU innenfor rammene av et
arbeidsforhold, og som ønsker at slike overføringer skal komme inn under under «trygg
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havn»-ordningen, må derfor i slike tilfeller forplikte seg til å samarbeide ved
undersøkelser som foretas av vedkommende EU-myndigheter, og følge deres anbefalinger.
De personvernmyndighetene som har sagt seg villig til å samarbeide på denne måten, skal
underrette Europakommisjonen og De forente staters handelsdepartement. Dersom en
amerikansk organisasjon som deltar i «trygg havn»-ordningen, ønsker å overføre
opplysninger om menneskelige ressurser fra en medlemsstat som ikke har sagt seg villig
til slikt samarbeid, gjelder bestemmelsene i VS 5.

VS 10 – Artikkel 17-avtaler

Spørsmål: Når opplysninger overføres fra EU til De forente stater utelukkende for behandlingsformål, er
det da nødvendig med en avtale, selv om databehandleren deltar i «trygg havn»-ordningen?

Svar: Ja. De behandlingsansvarlige i EU skal alltid inngå en avtale når opplysninger overføres
utelukkende for behandling, uansett om behandlingen foregår innenfor eller utenfor EU.
Formålet med avtalen er å beskytte den behandlingsansvarliges interesser, dvs. den person
eller enhet som fastsetter formålet med behandlingen og midlene som skal anvendes, og som
bærer det fulle ansvar overfor den eller de berørte personer. Det skal dermed framgå av avtalen
hvilken type behandling som skal foretas og hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre at
opplysningene beskyttes.

Det er derfor ikke nødvendig for en amerikansk organisasjon som deltar i «trygg havn»-
ordningen, og som mottar personopplysninger fra EU utelukkende for behandlingsformål, å
anvende prinsippene på slike opplysninger, fordi den behandlingsansvarlige i EU bærer
ansvaret overfor den registrerte i samsvar med relevante EU-bestemmelser (som kan være
strengere enn de tilsvarende «trygg havn»-prinsippene).

Fordi deltakere i «trygg havn»-ordningen sørger for et tilstrekkelig vernenivå, kreves det ikke
forhåndsgodkjenning av avtaler med slike deltakere om overføring av opplysninger for
behandlingsformål (eller medlemsstatene gir automatisk slik godkjenning), slik det kreves for
avtaler med mottakere som ikke deltar i «trygg havn»-ordningen, eller som på annet vis ikke
kan sørge for tilstrekkelig vern.

VS 11 – Tvisteløsing og håndheving

Spørsmål: Hvordan skal kravene til tvisteløsing fastsatt i håndhevingsprinsippet gjennomføres, og hva
skjer når en organisasjon gjentatte ganger overtrer prinsippene?

Svar: I håndhevingsprinsippet er det fastsatt hvordan «trygg havn»-prinsippene skal håndheves. I VS
7 om kontroll er det fastsatt hvordan kravene i prinsippets bokstav b) skal overholdes. Dette
VS 11 omhandler bokstav a) og c), som begge stiller krav til uavhengige
klageadgangsordninger. Klageadgangsordningene kan være av ulik art, men de må oppfylle
kravene i håndhevingsprinsippet. Organisasjoner kan oppfylle kravene på følgende måter: 
1) ved å overholde personvernprogrammer som er utviklet innenfor den private sektor, der
«trygg havn»-prinsippene er innlemmet, og som omfatter effektive håndhevingsordninger
tilsvarende kravene beskrevet i håndhevingsprinsippet, 2) ved å underkaste seg de
tilsynsmyndigheter som er opprettet ved lov eller administrativt, og som ivaretar behandling
av individuelle klager og tvisteløsing, eller 3) ved å forplikte seg til å samarbeide med
personvernmyndigheter innenfor EU eller deres godkjente representanter. Denne listen er
veiledende og ikke uttømmende. Den private sektor kan innføre andre håndhevingsordninger,
såframt kravene i håndhevingsprinsippet og i «Vanlige spørsmål» oppfylles. Det bør bemerkes
at kravene i håndhevingsprinsippet kommer i tillegg til kravene i avsnitt 3 i innledningen til
prinsippene, om at organisasjoner som baserer seg på selvregulering, skal kunne holdes
ansvarlige i henhold til avsnitt 5 i Federal Trade Commission Act eller tilsvarende lovgivning. 

Klageadgangsordninger

Forbrukere skal oppfordres til å klage til den berørte organisasjon, før de henvender seg til
uavhengige klageinstanser. Det finnes ulike kjennetegn på en uavhengig klageinstans, for
eksempel mulighet til innsyn i sammensetning og finansiering eller dokumentert erfaring. Som
håndhevingsprinsippet krever, skal klageadgangsordningene være lett tilgjengelige og
økonomisk overkommelige for den registrerte. Tvisteløsingsinstanser skal undersøke hver
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klage som mottas fra registrerte personer, med mindre klagene åpenbart er ubegrunnede eller
useriøse. Dette utelukker ikke at organisasjoner som har opprettet klageadgangsordninger,
innfører kriterier for hvilke klager som skal behandles, men slike kriterier må være klare og
begrunnede (for eksempel kriterier for å utelukke klager som faller utenfor programmets
virkeområde eller som bør behandles av en annen instans) og skal ikke føre til at plikten til å
undersøke rettmessige klager forsømmes. I tillegg bør klageinstansene gi vedkommende som
framsetter en klage fullstendige og lett tilgjengelige opplysninger om framgangsmåten for
tvisteløsing. Slike opplysninger skal omfatte en beskrivelse av instansens personvernpraksis, i
samsvar med «trygg havn»-prinsippene(2). Instansene bør også delta i samarbeidet om å
utvikle hjelpemidler, som for eksempel standardardiserte klageskjemaer, som skal gjøre det
enklere å behandle klager. 

Klageadgang og sanksjoner

Klageadgang overfor tvisteløsingsinstansene bør føre til at organisasjonen så langt det lar seg
gjøre opphever eller utbedrer følgene av overtredelsen og at organisasjonens framtidige
behandling av opplysninger skjer i samsvar med prinsippene, samt eventuelt at behandlingen
av personopplysninger om den person som har framsatt klagen, opphører. Sanksjonene må
være tilstrekkelig strenge til å sikre at organisasjonene følger prinsippene. En rekke sanksjoner
av ulik strenghetsgrad vil gi tvisteløsingsinstansene muligheten til å reagere på passende måte
på ulike grader av manglende overholdelse. Slike sanksjoner bør omfatte både offentliggjøring
av overtredelser og krav om i visse tilfeller å slette opplysninger(3). Andre mulige sanksjoner
er midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av en godkjenning, erstatning til registrerte
personer for tap som følge av overtredelse av prinsippene og forbud. Organer for tvisteløsing
og selvregulering i den private sektor skal underrette vedkommende offentlige organ eller
domstolene om «trygg havn»-organisasjoner som ikke retter seg etter deres avgjørelser, samt
underrette De forente staters handelsdepartement (eller dets representant).

Tiltak fra Federal Trade Commission (FTC)

FTC har forpliktet seg til først og fremst å behandle saker om påståtte overtredelser som det
får henvist fra selvreguleringsorganisasjoner på personvernområdet, for eksempel BBBOnline
og TRUSTe, og fra EU-medlemsstatene, for å fastslå om det foreligger brudd på avsnitt 5 i
Federal Trade Commission Act, som forbyr urimelig og villedende atferd eller praksis innenfor
handel. Dersom FTC kommer til at det sannsynligvis foreligger brudd på avsnitt 5, kan den
saken løses ved å søke å oppnå et administrativt forbud mot vedkommende praksis eller ved å
framsette en klage til en føderal domstol, som kan resultere i en dom med samme virkning
dersom klageren får medhold. FTC kan oppnå sivilrettslige sanksjoner ved overtredelse av et
administrativt forbud, og kan innlede sivilrettslige eller strafferettslige saker ved unnlatelse av
å etterkomme føderale rettsavgjørelser. FTC vil underrette De forente staters
handelsdepartement om alle slike tiltak. Handelsdepartementet oppfordrer andre offentlige
organer til å underrette departementet om den endelige avgjørelsen i slike saker, eller andre
avgjørelser om overholdelse av «trygg havn»-prinsippene.

Gjentatte overtredelser av prinsippene

Dersom en organisasjon gjentatte ganger unnlater å overholde prinsippene, har den ikke lenger
rett til å nyte godt av «trygg havn»-fordelene. Gjentatte overtredelser av prinsippene foreligger
når en organisasjon som har foretatt egensertifisering overfor handelsdepartementet (eller dets
representant), nekter å etterkomme den endelige avgjørelsen fra et selvreguleringsorgan eller
et offentlig organ, eller når et slikt organ fastslår at en organisasjon overtrer prinsippene så ofte
at den ikke lenger er troverdig når den påstår at den overholder dem. I slike tilfeller skal
organisasjonen umiddelbart underrette De forente staters handelsdepartement (eller dets
representant) om dette. Dersom organisasjonen unnlater å gjøre dette, kan det gi grunnlag for
rettslig forfølgning i henhold til False Statements Act (18 USC §1001).

(2) Tvisteløsingsinstanser er ikke forpliktet til å overholde håndhevingsprinsippet. De kan også fravike prinsippene når det i forbindelse
med deres spesifikke oppgaver oppstår forpliktelser eller gis uttrykkelige tillatelser.

(3) Tvisteløsingsinstanser kan anvende slike sanksjoner etter eget skjønn. Ved vurdering av krav om at opplysninger skal slettes, må det
tas i betraktning hvor følsomme de berørte opplysningene er, og om organisasjonen har innsamlet, brukt eller videreformidlet
opplysninger på en måte som åpenbart strider mot prinsippene.  
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Departementet (eller dets representant) vil føre opp på den offentlige listen over organisasjoner
som tiltrer «trygg havn»-ordningen ved egensertifisering, alle meldinger det mottar om
gjentatte overtredelser, uansett om de er mottatt fra organisasjonen selv, et
selvreguleringsorgan eller et offentlig organ, men etter først å ha gitt vedkommende
organisasjon en tretti (30) dagers frist og en mulighet til å svare. Det vil altså klart framgå av
den offentlige listen som føres av handelsdepartementet (eller dets representant) hvilke
organisasjoner som er anerkjent som «trygg havn»-organisasjoner, og hvilke som ikke lenger
er det.

En organisasjon som søker om å bli underlagt et selvreguleringsorgan for på nytt å kvalifisere
seg for «trygg havn»-ordningen, må gi dette organet alle opplysninger om sin tidligere
deltaking i «trygg havn»-ordningen.

VS 12 – Valgfrihet og tidsfrister for å reservere seg

Spørsmål: Gir prinsippet om valgfrihet en person mulighet til å velge bare i begynnelsen av et
registreringsforhold, eller når som helst?

Svar: Formålet med prinsippet om valgfrihet er i alminnelighet å sikre at personopplysninger brukes
og videreformidles i samsvar med den registrertes forventninger og ønsker. Derfor skal
registrerte personer til enhver tid ha mulighet til å reservere seg mot at personopplysninger om
dem brukes i direkte markedsføring, innenfor rimelige tidsfrister som organisasjonen
fastsetter, for eksempel for at den skal få tid til å iverksette den enkeltes valg. En organisasjon
kan også kreve tilstrekkelige opplysninger til å kunne fastslå identiteten til den person som
ønsker å reservere seg. I De forente stater kan registrerte personer utøve denne valgfriheten
gjennom en sentral ordning for dette formål, for eksempel Direct Marketing Association's Mail
Preference Service. Organisasjoner som deltar i Direct Marketing Association's Mail
Preference Service, skal opplyse forbrukere som ikke ønsker å motta reklame, om denne
tjenesten. Under alle omstendigheter skal registrerte personer gis mulighet til på en lett
tilgjengelig og økonomisk overkommelig måte å utøve denne valgmuligheten. 

En organisasjon kan også bruke opplysninger til visse direkte markedsføringsformål, når det i
praksis ikke er mulig å gi den registrerte muligheten til å reservere seg før opplysningene
brukes, dersom organisasjonen samtidig (og når som helst, på anmodning) gir den registrerte
mulighet (kostnadsfritt) til å reservere seg mot å motta ytterligere direkte markedsføring, og
dersom organisasjonen retter seg etter personens ønsker. 

VS 13 – Reiseopplysninger

Spørsmål: Når kan opplysninger om plassereservasjon for flypassasjerer og andre reiseopplysninger, for
eksempel opplysninger om hyppige flyreiser, bestilling av hotellrom eller om særlige behov, for
eksempel måltider tilberedt etter visse religiøse retningslinjer eller fysisk assistanse, overføres
til organisasjoner utenfor EU?

Svar: Slike opplysninger kan overføres i en rekke ulike sammenhenger. I henhold til direktivets
artikkel 26 kan «overføring av personopplysninger til en tredjestat som ikke sikrer et
tilstrekkelig vernenivå i henhold til artikkel 25 nr. 2» finne sted dersom 1) overføringen er
nødvendig for å kunne yte de tjenester kunden ber om eller for å oppfylle vilkårene i en avtale,
for eksempel en avtale om hyppige flyreiser, eller 2) kunden utvilsomt har gitt sitt samtykke.
Amerikanske organisasjoner som deltar i «trygg havn»-ordningen, gir tilstrekkelig vern av
personopplysninger og kan derfor motta opplysninger fra EU uten å oppfylle disse vilkårene
eller andre vilkår i direktivets artikkel 26. Siden «trygg havn»-ordningen inneholder særlige
regler for følsomme opplysninger, skal slike opplysninger (for eksempel om en passasjers
behov for fysisk assistanse) inngå i opplysninger som overføres til «trygg havn»-deltakere.
Likevel må organisasjonen som overfører opplysningene, under alle omstendigheter følge
lovgivningen i den EU-medlemsstaten der den utøver sin virksomhet, noe som bl. a. kan
medføre særlige vilkår for behandling av følsomme opplysninger.

VS 14 – Legemidler

1. Spørsmål: Når personopplysninger blir innsamlet innenfor EU og overført til De forente stater for
legemiddelforskning og/eller andre formål, er det da medlemsstatens lover eller «trygg
havn»-prinsippene som gjelder?



1. Svar: Medlemsstatens lovgivning får anvendelse på innsamlingen av personopplysninger og på
all behandling som finner sted før opplysningene overføres til De forente stater. «Trygg
havn»-prinsippene får anvendelse først etter at opplysningene er blitt overført til De
forente stater. Opplysninger som anvendes til legemiddelforskning og andre formål, bør
om nødvendig gjøres anonyme.

2. Spørsmål: Personopplysninger som framkommer gjennom særlig medisinsk forskning eller
legemiddelforskning, er ofte viktige for framtidig vitenskapelig forskning. Når
personopplysninger som er innsamlet i forbindelse med en undersøkelse, overføres til en
amerikansk organisasjon innenfor «trygg havn»-ordningen, kan denne organisasjonen da
anvende opplysningene til ny vitenskapelig forskning?

2. Svar: Ja, dersom prinsippene om meldeplikt og valgfrihet ble fulgt fra begynnelsen. Slik
melding skal inneholde opplysninger om enhver framtidig spesifisert bruk av
opplysningene, for eksempel regelmessig oppfølging, beslektede undersøkelser eller
markedsføring. Det er ikke mulig å opplyse om all framtidig bruk av opplysningene, siden
ny innsikt i opprinnelige opplysninger, nye medisinske oppdagelser og framskritt samt
utvikling innenfor folkehelse og lovgivning kan føre til ny bruk av forskningen. I
meldingen skal det derfor eventuelt opplyses om at personopplysningene kan bli brukt i
framtidig, medisinsk og farmasøytisk forskningsvirksomhet som ikke kan forutses.
Dersom slik ny bruk ikke er i samsvar med de alminnelige forskningsformål som
opplysningene opprinnelig ble innsamlet for, eller som den registrerte i ettertid har
samtykket i, må det innhentes nytt samtykke.

3. Spørsmål: Hva skjer med opplysningene om en person dersom en deltaker bestemmer seg for å trekke
seg fra et klinisk forsøk, enten etter eget ønske eller på anmodning fra en sponsor?

3. Svar: Deltakerne kan når som helst selv bestemme seg for eller bli oppfordret til å trekke seg fra
et klinisk forsøk. Alle opplysninger som er blitt innsamlet før de trekker seg, kan fremdeles
behandles på samme måte som andre opplysninger som blir innsamlet i forbindelse med
forsøket, men bare dersom deltakeren ble opplyst om dette i meldingen da vedkommende
sa seg villig til å delta.

4. Spørsmål: Selskaper som framstiller legemidler eller medisinsk utstyr, har med henblikk på
regulering og kontroll lov til å formidle personopplysninger fra kliniske forsøk utført
innenfor EU, til reguleringsmynigheter i De forente stater. Er tilsvarende overføringer lov
til andre enn reguleringsmyndighetene, for eksempel foretak eller andre forskere?

4. Svar: Ja, i samsvar med prinsippene om meldeplikt og valgfrihet.

5. Spørsmål: For å gjøre kliniske forsøk så objektive som mulig, får deltakerne og til tider forskerne ikke
tilgang til opplysninger om den behandling hver deltaker får. Slik tilgang kan sette
undersøkelsens og resultatenes gyldighet på spill. Vil deltakere i slike kliniske forsøk (ofte
kalt «blindundersøkelser») få tilgang til opplysninger om sin behandling under forsøket?

5. Svar: Nei, en deltaker må ikke gis slik tilgang dersom denne begrensningen ble forklart da
vedkommende sa seg villig til å delta i forsøket, og dersom videreformidling av slike
opplysninger vil være til skade for forskningsforsøkets integritet. Samtykke til å delta i
forsøket på disse vilkårene anses som ensbetydende med at vedkommende frasier seg
retten til innsyn. Når forsøket er avsluttet og resultatene analysert, skal deltakere gis
innsyn i opplysninger om seg selv dersom de ber om det. De bør først henvende seg til den
lege eller behandler som behandlet dem under det kliniske forsøket, og deretter eventuelt
til selskapet som sponset forsøket.

6. Spørsmål: Må et selskap som framstiller legemidler eller medisinsk utstyr, anvende «trygg havn»-
prinsippene om meldeplikt, valgfrihet, videre overføring og innsyn i sin virksomhet med
hensyn til produktsikkerhet og effektivitetsmåling, herunder rapporter om uheldige forhold
og registrering av pasienter/personer som bruker visse legemidler eller et visst medisinsk
utstyr (for eksempel pacemaker)?

6. Svar: Nei, ikke når overholdelse av prinsippene kolliderer med overholdelsen av lovbestemte
forskrifter. Dette gjelder både for rapporter, for eksempel fra tjenesteytere innenfor
helsetjenesten til selskaper som framstiller legemidler eller medisinsk utstyr, og for
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rapporter fra slike selskaper til offentlige organer, som De forente Staters Food and Drug
Administration. 

7. Spørsmål: Som regel koder den ansvarlige forskeren forskningsopplysningene ved kilden, for ikke å
avsløre den enkeltes identitet. Legemiddelselskaper som sponser slik forskning, mottar
ikke nøkkelen. Det er bare forskeren som har tilgang til den unike nøkkelkoden, slik at han
eller hun under visse omstendigheter kan identifisere den enkelte deltaker (for eksempel
dersom det skulle bli behov for medisinsk oppfølging). Vil en overføring fra EU til De
forente stater av opplysninger kodet på denne måten utgjøre en overføring av
personopplysninger som er underlagt «trygg havn»-prinsippene?

7. Svar: Nei. Dette ville ikke utgjøre en overføring av personopplysninger underlagt «trygg havn»-
prinsippene.

VS 15 – Offentlige registre og offentlig tilgjengelige opplysninger

Spørsmål: Er det nødvendig å anvende prinsippene om meldeplikt, valgfrihet og videre overføring på
opplysninger fra offentlige registre eller på offentlig tilgjengelige opplysninger?

Svar: Det er ikke nødvendig å anvende prinsippene om meldeplikt, valgfrihet og videre
overføring på opplysninger fra offentlige registre, såframt de ikke kombineres med
opplysninger fra registre som ikke er offentlige, og såframt eventuelle vilkår for innsyn
fastsatt av vedkommende myndighet oppfylles. 

Det er heller ikke nødvendig å anvende prinsippene om meldeplikt, valgfrihet og videre
overføring på offentlig tilgjengelige opplysninger, med mindre den europeiske avsenderen
av opplysningene oppgir at de skal være underlagt begrensninger som krever at
organisasjonen anvender prinsippene for de formål opplysningene skal brukes til.
Organisasjoner er ikke ansvarlige for hvordan slike opplysninger brukes av dem som
innhenter slike opplysninger fra offentliggjort materiale. 

Dersom det viser seg at en organisasjon med hensikt har offentliggjort personopplysninger
i strid med prinsippene, slik at den eller andre kan dra nytte av disse unntakene, vil
organisasjonen bli utelukket fra «trygg havn»-ordningen.

______
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(1) Vi redegjør ikke her for alle de ulike føderale lovbestemmelser om personvern i ulike sammenhenger, eller for de delstatslover eller
den sedvanerett som får anvendelse. Lover på føderalt plan som regulerer innsamling og bruk av personopplysninger for
kommersielle formål, omfatter blant andre Cable Communications Policy Act (47 USC § 551), Driver's Privacy Protection Act (18
USC § 2721), Electronic Communications Privacy Act (18 USC § 2701 et seq.), Electronic Funds Transfer Act (15 USC §§ 1693,
1693m), Fair Credit Reporting Act (15 USC § 1681 et seq.), Right to Financial Privacy Act (12 USC § 3401 et seq.), Telephone
Consumer Protection Act (47 USC § 227) og Video Privacy Protection Act (18 USC § 2710). Mange delstater har tilsvarende
lovgivning på disse områdene. Se for eksempel Mass. Gen. Laws ch. 167B, § 16 (som forbyr finansinstitusjoner å videreformidle
kunders finansielle opplysninger til tredjemann uten enten kundens samtykke eller en rettsavgjørelse), N.Y. Pub. Health Law § 17
(som begrenser bruk og videreformidling av opplysninger om pasienters fysiske eller mentale helse, og som gir pasienter rett til
innsyn i egne opplysninger).

(2) I slike saker kan amerikanske førsteinstansdomstoler også nedlegge forbud eller gi rimelig oppreisning, for å håndheve FTCs
avgjørelse (15 USC § 45(1)).

(3) «Villedende praksis» defineres som en framstilling, utelatelse eller praksis som antas å kunne villede normalt aktsomme forbrukere
på en avgjørende måte. 

(4) Se www.ftc.gov/opa/1998/9808/geocitie.htm. 
(5) Se skriv til Center for Media Education, www.ftc.gov/os/1997/9707/cenmed.htm. Children's Online Privacy Protection Act av 1998

gir i tillegg FTC myndighet til å regulere nettstedsoperatørers og direktekoblede tjenesteyteres innsamling av personopplysninger
fra barn (se 15 USC §§ 6501-6506). Særlig pålegges slike operatører og tjenesteytere å underrette foreldrene og innhente deres
samtykke som skal kunne etterprøves, før personopplysninger fra barn innsamles, brukes eller videreformidles (id., § 6502(b)).
Loven gir også foreldrene innsynsrett og rett til å nekte tillatelse til fortsatt bruk av opplysningene (id.).

VEDLEGG III

Oversikt over håndhevingen av «trygg havn»-ordningen

Føderal og delstatlig myndighet med hensyn til urimelig og villedende praksis og personvern

I dette memorandum gis en oversikt over den myndighet Federal Trade Commission (FTC) har i henhold
til avsnitt 5 i Federal Trade Commission Act (15 USC §§ 41-58, som endret) til rettslig å forfølge dem som
unnlater å beskytte personopplysninger slik de har erklært eller forpliktet seg til. Det omhandler også
unntak fra FTCs myndighet og andre føderale og delstatlige myndigheters muligheter til å gripe inn der
FTC ikke har myndighet(1).

FTCs myndighet med hensyn til urimelig eller villedende praksis

I henhold til avsnitt 5 i Federal Trade Commission Act er «urimelig eller villedende atferd eller praksis i
forbindelse med handel», ulovlig (15 USC § 45(a)(1)). Avsnitt 5 gir FTC uinnskrenket myndighet til å
forhindre slik atferd og praksis (15 USC § 45(a)(2)). Følgelig kan FTC, etter å ha gjennomført en formell
høring, nedlegge forbud eller påbud for å stanse den ulovlige atferden (15 USC § 45(b)). Dersom det er i
offentlighetens interesse, kan FTC også anmode en amerikansk førsteinstansdomstol om midlertidig
påbud eller midlertidig eller varig forbud (15 USC. § 53(b)). I tilfeller der urimelig eller villedende atferd
eller praksis utgjør et alminnelig atferdsmønster, eller der FTC allerede har nedlagt forbud eller påbud, kan
FTC fastsette en administrativ bestemmelse som forbyr den aktuelle atferd eller praksis (15 USC § 57a).

Enhver som ikke retter seg etter FTCs avgjørelser, kan idømmes en bot på inntil 11 000 USD, og hver dag
overtredelsen fortsetter vil bli betraktet som en særskilt overtredelse(2) (15 USC § 45(1)). På samme måte
kan enhver som med vitende og vilje bryter en FTC-bestemmelse, bøtelegges med 11 000 USD for hver
overtredelse (15 USC § 45(m)). Gjennomføringstiltak kan treffes av De forente staters justisdepartement,
eller dersom det avstår fra dette, av FTC (15 USC § 56).

FTCs myndighet og personvern

Ved utøvelsen av sin myndighet i samsvar med avsnitt 5 anser FTC at uriktige opplysninger om årsaken
til og formålet med innsamling av opplysninger fra kunder utgjør villedende praksis(3). I 1998 innklaget
FTC for eksempel GeoCities for å ha videreformidlet opplysninger foretaket hadde samlet inn på sitt
nettsted, til tredjemann for salgsfremmende formål, uten forhåndssamtykke, i strid med sine erklæringer
om personvern(4). FTCs personale har også uttalt at innsamling av personopplysninger fra barn samt salg
og videreformidling av slike opplysninger uten foreldrenes samtykke, sannsynligvis utgjør urimelig
praksis(5).
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(6) President Clinton underskrev Gramm-Leach-Bliley Act (Pub. L 106-102, konsolidert i 15 USC § 6801 og følgende) 
12. november 1999. Loven begrenser finansinstitusjonenes videreformidling av personopplysninger om sine kunder. Loven krever
at finansinstitusjoner bl. a. skal underrette alle kunder om sine programmer og sin praksis med hensyn til personvern innen rammen
av videreformidling av personopplysninger til tilknyttede eller ikke-tilknyttede foretak. Loven gir FTC, de føderale
bankmyndigheter og andre myndigheter rett til å vedta regler for gjennomføring av de tiltak som loven krever for personvern. De
berørte offentlige organer har framlagt forslag til regler for dette formål. 

(7) Dette unntaket er formulert slik at det ikke gjelder for verdipapirer. Meglere og verdipapirforhandlere og andre innenfor
verdipapirhandel kommer derfor inn under den konkurrerende jurisdiksjonen til Securities and Exchanges Commission og FTC med
hensyn til urimelig og villedende atferd eller praksis.

(8) Unntaket i avsnitt 5 viste opprinnelig til Federal Home Loan Bank Board som ble nedlagt ved Financial Institutions Reform,
Recovery and Enforcement Act av 1989. Organets funksjoner ble overført til Office of Thrift Supervision og til Resolution Trust
Corporation, Federal Deposit Insurance Corporation og Housing Finance Board.

(9) Samtidig som finansinstitusjoner fjernes fra FTCs ansvarsområde, fastsettes det i avsnitt 5 at hver gang FTC fastsetter en regel med
hensyn til urimelig og villedende atferd eller praksis, bør reguleringsmyndighetene for finansinstitusjoner, vedta tilsvarende
bestemmelser innen 60 dager (15 USC § 57 a) f) 1)). 

Lederen i FTC, Robert Pitofsky, har i et brev til generaldirektør John Mogg ved Europakommisjonen
redegjort for at begrensningene i FTCs myndighet med hensyn til personvern er begrenset når det ikke er
avgitt uriktige opplysninger (eller ingen opplysninger i det hele tatt) om hvordan innsamlede opplysninger
vil bli brukt (se brev fra FTCs leder Pitofsky til John Mogg av 23. september 1998). Foretak som vil dra
nytte av den foreslåtte «trygg havn»-ordningen, må imidlertid garantere at de vil beskytte de innsamlede
opplysningene i samsvar med de foreskrevne retningslinjene. Når et foretak garanterer at det vil beskytte
slike personopplysninger, og deretter ikke gjør det, vil det bli betraktet som avgivelse av uriktige
opplysninger og dermed utgjøre «villedende praksis» i henhold til avsnitt 5.

Siden FTCs myndighet omfatter urimelig og villedende atferd eller praksis «i forbindelse med handel»,
har ikke FTC myndighet når det gjelder innsamling og bruk av personopplysninger for ikke-kommersielle
formål, for eksempel pengeinnsamling til veldedige formål (se brev fra Pitofsky, s. 3). Derimot vil bruk
av personopplysninger i en hvilken som helst forretningsmessig transaksjon høre inn under FTCs
myndighet. Dermed vil for eksempel en arbeidsgivers salg av personopplysninger om arbeidstakere til et
foretak som driver med direkte markedsføring, være omfattet av avsnitt 5. 

Unntak i avsnitt 5

I avsnitt 5 er det fastsatt unntak fra FTCs myndighet med hensyn til urimelig eller villedende atferd eller
praksis i følgende virksomhetssektorer:

— finansinstitusjoner, herunder banker, spare- og utlånsforetak og kredittforeninger,

— offentlige teleselskaper og offentlige mellomstatlige transportører, 

— luftfartsselskaper og

— emballeringsbedrifter og kjøttvareprodusenter,

Se 15 USC § 45 a) 2). Hvert unntak og hvilke reguleringsmyndigheter som trer inn i stedet for FTC,
beskrives nedenfor.

Finansinstitusjoner(6)

Det første unntaket gjelder «banker, spare- og utlånsinstitusjoner beskrevet i avsnitt 18 f) 3) (15 USC § 57
a) f) 3))» og «føderale kredittforeninger beskrevet i avsnitt 18 f) 4) (15 USC § 57 a) f) 4)»(7). Disse
finansinstitusjonene er i stedet underlagt bestemmelser vedtatt av henholdsvis Federal Reserve Board,
Office of Thrift Supervision(8) og National Credit Union Administration Board (15 USC § 58 a) f)). Disse
reguleringsorganene har som oppgave å vedta de bestemmelser som er nødvendige for å hindre urimelig
og villedende praksis fra disse finansinstitusjonenes side(9), og skal opprette en egen avdeling som skal
behandle klager fra forbrukere (15 USC § 57 a) f) 1)). Gjennomføringsmyndigheten er fastsatt i avsnitt 8
i Federal Deposit Insurance Act (12 USC § 1818) for banker og spare- og utlånsforetak, og i avsnitt 120
og 206 i Federal Credit Union Act for føderale kredittforeninger (15 USC §§ 57 a) f) 2)-4)).

Selv om forsikringsselskapene ikke er nevnt uttrykkelig i listen over unntak i avsnitt 5, overlater
McCarran-Ferguson Act (15 USC § 1011) et seq. som regel reguleringen av forsikringsvirksomhet til de
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(10) «Forsikringsvirksomhet og alle personer som utøver slik virksomhet, skal være underlagt de ulike delstatenes lover med hensyn til
regulering og beskatning av slik virksomhet» (15 USC § 2012 a)). 

(11) FTC har utøvet sin myndighet over forsikringsselskapene i ulike sammenhenger. I ett tilfelle traff FTC tiltak overfor et foretak som
FTC har utøvet sin myndighet over forsikringsselskapene i ulike sammenhenger. I ett tilfelle traff FTC tiltak overfor et foretak som
hadde drevet villedende reklame i en delstat der det ikke hadde tillatelse til å drive virksomhet. FTCs myndighet bygde på det faktum
at det ikke fantes noe virkningsfullt regelverk på delstatsplan siden foretaket faktisk var utenfor den berørte delstatens rekkevidde.
Se FTC mot Travelers Health Association, 362 US 293 (1960). 
Når det gjelder delstatene, har 17 vedtatt modellen om vern av opplysninger og personvern i forsikringssektoren (Insurance
Information and Privacy Protection Act), utarbeidet av National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Loven omfatter
bestemmelser om informasjon til forsikringstakerne, bruk og videreformidling av opplysninger samt innsyn. I tillegg har nesten alle
delstatene vedtatt NAICs modell om urimelig forsikringspraksis (Unfair Insurance Practices Act), som særlig gjelder urimelig
handelspraksis i forsikringssektoren. 

(12) Med begrepet «private opplysninger om nettkunder» menes opplysninger om en kundes bruk av teletjenester med hensyn til
«hyppighet, teknisk konfigurasjon, type, mottakere og mengde» samt fakturaopplysninger (47 USC § 222 f) 1)). Begrepet omfatter
derimot ikke opplysninger om abonnentlister (id.).

(13) Begrepet «personlige, identifiserbare opplysninger» defineres ikke uttrykkelig i loven.  
(14) Denne myndigheten omfatter retten til å kreve erstatning for krenkelse av personvernet i henhold til avsnitt 222 i Communications

Act eller, med hensyn til kabelnettabonnentene, i henhold til avsnitt 551 i Cable Act som endrer Communications Act (se også 47
USC § 551 f) 3)) (sivilt søksmål ved en føderal førsteinstansdomstol utelukker ikke annen rettslig klageadgang «i tillegg til enhver
annen rettslig klageadgang tilgjengelig for en kabelnettabonnent»).  

ulike delstatene(10). I henhold til avsnitt 2b) i McCarran-Ferguson Act kan ingen føderal lov dessuten
oppheve, svekke eller fortrenge delstatenes regelverk «med mindre en slik lov uttrykkelig gjelder
forsikringsvirksomhet» (15 USC § 1012 b)). Bestemmelsene i FTC Act får likevel anvendelse på
forsikringssektoren «i den grad slik virksomhet ikke er regulert av delstatene» (id.) Det bør også bemerkes
at McCarran-Ferguson Act fortrenges av delstatslovgivningen bare når det gjelder
«forsikringsvirksomhet». FTC har derfor fortsatt myndighet i saker om forsikringsselskapers urimelige
eller villedende praksis i forbindelse med virksomhet utenfor forsikringssektoren. Dette kan f.eks omfatte
tilfeller der forsikringsgivere selger personopplysninger om sine forsikringstakere til selskaper som driver
direkte markedsføring av annet enn forsikringsprodukter(11). 

Offentlige transportører

Det andre unntaket under avsnitt 5 gjelder de offentlige transportørene som er «underlagt lover som skal
regulere handelen» (15 USC § 45 a) 2)). I dette tilfellet tilsvarer «lover som skal regulere handelen»
underkapittel IV i kapittel 49 i United States Code og Communications Act av 1934 (47 USC § 151 et seq.)
(15 USC § 44).

Underkapittel IV i kapittel 49 (mellomstatlig transport) omfatter jernbaneselskaper, veitransportselskaper,
vannveitransportselskaper, befraktere, speditører og rørledningstransportselskaper (49 USC § 10101 
et seq.). Disse ulike offentlige transportørene er underlagt regelverket til Surface Transportation Board, et
uavhengig organ under transportdepartementet (49 USC §§ 10501, 13501 og 15301). Transportøren har
under ingen omstendigheter lov til å videreformidle opplysninger om fraktens art, bestemmelsessted og
andre egenskaper som kan anvendes til skade for avsender (49 USC §§ 11904, 14908 og 16103). Det
bemerkes at disse bestemmelser viser til opplysninger om avsenders frakt og ser dermed ikke ut til å gjelde
personopplysninger om avsender som ikke er knyttet til den aktuelle frakten.

I Communications Act er det fastsatt at «mellomstatlig og internasjonal handel med kommunikasjon via
kabel og radio» er underlagt Federal Communications Commission (FCC) (47 USC §§ 151 og 152).
Communications Act anvendes ikke bare på offentlige teleforetak, men også på andre foretak som
fjernsyns- og radioselskaper og kabeltjenesteleverandører som ikke er offentlige transportører, og som
dermed ikke er omfattet av unntaket i avsnitt 5 i FTC Act. FTC har derfor myndighet til å undersøke om
disse foretakene driver en urimelig og villedende praksis, mens FCC har konkurrerende myndighet til å
utøve sin uavhengige myndighet på dette området, som beskrevet under.

I henhold til Communications Act er «ethvert teleselskap», herunder de lokale sentralene, forpliktet til å
beskytte private opplysninger om kunder(12). (47 USC § 222 a)). I tillegg til denne alminnelige
personvernbestemmelsen har Communications Act blitt endret ved Cable Communications Policy Act av
1984 (kalt «Cable Act») (47 USC § 521 et seq.), for å pålegge kabelnettoperatørene å beskytte «personlige,
identifiserbare opplysninger» om kabelnettabonnenter (47 USC § 551)(13). Cable Act begrenser
kabelnettoperatørenes innsamling av personopplysninger og krever at de underretter abonnentene om hva
slags opplysninger som er samlet inn og hvordan de skal brukes. Den gir abonnenter rett til innsyn i
opplysninger som gjelder dem og pålegger kabelnettoperatørene å tilintetgjøre disse opplysningene når de
ikke lenger er nødvendige.

Communications Act gir FCC myndighet til å gjennomføre disse to personvernbestemmelsene på eget
initiativ eller som følge av en klage utenfra(14) (47 USC §§ 205, 403; id. § 208). Dersom FCC fastslår at
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et teleselskap (herunder kabelnettoperatører) har brutt personvernbestemmelsene i avsnitt 222 eller avsnitt
551, kan FCC treffe tre ulike tiltak. Etter å ha foretatt en høring og fastslått at det har skjedd en
overtredelse, kan FCC først pålegge transportøren å betale skadeserstatning(15) (47 USC § 209). FCC kan
for det andre nedlegge påbud eller forbud mot transportørens ulovlige praksis eller unnlatelse. (47 USC §
205 a)). Til slutt kan FCC også pålegge en transportør som overtrer loven å «overholde og følge enhver
bestemmelse eller praksis som er pålagt av FCC (id.). 

Privatpersoner som mener at et teleselskap eller en kabelnettoperatør har brutt de aktuelle bestemmelsene
i Communications Act eller Cable Act, kan klage til FCC eller reise sak ved en føderal
førsteinstansdomstol (47 USC § 207). En klager som får medhold i en sak ved en føderal domstol mot et
offentlig teleselskap pga. manglende vern av private opplysninger om kunder innenfor den allmenne
rammen av avsnitt 222 i Communications Act, kan få erstatning for den faktiske skaden samt få dekket
utgiftene til advokat (47 USC § 206). En klager som innleder rettslig forfølgning med påstand om
krenkelse av personvernet i henhold til avsnitt 551 i Cable Act, som uttrykkelig gjelder for
kabelnettoperatører, kan i tillegg til erstatningen for den faktiske skaden og advokatutgiftene, få
straffeerstatning og dekket saksomkostninger innen rimelighetens grenser (47 USC § 551 f)). 

FCC har fastsatt detaljerte regler for gjennomføring av avsnitt 222 (47 CFR § 64.2001-2009). Disse
detaljerte reglene inneholder særlige beskyttelsestiltak for å verne private opplysninger om nettkunder mot
ulovlig innsyn. Tiltakene pålegger teleselskapene 

— å utvikle og gjennomføre programvaresystemer som viser en kundes status med hensyn til
opplysning og godkjenning når kundens mappe kommer opp på skjermen for første gang,

— å føre et elektronisk «register» for å spore tilgang til en kundes mappe, og særlig for å fastslå når, av
hvem og for hvilket formål en kundes mappe er åpnet,

— å lære opp personalet sitt i tillatt anvendelse av private opplysninger om nettkunder og innføre
passende disiplinære framgangsmåter, 

— å innføre en kontroll- og overvåkingsprosess for å sikre at reglene overholdes i forbindelse med
ekstern markedsføring,

— å avgi en årlig rapport til FCC om hvordan disse reglene blir overholdt.

Luftfartsselskaper

Amerikanske og utenlandske luftfartsselskaper som er underlagt Federal Aviation Act av 1958 er også
unntatt fra avsnitt 5 i FTC Act (15 USC § 45 a) 2)). Dette gjelder alle som driver transport av gods eller
passasjerer med luftfartøy mellom statene eller til utlandet, eller som transporterer post med luftfartøy 
(49 USC § 40102). Luftfartsselskaper er underlagt transportdepartementet. Transportministeren har
følgelig myndighet til å treffe tiltak for å hindre «urimelig, villedende, utilbørlig eller
konkurransebegrensende praksis i lufttransportsektoren» (49 USC § 40101 a) 9)). Dersom det tjener
offentlighetens interesser, kan transportministeren undersøke om et amerikansk eller utenlandsk
luftfartsselskap eller en billettagent har fulgt en urimelig eller villedende praksis (49 USC § 41712). Etter
en høring kan transportministeren gi ordre om å innstille den ulovlige praksisen (id.). Så vidt vi kjenner
til har transportministeren ennå ikke utøvd denne myndigheten til å beskytte personopplysninger om
luftfartsselsskapers kunder(16).

Det finnes to personvernbestemmelser med hensyn til personopplysninger som får anvendelse på
luftfartsselskaper i særskilte tilfeller. På den ene siden sikrer Federal Aviation Act personvernet for søkere
til pilotstillinger (49 USC § 44936 f)). Loven tillater luftfartsselskaper å innhente opplysninger om en
søkers tidligere arbeidsforhold, men gir også søkeren rett til å bli underrettet om at det er blitt anmodet om
slike opplysninger, til å gi sitt samtykke til denne anmodningen, til å rette opp feil og til å begrense
videreformidlingen av disse opplysningene til de personer som skal avgjøre ansettelsen. På den andre
siden krever transportdepartementets regler at opplysninger om passasjerlister som samles inn av
offentlige myndigheter til bruk ved flykastastrofer «blir behandlet fortrolig og sendes bare til De forente
staters utenriksdepartement, National Transportation Board (på anmodning fra NTSB) og De forente
staters transportdepartement» (14 CFR del 243, § 243.9 c)) (som tilføyd i 63 FR 8258).

(15) En klage kan ikke avvises under henvisning til at klageren ikke har lidd noen direkte skade (47 USC § 208 a)).
(16) Det virker som det gjøres en innsats innen denne næringen for å ta opp personvernproblemer. Representanter fra næringen har

drøftet de foreslåtte «trygg havn»-prinsippene og deres eventuelle anvendelse på luftfartsselskaper. Drøftingen har omfattet et
forslag om å vedta et personvernprogram for hele næringen der de selskapene som deltar, uttrykkelig underkaster seg
transportdepartementets myndighet.



Emballeringsbedrifter og kjøttvareprodusenter

Packers and Stockyards Act av 1921 (7 USC § 181 et seq.) forbyr «enhver emballeringsbedrift med
virksomhet i forbindelse med husdyr, kjøtt, næringsmidler av kjøtt og animalske produkter i ubearbeidet
form, og enhver forhandler av levende fjørfe, å medvirke til eller anvende praksis eller atferd som er
urimelig, som innebærer ubegrunnet forskjellsbehandling eller som er villedende» (7 USC § 192 a); se
også 7 USC § 213 a)) (som forbyr «enhver praksis eller atferd som er urimelig, som innebærer ubegrunnet
forskjellsbehandling eller som er villedende» i forbindelse med husdyr). Landbruksministeren har det
overordnede ansvar for gjennomføringen av disse bestemmelsene, mens FTC har myndighet med hensyn
til detaljhandel og transaksjoner innen fjørfeindustrien (7 USC § 227 b) 2)).

Det er usikkert om landbruksministeren vil fortolke det som «villedende» praksis i henhold til Packers and
Stockyards Act at en emballeringsbedrift eller en kjøttvareprodusent ikke sikrer personvern i samsvar med
sin erklærte politikk. Unntaket i avsnitt 5 får anvendelse på personer, interessentskap og aksjeselskaper
bare «i den grad de er underlagt Packers and Stockyards Act». Dersom personvern ikke omfattes av
Packers and Stockyards Act, er det derfor meget sannsynlig at unntaket i avsnitt 5 ikke får anvendelse, og
emballeringsbedrifter og kjøttvareprodusenter vil i så fall være underlagt FTCs myndighet.

Delstatenes myndighet med hensyn til urimelig og «villedende praksis»

I henhold til analyser utarbeidet av FTC har «alle de 50 amerikanske delstatene samt District of Columbia,
Guam, Puerto Rico og de amerikanske Jomfruøyene, vedtatt en lovgivning som er mer eller mindre lik
Federal Trade Commission Act for å bekjempe urimelig og villedende praksis». («FTC faktaark», trykt på
nytt i «Comment, Consumer Protection: The Practical Effectiveness of State Deceptive Trade Practices
Legislation». 59 Tul. L. Rev. 427 (1984)). I alle tilfeller har et offentlige organ med ansvar for
gjennomføringen av lovgivningen, myndighet til å «foreta undersøkelser ved bruk av innstevning eller
pålegg om sivil etterforskning, oppnå forsikring fra berørte foretak om at de frivillig vil overholde loven,
nedlegge forbud eller påbud samt oppnå at en domstol nedlegger påbud eller forbud med sikte på å hindre
bruk av urimelig, uredelig eller villedende handelspraksis (id.). I 46 av de nevnte jurisdiksjoner tillater
loven private søksmål for oppnå erstatning tilsvarende den faktiske skaden, to eller tre ganger dette beløp
eller straffeerstatning, samt i visse tilfeller dekning av saksomkostninger og advokatutgifter (id.).

Floridas Deceptive and Unfair Trade Practices Act gir for eksempel statsadvokaten myndighet til å
etterforske og reise sivilt søksmål i tilfeller av «urimelige konkurransemetoder og urimelig, uredelig eller
villedende handelspraksis», herunder uriktig og villedende reklame, villedende tilbud om franchise eller
forretningsmuligheter, svikaktig telefonsalg og pyramidesalgsordninger. Se også NY General Business
Law § 349 (som forbyr urimelig atferd og villedende praksis i forretningsverdenen). 

En undersøkelse som ble gjort i år av National Association of Attorneys General (NAAG) bekrefter disse
forholdene. Samtlige av de 43 statene som svarte har en «mini-FTC» eller garanterer lignende vern. 
39 delstater opplyste også i forbindelse med denne undersøkelsen at de har myndighet til å behandle klager
fra personer som ikke har bosted i vedkommende delstat. Med hensyn til personvern for forbrukere,
opplyste 37 av de 41 delstatene som svarte, at de ville behandle klager over at foretak under deres
jurisdiksjon ikke overholder personvernbestemmelsene slik de har erklært.

_______
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(1) Second Restatement of the Law – Torts: American Law Institute (1997).
(2) Dette kan for eksempel være tilfelle når registrerte personer i tillit til den amerikanske organisasjonens «trygg havn»-forpliktelser

har gitt den behandlingsansvarlige tillatelse til å overføre deres personopplysninger til USA.

VEDLEGG IV

Skadeserstatning ved krenkelse av personvernet, lovbestemte tillatelser samt fusjoner og
overtakelser i amerikansk lovgivning

Dette dokument er utarbeidet på anmodning fra Europakommisjonen for å redegjøre for amerikansk
lovgivning med hensyn til a) erstatningskrav for krenkelse av personvernet, b) «uttrykkelige tillatelser» i
amerikansk lovgivning til bruk av personopplysninger på en måte som ikke er i samsvar med «trygg
havn»-prinsippene og c) virkningene av fusjoner og overtakelser på de forpliktelser som inngås innenfor
rammene av «trygg havn»-ordningen.

A. Erstatning for krenkelse av personvernet

Overtredelser av «trygg havn»-prinsippene kan, avhengig av omstendighetene, føre til en rekke private
erstatningskrav. Særlig kan «trygg havn»-organisasjoner holdes ansvarlige for avgivelse av uriktige
opplysninger dersom de ikke overholder det personvernprogram som de selv har offentliggjort.
Amerikansk sedvanerett gir også mulighet for private erstatningssøksmål for krenkelse av personvernet.
En rekke bestemmelser i den føderale lovgivning og i de enkelte staters lovgivning om personvern, gir
også privatpersoner mulighet til å kreve erstatning for krenkelse av personvernet.

Retten til å kreve erstatning for krenkelse av personvernet er fast forankret i amerikansk sedvanerett.

I rettsvitenskapen gjøres det fra flere sider gjeldende at bruk av personlige opplysninger som ikke er i
samsvar med «trygg havn»-prinsippene, kan medføre ansvar. For eksempel kan både den
behandlingsansvarlige som overfører opplysningene, og de berørte personer saksøke «trygg havn»-
organisasjoner for avgivelse av uriktige opplysninger dersom de misligholder sine «trygg havn»-
forpliktelser. Følgende står i den amerikanske lovsamlingen Second Restatement of the Law om
erstatninger(1):

Enhver person som svikaktig avgir uriktige opplysninger om fakta, meninger, hensikter eller lover,
med det formål å få en annen person til å handle eller avstå fra å handle på grunnlag av disse
(uriktige eller manglende) opplysningene, er erstatningspliktig overfor den andre personen for det
økonomiske tap som denne måtte ha lidt som følge av de uriktige opplysningene.

Restatement, § 525. En uriktig opplysning anses som «svikaktig» dersom opphavsmannen vet eller tror at
opplysningene er uriktige. Jf. § 526. Som hovedregel er den person som svikaktig avgir uriktige
opplysninger, potensielt erstatningspliktig overfor enhver som han tenker seg eller forventer skal stole på
de uriktige opplysningene, for ethvert økonomisk tap som disse personer måtte lide som følge av dette. 
Jf. § 531. En person som svikaktig avgir uriktige opplysninger til en annen, kan dessuten bli
erstatningspliktig overfor tredjemann dersom skadevolderen tenkte seg eller forventet at de uriktige
opplysningene ville bli gjentatt overfor tredjemann, som handler i god tro. Jf. § 533.

I forbindelse med «trygg havn»-ordningen er de relevante opplysningene den enkelte organisasjons
offentlige erklæring om at den vil slutte seg til «trygg havn»-prinsippene. Når denne forpliktelsen er
inngått, vil en bevisst misligholdelse av prinsippene kunne danne grunnlag for et søksmål for avgivelse av
uriktige opplysninger fra personer som hadde tillit til dette. Fordi en forpliktelse til å slutte seg til
prinsippene er offentlig, vil de personer som er gjenstand for opplysningen, og den registeransvarlige i EU
som overfører personopplysninger til den amerikanske organisasjonen, alle ha grunn til å saksøke den
amerikanske organisasjonen for avgivelse av uriktige opplysninger(2). Den amerikanske organisasjonen
forblir dessuten erstatningspliktig overfor disse personene for vedvarende avgivelse av uriktige
opplysninger så lenge de til skade for seg selv handler på grunnlag av disse uriktige opplysningene. 
Jf. Restatement, § 535.
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(3) Pavesich v. New England Life Ins. Co., 50 S.E. 68 (Ga. 1905).
(4) Jf. 69.
(5) Et elektronisk søk i Westlaw-databasen viste at det siden 1995 har blitt anlagt 2 703 sivile søksmål ved delstatsdomstolene med

hensyn til privatlivets fred. Vi har tidligere gitt Kommisjonen opplysninger om dette søket.
(6) Jf. for eksempel grunnloven i Alaska, artikkel 1, avsnitt 22: Arizona, artikkel 2, avsnitt 8: California, artikkel 1, avsnitt 1: Florida,

artikkel 1, avsnitt 23: Hawaii, artikkel 1, avsnitt 5: Illinois, artikkel 1, avsnitt 6: Louisiana, artikkel 1, avsnitt 5: Montana, artikkel
2, avsnitt 10: New York, artikkel 1, avsnitt 12: Pennsylvania, artikkel 1, avsnitt 1: South Carolina, artikkel 1, avsnitt 10: og
Washington, artikkel 1, avsnitt 7.

Personer som stoler på uriktige opplysninger som er avgitt svikaktig, har rett til erstatning. Restatement
lyder slik:

Enhver person som mottar uriktige opplysninger som er avgitt svikaktig, kan anlegge sak for
bedrageri mot opphavsmannen og kreve erstatning for ethvert økonomisk tap som beviselig har
oppstått som følge av disse uriktige opplysningene.

Restatement § 549. Den erstatning som kan tilkjennes, omfatter rene utlegg, men også tapt fortjeneste i
forbindelse med forretningstransaksjoner. Jf. for eksempel Boling v. Tennessee State Bank, 890 S.W.2d 32
(1994). (Banken var i denne saken erstatningspliktig overfor låntakerne for USD 14 825 som
kompensasjon for å ha gitt videre låntakeres personopplysninger og forretningsplaner til bankens
styreleder, som hadde motstridende interesser).

Avgivelse av uriktige opplysninger kan betraktes som svikaktig bare dersom opphavsmannen faktisk
hadde kjennskap til, eller i det minste trodde, at opplysningene var uriktige, men uaktsom avgivelse av
uriktige opplysninger kan også medføre ansvar. Enhver som avgir uriktige erklæringer i forbindelse med
sin forretningsvirksomhet, sitt yrke eller sin ansettelse eller innenfor rammene av enhver økonomisk
transaksjon, kan i henhold til Restatement gjøres ansvarlig «dersom vedkommende innhenter eller
videreformidler opplysningene uten passende aktpågivenhet eller sakkunnskap». Restatement § 522(1). 
I motsetning til erstatningsansvaret ved svikaktig avgivelse av uriktige opplysninger, begrenser
erstatningsansvaret ved uaktsom avgivelse av uriktige opplysninger seg til rene utlegg. Jf. Restatement, 
§ 552B(1).

Høyesterett i Connecticut avgjorde for eksempel i en sak nylig at et elektrisitetsverk som hadde unnlatt å
opplyse om at det videreformidlet opplysninger om forbrukernes betaling til nasjonale kredittinstitusjoner,
kunne saksøkes for avgivelse av uriktige opplysninger, jf. Brouillard v. United Illuminating Co., 1999
Conn. Super. LEXIS 1754. I denne saken ble saksøkeren nektet kreditt fordi saksøkte hadde opplyst at
saksøkers betaling var forsinket fordi den ble mottatt 30 dager etter fakturadato. Saksøker hevdet at han
ikke var blitt underrettet om denne praksisen da han tegnet et privat strømabonnement i det saksøkte
selskap. Retten fant særlig at «en klage over uaktsom avgivelse av uriktige opplysninger kan være basert
på at saksøkte har unnlatt av å uttale seg selv om vedkommende er forpliktet til det». Saken viser også at
det for søksmålsgrunnlaget for uaktsom avgivelse av uriktige opplysninger ikke stilles krav om forsett
eller svikaktig hensikt. En amerikansk organisasjon som uaktsomt unnlater på en fyllestgjørende måte å
opplyse om hvordan det akter å bruke personopplysninger som mottas innenfor rammene av «trygg havn»-
ordningen, kan holdes ansvarlig for avgivelse av uriktige opplysninger.

Dersom en overtredelse av «trygg havn»-prinsippene medfører misbruk av personopplysninger, kan det
også danne grunnlag for et erstatningskrav fra den registrerte i henhold til sedvanerett for krenkelse av
privatlivets fred. Krenkelse av privatlivets fred har lenge vært godkjent som søksmålsgrunnlag i
amerikansk lovgivning. I en sak fra 1905(3) fastslo høyesterett i Georgia at retten til privatlivets fred var
rotfestet i både naturrett og sedvanerett da den avsa kjennelse til fordel for en borger da et
livsforsikringsselskap hadde brukt et fotografi av borgeren for reklameformål uten vedkommendes
tillatelse eller viten. Retten, som allerede den gangen brukte begreper som i dag har fått innpass i
amerikansk rettspraksis med hensyn til personvern, fant at fotografiet hadde blitt brukt «i ond hensikt»,
«urettmessig» og «latterliggjorde saksøker overfor omverdenen»(4). Grunnlaget for Pavesich-dommen har
med mindre variasjoner bestått fram til i dag og er fundamentet for amerikansk lovgivning på området.
Domstolene i enkeltstater har konsekvent tatt til følge søksmål der grunnlaget var krenkelse av
personvernet, og minst 48 stater anerkjenner i dag denne form for søksmålsgrunnlag(5). Dessuten har
minst 12 stater bestemmelser i grunnloven som beskytter borgerne mot inngrep i privatlivets fred(6) , som
i visse tilfeller kan omfatte beskyttelse mot inngrep fra ikke-statlige organer. Jf. for eksempel Hill v.
NCAA, 865 P.2d 633 (Ca. 1994); jf. også S. Ginder, Lost and Found in Cyberspace: Informational Privacy
in the Age of the Internet, 34 S.D.L. Rev. 1153 (1997): («Visse delstatsgrunnlover inneholder
bestemmelser om personvern som går lenger enn bestemmelsene i den amerikanske grunnloven. Alaska,
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(7) Jf. kapittel 28, avsnitt 652B.
(8) Jf. kapittel 28, avsnitt 652C.
(9) Jf. kapittel 28, avsnitt 652D.
(10) Jf. kapittel 28, avsnitt 652E.

Arizona, California, Florida, Hawaii, Illinois, Louisiana, Montana, South Carolina og Washington har et
mer omfattende personvern.»)

Second Restatement of Torts gir en pålitelig oversikt over lovbestemmelsene på dette området. Det
forklares i Restatement med utgangspunkt i alminnelig rettspraksis, at «retten til personvern» omfatter fire
ulike gunner for erstatningssøksmål. Jf. Restatement, § 652A. Det kan for det første anlegges sak på grunn
av «krenkelse av privatlivets fred» mot enhver som med forsett på fysisk eller annen måte krenker en
person som ønsker å leve tilbaketrukket eller ensomt eller krenker en annen persons privatliv eller private
anliggender(7). Det kan for det andre anlegges sak på grunn av «urettmessig tilegnelse» mot enhver som
til eget bruk eller for egen vinning bruker en annen persons navn eller bilde(8). Den tredje søksmålsgrunn
er «offentliggjøring av private opplysninger» når det offentliggjorte materialet er av en slik art at det kan
virke krenkende for enhver bonus pater familias og ikke er av interesse for offentligheten(9). Den fjerde
og siste søksmålsgrunn er «ærekrenkelse» når en person forsettelig eller uaktsomt offentlig omtaler en
annen person på en måte som vil virke krenkende for enhver bonus pater familias(10).

«Krenkelse av privatlivets fred» vil innenfor rammen av «trygg havn»-prinsippene omfatte ulovlig
innsamling av personopplysninger, mens en ulovlig bruk av personopplysninger for kommersielle formål
kan danne grunnlag for et erstatningskrav på grunn av urettmessig tilegnelse». Videreformidling av
uriktige personopplysninger vil på tilsvarende måte kunne danne grunnlag for et erstatningskrav på grunn
av «ærekrenkelse» dersom opplysningene kan betegnes som krenkende for enhver bonus pater familias.
Til slutt vil krenkelser av privatlivets fred som skyldes offentliggjøring eller videreformidling av
følsomme personopplysninger, kunne danne grunnlag for et søksmål for «offentliggjøring av private
opplysninger.» (Jf. eksempler nedenfor).

Med hensyn til erstatningsansvar gir en krenkelse av privatlivets fred den skadelidende retten til å kreve
erstatning for

a) enhver skade på vedkommendes privatliv som følge av krenkelsen, 

b) enhver psykisk overlast som det kan bevises at vedkommende har lidt, dersom dette under normale
omstendigheter kan tilskrives en slik krenkelse, og

c) enhver særskilt skade som begrunnes med den aktuelle krenkelsen.

Restatement, § 652H. Fordi erstatningsrettslige bestemmelser får alminnelig anvendelse, og fordi det
finnes en lang rekke søksmålsgrunner som dekker de ulike sider ved personvernet, har de personer som
får sitt privatliv krenket som følge av en overtredelse av «trygg havn»-prinsippene, som regel rett til
økonomisk erstatning.

Domstolene i enkeltstatene behandler en stor mengde lignende saker om krenkelse av privatlivets fred. I
saken Ex Parte AmSouth Bancorporation et al., 717 So. 2d 357 ble det for eksempel framsatt et kollektivt
søksmål der det ble hevdet at saksøkte hadde «misbrukt den tillit som kundene hadde til banken, ved å gi
videre fortrolige opplysninger om bankens innskytere og deres konti» for å gi en tilknyttet bank
muligheten til å selge andeler i investeringsselskaper og andre investeringsobjekter. Det tilkjennes ofte
erstatning i slike saker. I saken Vassiliades v. Garfinckel’s, Brooks Bros., 492 A.2d 580 (D.C.App. 1985)
omstøtte en appelldomstol en dom fra en lavere domstol og fastslo at bruken av bilder av saksøker før og
etter en plastisk operasjon med henblikk på markedsføring i et stormagasin, var en krenkelse av
privatlivets fred fordi det var en offentliggjøring av private opplysninger. I saken Candebat v. Flanagan,
487 So.2d 207 (Miss. 1986) brukte det saksøkte forsikringsselskapet en ulykke der saksøkers kone var blitt
alvorlig skadd, i en reklamekampanje. Saksøker anla sak for krenkelse av privatlivets fred. Domstolen
fastslo at saksøker skulle tilkjennes erstatning for psykisk overlast og tilegnelse av identitet. Selv personer
som ikke er berømte, kan anlegge sak for urettmessig tilegnelse, jf. for eksempel Staruski v. Continental
Telephone Co., 154 Vt. 568 (1990) (saksøkte brukte en av sine ansattes navn og bilde for kommersielle
formål i en avisreklame). I saken Pulla v. Amoco Oil Co., 882 F.Supp. 836 (S.D Iowa 1995) krenket en
arbeidsgiver en av sine ansattes privatliv ved å få en annen av sine ansatte til å undersøke saksøkers
kredittkortopplysninger for å kontrollere vedkommendes sykefravær. Domstolen stadfestet en jurys
tilkjennelse av USD 2 i skadeserstatning for faktisk tap, og en straffeerstatning på USD 500 000. En annen
arbeidsgiver ble pålagt å betale erstatning fordi det i foretakets avis var blitt offentliggjort en artikkel om
en ansatt som var blitt oppsagt fordi vedkommende var mistenkt for å ha forfalsket ansettelsespapirene
sine, jf. Zinda v. Louisiana-Pacific Corp., 140 Wis.2d 277 (Wis.App. 1987). Artikkelen krenket saksøkers



privatliv fordi den inneholdt private opplysninger, og fordi avisen sirkulerte i lokalsamfunnet. Til slutt ble
en skole kjent skyldig i krenkelse av privatlivets fred fordi den HIV-testet elevene etter å ha fortalt dem at
blodprøvene bare var for røde hunder. Jf. Doe v. High-Tech Institute, Inc., 972 P.2d 1060 (Colo.App.
1998). (For andre saker se Restatement, § 652H, vedlegg.)

USA kritiseres ofte for at konflikter altfor ofte løses ved domstolene, men dette betyr også at
enkeltpersoner har mulighet til å anlegge sak, og gjør det, når de mener at deres rettigheter har blitt
krenket. Det amerikanske rettssystemet gjør det på mange måter enkelt å anlegge sak, enten som
enkeltperson eller kollektivt. Advokatstanden, som er forholdsmessig større enn i de fleste andre land, gjør
det enkelt å søke profesjonell bistand. Saksøkernes advokater, som representerer enkeltpersoner i
forbindelse med private søksmål, får vanligvis et salær som fastsettes på grunnlag av sakens utfall, noe
som gjør det mulig selv for fattige eller ubemidlede personer å søke erstatning. Dette leder fram til et viktig
punkt, nemlig at det i USA vanligvis er slik at hver part bærer sine egne kostnader til advokatsalærer og
annet. Dette står i kontrast til forholdene i Europa, der den gjeldende regel er at den tapende part betaler
den andre partens omkostninger. Uten å diskutere de to systemers fordeler og ulemper, er det mindre fare
for at det amerikanske systemet forhindrer personer som ikke vil være i stand til å betale den andre partens
kostnader, fra å anlegge sak.

Enkeltpersoner kan anlegge sak selv om erstatningskravene deres er forholdsvis beskjedne. De fleste, om
ikke alle, jurisdiksjoner i USA har domstoler som behandler små erstatningssaker med mulighet til enklere
og mindre kostbare prosedyrer for bileggelse av tvister under den lovbestemte grense(11). Muligheten for å
få tilkjent en straffeerstatning virker også som en økonomisk oppmuntring for personer som kanskje har
lidt bare en beskjeden direkte skade, til å anlegge sak på grunn av ulovlig atferd. Til slutt kan personer som
alle har lidt samme form for skade, forene sine ressurser og krav i et kollektivt søksmål.

Den pågående saken mot Amazon.com for krenkelse av personvernet er et godt eksempel på
enkeltpersoners mulighet til å anlegge sak for å få oppreisning. Amazon.com, som er en stor direktekoplet
detaljist, er gjenstand for et kollektivt søksmål der saksøkerne hevder at de ikke ble underrettet om eller
hadde gitt sitt samtykke til at deres personopplysninger ble innsamlet da de brukte dataprogrammet
«Alexa», som tilhører Amazon. Saksøkerne har i denne saken hevdet at det har funnet sted en overtredelse
av Computer Fraud and Abuse Act, fordi saksøkte på ulovlig vis har skaffet seg tilgang til deres lagrede
meldinger, og av Electronic Communications Privacy Act på grunn av ulovlig avlytting av deres
elektroniske og telegrafiske meldinger. De hevder dessuten at det i henhold til sedvaneretten har funnet
sted en krenkelse av personvernet. Dette bygger på en klage som i desember ble inngitt av en ekspert på
Internett-sikkerhet. I denne saken ble det framsatt et erstatningskrav på USD 1 000 for hver saksøker i det
kollektive søksmålet i tillegg til advokatsalærer og tilbakebetaling av den fortjeneste som kan tilskrives
lovovertredelsen. Erstatningen kan beløpe seg til flere milliarder dollar, ettersom det kan dreie seg om
flere millioner personer. Federal Trade Commission undersøker også denne saken.

Den føderale og delstatlige lovgivning om personvern gir ofte mulighet for private søksmål for økonomisk
erstatning.

I tillegg til å medføre erstatningsansvar i henhold til erstatningsretten, kan en overtredelse av «trygg
havn»-prinsippene være et brudd på én eller flere av de mange hundre bestemmelsene i den føderale
lovgivning eller delstatslovgivningene. Mange av disse lovbestemmelsene som gjelder både offentlig og
privat behandling av personopplysninger, gir enkeltpersoner mulighet til å søke om erstatning dersom
deres rettigheter krenkes. For eksempel:

Electronic Communications Privacy Act av 1986: Denne loven forbyr ikke-tillatt avlytting av
mobiltelefonsamtaler og overføringer mellom datamaskiner. Overtredelser kan medføre erstatningsansvar
på minst USD 100 for hver dag overtredelsen finner sted. Loven beskytter også mot ikke-tillatt adgang
eller videreformidling av lagrede elektroniske kommunikasjoner. Overtredere er erstatningsansvarlige for
den skade de har forvoldt, eller kan få inndratt den gevinst som kan tilskrives overtredelsen.

Telecommunications Act av 1996: Private opplysninger om nettkunder (customer proprietary network
information), CPNI, kan i henhold til avsnitt 702 ikke brukes for andre formål enn å yte teletjenester.
Abonnenter kan enten klage til Federal Communications Commission eller anlegge sak ved en føderal
førsteinstansdomstol (federal district court) for å få tilkjent erstatning og dekket advokatsalærer.

Consumer Credit Reporting Reform Act av 1996: Loven av 1996 har i forhold til Fair Credit Reporting
Act av 1970 (FCRA) ført til en rekke forbedringer med hensyn til opplysningsplikt og rett til innsyn for
personer som er gjenstand for kredittrapportering. Med denne nye loven av 1996 ble det også innført nye
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(11) Vi har tidligere gitt Kommisjonen opplysninger om søksmål av begrenset verdi.
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(12) Et søk som nylig ble foretatt i Westlaw-databasen, gav 994 registrerte saker på delstatsplan som omhandlet erstatningskrav på grunn
av krenkelse av personvernet.

(13) Det presiseres at det ikke kreves at rettsmyndighetene henviser særskilt til «trygg havn»-prinsippene.
(14) På samme vis kan legen i dette eksemplet ikke under henvisning til det rettslige grunnlag, tilsidesette enkeltpersoners rett i henhold

til VS 12 til å velge bort direkte markedsføring. Virkeområdet for ethvert unntak for «uttrykkelige tillatelser» er nødvendigvis
begrenset til tillatelsens virkeområde i henhold til loven.

begrensninger for videresalg av forbrukerkredittrapporter. Forbrukere kan i tilfeller av overtredelse få
tilkjent erstatning og dekket advokatsalærer. 

Delstatslovgivningene beskytter også personvernet i en rekke ulike situasjoner. Blant de områdene der
delstatene har grepet inn er bankopplysninger, kabelfjernsynsabonnementer, kredittopplysninger,
personalopplysninger, offentlige registre, genetiske opplysninger og pasientjournaler,
forsikringsopplysninger, karakterutskrifter, elektroniske meldinger og leie av video(12).

B. Uttrykkelige lovfestede tillatelser

«Trygg havn»-prinsippene inneholder et unntak når lover, forskrifter eller rettspraksis skaper
«motstridende forpliktelser eller uttrykkelige tillatelser, forutsatt at organisasjonen ved anvendelse av slike
tillatelser kan vise at den overtrer prinsippene bare i det omfang som er nødvendig for å ivareta de
overordnede, rettmessige interesser som slike tillatelser skal fremme». Amerikanske organisasjoner skal,
uavhengig av sin deltaking i «trygg havn»-ordningen, helt klart følge loven når det i amerikansk
lovgivning forekommer motstridende forpliktelser. Mens «trygg havn»-prinsippene har som mål å binde
sammen det amerikanske og det europeiske personvernsystemet, skal vi med hensyn til uttrykkelige
tillatelser ta hensyn til våre folkevalgte lovgiveres særretter. Det begrensede unntaket fra en streng
overholdelse av «trygg havn»-prinsippene er et forsøk på å tilgodese begge parters rettmessige interesser.

Unntaket er begrenset til tilfeller der det foreligger en uttrykkelig tillatelse. Den relevante loven,
forskriften eller domstolsavgjørelsen skal derfor først og fremst uttrykkelig tillate «trygg havn»-
organisasjonenes atferd(13). Unntaket kan med andre ord ikke gjøres gjeldende dersom det ikke står noe i
loven. Videre kan unntaket gjelde bare dersom den uttrykkelige tillatelsen er i konflikt med «trygg havn»-
prinsippene. Selv i disse tilfellene er unntaket begrenset til «det omfang som er nødvendig for å ivareta de
overordnede, rettmessige interesser som slike tillatelser skal fremme». Unntaket vil for eksempel ikke få
anvendelse dersom loven tillater et foretak å gi personopplysninger bare til offentlige myndigheter.
Dersom loven på den annen side gir et foretak særskilt tillatelse til å gi personopplysninger videre til
statlige organer uten den enkeltes samtykke, dreier det seg om en «uttrykkelige tillatelse» til å handle på
en måte som er i strid med «trygg havn»-prinsippene. Alternativt vil særlige unntak fra uttrykkelige krav
om meldeplikt og samtykke være omfattet av unntaket (ettersom det ville være det samme som en særskilt
tillatelse til å videreformidle opplysningene uten meldeplikt og samtykke). En lovbestemmelse som gir
leger tillatelse til å gi pasientjournaler videre til helsemyndighetene uten pasientenes forhåndssamtykke,
vil for eksempel medføre et unntak fra prinsippene om meldeplikt og valgfrihet. Denne tillatelsen gir ikke
leger mulighet til å videreformidle de samme pasientjournalene til helseorganisasjoner eller kommersielle
farmasøytiske forskningslaboratorier, noe som ville ha ligget utenfor lovens formål og dermed utenfor
unntakets virkeområde(14). Det rettslige grunnlaget kan være en enkeltstående tillatelse til å gjøre visse
ting med personopplysninger, men som eksemplene nedenfor viser, vil det sannsynligvis være et unntak
fra en vidtrekkende lov som forbyr innsamling, bruk eller videreformidling av personopplysninger.

Telecommunications Act av 1996

I de fleste tilfeller er den tillatte bruken i samsvar med kravene i direktivet og prinsippene, eller ville ha
vært tillatt i henhold til et av de andre unntakene. Avsnitt 702 i Telecommunications Act (konsolidert i 47
USC § 222) pålegger for eksempel teleoperatører å behandle fortrolig alle personopplysninger som de
mottar i forbindelse med sin tjenestevirksomhet. Denne bestemmelsen gir teleoperatører tillatelse til 

1. å bruke kundeopplysninger for å yte tjenester, herunder utgivelse av telefonkataloger,

2. å gi kundeopplysninger til tredjemann på skriftlig anmodning fra kunden, og

3. å gi kundeopplysninger i sammenfattet form.
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(15) Dette unntaket har et meget begrenset virkeområde. Teleoperatører kan i henhold til bestemmelsen bruke CPNI bare ved en
oppringning foretatt av kunden selv. FCC har dessuten opplyst at teleoperatører ikke kan bruke CPNI til å markedsføre tjenester
utover det som kunden selv har bedt om. Denne bestemmelsen er ikke et egentlig «unntak», ettersom kunden skal tillate bruk av
disse opplysningene for dette formål.

Jf. 47 USC § 222(c)(1)-(3). Loven inneholder også et unntak som gir teleoperatører mulighet til å bruke
kundeopplysninger for

1) å iverksette, yte, fakturere og kreve betaling for sine tjenester,

2) å beskytte mot svikaktig, lyssky eller ulovlig atferd, og

3) å foreta telefonsalg, gi opplysninger eller yte administrative tjenester under oppringninger som
kunden har tatt initiativ til(15).

Jf. også § 222(d)(1)-(3). Til slutt pålegges teleoperatører å forsyne utgivere av telefonkataloger med
abonnentlister som bare kan inneholde navn, adresser, telefonnumre og bransje dersom det er en
forretningskunde. Jf. § 222(e).

Unntaket for «uttrykkelige tillatelser» kan få anvendelse når teleoperatører bruker CPNI for å forebygge
bedrageri eller andre ulovlige handlinger. Selv i slike tilfeller kan det hevdes at det dreier seg om tiltak i
«offentlighetens interesse» og dermed i samsvar med prinsippene.

Forslag til regler fra helsedepartementet

Helsedepartementet har foreslått regler for personvern med hensyn til personlige, identifiserbare
opplysninger om helse. Jf. 64 Fed. Reg. 59,918 (3. november 1999) (kommende konsolidering: 45 C.F.R.
nr. 160-164). Med disse reglene innføres kravene med hensyn til personvern i Health Insurance Portability
and Accountability Act av 1996, Pub. L. 104-191. I korthet går de foreslåtte reglene ut på å forby alle
enheter som omfattes (dvs. sykekasser, datasentraler for helseopplysninger og tjenesteytere innenfor
helsetjenesten som overfører helseopplysninger i elektronisk format), å bruke eller videreformidle
beskyttede helseopplysninger uten særskilt tillatelse. Jf. forslag til avsnitt 45 i Code of Federal
Regulations, § 164.506. I henhold til de foreslåtte reglene kan beskyttede helseopplysninger
videreformidles bare for to formål: 1) for å gi enkeltpersoner mulighet til å kontrollere og kopiere
helseopplysninger om seg selv, jf. § 164.514, og 2) for å håndheve reglene, jf. § 164.522.

De foreslåtte reglene vil tillate bruk eller videreformidling av beskyttede helseopplysninger uten særskilt
tillatelse fra den registrerte i et begrenset antall tilfeller. Disse tilfellene omfatter f.eks. tilsyn med
helsesystemet, håndheving av loven og nødstilfeller. Jf § 164.510. De foreslåtte regler inneholder en
detaljert beskrivelse av begrensningene for slik bruk og videreformidling. Videre vil tillatt bruk og
videreformidling av beskyttede opplysninger være begrenset til det nødvendige minste antall av
opplysninger. Jf § 164.506.

Den bruken som de foreslåtte reglene uttrykkelig tillater, er i alminnelighet i samsvar med «trygg havn»-
prinsippene, eller tillatt i henhold til et annet unntak. For eksempel er håndheving av loven og
rettsforvaltning tillatt, og også medisinsk forskning. Andre bruksområder, herunder tilsyn med
helsesystemet, det offentlige helsevesen og myndighetenes helsedatabaser, tjener offentlighetens interesse.
Videreformidling med henblikk på behandling av betalinger og premier i forbindelse med helsetjenester,
er nødvendig innenfor helsesektoren. Bruk i nødssituasjoner når det er nødvendig å drøfte behandlingen
med de nærmeste pårørende fordi pasientens samtykke «ikke kan innhentes på en praktisk eller rimelig
måte», for å fastslå avdødes identitet eller dødsårsaken eller for å beskytte den registrertes eller andres
vitale interesser. Bruk i forbindelse med administrasjon av vernepliktige eller andre særskilte grupper av
personer gjør det lettere å utføre militærets oppgaver eller er nødvendig i andre krevende situasjoner. Slik
bruk vil under alle omstendigheter sjelden få anvendelse på forbrukere i alminnelighet.

Det eneste som gjenstår, er bruken av personopplysninger innenfor helsesektoren til framstilling av
pasientlister. Selv om slik bruk ikke kan regnes for å være av «vital» interesse, er slike pasientlister nyttige
for både pasienter, venner og bekjente. Virkeområdet for dette unntaket er dermed av naturlige grunner
begrenset. Det er derfor en svært begrenset fare for krenkelse av pasientenes personvern når et unntak i
henhold til en lovfestet «uttrykkelig tillatelse» brukes for dette formålet.



Fair Credit Reporting Act

Europakommisjonen har uttrykt bekymring over at et unntak i henhold til «uttrykkelig tillatelse» vil
medføre at det beskyttelsesnivå som oppnås ved hjelp av Fair Credit Reporting Act (FCRA) betraktes som
tilstrekkelig. Det vil imidlertid ikke være tilfelle. Uten at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå er besluttet
særskilt for FCRA, vil de amerikanske organisasjoner som ellers ville ta utgangspunkt i en slik beslutning,
måtte love å slutte seg til «trygg havn»-prinsippene på alle måter. Det betyr at de amerikanske
organisasjonene bare behøver å overholde FCRA når beskyttelsesnivået som oppnås ved hjelp av FCRA,
overstiger prinsippenes. I motsatt fall skal organisasjonene bringe sin praksis for behandling av
personopplysninger i samsvar med prinsippene når beskyttelsesnivået med FCRA ikke er på høyde med
prinsippenes. Unntaket vil ikke påvirke denne grunnleggende regelen. Unntaket får anvendelse bare når
den gjeldende lovgivning uttrykkelig tillater en atferd som normalt ville være i strid med «trygg havn»-
prinsippene. Unntaket vil ikke gjelde på områder der FCRA-kravene ikke lever opp til «trygg havn»-
prinsippene(16).

Det er med andre ord ikke meningen at unntaket skal oppfattes som at alt som ikke kreves, er «uttrykkelig
tillatt». Dessuten får unntaket anvendelse bare når det som uttrykkelig tillates i henhold til amerikansk
lovgivning, er i strid med kravene i «trygg havn»-prinsippene. Den relevante lovgivning å oppfylle begge
disse kriteriene for at det skal være tillatt å tilsidesette prinsippene.

Avsnitt 604 i FCRA inneholder for eksempel en uttrykkelig tillatelse for forbrukeropplysningsbyråer til å
videreformidle forbrukeropplysninger i ulike særskilt angitte tilfeller. Jf. § 604 i FCRA. Dersom avsnitt
604 dermed gir kredittopplysningsbyråene tillatelse til å handle i strid med «trygg havn»-prinsippene, vil
disse byråene påberope seg dette unntaket (med mindre et annet unntak får anvendelse, naturligvis).
Kredittopplysningsbyråene skal rette seg etter domstolenes avgjørelser og innstevninger fra storjury
(grand jury subpoenas), og offentlige bevillingsmyndigheters, sosialmyndigheters og
barnebidragsmyndigheters bruk av kredittopplysninger skal være i offentlighetens interesse. Jf. §
604(a)(1), (3)(D), og (4). Kredittopplysningsbyrået trenger dermed i disse tilfellene ikke å påberope seg
unntaket i henhold til «uttrykkelige tillatelser». Et forbrukeropplysningsbyrå overholder «trygg havn»-
prinsippene når det handler i samsvar med forbrukerens skriftlige instrukser. Jf. § 604(a)(2). På samme
måte kan forbrukeropplysninger videreformidles for ansettelsesformål bare dersom forbrukeren har gitt
skriftlig tillatelse til dette (jf. § 604(a)(3)(B) og (b)(2)(A)(ii)), og i forbindelse med kreditt- eller
forsikringstransaksjonene som ikke foretas på forbrukerens initiativ, bare dersom forbrukeren ikke har
valgt bort slike muligheter (jf § 604(c)(1)(B)). FCRA forbyr kredittopplysningsbyråer å formidle
helseopplysninger for ansettelsesformål uten forbrukerens tillatelse. Jf § 604(g). Slike anvendelser
samsvarer med prinsippene om meldeplikt og valgfrihet. Andre formål som tillates i henhold til § 604
omfatter transaksjoner som involverer forbrukeren, og som derfor ville være tillatt i henhold til
prinsippene. Jf § 604(a)(3)(A) og (F).

Den siste bruken som «tillates» i henhold til avsnitt 604, gjelder de sekundære kredittmarkedene. 
Jf. § 604(a)(3)(E). Det er ingen konflikt i seg selv mellom bruken av forbrukeropplysninger og «trygg
havn»-prinsippene. Det er riktig at det i FCRA ikke er noe krav om at kredittopplysningsbyråer for
eksempel skal underrette forbrukerne og innhente deres samtykke når de utsteder rapporter for dette
formål. Vi vil likevel på nytt understreke at et manglende krav ikke er ensbetydende med en «uttrykkelig
tillatelse» til å handle på en annen måte enn påkrevd. På samme måte kan kredittopplysningsbyråer i
henhold til avsnitt 608 formidle visse personopplysninger til offentlige organer. Denne «tillatelsen» gir
ikke et kredittopplysningsbyrå lov til å tilsidesette sin forpliktelse til å overholde «trygg havn»-
prinsippene. Dette står dermed i kontrast til våre andre eksempler, der unntak fra prinsippene om
meldeplikt og valgfrihet medfører en uttrykkelig tillatelse til å bruke personopplysninger uten å overholde
disse to prinsippene.

Konklusjon

Selv denne begrensede gjennomgåelsen av de gjeldende regler, viser et tydelig mønster:

– En «uttrykkelig tillatelse» i loven gir i alminnelighet mulighet til bruk eller videreformidling av
personopplysninger uten den registrertes forhåndssamtykke; unntaket vil dermed være begrenset til
prinsippene om meldeplikt og valgfrihet.
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(16) Våre drøftelser på dette området skal ikke betraktes som en innrømmelse av at FCRA ikke gir en «tilstrekkelig» beskyttelse. Enhver
vurdering av FCRA skal ta høyde for den beskyttelse som oppnås ved hjelp av loven i sin helhet, og ikke fokusere bare på unntakene
slik tilfellet er her.



– De lovbestemte unntakene er i de fleste tilfeller nøye beskrevet slik at de får anvendelse i særskilte
situasjoner og for særskilte formål. For øvrig forbyr loven ikke-tillatt bruk eller videreformidling av
personopplysninger som ikke faller innenfor disse rammene.

– I de fleste tilfeller tjener den tillate bruk eller videreformidling offentlighetens interesse, noe som
avspeiler lovens formål.

– Den tillate bruk eller videreformidling er i nesten alle tilfeller enten i fullt samsvar med «trygg
havn»-prinsippene eller omfattet av de andre tillatte unntakene.

Konklusjonen er at unntak i henhold til en lovfestet «uttrykkelig tillatelse» har begrenset rekkevidde.

C. Fusjoner og overtakelser

Artikkel 29-arbeidsgruppen har uttrykt bekymring for de situasjoner der en «trygg havn»-organisasjon
overtas eller fusjonerer med et foretak som ikke har forpliktet seg til å overholde «trygg havn»-
prinsippene. Arbeidsgruppen synes å forutsette at foretaket som blir igjen, ikke er bundet til å bruke «trygg
havn»-prinsippene på personopplysninger fra organisasjonen som overtas, men det er ikke nødvendigvis
tilfellet i henhold til amerikansk lovgivning. Hovedregelen i USA med hensyn til fusjoner og overtakelser
er at foretak som overtar aksjene i et annet foretak, som regel tar over denne organisasjonens forpliktelser
og ansvar. Jf. 15 Fletcher Cyclopedia of the Law of Private Corporations, § 7117 (1990); jf. også Model
Bus. Corp. Act, § 11.06(3) (1979) («det gjenværende foretak overtar alle forpliktelser fra hvert foretak som
er del i fusjonen»). Med andre ord blir det gjenværende foretak etter en fusjon med, eller en overtakelse
av, et «trygg havn»-foretak, bundet av sistnevntes «trygg havn»-forpliktelser.

Selv om en fusjon eller overtakelse skjer ved kjøp av aktiva, kan forpliktelsene til det oppkjøpte foretaket
dessuten i visse tilfeller likevel være bindende for oppkjøperen. Jf. 15 Fletcher, § 7122. Selv når
forpliktelsene ikke følger med i fusjonen, er det imidlertid verd å merke seg at de heller ikke ville følge
med i en fusjon der opplysningene ble overført fra Europa i henhold til en avtale, som er det eneste
holdbare alternativet til «trygg havn»-prinsippene for overføring av opplysninger til USA. I tillegg kreves
det i «trygg havn»-dokumentenes nåværende utgave at alle «trygg havn»-organisasjoner underretter det
amerikanske handelsdepartement om enhver overtakelse og gir mulighet til fortsatt å overføre
opplysninger til den overtakende organisasjon bare dersom den slutter seg til «trygg havn»-ordningen, 
jf. VS nr. 6. USA har nemlig endret «trygg havn»-bestemmelsene slik at de amerikanske organisasjonene
i denne situasjon pålegges å slette de opplysninger som de har mottatt innenfor rammene av «trygg havn»-
ordningen, dersom deres «trygg havn»-deltaking ikke opprettholdes eller det ikke treffes andre passende
sikkerhetstiltak.

_____
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(1) 15 USC § 45. Fair Credit Reporting Act får også anvendelse på innsamling og salg av Internett-opplysninger som omfattes av
lovdefinisjonene av «forbrukeropplysning» og «forbrukeropplysningsbyrå».

(2) 15 USC § 45(n).
(3) Jf. GeoCities, saksnr. C-3849. (Endelig beslutning av 12. februar 1999, tilgjengelig på

www.ftc.gov/os/1999/9902/9823015d%26o.htm): Liberty Financial Cos., saksnr. C-3891 (Endelig beslutning av 12. august 1999,
tilgjengelig på www.ftc.gov/opa/1999/9905/younginvestor.htm). Jf. også Children’s Online Privacy Protection Act Rule (COPPA),
16 C.F.R. del 312, tilgjengelig på www.ftc.gov/opa/1999/9910/childfinal.htm. Det kreves i henhold til COPPA-regelen, som trådte
i kraft forrige måned, at operatører av nettsteder som henvender seg til barn under 13 år, eller som bevisst samler inn
personopplysninger fra barn under 13 år, følger de prinsipper for god informasjonspraksis (fair information practice standards)
som er fastsatt i regelen.

(4) Jf. FTC v. Touch Tone, Inc., sivilt søksmål nr. 99-WM-783 (D.Co), registrert 21. april 1999, tilgjengelig på
www.ftc.gov/opa/1999/9904/touchtone.htm. Uttalelse (Staff Opinion Letter) av 17. juli 1997 utstedt som svar på en anmodning
om rettsmøte fra Center for Media Education, tilgjengelig på www.ftc.gov/os/1997/9707/cenmed.htm.

VEDLEGG V

14. juli 2000

John Mogg
Generaldirektør, DG XV
Europakommisjonen
Kontor C 107-6/72
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel

Herr John Mogg,

Jeg forstår at en rekke spørsmål har oppstått som følge av mitt brev av 29. mars 2000. Derfor henvender
jeg meg igjen for å redegjøre for vår myndighet på de berørte områder, og dette brevet, som utfyller og
sammenfatter noen av de tidligere brevene, vil i framtiden med fordel kunne fungere som
referansedokument.

De har i forbindelse med Deres besøk på vårt kontor og i Deres brev stilt en rekke spørsmål omkring den
amerikanske Federal Trade Commissions (FTC) myndighet innenfor personvern ved direktekoplede
tjenester. Jeg synes derfor at det vil være nyttig å gi et sammendrag av mine tidligere svar samt gi
ytterligere opplysninger om FTCs myndighet med hensyn til de spørsmål om personvern for forbrukere
som De tok opp i Deres seneste brev. De spør nærmere bestemt 1) om FTC har myndighet når overføring
av ansettelsesopplysninger skjer i strid med de amerikanske «trygg havn»-prinsippene, 2) om FTC har
myndighet i forbindelse med ideelle merkingsordninger for personvern, 3) om FTC Act får samme
anvendelse på frakoplede og direktekoplede tjenester, samt 4) hva som skjer i tilfelle overlapping mellom
FTCs og andre lovhåndhevende organers myndighet.

Anvendelse av FTC Act på personvern

FTCs rettslige myndighet på dette området er fastsatt i avsnitt 5 i FTC Act, som forbyr «urimelig eller
villedende atferd eller praksis» i forbindelse med handel(1). Villedende praksis defineres som en
framstilling, utelatelse eller praksis som antas å kunne villede en bonus pater familias på en avgjørende
måte. En praksis er urimelig dersom den medfører eller antas å medføre en betydelig skade for forbrukerne
som ikke på rimelig vis kan unngås, og som ikke oppveies av andre fordeler for forbrukerne eller
konkurransen(2).

Visse former for innsamling av opplysninger kan antas å være i strid med FTC Act. Dersom det for
eksempel feilaktig hevdes at et nettsted er i samsvar med erklærte personvernbestemmelser eller et sett av
retningslinjer for selvregulering, er det i avsnitt 5 i FTC Act rettslig grunnlag for å gjøre innsigelse mot
slik avgivelse av uriktige opplysninger med påstand om at den er villedende. Vi har faktisk lykkes med å
håndheve loven på en måte som har gjort det mulig å fastslå dette prinsippet(3). FTC har dessuten besluttet
i henhold til avsnitt 5 å gjøre innsigelse mot enhver urimelig personvernpraksis dersom den involverer
barn eller bruk av svært følsomme opplysninger, herunder finansielle(4) og medisinske opplysninger. FTC
har håndhevet og vil fortsette å håndheve loven gjennom aktiv overvåking og undersøkelser samt på
grunnlag av de saker som blir henvist fra selvreguleringsorganer og andre, herunder EU-medlemsstater.
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FTC støtter selvregulering

FTC vil gi prioritet til saker som gjelder manglende overholdelse av retningslinjene for selvregulering som
henvises fra organisasjoner som for eksempel BBBOnline og TRUSTe( ). Denne framgangsmåten vil være
i samsvar med vårt mangeårige samarbeid med National Advertising Review Board (NARB), under Better
Business Bureau, som henviser klager som gjelder reklame til FTC. National Advertising Division (NAD)
under NARB avgjør klager som gjelder landsdekkende reklame ved en form for voldgift. Dersom en part
nekter å rette seg etter en avgjørelse truffet av NAD, henvises saken til FTC. FTCs saksbehandlere gir
saken fortrinnsrett og undersøker den aktuelle reklamen for å fastslå om den er i strid med FTC Act. FTC
lykkes ofte med å stanse den omstridte praksisen, eller med å overbevise parten om å gjenoppta NARB-
prosedyren.

FTC gir på samme måte prioritet til saker om manglende overholdelse av «trygg havn»-prinsippene som
henvises fra EU-medlemsstatene. Som tilfellet er med saker som henvises fra amerikanske
selvreguleringsorganer, vil FTCs saksbehandlere ta hensyn til enhver opplysning som kan bidra til å fastslå
om den aktuelle praksis er i strid med avsnitt 5 i FTC Act. Denne forpliktelsen framgår også av «trygg
havn»-prinsippene under VS nr. 11 om håndheving.

GeoCities: FTCs første sak om personvern ved direktekoplede tjenester.

FTCs første sak om personvern på Internett, GeoCities, ble innledet på grunnlag av FTCs myndighet i
henhold til avsnitt 5(5). FTCs påstod i denne saken at GeoCities gav uriktige opplysninger til både barn og
voksne om hvordan deres personopplysninger ville bli brukt. Ifølge FTCs klage opplyste GeoCities at
visse personopplysninger som ble samlet inn gjennom nettstedet var beregnet bare til intern bruk eller til
å gi forbrukerne særskilte reklametilbud, varer eller tjenester som de hadde bedt om, samt at visse
tilleggsopplysninger som forbrukeren stod fritt til å oppgi, ikke ville bli videreformidlet til tredjemann
uten forbrukerens tillatelse. Opplysningene ble imidlertid gitt videre til tredjemann, som brukte dem til
målrettede henvendelser som forbrukeren ikke hadde gitt sin tillatelse til. Et av klagepunktene var også at
GeoCities’ praksis med hensyn til innsamling av opplysninger fra barn, var villedende. I henhold til FTCs
klage opplyste GeoCities at de på sin nettside hadde et område for barn, og at de opplysninger som ble
innsamlet her, ble forvaltet av GeoCities. I virkeligheten ble disse områdene på nettstedet drevet av
tredjemann som samlet inn og oppbevarte opplysningene.

Avgjørelsen i denne saken forbyr GeoCities å gi uriktige opplysninger om formålet for innsamlingen eller
bruken av personopplysninger fra eller om forbrukere, herunder barn. Foretaket pålegges å legge ut på
nettstedet en klar og tydelig personvernmelding, slik at forbrukerne får vite om hvilke opplysninger som
samles inn, for hvilke formål de samles inn, hvem de vil bli videreformidlet til og hvordan forbrukerne
kan få innsyn i og eventuelt fjerne disse opplysningene. For å sikre foreldrekontroll, pålegges GeoCities
også å innhente samtykke fra foreldrene før de samler inn opplysninger fra barn under 13 år. GeoCities
pålegges å underrette sine abonnenter og gi dem muligheten til å få sine personopplysninger slettet fra
GeoCities’ og enhver tredjemanns database. I avgjørelsen angis særskilt at GeoCities skal underrette
foreldre til barn under 13 år og slette deres personopplysninger, med mindre en av foreldrene uttrykkelig
gir sitt samtykke til at opplysningene oppbevares og brukes. Til slutt pålegges GeoCities å kontakte enhver
tredjemann som foretaket tidligere har videreformidlet opplysninger til, for å anmode om at også disse
opplysningene blir slettet(6).

ReverseAuction.com

I januar 2000 godkjente FTC en klage mot, og inngikk deretter forlik med, ReverseAuction.com, et
auksjonsnettsted som i henhold til klagen innhentet personopplysninger om forbrukerne fra et
konkurrerende nettsted (eBay.com) for deretter å sende villedende og uønsket e-post for å markedsføre seg
selv overfor de aktuelle forbrukerne(7). Vi hevdet i vår klage at ReverseAuction overtrådte avsnitt 5 i FTC
Act ved å innhente personopplysninger som omfattet eBay-brukernes e-postadresser og
brukeridentifikasjon («user ID»), og ved å sende villedende e-postmeldinger.

(5) GeoCities, saksnr. C-3849, (endelig beslutning av 12. februar 1999, tilgjengelig på
www.ftc.gov/os/1999/9902/9823015d%26o.htm).

(6) FTC avgjorde senere en annen sak som gjaldt elektronisk innsamling av personopplysninger fra barn. Liberty Financial Companies
Inc.drev nettstedet Young Investor, som henvendte seg til barn og tenåringer og fokuserte på penge- og investeringsspørsmål. FTC
hevdet at nettstedet feilaktig opplyste at personopplysningene som ble samlet inn fra barn i forbindelse med en undersøkelse, ville
bli oppbevart anonymt, og at deltakerne ville motta et elektronisk nyhetsbrev og gaver. Personopplysningene om barna og om
familiens økonomiske forhold ble i virkeligheten ikke oppbevart anonymt, og det ble verken sendt nyhetsbrev eller gaver. Liberty
Financial forbys med dette forliket å avgi slike uriktige opplysninger i framtiden, og pålegges å legge ut en personvernmelding på
sine nettsider for barn, samt å innhente samtykke fra foreldrene, som kan etterprøves, før det samles inn personopplysninger fra
barn. Liberty Financial Cos., saksnr. C-3891 (Endelig beslutning av 12. august 1999) (tilgjengelig på
www.ftc.gov/opa/1999/9905/younginvestor.htm).

(7) Jf. ReverseAurtion.com. Inc., sivilt søksmål nr. 000032 (D.D.C.) (registrert 6. januar 2000) (pressemelding og prosesskrifter:
www.ftc.gov/opa/2000/01/reverse4.htm).
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(8) FTC har av den grunn tilkjennegitt overfor den amerikanske kongressen at det sannsynligvis ville bli nødvendig å vedta ytterligere
lovgivning for å påby alle amerikanske kommersielle nettsteder som henvender seg direkte til forbrukerne, å følge god
informasjonspraksis. «Consumer Privacy on the World Wide Web» framlagt for Subcommittee on Telecommunications, Trade and
Consumer Protection of the House Committee on Commerce United States House of Representatives, 21. juli 1998, (tilgjengelig
på www.ftc.gov/os/9807/privac98.htm). FTC har utsatt sin anmodning om en slik lovgivning for at nettstedene gjennom
selvregulering skal få muligheten til å demonstrere mer utstrakt bruk av god informasjonspraksis. I FTCs rapport til kongressen
om personvern ved tilkoplede tjenester (Privacy Online: A Report to Congress) av juni 1998 (tilgjengelig på
www.ftc.gov/reports/privacy3/toc.htm) anbefalte FTC at det i lovgivningen skulle være et krav om at kommersielle nettsteder skal
innhente foreldrenes samtykke før det samles inn personopplysninger fra barn under 13 år. Jf. fotnote 3. Det ble i FTCs rapport
(Self-Regulation and Privacy Online: A Federal Trade Commission Report to Congress) av juli 1999 (tilgjengelig på
www.ftc.gov/os/1999/9907/index.htm#13) fastslått at det hadde skjedd tilstrekkelige framskritt innen selvregulering, og at FTC
dermed den gang valgte ikke å anbefale ytterligere lovgivning på det tidspunktet. 
I mai 2000 framla FTC en ny rapport for kongressen «Privacy Online: Fair Information Practices in the Electronic Marketplace»
(tilgjengelig på www.ftc.gov/os/2000/05/index.htm#22), som behandler FTCs seneste undersøkelse av kommersielle nettsteder og
deres overholdelse av god informasjonspraksis. I rapporten anbefales det også (av et flertall i FTC) at kongressen vedtar en
lovgivning som fastsetter et minimumsnivå for personvern i forbindelse med kommersielle nettsteder som henvender seg til
forbrukere.

Som beskrevet i klagen lot ReverseAuction seg registrere som eBay-bruker før foretaket innhentet
opplysninger, og det forpliktet seg til å overholde eBays brukeravtale og personvernprogram.
Brukeravtalen og programmet sikrer forbrukernes personvern ved å forby eBay-brukerne å samle inn og
bruke personopplysninger for ikke-tillatte formål, herunder å sende uønsket kommersiell e-post. I vår
klage ble det for det første hevdet at ReverseAuction feilaktig utgav seg for å ville følge eBays
brukeravtale og personvernprogram, noe som utgjør en villedende praksis i henhold til avsnitt 5 i FTC Act.
For det andre hevdet vi at ReverseAuctions bruk av opplysningene for å sende uønsket kommersiell e-post
i strid med brukeravtalen og personvernprogrammet, utgjorde en urimelig handelspraksis i henhold til
avsnitt 5 i FTC Act.

Det ble dessuten hevdet i klagen at e-posten til brukerne inneholdt en villedende setning om at deres
bruker-ID til eBay «snart ville utgå». Til slutt ble det hevdet at e-posten feilaktig opplyste om at eBay
direkte eller indirekte forsynte ReverseAuction med eBay-brukernes personopplysninger eller på annet vis
deltok i spredningen av uønsket e-post.

Avgjørelsen som ble oppnådd i denne saken, hindrer ReverseAuction i å begå disse overtredelsene i
framtiden. ReverseAuction pålegges også å sende en melding til brukerne som lot seg registrere eller akter
å la seg registrere hos ReverseAuction som følge av ReverseAuctions e-post. I meldingen underrettes disse
forbrukerne om at deres bruker-ID til eBay ikke var i ferd med å utløpe, og at eBay ikke kjente til eller
hadde tillatt ReverseAuctions spredning av uønsket e-post. Meldingen gir også disse forbrukerne
muligheten til å annullere sin registrering hos ReverseAuction og til å få sine personopplysninger slettet
fra ReverseAuctions database. Dessuten pålegges ReverseAuction med denne avgjørelsen å slette samt
avstå fra å bruke eller videreformidle personopplysninger om eBay-abonnenter som mottok e-post fra
ReverseAuction, men ikke lot seg registrere hos ReverseAuction. I samsvar med tidligere avgjørelser i
personvernsaker som FTC har reist, ble ReverseAuction til slutt pålagt å offentliggjøre sitt eget
personvernprogram på sitt nettsted, og avgjørelsen inneholder omfattende bestemmelser som gir FTC
mulighet til å overvåke om avgjørelsen blir overholdt.

ReverseAuction-saken viser at FTC bestreber seg på å benytte håndheving for å støtte næringens
selvregulering innenfor personvern ved direktekoplede tjenester. Det ble i denne saken gjort direkte
innsigelse mot en praksis som undergraver en brukeravtale og et personvernprogram som sikrer
forbrukernes personvern, og som kunne forringe forbrukernes tillit til direktekoplede foretaks
personverntiltak. Fordi denne saken omfattet et foretaks urettmessige tilegnelse av forbrukeropplysninger
som var beskyttet av et annet foretaks personvernprogram, kan den være særlig relevant med hensyn til
beskyttelse av personopplysninger som overføres mellom foretak i ulike land.

Til tross for FTCs rettshåndhevende tiltak i tilfellene GeoCities, Liberty Financial Cos. og
ReverseAuction, har FTC mer begrenset myndighet på visse områder innenfor personvern ved
direktekoplede tjenester. Som tidligere nevnt, får FTC Act anvendelse bare på innsamling og bruk av
personopplysninger uten samtykke, men bare dersom den aktuelle praksisen er enten villedende eller
urimelig. FTC Act vil dermed ikke få anvendelse på et nettsted som samler inn personopplysninger fra
forbrukere, dersom det ikke har blitt gitt uriktige opplysninger om formålet for den aktuelle innsamlingen,
eller dersom opplysningene ikke har blitt brukt eller videreformidlet på en måte som kan medføre
betydelig skade for forbrukerne. FTC har i øyeblikket heller ikke fullmakt til å kreve at organisasjoner som
samler inn opplysninger via Internett, i alminnelighet slutter seg til et personvernprogram, eller at en
organisasjon slutter seg til et særskilt program(8). Som nevnt ovenfor, kan et foretaks manglende
overholdelse av et personvernprogram som det har erklært at det vil overholde, likevel betraktes som en
villedende praksis.
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(9) Se http://www.ftc.gov/ftc/complaint.htm for FTCs elektroniske klageskjema.
(10) For eksempel i en sak av nyere dato som omhandlet en pyramidesalgsordning på Internett, der FTC oppnådde en erstatning til 

15 622 forbrukere på til sammen USD 5,5 millioner. Forbrukerne var bosatt i USA og 70 andre land. 
Jf. www.ftc.gov/opa/9807/fortunar.htm: www.ftc.gov/opa/9807/ftcrefund01.htm.

FTCs myndighet på dette området omfatter dessuten urimelig eller villedende atferd eller praksis dersom
slik atferd eller praksis utøves «i forbindelse med handel». Innsamling av opplysninger som foretas av
kommersielle enheter som markedsfører varer eller tjenester, herunder innsamling og bruk av
opplysninger for kommersielle formål, vil sannsynligvis oppfylle kravet om «virksomhet i forbindelse
med handel». På den annen side kan mange enkeltpersoner eller enheter foreta direktekoplet innsamling
av informasjon uten noe kommersielt formål og på den måten havne utenfor FTCs myndighet. Et
eksempel på denne begrensningen er «chat rooms» som drives av ikke-kommersielle enheter, for eksempel
veldedige organisasjoner.

Til slutt finnes det et antall helt eller delvis lovbestemte unntak fra FTCs grunnleggende myndighet med
hensyn til handelspraksis som begrenser FTCs evne til å gi et uttømmende svar på alle spørsmål knyttet
til personvern på Internett. Det gjelder bl.a. unntak for mange forbrukerorienterte foretak med stort behov
for forbrukeropplysninger, som banker, forsikringsselskaper og luftfartsselskaper. Som kjent vil disse
enhetene være underlagt andre føderale eller statlige organer, som for eksempel de føderale
bankmyndighetene eller De forente staters transportdepartement.

I de saker der FTC har myndighet, og i den grad ressursene tillater det, behandler FTC klager fra
forbrukerne som mottas via e-post eller telefon til forbrukertjenesten (Consumer Response Center - CRC)
og i den senere tid også på nettstedet sitt(9). CRC tar imot klager fra alle forbrukere, herunder forbrukere
som er bosatt i EU-medlemsstater. FTC Act gir FTC myndighet til å nedlegge forbud eller påbud i
forbindelse med nye overtredelser av FTC Act, samt til å gi oppreisning til skadelidende forbrukere. Vi vil
likevel undersøke om det for det aktuelle foretak tegner seg et mønster av ulovlig adferd, ettersom vi ikke
behandler individuelle forbrukerklager. Tidligere har FTC gitt erstatning til borgere både i USA og i andre
land(10). FTC vil i aktuelle tilfeller fortsatt utøve sin myndighet for at borgere fra andre land som har lidt
skade som følge av en villedende praksis som omfattes av FTCs myndighet, skal få erstatning.

Ansettelsesopplysninger

De bad i Deres seneste brev om en ytterligere redegjørelse for FTCs myndighet med hensyn til
ansettelsesopplysninger. For det første spør de om FTC i henhold til avsnitt 5 kan gripe inn overfor et
foretak som hevder at det overholder de amerikanske «trygg havn»-prinsippene, men som overfører eller
bruker ansettelsesopplysninger på en måte som er i strid med disse prinsippene. Vi vil gjerne forsikre Dem
om at vi, etter nøye å ha gjennomgått den lovgivning som regulerer FTCs virksomhet, tilknyttede
dokumenter og rettspraksis, har konkludert at FTC har samme myndighet med hensyn til
ansettelsesopplysninger som det i alminnelighet har i henhold til avsnitt 5 i FTC Act . Det viser at dersom
en sak oppfyller våre gjeldende krav (urimelig eller villedende handelspraksis) for å innlede søksmål med
hensyn til personvern, vil vi kunne gripe inn i forbindelse med ansettelsesopplysninger.

Vi ønsker også å avvise enhver påstand om at FTCs evne til å treffe håndhevingstiltak med hensyn til
personvern skulle være begrenset til situasjoner der et foretak har villedet individuelle forbrukere. Som
FTCs sak mot ReverseAuction  tydelig viser, akter FTC å treffe håndhevingstiltak i saker som gjelder
overføring av opplysninger mellom foretak når det hevdes at et av foretakene har opptrådt ulovlig overfor
et annet foretak og dermed har skadet både forbrukerne og foretaket. Vi forventer at problemene omkring
ansettelsesopplysninger oftest vil oppstå i slike situasjoner, ettersom ansettelsesopplysninger om EU-
borgere overføres fra europeiske til amerikanske foretak som har forpliktet seg til å overholde «trygg
havn»-prinsippene.

Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på ett tilfelle der FTCs muligheter likevel vil være begrensede, nemlig i
situasjoner der saken allerede behandles innenfor rammene av en tradisjonell arbeidsrettslig
tvisteløsingsprosedyre, som oftest i forbindelse med en klage eller voldgift, eller en klage over urimelig
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(13) Bortsett fra de særskilte unntakene, (som framgår av lovbestemmelsene som fastsetter FTCs myndighet) er FTCs myndighet i
henhold til FTC Act med hensyn til praksis «i forbindelse med handel» sammenfallende med kongressens forfatningsmessige
myndighet i henhold til Commerce Clause, jf. United States v. American Building Maintenance Industries, 422 U.S. 271, 277 nr. 6
(1975). FTCs myndighet vil dermed omfatte foretaks og næringers ansettelsespraksis innenfor internasjonal handel.

(14) Jf. «Online Auction Site Settles FTC Privacy Charges», FTC-pressemelding av 6. januar 2000, tilgjengelig på
http://www.ftc.gov/opa/2000/01/reverse4.htm.

(15) Avgjørelsen av om en praksis er en «urimelig arbeidspraksis» eller et brudd på en tariffavtale, er et teknisk spørsmål som vanligvis
overlates til arbeidsdomstolene, som hører partene, herunder voldgiftsdommere og NRLB.

arbeidspraksis ved National Labor Relations Board. Det kan for eksempel være tilfelle dersom en
arbeidsgiver i en tariffavtale har forpliktet seg med hensyn til bruk av personopplysninger, og en
arbeidstaker eller en fagforening hevder at arbeidsgiveren har misligholdt avtalen. FTC vil sannsynligvis
avvise en slik sak(13).

Myndighet med hensyn til merkingsordninger

Det andre spørsmålet Deres var om FTC har myndighet med hensyn til amerikanske merkingsordninger
(«seal» programs) som forvalter tvisteløsingsordninger i USA, som har feiltolket sin rolle med hensyn til
håndheving av «trygg havn»-prinsippene og behandling av individuelle klager, selv når disse enhetene
teknisk sett var ideelle organisasjoner. For å fastslå om FTCs myndighet omfatter en enhet som gir seg ut
for å være ideell, undersøker vi nøye om den aktuelle enheten derimot søker vinning på vegne av sine
medlemmer. FTC har lykkes med å gjøre sin myndighet gjeldende overfor slike enheter, og så sent som
24. mai 1999 bekreftet amerikansk høyesterett i saken mellom California Dental Association og Federal
Trade Commission enstemmig at FTC i en sak om monopol hadde myndighet over en frivillig ideell
sammenslutning av lokale tannklinikker. Retten uttalte:

«FTC Act omfatter ikke bare enheter som «har til formål å drive forretningsvirksomhet for egen
vinnings skyld» (15 USC §44), men også dem som søker å oppnå vinning «for sine medlemmer»
(...) Det er usannsynlig at kongressen har hatt til hensikt i denne grad å begrense bruksområdet for
«hjelpeorganisasjoner», med den mulighet dette gir for å omgå loven, når formålet med FTC Act
nettopp er å gjøre loven gjeldende.»

For å fastslå om FTC har myndighet over en særskilt ideell enhet som driver en merkingsordning, kreves
det altså en saklig gjennomgåelse av i hvilken grad den aktuelle enheten har skaffet økonomiske fordeler
for sine medlemmer. Dersom en slik enhet har forvaltet merkingsordningen på en måte som har skaffet
medlemmene økonomiske fordeler, vil FTC antakelig bruke sin myndighet. Dessuten vil FTC trolig ha
myndighet over en svikaktig merkingsordning som uriktig framstiller seg som en ideell enhet.

Personvern ved frakoplede tjenester

For det tredje påpeker De at vi i vår tidligere korrespondanse har fokusert på personvern i forbindelse med
direktekoplede tjenester. FTC har lagt stor vekt på personvern ved direktekoplede tjenester som en
avgjørende faktor for utviklingen av elektronisk handel, men FTC Act er fra 1914 og får dermed også
anvendelse på frakoplede tjenester. Vi kan dermed saksøke foretak som tilbyr frakoplede tjenester, og som
driver urimelig eller villedende handelspraksis med hensyn til forbrukernes personvern(14). I en sak som
ble reist av FTC i fjor (FTC v. TouchTone Information Inc(15)), ble en «informasjonsformidler» anklaget
for ulovlig å ha innhentet og solgt private økonomiske opplysninger. FTC hevdet at TouchTone skaffet seg
forbrukernes opplysninger «under foregivende» (pretexting), et begrep som oppstod blant private
etterforskere og betyr at man skaffer seg adgang til personopplysninger om andre under falskt påskudd,
vanligvis per telefon. I saken som ble registrert 21. april 1999 ved en føderal domstol i Colorado, ble det
nedlagt påstand om forbud og tilbakebetaling av alle urettmessige økonomiske gevinster.

Disse erfaringene med håndheving av loven og den voksende bekymring på grunn av sammenslåingen av
frakoplede og direktekoplede databaser, det uklare skillet mellom direktekoplet og frakoplet handel, samt
det faktum at en betydelig mengde personopplysninger samles inn og brukes frakoplet, viser klart at det
kreves en særlig innsats med hensyn til personvern i forbindelse med frakoplede tjenester.

Overlappende myndighet

Til slutt spør De om samspillet mellom FTCs og andre rettshåndhevende organers myndighet, særlig i
saker der myndigheten kan være overlappende. Vi har utviklet et nært samarbeid med en lang rekke andre
rettshåndhevende organer, deriblant de føderale bankmyndighetene og delstatenes statsadvokater. Vi
samordner ofte våre undersøkelser for å dra størst mulig nytte av våre ressurser i saker med overlappende



myndighet. Vi henviser dessuten ofte saker til de relevante organer på føderalt eller delstatlig plan for
utredning.

Jeg håper at dette brevet vil være til hjelp, og står naturligvis til rådighet dersom De skulle ønske
ytterligere opplysninger.

Med vennlig hilsen

Robert Pitofsky

________
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VEDLEGG VI

John Mogg
Generaldirektør, GD XV
Europakommisjonen
Kontor C 107-6/72
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel

Herr generaldirektør

Dette brevet sendes til Dem på anmodning fra De forente staters handelsdepartement for å redegjøre for
hvilken rolle De forente staters transportdepartement har med hensyn til forbrukernes personvern i
forbindelse med de opplysninger de avgir til luftfartsselskaper.

Transportdepartementet går inn for selvregulering ettersom det er et mindre inngrep som gir den mest
effektive beskyttelsen av de opplysninger som forbrukerne avgir til luftfartsselskapene, og det støtter
derfor opprettelsen av en «trygg havn»-ordning som vil gi luftfartsselskapene mulighet til å oppfylle
kravene i Den europeiske unions personverndirektiv med hensyn til overføringer utenfor EU.
Departementet innser imidlertid at en selvreguleringsordning kan fungere bare dersom luftfartsselskapene
som forplikter seg til å overholde «trygg havn»-ordningens personvernprinsipper, også faktisk følger dem.
Derfor bør selvregulering kombineres med rettshåndheving. Departementet vil derfor gjøre bruk av sin
eksisterende lovfestede myndighet med hensyn til forbrukervern, for å sikre at luftfartsselskapene
overholder sine offentlige erklæringer om personvern, og til å behandle saker om påstått manglende
overholdelse som det får henvist fra selvreguleringsorganisasjoner og andre, herunder EU-
medlemsstatene.

Departementet har gjennomføringsmyndighet på dette området i henhold til 49 USC 41712 som forbyr
transportører å bruke «en urimelig eller villedende praksis eller urimelige konkurransemetoder» ved salg
av lufttransportytelser som er eller kan være til skade for forbrukerne. Avsnitt 41712 er utformet etter
avsnitt 5 i Federal Trade Commission Act (15 USC 45). Luftfartsselskaper er i henhold til 15 USC 45(a)(2)
imidlertid ikke underlagt Federal Trade Commissions regulering etter avsnitt 5.

Mitt kontor behandler og forfølger saker under 49 U.S.C. 41712 (jf. for eksempel transportdepartementets
beslutning 99-11-5 av 9. november 1999; 99-8-23 av 26. august 1999; 99-6-1 av 1. juni 1999; 98-6-24 av
22. juni 1998; 98-6-21 av 19. juni 1988; 98-5-31 av 22. mai 1998 og 97-12-23 av 18. desember 1997.) Vi
innleder rettsforfølging i slike saker på grunnlag av våre egne undersøkelser eller som følge av formelle
og uformelle klager fra enkeltpersoner, reisebyråer, luftfartsselskaper samt offentlige myndigheter i USA
og i utlandet.

Jeg vil gjerne understreke at det ikke automatisk blir betraktet som en overtredelse av avsnitt 41712
dersom en transportør unnlater å beskytte passasjeropplysninger. Dersom en transportør formelt og
offentlig har forpliktet seg til å overholde «trygg havn»-prinsippene og dermed beskytte de
forbrukeropplysninger vedkommende kommer i besittelse av, kan departementet gjøre bruk av sin
lovfestede myndighet i henhold til avsnitt 41712 for å sikre at prinsippene overholdes. Dersom en
passasjer gir opplysninger til en transportør som har forpliktet seg til å overholde «trygg havn»-
prinsippene, kan det derfor være til skade for forbrukeren og dermed være en overtredelse av avsnitt 41712
dersom denne forpliktelsen ikke overholdes. Mitt kontor akter å gi høyeste prioritet til behandlingen av
enhver påstand om slike forhold og til rettsforfølgelse av enhver sak der det foreligger beviser for slike
forhold. Vi vil også underrette handelsdepartementet om utfallet av eventuelle slike saker.

Overtredelser av avsnitt 41712 kan medføre at det utstedes forbud og iverksettes sivilrettslige sanksjoner
dersom disse forbudene ikke følges. Selv om vi ikke har myndighet til å tilkjenne erstatning eller gi
økonomisk godtgjøring til individuelle klagere, kan vi godkjenne forlik som inngås på bakgrunn av
undersøkelser og saker som er reist av departementet, og som gir forbrukerne en viss kompensasjon enten
i form av nedsettelse eller utligning av gebyrer eller lignende som ellers skulle betales. Vi har tidligere
gjort det slik, og kan og vil, når det er berettiget, fortsette denne praksisen innenfor rammene av «trygg
havn»-ordningen. Dersom et amerikansk luftfartsselskap gjentatte ganger overtrer avsnitt 41712, vil det



også oppstå tvil om selskapets evne til i det hele tatt å overholde loven, noe som i ekstreme tilfeller kan
medføre at det blir ansett som uegnet til å drive virksomhet, og dermed mister sin tillatelse (jf.
transportdepartementets beslutning 93-6-34 av 23. juni 1993 og 93-6-11 av 9. juni 1993. Selv om disse
sakene ikke var omfattet av avsnitt 41712, ble den aktuelle transportøren fratatt sin tillatelse etter
fullstendig å ha ignorert bestemmelsene i Federal Aviation Act, som er en bilateral avtale, og
departementets regler og forskrifter).

Jeg håper at De kan dra nytte av disse opplysningene, og står naturligvis til rådighet dersom De har
spørsmål eller ønsker ytterligere opplysninger.

Med vennlig hilsen
Samuel Podberesky

Assistant General Counsel for 
Aviation Enforcement and Proceeding

_____

11.10.2001 Nr. 51/369EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
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(1) U.S.C. § 1011 et seq.

VEDLEGG VII

Med henvisning til artikkel 1 nr. 2 bokstav b) er de amerikanske offentlige organer som har myndighet til
å behandle klager og utstede forbud eller påbud i forbindelse med urimelig eller villedende praksis og
oppnå oppreisning for enkeltpersoner, uavhengig av bostedsstat eller nasjonalitet i tilfelle av manglende
overholdelse av prinsippene som gjennomføres i samsvar med VS:

1) Federal Trade Commission

2) De forente staters transportdepartement

Federal Trade Commission utøver sin myndighet i henhold til avsnitt 5 i Federal Trade Commission Act.
Federal Trade Commission har i henhold til avsnitt 5 ikke myndighet med hensyn til banker, spare- og
utlånsforetak og kredittforeninger, offentlige teleselskaper og offentlige mellomstatlige transportører,
luftfartsselskaper samt emballeringsbedrifter og kjøttvareprodusenter. Selv om forsikringsbransjen ikke
uttrykkelig er oppført på listen over unntak i avsnitt 5, overlates det i henhold til McCarran-Ferguson
Act(1) til de enkelte stater å regulere forsikringsbransjen. FTC Act får anvendelse på forsikringsbransjen i
den grad den ikke omfattes av enkeltstatenes lovgivning. FTC har fortsatt myndighet over
forsikringsselskaper som følger urimelig eller villedende praksis i annen virksomhet enn
forsikringsvirksomhet.

De forente staters transportdepartement utøver sin myndighet i henhold til avdeling 49 i United States
Code avsnitt 41712. Det amerikanske transportdepartementet behandler saker på grunnlag av egne
undersøkelser så vel som på grunnlag av formelle og uformelle klager fra borgere, reisebyråer,
luftfartsselskaper samt amerikanske og utenlandske offentlige organer.

___________________________
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