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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 88/379/EØF av 7. juni 1988 om tilnærming 
av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige preparater(4) er endret 
flere ganger. Ved ytterligere endringer bør direktivet 
derfor omarbeides for å gjøre teksten klarere.

2) Til tross for fellesskapsbestemmelsene er det betydelige 
forskjeller mellom reglene som gjelder for visse farlige 
stoffblandinger i medlemsstatene med hensyn til 
klassifisering, emballering og merking. Disse forskjellene 
utgjør en handelshindring, skaper ulike konkurransevilkår 
og påvirker direkte det indre markeds virkemåte. Denne 
handelshindringen må fjernes ved at relevant lovgivning 
i medlemsstatene tilnærmes.

3) Tiltakene for tilnærming av medlemsstatenes 
bestemmelser om det indre markeds opprettelse og 
virkemåte må, i den grad de berører helse, sikkerhet og 
beskyttelse av mennesker og miljø, ha som utgangspunkt 
et høyt beskyttelsesnivå. Dette direktiv må samtidig 
sikre beskyttelse av befolkningen, særlig dem som i 
forbindelse med arbeid eller fritidsaktiviteter kommer i 
kontakt med farlige stoffblandinger, og beskyttelse av 
forbrukere og miljø.

4) Beholdere som inneholder visse kategorier av farlige 
stoffblandinger som tilbys eller selges til allmennheten, 
må være utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger  
og/eller ha et følbart advarselsmerke. Visse stoffblandinger 
som ikke faller inn under disse farekategoriene, kan 
likevel på grunn av sin sammensetning utgjøre en fare 
for barn. Emballasjen til slike stoffblandinger bør derfor 
utstyres med barnesikrede lukkeinnretninger.

5) Det må fastsettes konsentrasjonsgrenser, uttrykt i 
volumprosent, for stoffblandinger som markedsføres i 
gassform.

6) Dette direktiv inneholder særlige merkingsbestemmelser 
for visse stoffblandinger. For å sikre et tilstrekkelig 
beskyttelsesnivå for mennesker og miljø bør det 
imidlertid innføres særlige merkingsbestemmelser også 
for visse stoffblandinger som selv om de ikke er farlige i 
henhold til dette direktiv, likevel kan utgjøre en fare for 
brukeren.

7) Rådet vedtok 30. april 1992 direktiv 92/32/EØF om 
sjuende endring av direktiv 67/548/EØF om tilnærming 
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering 
og merking av farlige stoffer(5). Kommisjonen vedtok  
27. april 1993 direktiv 93/21/EF om attende tilpasning 
til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF(6). 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/45/EF

av 31. mai 1999

om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering,  
emballering og merking av farlige stoffblandinger(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
43 av 26.8.2004, s. 25.

(1) EFT C 283 av 26.9.1996, s. 1, og EFT C 337 av 7.11.1997, s. 45.
(2) EFT C 158 av 26.5.1997, s. 76.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 26. juni 1997 (EFT C 222 av 21.7.1997, 

s. 26), Rådets felles holdning av 24. september 1998 (EFT C 360 av 
23.11.1998, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 10. februar 1999 (EFT 
C 150 av 28.5.1999). Rådsbeslutning av 11. mai 1999.

(4) EFT L 187 av 16.7.1988, s. 14. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
96/65/EF (EFT L 265 av 18.10.1996, s. 15).

(5) EFT L 154 av 5.6.1992, s. 1.
(6) EFT L 110 av 4.5.1993, s. 20.

2006/EØS/58/32
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Det ble med disse direktiver innført nye kriterier 
for klassifisering og merking av miljøfarlige stoffer, 
sammen med passende faresymboler, farebetegnelser, 
risikosetninger og sikkerhetssetninger som skal inngå i 
merkingen. Det bør på fellesskapsplan vedtas bestemmelser 
for klassifisering og merking av stoffblandinger som tar 
hensyn til miljøvirkningene, og det må derfor innføres 
en metode for vurdering av en gitt stoffblandings 
miljøvirkninger, enten ved en beregningsmetode eller 
ved bestemmelse av økotoksikologiske egenskaper ved 
prøvemetoder under bestemte vilkår.

8) Antallet dyr som brukes i forsøk, bør reduseres til et 
minstemål, i samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 
86/609/EØF av 24. november 1986 om tilnærming 
av medlemsstatenes lover og forskrifter om vern av 
forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige formål(1). 
I henhold til artikkel 7 nr. 2 i nevnte direktiv skal et 
eksperiment ikke utføres dersom det på en rimelig og 
praktisk måte er mulig å oppnå det ønskede resultat ved 
hjelp av en annen vitenskapelig tilfredsstillende metode 
som ikke medfører bruk av dyr. Dette direktiv bruker 
derfor resultater av vurderinger av toksikologiske og 
økotoksikologiske egenskaper bare dersom disse allerede 
er kjent, og krever ikke nye dyreforsøk.

9) Det må fastsettes hvilke menneskelige erfaringer som 
skal inngå i vurderingen av en stoffblandings helserisiko. 
Dersom kliniske undersøkelser kan godtas, tas det for 
gitt at disse er i samsvar med Helsinki-erklæringen og 
OECDs retningslinjer for god klinisk praksis.

10) Det er karakteristisk for legeringer at det ikke alltid er 
mulig å bestemme deres egenskaper nøyaktig ved hjelp 
av tilgjengelige konvensjonelle metoder. Det bør derfor 
utvikles en bestemt klassifiseringsmetode som tar hensyn 
til deres bestemte kjemiske egenskaper. Kommisjonen vil 
i samråd med medlemsstatene undersøke dette behovet 
og eventuelt framlegge et forslag før dette direktiv trår i 
kraft.

11) Klassifisering, emballering og merking av plantevernmidler 
som omfattes av rådsdirektiv 78/631/EØF  
av 26. juni 1978 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om klassifisering, emballering og merking 
av farlige preparater (plantevernmidler)(2), må 

vurderes på nytt, idet det tas hensyn til den tekniske og 
vitenskapelige utvikling og utviklingen i lovgivningen 
etter gjennomføringen av direktiv 91/414/EØF  
av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske 
produkter(3).

12) Direktiv 91/414/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av 
biocidprodukter(4) innebærer, i motsetning til 
bestemmelsene for kjemiske stoffblandinger som omfattes 
av dette direktiv, en godkjenningsordning for hvert produkt 
på grunnlag av en saksmappe som framlegges av søkeren, 
og en vurdering av vedkommende myndighet i hver 
medlemsstat. Godkjenningsordningen omfatter dessuten 
kontroll med hensyn til klassifisering, emballering og 
merking av hvert produkt før markedsføringen. Som 
ledd i en klar og gjennomsiktig informasjonsprosess bør 
plantevernmidler klassifiseres og merkes i samsvar med 
bestemmelsene i dette direktiv, og det bør vedlegges 
bruksanvisninger i samsvar med resultatene av 
vurderingen i henhold til direktiv 91/414/EØF og sikres 
at merkingen holder det høye beskyttelsesnivået som 
etterstrebes av dette direktiv og direktiv 91/414/EØF. 
Det må dessuten utarbeides et sikkerhetsdatablad for 
plantevernmidler i samsvar med dette direktiv.

13) Det bør i forbindelse med miljømerkingen fastsettes at 
bestemte unntak eller særlige bestemmelser kan vedtas 
i særlige tilfeller der det kan påvises at den samlede 
miljøpåvirkningen for de aktuelle produkttypene er 
mindre enn for tilsvarende produkttyper.

14) Selv om ammunisjon ikke omfattes av dette direktiv, 
kan sprengstoffer som markedsføres med sikte på 
sprengstoffvirkning eller pyroteknisk virkning, være 
helsefarlige på grunn av sin kjemiske sammensetning. 
Det er derfor nødvendig som ledd i en gjennomsiktig 
informasjonsprosess å klassifisere dem og tildele dem et 
sikkerhetsdatablad etter bestemmelsene i dette direktiv, 
og å merke dem i samsvar med internasjonale regler for 
transport av farlig gods.

15) For å ta hensyn til visse stoffblandinger som selv om de 
ikke anses som farlige i henhold til dette direktiv, likevel 
kan utgjøre en fare for brukerne, er det nødvendig å 
utvide enkelte bestemmelser i dette direktiv til å omfatte 
slike stoffblandinger.

(1) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.
(2) EFT L 206 av 29.7.1978, s. 13. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 92/32/

EØF.

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
96/68/EF (EFT L 277 av 30.10.1996, s. 25).

(4) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
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16) Etiketten er av avgjørende betydning for brukere av 
farlige stoffblandinger, siden den straks gir dem viktige 
og kortfattede opplysninger. Den må likevel suppleres 
med et todelt informasjonssystem av mer detaljerte 
opplysninger, som utgjøres dels av sikkerhetsdatabladet, 
beregnet på yrkesbrukere som definert i direktiv  
91/155/EØF av 5. mars 1991 om fastsettelse av nærmere 
regler for ordningen med særlig informasjon om farlige 
preparater ved gjennomføringen av artikkel 10 i direktiv 
88/379/EØF(1), og dels av de organene medlemsstatene 
utpeker, som er ansvarlige for å gi opplysninger for 
medisinske formål, både forebyggende og helbredende.

17) Kommisjonen vil på grunnlag av opplysninger fra 
medlemsstatene og de berørte parter innen to år etter 
dette direktivs ikrafttredelse framlegge en rapport for 
Europaparlamentet og Rådet om erfaringene med den 
nåværende framgangsmåten for merking av farlige 
stoffblandinger, særlig om brukernes forståelse og 
anvendelse, erfaringer med reklamekampanjer og 
utdannings- og opplæringsprogrammer. På grunnlag av 
denne rapporten vil Kommisjonen eventuelt framlegge 
nødvendige forslag.

18) Sikkerhetsdatabladene må inneholde forholdsmessig 
tilpassede opplysninger om farene for mennesker og miljø 
ved stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige i 
henhold til dette direktiv, men som inneholder stoffer 
som er klassifisert som farlige, eller som det er fastsatt en 
fellesskapsgrense for eksponering for. Kommisjonen vil 
på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene vurdere 
direktiv 91/155/EØF på nytt og eventuelt framlegge 
forslag før tidspunktet for endelig gjennomføring av dette 
direktiv.

19) For stoffblandinger som er klassifisert som farlige i 
henhold til dette direktiv, bør medlemsstatene kunne 
tillate enkelte unntak med hensyn til merking dersom 
emballasjen er for liten eller på annen måte uegnet 
for merking, eller dersom det er snakk om så liten 
emballasje eller så små mengder at det ikke er grunn til 
å frykte fare for mennesker eller miljø. I slike tilfeller 
bør det også vurderes om bestemmelsene skal tilnærmes 
på fellesskapsplan. Kommisjonen vil derfor undersøke 
behovet for harmonisering og eventuelt framlegge 
forslag.

20) Fortroligheten til visse stoffer i stoffblandingene bør 
sikres, og det må derfor innføres en ordning som gjør det 

  mulig for den som markedsfører en stoffblanding, å be 
om fortrolighet for slike stoffer.

21) Bestemmelsene i dette direktiv må ta hensyn til de 
forpliktelser som Fellesskapet og medlemsstatene har 
påtatt seg i samsvar med målene for en bærekraftig 
utvikling i henhold til agenda 21 kapittel 19 på UNCED-
konferansen i juni 1992 i Rio de Janeiro, til å strebe etter 
framtidig harmonisering av systemer for klassifisering av 
farlige stoffer og stoffblandinger.

22) Kommisjonen bør gis den nødvendige myndighet til å 
tilpasse alle vedlegg til dette direktiv til den tekniske 
utvikling.

23) Vedtakelsen av dette direktiv bør ikke berøre 
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for 
innarbeiding i nasjonal lovgivning og gjennomføring av 
direktivene nevnt i vedlegg VIII.

24) Direktivene nevnt i vedlegg VIII må oppheves på visse 
vilkår. Vilkårene for oppheving av direktivene nevnt i 
vedlegg VIII må presiseres for Østerrike, Finland og 
Sverige for å ta hensyn til disse statenes nåværende 
lovgivning, særlig med hensyn til helsevern og 
miljøvern —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Formålet med dette direktiv er en tilnærming av 
medlemsstatenes lover og forskrifter om

— klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffblandinger, og

— en tilnærming av særlige bestemmelser for visse 
stoffblandinger som kan være farlige, uavhengig av om de 
er klassifisert som farlige i henhold til dette direktiv,

dersom slike stoffblandinger markedsføres i medlemsstatene.
(1) EFT L 76 av 22.3.1991, s. 35. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

93/112/EØF (EFT L 314 av 16.12.1993, s. 38).
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2. Dette direktiv får anvendelse på stoffblandinger som

— inneholder minst ett farlig stoff i henhold til artikkel 2,

 og

— som anses som farlige i henhold til artikkel 5, 6 eller 7.

3. De særlige bestemmelsene i

— artikkel 9 og definert i vedlegg IV,

— artikkel 10 og definert i vedlegg V,

 og

— artikkel 14

får også anvendelse på stoffblandinger som ikke anses som 
farlige i henhold til artikkel 5, 6 eller 7, mens som likevel kan 
utgjøre en særlig fare.

4. Artiklene i dette direktiv om klassifisering, emballering, 
merking og om sikkerhetsdatablader får anvendelse på 
plantevernmidler uten å berøre direktiv 91/414/EØF.

5. Dette direktiv får ikke anvendelse på følgende 
stoffblandinger i ferdig tilstand, beregnet på sluttbrukeren:

a) legemidler eller veterinærpreparater, som definert i direktiv 
65/65/EØF(1),

b) kosmetiske produkter definert i direktiv 76/768/EØF(2),

c) blandinger av stoffer som i avfallsform omfattes av direktiv 
75/442/EØF(3) og 78/319/EØF(4),

d) næringsmidler,

e) fôrvarer,

f) preparater som inneholder radioaktive stoffer som definert 
i direktiv 80/836/Euratom(5),

g) medisinsk utstyr som er invasivt eller brukes i direkte kontakt 
med menneskekroppen, dersom fellesskapsbestemmelser 
fastsetter klassifiserings- og merkingsbestemmelser for 
farlige stoffer og stoffblandinger som sikrer samme 
informasjonsnivå og beskyttelsesnivå som dette direktiv.

6. Dette direktiv får ikke anvendelse på

— transport av farlige stoffblandinger med jernbane, på vei, 
på innlands vannvei, til sjøs eller i luften,

— stoffblandinger i transitt som er under tolltilsyn, forutsatt at 
de ikke gjennomgår noen behandling eller bearbeiding.

Artikkel 2

Definisjoner

1. I dette direktiv menes med

a) «stoffer», kjemiske grunnstoffer og deres forbindelser, i 
naturlig tilstand eller framstilt ved en produksjonsprosess, 
herunder ethvert tilsetningsstoff som er nødvendig for å 
bevare produktets stabilitet, samt enhver urenhet som følge 
av framstillingsprosessen, men med unntak av ethvert 
løsemiddel som kan utskilles uten å påvirke stoffets 
stabilitet eller endre dets sammensetning,

b) «stoffblandinger», blandinger eller løsninger som består av 
to eller flere stoffer,

c) «polymer», et stoff bestående av molekyler som 
karakteriseres ved en sekvens av én eller flere typer 
monomerenheter, og som omfatter et simpelt vektflertall 
av molekyler inneholdende minst tre monomerenheter 
som er kovalent bundet til minst én annen monomerenhet 
eller reaktant og som består av mindre enn et simpelt 
vektflertall av molekyler med samme molekylvekt. Slike 
molekyler skal være fordelt over et molekylvektområde der 
forskjellene i molekylvekt hovedsakelig skyldes forskjeller 
i antall monomerenheter. I denne sammenheng menes med 
en «monomerenhet» en monomers form i en polymer etter 
reaksjonen,

(1) EFT 22 av 9.2.1965, s. 369. Direktivet sist endret ved direktiv 93/39/EØF 
(EFT L 214 av 24.8.1993, s. 22).

(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved direktiv 97/18/EF 
(EFT L 114 av 1.5.1997, s. 43).

(3) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
96/350/EF (EFT L 135 av 6.6.1996, s. 32).

(4) EFT L 84 av 31.3.1978, s. 43.
(5) EFT L 246 av 17.9.1980, s.1 . Direktivet sist endret ved direktiv 84/467/

Euratom (EFT L 265 av 5.10.1984, s. 4).
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d) (.........),

e) «markedsføring», å gjøre tilgjengelig for tredjepart. Import 
til Fellesskapets tollområde anses i dette direktiv som 
markedsføring,

f) «vitenskapelig forskning og utvikling», vitenskapelige 
forsøk, analyser eller kjemisk forskning utført under 
kontrollerte vilkår; denne definisjon omfatter bestemmelse 
av stofflige egenskaper, opptreden og virkning så vel som 
vitenskapelige undersøkelser knyttet til produktutvikling,

g) «prosessorientert forskning og utvikling», videreutvikling 
av et stoff der det benyttes pilotforsøk og produksjonsforsøk 
for å undersøke stoffets bruksområder,

h) EINECS (European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances), Den europeiske liste over 
eksisterende markedsførte kjemiske stoffer. Denne 
oversikten inneholder den endelige listen over alle stoffer 
som antas å være på felleskapsmarkedet 18. september 
1981.

2. Følgende stoffer og stoffblandinger anses som «farlige» i 
henhold til dette direktiv:

a) eksplosive stoffer og stoffblandinger: faste, flytende, 
kremaktige eller geléaktige stoffer og stoffblandinger, som 
også uten tilførsel av atmosfærisk oksygen kan reagere 
eksotermisk med hurtig gassutvikling, og som under 
definerte prøvevilkår detonerer, forbrenner hurtig eller 
eksploderer under oppvarming ved delvis inneslutning,

b) oksiderende stoffer og stoffblandinger: stoffer og 
stoffblandinger som reagerer sterkt eksotermisk når de 
kommer i kontakt med andre stoffer, særlig brannfarlige 
stoffer,

c) ekstremt brannfarlige stoffer og stoffblandinger: flytende 
stoffer og stoffblandinger med ekstremt lavt flammepunkt og 
lavt kokepunkt samt gassformige stoffer og stoffblandinger 
som kan antennes i luft ved normal temperatur og trykk,

d) meget brannfarlige stoffer og stoffblandinger:

 — stoffer og stoffblandinger som uten tilførsel av energi 
kan utvikle varme og deretter antennes i kontakt med 
luft ved normal omgivelsestemperatur, eller

 — faste stoffer og stoffblandinger som lett kan antennes 
etter kortvarig kontakt med en tennkilde, og som 
fortsetter å brenne eller gløde etter at tennkilden er 
fjernet, eller

 — flytende stoffer og stoffblandinger som har et meget 
lavt flammepunkt, eller

 — stoffer og stoffblandinger som i kontakt med vann eller 
fuktig luft utvikler meget brannfarlige gasser i farlige 
mengder,

e) brannfarlige stoffer og stoffblandinger: flytende stoffer og 
stoffblandinger med lavt flammepunkt,

f) meget giftige stoffer og stoffblandinger: stoffer og 
stoffblandinger som i svært små mengder forårsaker 
død eller akutt eller kronisk helseskade når de innåndes, 
svelges eller opptas gjennom huden,

g) giftige stoffer og stoffblandinger: stoffer og stoffblandinger 
som i små mengder forårsaker død eller akutt eller kronisk 
helseskade når de innåndes, svelges eller opptas gjennom 
huden,

h) helseskadelige stoffer og stoffblandinger: stoffer og 
stoffblandinger som kan forårsake død eller akutt eller 
kronisk helseskade når de innåndes, svelges eller opptas 
gjennom huden,

i) etsende stoffer og stoffblandinger: stoffer og stoffblandinger 
som i berøring med levende vev kan ødelegge disse,

j) irriterende stoffer og stoffblandinger: ikke-etsende stoffer 
og stoffblandinger som ved umiddelbar, vedvarende 
eller gjentatt berøring med huden eller slimhinnene kan 
forårsake betennelse,

k) sensibiliserende stoffer og stoffblandinger: 
stoffer og stoffblandinger som kan framkalle en 
overfølsomhetsreaksjon når de innåndes eller opptas 
gjennom huden, slik at det ved ytterligere eksponering for 
stoffet eller stoffblandingen framkommer karakteristiske 
symptomer,

l) kreftframkallende stoffer og stoffblandinger: stoffer 
og stoffblandinger som kan framkalle kreft eller øke 
hyppigheten av kreft når de innåndes, svelges eller opptas 
gjennom huden,
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m) mutagene stoffer og stoffblandinger: stoffer og 
stoffblandinger som kan framkalle eller øke hyppigheten 
av arvelige genetiske defekter når de innåndes, svelges 
eller opptas gjennom huden,

n) reproduksjonstoksiske stoffer og stoffblandinger: stoffer og 
stoffblandinger som kan forårsake eller øke hyppigheten av 
ikke-arvelige skadelige virkninger på avkom og/eller skader 
på mannlige eller kvinnelige forplantningsfunksjoner eller 
-evne når de innåndes, svelges eller opptas gjennom 
huden,

o) miljøfarlige stoffer og stoffblandinger: stoffer og 
stoffblandinger, som dersom de slippes ut i miljøet, utgjør 
eller kan utgjøre en umiddelbar eller senere fare for én eller 
flere deler av miljøet.

Artikkel 3

Bestemmelse av farlige egenskaper for stoffblandinger

1. Vurderingen av en stoffblandings farlige egenskaper skal 
bygge på bestemmelse av

— fysisk-kjemiske egenskaper,

— egenskaper som påvirker helsen,

— miljøvirkninger.

Disse forskjellige egenskapene skal bestemmes i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i artikkel 5, 6 og 7.

Dersom det utføres laboratorieforsøk, skal de utføres på 
stoffblandingen slik den markedsføres.

2. Dersom bestemmelsen av farlige egenskaper utføres 
i samsvar med artikkel 5, 6 og 7, skal alle farlige stoffer i 
henhold til artikkel 2, særlig de som

— er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF,

— er oppført i ELINCS i samsvar med artikkel 21 i direktiv 
67/548/EØF,

— er klassifisert og merket midlertidig av den som er 
ansvarlig for markedsføringen, i samsvar med artikkel 6 i 
direktiv 67/548/EØF,

— er klassifisert og merket i samsvar med artikkel 7 i direktiv 
67/548/EØF og ennå ikke er oppført i ELINCS,

— omfattes av artikkel 8 i direktiv 67/548/EØF,

— er klassifisert og merket i samsvar med artikel 13 i direktiv 
67/548/EØF,

tas i betraktning i samsvar med bestemmelsene fastsatt i den 
anvendte metoden.

3. For stoffblandinger som omfattes av dette direktiv, skal 
farlige stoffer nevnt i nr. 2 som er klassifisert som farlige på 
grunnlag av sine helse- og/eller miljøvirkninger, enten de er til 
stede som urenheter eller tilsetningsstoffer, tas i betraktning når 
konsentrasjonene er lik eller høyere enn dem som er definert 
i tabellen nedenfor, med mindre lavere verdier er fastsatt i 
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller i del B i vedlegg II til 
dette direktiv, eller i del B i vedlegg III til dette direktiv, med 
mindre noe annet er angitt i vedlegg V til dette direktiv.

Stoffets fareklasse

Konsentrasjon som skal 
tas i betraktning for

gassformige 
stoffblandinger

% vol/vol

andre stoff-
blandinger

% vekt/vekt

Meget giftig ≥ 0,02 ≥ 0,1

Giftig ≥ 0,02 ≥ 0,1

Kreftframkallende kategori 1 
eller 2

≥ 0,02 ≥ 0,1

Mutagen kategori 1 eller 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1

Reproduksjonstoksisk kategori 
1 eller 2

≥ 0,02 ≥ 0,1

Helseskadelig ≥ 0,2 ≥ 1

Etsende ≥ 0,02 ≥ 1

Irriterende ≥ 0,2 ≥ 1

Sensibiliserende ≥ 0,2 ≥ 1

Kreftframkallende kategori 3 ≥ 0,2 ≥ 1
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Stoffets fareklasse

Konsentrasjon som skal 
tas i betraktning for

gassformige 
stoffblandinger

% vol/vol

andre stoff-
blandinger

% vekt/vekt

Mutagen kategori 3 ≥ 0,2 ≥ 1

Reproduksjonstoksisk kategori 
3

≥ 0,2 ≥ 1

Miljøfarlig N ≥ 0,1

Farlig for ozonlaget ≥ 0,1 ≥ 0,1

Miljøfarlig ≥ 1

Artikkel 4

Alminnelige prinsipper for klassifisering og merking

1. Klassifiseringen av farlige stoffblandinger ut fra graden 
av fare og farens art skal bygge på definisjonene av fareklasser 
som er fastsatt i artikkel 2.

2. De alminnelige prinsippene for klassifisering og merking 
av stoffblandinger skal anvendes i samsvar med kriteriene 
fastsatt i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF, med mindre 
alternative kriterier nevnt i artikkel 5, 6, 7 eller 10 og i de 
relevante tillegg til dette direktiv anvendes.

Artikkel 5

Vurdering av fare som skyldes fysisk-kjemiske egenskaper

1. Farene forbundet med en stoffblandings fysisk-
kjemiske egenskaper skal vurderes ved bestemmelse, etter 
metodene angitt i del A i tillegg V til direktiv 67/548/EØF, 
av de av stoffblandingens fysisk-kjemiske egenskaper som 
er nødvendige for relevant klassifisering og merking etter 
kriteriene fastsatt i vedlegg VI til nevnte direktiv.

2. Som unntak fra nr. 1 er det ikke nødvendig å bestemme en 
stoffblandings eksplosive, oksiderende, ekstremt brannfarlige 
eller brannfarlige egenskaper

— dersom ingen av bestanddelene har slike egenskaper, 
og stoffblandingen, på grunnlag av opplysninger som er 
tilgjengelige for produsenten, ikke kan antas å utgjøre en 
slik fare,

— ved endring av sammensetningen av en stoffblanding 
med kjent sammensetning, dersom det kan begrunnes 
vitenskapelig at en ny farevurdering ikke vil føre til endret 
klassifisering,

— dersom stoffblandinger som markedsføres i aerosolform, 
overholder bestemmelsene i artikkel 9a i direktiv  
75/324/EØF(1).

3. For enkelte tilfeller som metodene fastsatt i del A i 
vedlegg V til direktiv 67/548/EØF ikke er egnet for, er det 
fastsatt alternative beregningsmetoder i del B i vedlegg I til 
dette direktiv.

4. Visse unntak fra anvendelsen av metodene fastsatt i del A 
i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF er nevnt i del A i vedlegg 
I til dette direktiv.

5. Farer som skyldes fysisk-kjemiske egenskaper ved en 
stoffblanding som omfattes av direktiv 91/414/EØF, skal 
vurderes ved bestemmelse av de av stoffblandingens fysisk-
kjemiske egenskaper som er nødvendige for riktig klassifisering 
etter kriteriene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF. Disse 
egenskapene skal bestemmes etter metodene fastsatt i del 
A i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF, med mindre andre 
internasjonalt anerkjente metoder er akseptable i henhold til 
bestemmelsene i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF.

Artikkel 6

Vurdering av helsefare

1. En stoffblandings helsefarlige virkninger skal vurderes 
etter én eller flere av følgende framgangsmåter:

a) etter en konvensjonell metode beskrevet i vedlegg II,

b) ved bestemmelse av de toksikologiske egenskaper ved 
stoffblandingen som er nødvendige for riktig klassifisering 
etter kriteriene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF. Disse 
egenskapene skal bestemmes etter metodene fastsatt i del 
B i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF, med mindre det for 
plantevernmidler finnes andre internasjonalt anerkjente 
metoder som er akseptable i henhold til bestemmelsene i 
vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF.

(1) EFT L 147 av 9.6.1975, s. 40. Direktivet sist endret ved direktiv 94/1/EF 
(EFT L 23 av 28.1.1994, s. 28).
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2. Uten at kravene i direktiv 91/414/EØF berøres kan 
metodene i nr. 1 bokstav b) anvendes bare dersom den 
som er ansvarlig for markedsføringen av stoffblandingen, 
kan framlegge vitenskapelig bevis for at stoffblandingens 
toksikologiske egenskaper ikke kan bestemmes ved metoden 
i nr. 1 bokstav a), eller ut fra eksisterende resultater av 
dyreforsøk, forutsatt at metodene er begrunnet eller eksplisitt 
tillatt etter artikkel 12 i direktiv 86/609/EØF.

Dersom en toksikologisk egenskap er fastslått etter metodene i 
nr. 1 bokstav b) med henblikk på å skaffe nye data, skal forsøket 
utføres i samsvar med prinsippene for god laboratoriepraksis 
fastsatt i rådsdirektiv 87/18/EØF av 18. desember 1986 om 
tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene 
for god laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved 
prøving av kjemiske stoffer(1) og bestemmelsene i direktiv  
86/609/EØF, særlig artikkel 7 og 12.

Med forbehold for bestemmelsene i nr. 3 skal resultatene 
av metodene i nr. 1 bokstav b) anvendes til klassifisering av 
stoffblandingen dersom en toksikologisk egenskap er konstatert 
på grunnlag av metodene i nr. 1 bokstav a) og b), unntatt 
for kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske 
virkninger, der metoden i nr. 1 bokstav a) anvendes.

Eventuelle toksikologiske egenskaper ved stoffblandingen som 
ikke er vurdert etter metoden i nr. 1 bokstav b), skal vurderes 
etter metoden i nr. 1 bokstav a).

3. Dessuten gjelder følgende:

— dersom det på grunnlag av epidemiologiske undersøkelser, 
vitenskapelig gyldige undersøkelser som angitt i vedlegg 
VI til direktiv 67/548/EØF eller statistisk underbygd 
erfaring, for eksempel vurdering av data fra giftinforma-
sjonsavdelinger eller fra yrkessykdommer, kan påvises 
at toksikologiske virkninger hos mennesker skiller seg 
fra dem som følger av anvendelsen av metodene i nr. 1, 
skal stoffblandingen klassifiseres etter virkningene på 
mennesker.

— dersom det kan påvises at en konvensjonell vurdering 
på grunn av virkninger som potensering vil føre til 
undervurdering av den toksikologiske faren, skal det 
tas hensyn til disse virkningene ved klassifiseringen av 
stoffblandingen.

— dersom det kan påvises at en konvensjonell vurdering 
på grunn av virkninger som antagonisme vil føre til 
overvurdering av den toksikologiske faren, skal det tas  
 

hensyn til disse virkningene ved klassifiseringen av 
stoffblandingen.

4. For stoffblandinger av kjent sammensetning skal det, 
med unntak av stoffblandinger som omfattes av direktiv 
91/414/EØF og er klassifisert etter metoden i nr. 1 bokstav b), 
foretas en ny vurdering av helsefaren etter metodene i nr. 1 
bokstav a) eller b) dersom

— produsenten endrer den opprinnelige konsentrasjonen, 
uttrykt som prosent av vekt/vekt eller volum/volum, av én 
eller flere helsefarlige bestanddeler etter følgende tabell:

Intervall for bestanddelens 
opprinnelige konsentrasjon

Tillatt variasjon i bestanddelens 
opprinnelige konsentrasjon

≤ 2,5 % ± 30 %

> 2,5 ≤ 10 % ± 20 %

> 10 ≤ 25 % ± 10 %

> 25 ≤ 100 % ± 5 %

— produsenten endrer sammensetningen ved å bytte ut eller 
tilføye én eller flere bestanddeler, uavhengig av om disse 
anses som farlige i henhold til artikkel 2.

Den nye vurderingen skal foretas med mindre det kan 
begrunnes vitenskapelig at en ny farevurdering ikke vil føre til 
endret klassifisering.

Artikkel 7

Vurdering av miljøfare

1. En stoffblandings miljøfarlige virkninger skal vurderes 
etter én eller flere av følgende framgangsmåter:

a) etter en konvensjonell metode beskrevet i vedlegg III til 
dette direktiv,

b) ved bestemmelse av de miljøfarlige egenskaper ved 
stoffblandingen som er nødvendige for riktig klassifisering 
etter kriteriene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF. Disse 
egenskapene skal bestemmes etter metodene fastsatt i del 
C i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF, med mindre det for 

(10) EFT L 15 av 17.1.1987, s. 29.
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plantevernmidler finnes andre internasjonalt anerkjente 
metoder som er akseptable i henhold til bestemmelsene 
i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. Uten at 
forsøkskravene i direktiv 91/414/EØF berøres er vilkårene 
for anvendelse av forsøksmetodene beskrevet i del C i 
vedlegg III til dette direktiv.

2. Dersom en økotoksikologisk egenskap er fastslått etter 
metoden i nr. 1 bokstav b) med henblikk på å skaffe nye 
data, skal forsøket utføres i samsvar med prinsippene for 
god laboratoriepraksis fastsatt i rådsdirektiv 87/18/EØF og 
bestemmelsene i direktiv 86/609/EØF.

Dersom miljøfarene er vurdert etter begge nevnte 
framgangsmåter, skal resultatene nevnt i nr. 1 bokstav b) 
brukes ved klassifiseringen av stoffblandingen.

3. For stoffblandinger av kjent sammensetning skal det, 
med unntak av stoffblandinger som omfattes av direktiv 
91/414/EØF og som er klassifisert etter metoden i nr. 1 bokstav 
b), foretas en ny vurdering av helsefaren etter metoden i nr. 1 
bokstav a) eller metoden i nr. 1 bokstav b) dersom

— produsenten endrer den opprinnelige konentrasjonen, 
uttrykt som prosent av vekt/vekt eller volum/volum, av én 
eller flere miljøfarlige bestanddeler etter følgende tabell:

Intervall for bestanddelens 
opprinnelige konsentrasjon

Tillatt variasjon i bestanddelens 
opprinnelige konsentrasjon

≤ 2,5 % ± 30 %

> 2,5 ≤ 10 % ± 20 %

> 10 ≤ 25 % ± 10 %

> 25 ≤ 100 % ± 5 %

— produsenten endrer sammensetningen ved å bytte ut eller 
tilføye én eller flere bestanddeler, uavhengig av om disse 
anses som farlige i henhold til artikkel 2.

Den nye vurderingen skal foretas med mindre det kan 
begrunnes vitenskapelig at en ny farevurdering ikke vil føre til 
endret klassifisering.

Artikkel 8

Medlemsstatenes forpliktelser og oppgaver

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak slik 
at stoffblandinger som omfattes av dette direktiv, ikke kan 
markedsføres med mindre de er i samsvar med direktivet.

2. For å sikre samsvar med direktivet kan medlemsstatenes 
myndigheter anmode den som er ansvarlig for markedsføringen 
av stoffblandingen, om opplysninger om sammensetning og 
andre relevante opplysninger.

3. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for 
å sikre at den som er ansvarlig for markedsføringen av 
stoffblandingen, stiller til disposisjon for myndighetene i 
medlemsstatene

— de data som ligger til grunn for klassifiseringen og 
merkingen av stoffblandingen,

— alle relevante opplysninger om emballeringskrav i henhold 
til artikkel 9 nr. 1.3, herunder forsøkssertifikatet utstedt i 
henhold til del A i vedlegg IX til direktiv 67/548/EØF,

— de data som brukes ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet 
i henhold til artikkel 14.

4. Medlemsstatene og Kommisjonen skal utveksle 
opplysninger om navn og fullstendig adresse til den/de 
nasjonal(e) myndighet(er) som er ansvarlige for å gi og 
utveksle opplysninger om den praktiske gjennomføringen av 
dette direktiv.

Artikkel 9

Emballering

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak slik 
at

1.1. stoffblandinger i henhold til artikkel 1 nr. 2 og 
stoffblandinger som omfattes av vedlegg IV i henhold 
til artikkel 1 nr. 3, ikke kan markedsføres med mindre 
emballasjen oppfyller følgende krav:

 — emballasjen skal være slik utformet og framstilt at 
innholdet ikke kan slippe ut; denne bestemmelse 
gjelder ikke dersom det foreligger særlige 
sikkerhetsinnretninger,
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 — emballasjens og lukkemekanismens materialer må 
ikke kunne angripes av innholdet eller danne 
farlige forbindelser med innholdet,

 — alle deler av emballasjen og lukkemekanismen 
skal  være solide og bestandige, slik at de ikke 
løsner, og de skal med sikkerhet kunne tåle de 
belastninger som normal håndtering innebærer,

 — beholdere med utskiftbar lukkemekanisme skal 
være slik utformet at emballasjen kan lukkes 
gjentatte ganger uten at innholdet slipper ut;

1.2. beholdere som inneholder stoffblandinger som 
omhandlet i artikkel 1 nr. 2 og stoffblandinger som 
omfattes av vedlegg IV etter artikkel 1 nr. 3, som tilbys 
eller selges til allmennheten, ikke har

 — en form og/eller en grafisk dekor som kan tiltrekke 
eller vekke aktiv nysgjerrighet hos barn eller 
villede forbrukere,

  eller

 — en utforming og/eller en betegnelse som brukes 
til næringsmidler, fôrvarer, legemidler eller 
kosmetiske produkter;

1.3. beholdere som inneholder visse stoffblandinger som 
tilbys eller selges til allmennheten, og som omfattes av 
vedlegg IV til dette direktiv,

 — er utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger,

  og/eller

 — har et følbart advarselsmerke.

Innretningene skal oppfylle de tekniske spesifikasjonene 
i del A og B i vedlegg IX til direktiv 67/548/EØF.

2. Emballasjen til stoffblandinger anses å oppfylle 
kravene i nr. 1.1, første, annet og tredje strekpunkt, 
dersom den er i samsvar med kravene til transport av 
farlig gods med jernbane, på vei, på innlands vannvei, 
til sjøs eller i luften.

Artikkel 10

Merking

1.1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak slik 
at

 a) stoffblandinger i henhold til artikkel 1 nr. 2 ikke kan 
markedsføres med mindre merkingen oppfyller alle 
krav i denne artikkel og de særlige bestemmelsene 
i del A og B i vedlegg V,

 b) stoffblandinger i henhold til artikkel 1 nr. 3 og 
definert i del B og C i vedlegg V ikke kan 
markedsføres med mindre merkingen på 
emballasjen oppfyller kravene i nr. 2.1 og 2.2 og 
de særlige bestemmelsene i del B og C i vedlegg 
V.

1.2. Med hensyn til plantevernmidler som omfattes av 
direktiv 91/414/EØF, skal kravene til merking fastsatt 
i dette direktiv ledsages av følgende ordlyd:

 «Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår 
risiko for mennesker og miljø.»

 Denne merkingen berører ikke opplysningene som 
kreves i henhold til artikkel 16 i og vedlegg V til 
direktiv 91/414/EØF.

2. All emballasje skal, på en måte som er lett leselig og 
ikke kan slettes, være tydelig merket med følgende 
opplysninger:

2.1. Stoffblandingens handelsnavn eller betegnelse.

2.2. Navn på og fullstendig adresse, herunder telefonnummer, 
til den person i Fellesskapet som er ansvarlig for å 
markedsføre stoffblandingen, enten det er produsent, 
importør eller distributør.

2.3. Den kjemiske betegnelsen på stoffet eller stoffene som 
forekommer i stoffblandingen, etter følgende vilkår:

2.3.1. For stoffblandinger som er klassifisert som T+, T eller 
Xn etter artikkel 6 skal det bare tas hensyn til T+-, T- og 
Xn-stoffer som forekommer i konsentrasjoner som er 
lik eller høyere enn den laveste grensen (Xn-grensen) 
for hvert av dem fastsatt i vedlegg I til direktiv 67/548/
EØF, eller i mangel av dette, i del B i vedlegg II til 
dette direktiv.

2.3.2. For stoffblandinger klassifisert som C etter artikkel 6 
skal det bare tas hensyn til C-stoffer som forekommer i 
konsentrasjoner som er lik eller høyere enn den laveste 
grensen (Xi-grensen) som er fastsatt i vedlegg I til 
direktiv 67/548/EØF, eller i mangel av dette, i del B i 
vedlegg II til dette direktiv.

2.3.3. Navnet på stoffene som har ligget til grunn for 
klassifiseringen av stoffblandingen i én eller flere av 
følgende fareklasser:
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 — kreftframkallende kategori 1, 2 eller 3,

 — mutagen kategori 1, 2 eller 3,

 — reproduksjonstoksisk kategori 1, 2 eller 3,

 — meget giftig, giftig eller helsefarlig på grunn 
av ikke-dødelige virkninger etter én enkelt 
eksponering,

 — giftige eller helseskadelig på grunn av alvorlige 
virkninger etter gjentatte eller langvarig 
eksponering,

 — sensibiliserende,

skal oppgis på etiketten.

Den kjemiske betegnelsen skal være en av betegnelsene 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF eller i 
en internasjonalt anerkjent kjemisk nomenklatur 
dersom tilvarende betegnelse ennå ikke finnes i nevnte 
vedlegg.

2.3.4. Som følge av bestemmelsene ovenfor er det ikke 
nødvendig at navnet på stoffet eller stoffene som har 
ligget til grunn for klassifiseringen av stoffblandingen 
i følgende fareklasser:

 — eksplosiv,

 — oksiderende,

 — ekstremt brannfarlig,

 — meget brannfarlig,

 — brannfarlig,

 — irriterende,

 — miljøfarlig,

er oppført på etiketten, med mindre stoffet skal nevnes 
i henhold til nr. 2.3.1, 2.3.2 eller 2.3.3.

2.3.5. Som hovedregel er det tilstrekkelig med fire kjemiske 
betegnelser for å identifisere de stoffene som utgjør 
den største helsefaren, og som har ligget til grunn for 
klassifiseringen og valget av tilhørende risikosetninger. 
I enkelte tilfeller kan det imidlertid være nødvendig 
med flere enn fire betegnelser.

2.4. Faresymbol(er) og farebetegnelse(r)

 Faresymboler, i den grad de er påkrevd i dette direktiv, 
og betegnelser på farene forbundet med bruk av 
stoffblandingen skal være i samsvar med formuleringene 
i vedlegg II og VI til direktiv 67/548/EØF, og skal 
anvendes ut fra resultatene av farevurderingene i 
henhold til vedlegg I, II og II til dette direktiv.

 Dersom en stoffblanding må tildeles flere enn ett 
faresymbol,

 — gjør krav om bruk av symbolet T symbolene C 
og X valgfrie, med mindre noe annet er fastsatt i 
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF,

 — gjør symbolet C symbolet X valgfritt,

 — gjør symbolet E symbolene F og O valgfrie,

 — gjør symbolet Xn symbolet Xi valgfritt.

 Symbolet eller symbolene trykkes i svart på oransjegul 
bakgrunn.

2.5. Risikosetninger (R-setninger)

 Risikosetninger (R-setninger) skal være i samsvar med 
formuleringene i vedlegg III og med bestemmelsene i 
vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF, og skal tildeles ut 
fra resultatene av farevurderingen utført i samsvar med 
vedlegg I, II og III til dette direktiv.

 Som hovedregel er det tilstrekkelig med seks R-
setninger for å beskrive risikoene; i den forbindelse 
anses de kombinerte setningene oppført i vedlegg III 
til direktiv 67/548/EØF som enkeltsetninger. Dersom 
stoffblandingen kommer inn under flere enn én 
fareklasse, skal imidlertid disse standardsetningene 
omfatte samtlige av de mest alvorlige farene som er 
forbundet med stoffblandingen. I enkelte tilfeller kan 
det imidlertid være nødvendig med flere enn seks R-
setninger.

 Det er ikke nødvendig å bruke standardsetningene 
«ekstremt brannfarlig» eller «meget brannfarlig» 
dersom de gjentar en farebetegnelse brukt i henhold til 
nr. 2.4.



Nr. 58/1084 23.11.2006EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.6. Sikkerhetssetninger (S-setninger)

 Sikkerhetssetningene (S-setningene) skal være i 
samsvar med formuleringene i vedlegg IV og med 
bestemmelsene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF, 
og skal tildeles ut fra resultatene av farevurderingen 
utført i samsvar med vedlegg I, II og III til dette 
direktiv.

 Som hovedregel er det tilstrekkelig med seks  
S-setninger for å beskrive de mest påkrevde 
forholdsregler; i den forbindelse anses de kombinerte 
setningene oppført i vedlegg IV til direktiv  
67/548/EØF som enkeltsetninger. I enkelte tilfeller 
kan det imidlertid være nødvendig med flere enn seks 
S-setninger.

 Dersom det er fysisk umulig å angi sikkerhetssetningene 
på selve etiketten eller emballasjen, skal 
sikkerhetssetningene for bruk av stoffblandingen 
vedlegges emballasjen.

2.7. Innholdets nominelle mengde (nominell masse eller 
nominelt volum) for stoffblandinger som tilbys eller 
selges til allmennheten.

3. For visse stoffblandinger som er klassifisert som 
farlige i henhold til artikkel 7, kan det som unntak 
fra nr. 2.4, 2.5 og 2.6 i denne artikkel fastsettes 
unntak fra bestemmelsene om miljømerking eller 
særlige bestemmelser med hensyn til miljømerking 
etter framgangsmåten i artikkel 20, dersom det kan 
påvises at miljøvirkningene blir mindre. Disse unntak 
eller særlige bestemmelser er definert og fastsatt i del 
A eller B i vedlegg V.

4. Dersom innholdet i emballasjen ikke overstiger 
125 ml,

 — er angivelse av R-setninger og S-setninger ikke 
påkrevd for stoffblandinger som er klassifisert 
som meget brannfarlige, oksiderende, irriterende 
— med unntak av stoffblandinger tildelt R41 
— eller miljøfarlige og forsynt med faresymbolet 
N,

 — er angivelse av R-setninger nødvendig, men ikke 
angivelse av S-setninger, for stoffblandinger som 
er klassifisert som brannfarlige eller miljøfarlige 
og ikke tildelt faresymbolet N.

5. Uten at artikkel 16 nr. 4 i direktiv 91/414/EØF 
berøres, skal angivelser som «giftfri», «uskadelig», 
«ikke forurensende», «økologisk» eller tilsvarende 
formuleringer som antyder at stoffblandingen ikke er 
farlig, eller som kan føre til at farene forbundet med 

stoffblandingen undervurderes, ikke forekomme på 
emballasjen eller etiketten til noen stoffblanding som 
omfattes av dette direktiv.

Artikkel 11

Iverksetting av merkingskravene

1. Dersom opplysningene som er fastsatt i artikkel 10, 
finnes på en etikett, skal etiketten være omhyggelig festet 
til én eller flere sider av emballasjen, slik at opplysningene 
kan leses horisontalt når emballasjen er plassert på normal 
måte. Etikettens dimensjoner er fastsatt i vedlegg VI til 
direktiv 67/548/EØF, og etiketten skal brukes bare til å angi 
opplysningene som kreves i dette direktiv, og om nødvendig, 
supplerende helse- eller sikkerhetsopplysninger.

2. Det kreves ingen etikett dersom selve emballasjen 
er tydelig merket med opplysningene som kreves etter 
bestemmelsene fastsatt i nr. 1.

3. Fargen på og utformingen av etiketten, eller for nr. 2, 
emballasjen, skal være slik at faresymbolet og bakgrunnen 
skiller seg klart ut.

4. Opplysningene som kreves på etiketten i henhold til 
artikkel 10, skal skille seg klart ut fra bakgrunnen, og skal ha 
en størrelse og mellomrom som gjør dem lette å lese.

Særlige bestemmelser med hensyn til disse opplysningenes 
presentasjon og format er fastsatt i vedlegg VI til direktiv 
67/548/EØF.

5. Medlemsstatene kan kreve at farlige stoffblandinger 
som omfattes av dette direktiv og som markedsføres på deres 
territorium, skal merkes på statens offisielle språk.

6. Merkingskravene i dette direktiv skal anses som oppfylt

a) ved anvendelse av ytre emballasje med én eller flere indre 
emballasjer, dersom den ytre emballasjen er merket i 
samsvar med internasjonale regler for transport av farlig 
gods, og den eller de indre emballasjen(e) er merket i 
samsvar med dette direktiv,

b) for enkeltemballasje:

 — dersom emballasjen er merket i samsvar med 
internasjonale regler for transport av farlig gods og 
med artikkel 10 nr. 2. punkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 og 2.6; 
for stoffblandinger som er klassifisert etter artikkel 7, 
gjelder dessuten bestemmelsene i artikkel 10 nr. 2. 
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punkt 2.4 med hensyn til den aktuelle egenskapen, 
dersom denne ikke er nevnt på etiketten, eller

 — eventuelt for bestemte emballasjetyper som mobile 
gassflasker, dersom emballasjen er merket i samsvar 
med de særlige kravene nevnt i vedlegg VI til direktiv 
67/548/EØF.

Dersom farlige stoffblandinger ikke forlater en medlemsstats 
territorium, kan merking etter nasjonale bestemmelser 
tillates i stedet for merking etter de internasjonale regler 
for transport av farlig gods.

Artikkel 12

Unntak fra merkings- og emballeringskravene

1. Artikkel 9, 10 og 11 får ikke anvendelse på sprengstoffer 
som markedsføres med sikte på sprengstoffvirkning eller 
pyroteknisk virkning.

2. Artikkel 9, 10 og 11 får ikke anvendelse på visse farlige 
stoffblandinger i henhold til artikkel 5, 6 eller 7 som er nærmere 
definert i vedlegg VII, som i den form de markedsføres, ikke 
utgjør noen fysisk-kjemisk risiko, helsefare eller miljøfare.

3. Medlemsstatene kan dessuten tillate

a) at merkingen påkrevd i artikkel 10 plasseres på en annen 
egnet måte på emballasje som er for liten eller på annen 
måte uegnet for merking etter artikkel 11 nr. 1 og 2,

b) som unntak fra artikkel 10 og 11, at emballasjen til farlige 
stoffblandinger som er klassifisert som helseskadelige, 
ekstremt brannfarlige, meget brannfarlige, brannfarlige, 
irriterende eller oksiderende, ikke merkes eller merkes 
på en annen måte, dersom de inneholder så små mengder 
at det ikke er grunn til å frykte fare for personer som 
håndterer stoffblandingene, eller for andre personer,

c) som unntak fra artikkel 10 og 11, for stoffblandinger som 
er klassifisert i samsvar med artikkel 7, at emballasjen til 
farlige stoffblandinger ikke merkes eller merkes på en 
annen måte, dersom de inneholder så små mengder at det 
ikke er grunn til å frykte noen fare for miljøet,

d) som unntak fra artikkel 10 og 11, at emballasjen til farlige 
stoffblandinger som ikke er nevnt i bokstav b) eller c), 
merkes på en annen egnet måte, dersom emballasjen er for 
liten eller på annen måte uegnet for merking som fastsatt i 
artikkel 10 og 11, og det ikke er grunn til å frykte fare for 
personer som håndterer stoffblandingene, eller for andre 
personer.

Ved anvendelse av dette nummer tillates ikke bruk av andre 
faresymboler, farebetegnelser, R-setninger eller S-setninger 
enn dem som er fastsatt i dette direktiv.

4. Dersom en medlemsstat benytter seg av mulighetene 
fastsatt i nr. 3, skal den umiddelbart underrette Kommisjonen 
og medlemsstatene om dette. Dersom det er hensiktsmessig, 
skal det treffes tiltak innenfor rammene av vedlegg V og i 
samsvar med bestemmelsene i artikkel 20.

Artikkel 13

Fjernsalg

Reklame for stoffblandinger som omfattes av dette direktiv, 
som gir en privatperson mulighet til å inngå en kjøpekontrakt 
uten først å ha sett stoffblandingens etikett, skal gjengi hvilken 
type eller typer av fare som er angitt på etiketten. Dette kravet 
berører ikke europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av  
20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler().

Artikkel 14

Sikkerhetsdatablad

1. Opplysningene på sikkerhetsdatabladet er først og 
fremst rettet mot yrkesbrukere, og skal gjøre det mulig 
for dem å treffe de nødvendige tiltak med hensyn til 
vern av helse, sikkerhet og miljø på arbeidsplassen.

2.1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at

 a) den som er ansvarlig for markedsføringen av 
en stoffblanding i henhold til artikkel 1 nr. 2, 
framlegger et sikkerhetsdatablad,

 b) den som er ansvarlig for markedsføringen av en 
stoffblanding, på anmodning fra en yrkesbruker 
framlegger et sikkerhetsdatablad

(1) EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19.
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  med forholdsmessig tilpassede opplysninger for 
stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige i 
henhold til artikkel 5, 6 eller 7, men som inneholder 
i enkeltkonsentrasjoner på ≥ 1 vektprosent for ikke-
gassformige stoffblandinger og ≥ 0,2 volumprosent 
for gassformige stoffblandinger minst

 — ett helsefarlig eller miljøfarlig stoff eller

 — ett stoff som det er fastsatt fellesskapsgrenser 
for for eksponering på arbeidsplasser.

2.2. Sikkerhetsdatabladet og framleggingen av det skal 
være i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/155/
EØF.

2.3. De endringer som er nødvendige for å tilpasse direktiv 
91/155/EØF til den tekniske utvikling, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 i dette direktiv.

 Særlig skal de endringer som er nødvendige for å 
etterkomme bestemmelsene i nr. 2.1 bokstav b), vedtas 
før datoen nevnt i artikkel 22 nr 1.

2.4. Sikkerhetsdatabladet kan framlegges på papir eller 
elektronisk, forutsatt at mottakeren har det nødvendige 
mottaksutstyr.

Artikkel 15

Kjemiske navns fortrolighet

Dersom den som er ansvarlig for markedsføringen av en 
stoffblanding, kan påvise at angivelse på etiketten eller 
sikkerhetsdatabladet av den kjemiske identiteten til et stoff 
som utelukkende er klassifisert som

— irriterende, med unntak av stoffer tildelt risikosetning 
R41, eller irriterende i kombinasjon med én eller flere av 
egenskapene nevnt i artikkel 10 nr. 2.3.4, eller

— helseskadelig eller helseskadelig i kombinasjon med én 
eller flere av egenskapene nevnt i artikkel 10 nr. 2.3.4 som 
alene har akutt dødelige virkninger,

innebærer en risiko for fortroligheten til vedkommendes 
immaterialrett, kan vedkommende, i samsvar med vedlegg VI, 
henvise til stoffet ved et navn som identifiserer de viktigste 
funksjonelle kjemiske grupper, eller ved et annet navn. Denne 

framgangsmåten kan ikke benyttes dersom det er fastsatt en 
fellesskapsgrense for eksponering for det aktuelle stoffet.

Dersom den som er ansvarlig for markedsføringen, ønsker å 
dra nytte av bestemmelsene om fortrolighet, må vedkommende 
framlegge søknad for vedkommende myndighet i medlemsstaten 
der stoffblandingen første gang markedsføres.

Denne søknaden skal framlegges i samsvar med bestemmelsene 
i vedlegg VI, og skal inneholde de nødvendige opplysninger i 
skjemaet i del A i nevnte vedlegg. Vedkommende myndighet 
kan likevel be om tilleggsopplysninger fra den som er 
ansvarlig for markedsføringen av stoffblandingen, dersom 
slike opplysninger synes nødvendige for å vurdere søknaden.

Den myndighet i medlemsstaten som mottar en søknad om 
fortrolighet, skal underrette søkeren om sin beslutning. Den 
som er ansvarlig for markedsføringen av stoffblandingen, 
skal videresende en kopi av denne beslutningen til hver av 
medlemsstatene der vedkommende ønsker å markedsføre 
produktet.

Fortrolige opplysninger som myndighetene i en medlemsstat 
eller Kommisjonen får kjennskap til, skal behandles i samsvar 
med artikkel 19 nr. 4 i direktiv 67/548/EØF.

Artikkel 16

Medlemsstatenes rett til vern av arbeidstakeres sikkerhet

Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes rett til innenfor 
traktatens rammer å fastsette de krav de anser nødvendige 
for å sikre at arbeidstakere beskyttes ved bruk av de aktuelle 
farlige stoffblandinger, forutsatt at det ikke innebærer at 
klassifiseringen, emballeringen eller merkingen av farlige 
stoffblandinger som er fastsatt i dette direktiv, endres.

Artikkel 17

Organer med ansvar for å motta opplysninger om 
helsevirkninger

Medlemsstatene skal utpeke det eller de organer som skal 
ha ansvar for å motta opplysningene, herunder den kjemiske 
sammensetningen, om stoffblandinger som markedsføres og 
anses som farlige på grunn av sine helsevirkninger eller på 
grunn av sine fysisk-kjemiske virkninger.
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Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at de 
utpekte organer gir den nødvendige sikkerhet for at de mottatte 
opplysninger behandles fortrolig. Disse opplysningene kan 
bare brukes til å imøtekomme medisinske krav med sikte på 
forebyggende eller helbredende tiltak, særlig i nødstilfeller.

Medlemsstatene skal sikre at opplysningene ikke brukes til 
andre formål.

Medlemsstatene skal sikre at de utpekte organer har tilgang 
til alle de opplysninger fra produsentene eller de som er 
ansvarlige for markedsføringen, som er nødvendige for å 
utføre de oppgaver som er pålagt dem.

Artikkel 18

Bestemmelse om fritt varebytte

Med forbehold for bestemmelsene i andre fellesskapsrettsakter 
kan medlemsstatene ikke forby, begrense eller hindre 
markedsføring av stoffblandinger på grunnlag av disses 
klassifisering, emballering, merking eller sikkerhetsdatablader 
dersom stoffblandingene oppfyller bestemmelsene i dette 
direktiv.

Artikkel 19

Bestemmelse om beskyttelse

1. Dersom en medlemsstat på grunnlag av detaljerte 
opplysninger fastslår at en stoffblanding, selv om den oppfyller 
bestemmelsene i dette direktiv, utgjør en fare for mennesker 
eller miljø, av årsaker knyttet til bestemmelsene i dette direktiv, 
kan den midlertidig forby markedsføring av stoffblandingen 
eller fastsette særlige vilkår for markedsføringen på sitt 
territorium. Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
og de andre medlemsstatene om slike tiltak og begrunne sin 
beslutning.

2. I tilfellet omhandlet i nr. 1 skal Kommisjonen rådføre seg 
med medlemsstatene så snart som mulig.

3. Kommisjonen skal treffe beslutning etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 20.

Artikkel 20

Tilpasning til den tekniske utvikling

De endringer som er nødvendige for å tilpasse vedleggene 
til dette direktiv til den tekniske utvikling, skal vedtas etter 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 29 nr. 4 bokstav a) i direktiv 
67/548/EØF.

Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av 
representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens 
representant.

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et 
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg 
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter 
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall 
som er fastsatt i traktatens artikkel 205 nr. 2 for beslutninger 
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved 
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av medlemsstatenes 
representanter ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen 
skal ikke avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de er i 
samsvar med komiteens uttalelse.

Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med komiteens 
uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal Kommisjonen 
omgående framlegge for Rådet et forslag til tiltak som skal 
treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder 
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de 
foreslåtte tiltakene.

Artikkel 21

Oppheving av direktiver

1. Direktivene nevnt i del A i vedlegg VIII oppheves, 
uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med 
hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning og 
gjennomføring av direktivene nevnt i del B i vedlegg VIII.

2. Direktivene nevnt i del A i vedlegg VIII får anvendelse 
for Østerrike, Finland og Sverige, med forbehold for 
bestemmelsene i del C i nevnte vedlegg og i samsvar med 
traktatens bestemmelser.

3. Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg IX.



Nr. 58/1088 23.11.2006EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 22

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 30. juli 2002 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene skal anvende lovene og forskriftene 
nevnt i nr. 1

a) for stoffblandinger som ikke kommer under virkeområdet 
for direktiv 91/414/EØF og direktiv 98/8/EF fra 30. juli 
2002, og

b) for stoffblandinger som kommer inn under virkeområdet 
for direktiv 91/414/EØF eller direktiv 98/8/EF fra 30. juli 
2004.

3. 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 23

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

Artikkel 21 nr. 2 får anvendelse fra 1. januar 1999.

Artikkel 24

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. mai 1999.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. M. GIL-ROBLES J. FISCHER
 President Formann
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VEDLEGG I

METODER FOR VURDERING AV STOFFBLANDINGERS FYSISK-KJEMISKE EGENSKAPER I 
HENHOLD TIL ARTIKKEL 5

DEL A

Unntak fra prøvingsmetodene i vedlegg V del A til direktiv 67/548/EØF

Se nr. 2.2.5 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

DEL B

Alternative beregningsmetoder

B.1. Ikke-gassformige stoffblandinger

 1. Metode for bestemmelse av oksiderende egenskaper for stoffblandinger som inneholder organiske 
peroksider

Se nr. 2.2.2.1 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

B.2. Gassformige stoffblandinger

 1. Metode for bestemmelse av oksiderende egenskaper

  Se nr. 9.1.1.2 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

 2. Metode for bestemmelse av brannfare

  Se nr. 9.1.1.1 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.
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VEDLEGG II

METODER FOR VURDERING AV STOFFBLANDINGERS HELSEFARE I HENHOLD TIL ARTIKKEL 6

Innledning

Det skal foretas en vurdering for alle helsevirkninger som tilsvarer helsevirkningene til stoffene som inngår i en 
stoffblanding. Denne konvensjonelle metoden, beskrevet i del A og B i dette vedlegg, er en beregningsmetode som 
får anvendelse for alle stoffblandinger, og som tar hensyn til alle helsefarlige egenskaper til stoffer som inngår i 
stoffblandingen. For dette formål er helsefarlige virkninger inndelt som følger:

1. Akutt, dødelig virkning.

2. Ikke-dødelig, irreversibel virkning etter én enkelt eksponering.

3. Alvorlige virkninger etter gjentatt eller forlenget eksponering.

4. Etsende virkninger, irriterende virkninger.

5. Sensibiliserende virkninger.

6. Kreftframkallende virkninger, mutagene virkninger, reproduksjonstoksiske virkninger.

Helsevirkningene til en stoffblanding skal vurderes i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) etter den konvensjonelle 
metoden beskrevet i del A og B i dette vedlegg, ved anvendelse av konsentrasjonsgrensene for de enkelte stoffene.

a) Når det for farlige stoffer oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF er fastsatt konsentrasjonsgrenser som er 
tilstrekkelige til at vurderingsmåten beskrevet i del A i dette vedlegg kan anvendes, skal disse konsentrasjonsgrensene 
benyttes.

b) Dersom de farlige stoffene ikke er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten de 
konsentrasjonsgrensene som er nødvendige for bruk av vurderingsmåten beskrevet i del A i dette vedlegg, skal 
konsentrasjonsgrensene fastsettes i samsvar med del B i dette vedlegg.

Framgangsmåten for klassifisering er gjengitt i del A i dette vedlegg.

Klassifiseringen av stoffet/stoffene og den resulterende klassifiseringen av stoffblandingen uttrykkes

— ved et symbol og én eller flere risikosetninger, eller

— ved fareklasser (kategori 1, kategori 2 eller kategori 3), også med tildeling av risikosetninger dersom stoffene og 
stoffblandingene har kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske virkninger. Det er derfor viktig at 
det i tillegg til faresymbolet tas hensyn til alle de særlige risikosetningene som er tildelt hvert enkelt stoff.

Den systematiske vurderingen av alle helsefarlige virkninger uttrykkes ved hjelp av konsentrasjonsgrenser uttrykt i 
vektprosent, bortsett fra for gassformige stoffblandinger, der de er uttrykt i volumprosent, avhengig av klassifiseringen 
av det enkelte stoff.

Dersom konsentrasjonsgrensene ikke er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, benyttes verdiene oppført i del B i 
dette vedlegg ved anvendelse av den konvensjonelle metoden.

DEL A

Framgangsmåte for vurdering av helsefare

Vurderingen foretas etter følgende trinnvise framgangsmåte:

1.  Følgende stoffblandinger klassifiseres som meget giftige:

1.1.  på grunn av sine akutte, dødelige virkninger med tildeling av faresymbolet «T+», farebetegnelsen «meget giftig» 
og risikosetning R26, R27 eller R28:
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1.1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som meget giftige og gir slike virkninger, 
i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

b) konsentrasjonen angitt i nr. 1 i del B i dette vedlegg (tabell I eller I A), dersom stoffet eller stoffene ikke er 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

1.1.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som meget giftige, i enkeltkonsentrasjoner som 
er lavere enn grensene angitt i nr. 1.1.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PT+ = vektprosent eller volumprosent av hvert meget giftige stoff i stoffblandingen,

 LT+ = grensen for meget giftig virkning for hvert meget giftige stoff, uttrykt i vektprosent eller volumprosent,

1.2. på grunn av sine ikke-dødelige, irreversible virkninger etter én enkelt eksponering med tildeling av faresymbolet 
«T+», farebetegnelsen «meget giftig» og risikosetning R39/inntaksvei.

 Stoffblandinger som inneholder minst ett farlig stoff som gir slike virkninger, i enkeltkonsentrasjoner lik eller 
høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 2 i del B i dette vedlegg (tabell II eller II A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser.

2. Følgende stoffblandinger klassifiseres som giftige:

2.1. på grunn av sine akutte, dødelige virkninger med tildeling av faresymbolet «T», farebetegnelsen «giftig» og 
risikosetning R23, R24 eller R25:

2.1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som meget giftige eller giftige og gir slike 
virkninger, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 1 i del B i dette vedlegg (tabell I eller I A), dersom stoffet eller stoffene ikke er 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

2.1.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som meget giftige eller giftige, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 2.1.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PT+ = vektprosent eller volumprosent av hvert meget giftige stoff i stoffblandingen,

 PT = vektprosent eller volumprosent av hvert giftige stoff i stoffblandingen,

 LT = grensen for giftig virkning for hvert meget giftige eller giftige stoff, uttrykt i vektprosent eller 
volumprosent,

2.2. på grunn av sine ikke-dødelige, irreversible virkninger etter én enkelt eksponering med tildeling av faresymbolet 
«T», farebetegnelsen «giftig» og risikosetning R39/inntaksvei:

 Stoffblandinger som inneholder minst ett farlig stoff klassifisert som meget giftig eller giftig som gir slike 
virkninger, i enkeltkonsentrasjoner lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller
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 b) konsentrasjonen angitt i nr. 2 i del B i dette vedlegg (tabell II eller II A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

2.3. på grunn av sine langtidsvirkninger med tildeling av faresymbolet «T», farebetegnelsen «giftig» og risikosetning 
R48/inntaksvei:

 stoffblandinger som inneholder minst ett farlig stoff som gir slike virkninger, i enkeltkonsentrasjoner lik eller 
høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 3 i del B i dette vedlegg (tabell III eller III A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser.

3. Følgende stoffblandinger klassifiseres som helseskadelige:

3.1. på grunn av sine akutte, dødelige virkninger med tildeling av faresymbolet «Xn», farebetegnelsen «helseskadelig» 
og risikosetning R20, R21 eller R22:

3.1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som meget giftige, giftige eller 
helseskadelige og gir slike virkninger, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 1 i del B i dette vedlegg (tabell I eller I A), dersom stoffet eller stoffene ikke er 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

3.1.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som meget giftige, giftige eller helseskadelige, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 3.1.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PT+ = vektprosent eller volumprosent av hvert meget giftige stoff i stoffblandingen,

 PT = vektprosent eller volumprosent av hvert giftige stoff i stoffblandingen,

 P×n = vektprosent eller volumprosent av hvert helseskadelige stoff i stoffblandingen,

 L×n = grensen for skadelig virkning for hvert meget giftige, giftige eller helseskadelige stoff, uttrykt i 
vektprosent eller volumprosent,

3.2. på grunn av sine akutte virkninger på lungene ved svelging, med tildeling av faresymbolet «Xn», farebetegnelsen 
«helseskadelig» og risikosetning R65:

 Stoffblandinger som er klassifisert som helseskadelige etter kriteriene i nr. 3.2.3 i vedlegg VI til direktiv 67/548/
EØF. Ved anvendelse av den konvensjonelle metoden etter nr. 3.1 skal det ikke tas hensyn til klassifiseringen av 
et stoff etter R65,

3.3. på grunn av sine ikke-dødelige, irreversible virkninger etter én enkelt eksponering, med tildeling av faresymbolet 
«Xn», farebetegnelsen «helseskadelig» og risikosetning R40/inntaksvei:

 Stoffblandinger som inneholder minst ett farlig stoff klassifisert som meget giftig, giftig eller helseskadelig som 
gir slike virkninger i enkeltkonsentrasjoner lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 2 i del B i dette vedlegg (tabell II eller II A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

3.4. på grunn av sine langtidsvirkninger med tildeling av faresymbolet «Xn», farebetegnelsen «helseskadelig» og 
risikosetning R48/inntaksvei:

 Stoffblandinger som inneholder minst ett farlig stoff klassifisert som giftig eller helseskadelig som gir slike 
virkninger i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

Xn Xn Xn

Xn
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 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 3 i del B i dette vedlegg (tabell III eller III A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser.

4. Følgende stoffblandinger klassifiseres som etsende:

4.1. med tildeling av faresymbolet «C», farebetegnelsen «etsende» og risikosetning R35:

4.1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som etsende og er tildelt risikosetning 
R35, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a)  konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b)  konsentrasjonen angitt i nr. 4 i del B i dette vedlegg (tabell IV eller IV A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

4.1.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som etsende og er tildelt risikosetning R35, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 4.1.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PC, R35 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 i stoffblandingen,

 LC, R35 = grensen for etsende virkning for hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35, uttrykt i vektprosent eller 
volumprosent,

4.2. med tildeling av faresymbolet «C», farebetegnelsen «etsende» og risikosetningen R34:

4.2.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som etsende og er tildelt risikosetning R35 
eller R34, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 4 i del B i dette vedlegg (tabell IV eller IV A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

4.2.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som etsende og er tildelt risikosetning R35 eller 
R34, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 4.2.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PC, R35 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 i stoffblandingen,

 PC, R34 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R34 i stoffblandingen,

 LC, R34 = grensen for etsende virkning for hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 eller R34, uttrykt i 
vektprosent eller volumprosent.

5. Følgende stoffblandinger klassifiseres som irriterende:

5.1. med fare for alvorlige øyeskader og tildeling av faresymbolet «Xi», farebetegnelsen «irriterende» og 
risikosetningen R41:

5.1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning 
R41, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

Pc, R35

Lc, R35

Pc, R35 Pc, R34

Lc, R34 Lc, R34
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 b) konsentrasjonen angitt i nr. 4 i del B i dette vedlegg (tabell IV eller IV A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

5.1.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning R41, 
eller klassifisert som etsende og er tildelt risikosetning R35 eller R34, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn 
grensene angitt i nr. 5.1.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PC, R35 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 i stoffblandingen,

 PC, R34 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R34 i stoffblandingen,

 PXi, R41 = vektprosent eller volumprosent av hvert irriterende stoff tildelt risikosetning R41 i stoffblandingen,

 LXi, R41 = grenseverdien for klassifisering med irriterende virkning med R41 for hvert etsende stoff tildelt 
risikosetning R35 eller R34 eller irriterende stoff tildelt risikosetning R41, uttrykt i vektprosent eller 
volumprosent,

5.2. for øynene og med tildeling av faresymbolet «Xi», farebetegnelsen «irriterende» og risikosetningen R36:

5.2.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som etsende og er tildelt risikosetning 
R35 eller R34, eller klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning R41 eller R36, i enkeltkonsentrasjoner 
som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 4 i del B i dette vedlegg (tabell IV eller IV A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

5.2.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning R41 eller 
R36, eller klassifisert som etsende og tildelt risikosetning R35 eller R34, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere 
enn grensene angitt i nr. 5.2.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PC, R35 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 i stoffblandingen,

 PC, R34 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R34 i stoffblandingen,

 PXi, R41 = vektprosent eller volumprosent av hvert irriterende stoff tildelt risikosetning R41 i stoffblandingen,

 PXi, R36 = vektprosent eller volumprosent av hvert irriterende stoff tildelt risikosetning R36 i stoffblandingen,

 LXi, R36 = grenseverdien for klassifisering med irriterende virkning med R36 for hvert etsende stoff tildelt 
risikosetning R35 eller R34 eller irriterende stoff tildelt risikosetning R41 eller R36, uttrykt i 
vektprosent eller volumprosent,

5.3. for huden og med tildeling av faresymbolet «Xi», farebetegnelsen «irriterende» og risikosetning R38:

5.3.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning 
R38, eller klassifisert som etsende og tildelt risikosetning R35 eller R34, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller 
høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 4 i del B i dette vedlegg (tabell IV eller IV A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

Pc, R35 Pc, R34 PXi, R41 PXi, R36

LXi, R36 LXi, R36 LXi, R36 LXi, R36

Pc, R35 Pc, R34 PXi, R41

LXi, R41 LXi, R41 LXi, R41
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5.3.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning R38, 
eller klassifisert som etsende og tildelt risikosetning R35 eller R34, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn 
grensene angitt i nr. 5.3.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PC, R35 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 i stoffblandingen,

 PC, R34 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R34 i stoffblandingen,

 PXi, R38 = vektprosent eller volumprosent av hvert irriterende stoff tildelt risikosetning R38 i stoffblandingen,

 LXi, R38 = grenseverdien for klassifisering med irriterende virkning med R38 for hvert etsende stoff tildelt 
risikosetning R35 eller R34 eller irriterende stoff tildelt risikosetning R38, uttrykt i vektprosent eller 
volumprosent,

5.4. for luftveiene og med tildeling av faresymbolet «Xi», farebetegnelsen «irriterende» og risikosetning R37:

5.4.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning 
R37, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 4 i del B i dette vedlegg (tabell IV eller IV A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser,

5.4.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt risikosetning R37, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 5.4.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PXi, R37 = vektprosent eller volumprosent av hvert irriterende stoff tildelt risikosetning R37 i stoffblandingen,

 LXi, R37 = grenseverdien for klassifisering med irriterende virkning med R37 for hvert irriterende stoff tildelt 
risikosetning R37, uttrykt i vektprosent eller volumprosent,

5.4.3. gassformige stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som irriterende og er tildelt 
risikosetning R37, eller klassifisert som etsende og tildelt risikosetning R35 eller R34, i enkeltkonsentrasjoner 
som er lavere enn grenseverdiene angitt i nr. 5.4.1 bokstav a) eller b), dersom

der

 PC, R35 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R35 i stoffblandingen,

 PC, R34 = vektprosent eller volumprosent av hvert etsende stoff tildelt risikosetning R34 i stoffblandingen,

 PXi, R37 = vektprosent eller volumprosent av hvert irriterende stoff tildelt risikosetning R37 i stoffblandingen,

 LXi, R37 = grenseverdien for klassifisering med irriterende virkning med R37 for hvert gassformig etsende stoff 
tildelt risikosetning R35 eller R34 eller gassformig irriterende stoff tildelt risikosetning R37, uttrykt i 
vektprosent eller volumprosent.

6. Følgende stoffblandinger klassifiseres som sensibiliserende:

6.1. ved hudkontakt og med tildeling av faresymbolet «Xi», farebetegnelsen «irriterende» og risikosetning R43:

 stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som sensibiliserende og er tildelt 
risikosetning R43, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

Pc, R35 Pc, R34 PXi, R38

LXi, R38 LXi, R38 LXi, R38

Pc, R37

LXi, R37

Pc, R35 Pc, R34 PXi, R37

LXi, R37 LXi, R37 LXi, R37
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 b) konsentrasjonen angitt i nr. 5 i del B i dette vedlegg (tabell V eller V A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

6.2. ved innånding og med tildeling av faresymbolet «Xn», farebetegnelsen «helseskadelig» og risikosetning R42:

 stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som sensibiliserende og er tildelt 
risikosetning R42, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 5 i del B i dette vedlegg (tabell V eller V A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier.

7. Følgende stoffblandinger klassifiseres som kreftframkallende:

7.1. i kategori 1 eller 2 og med tildeling av faresymbolet «T» og risikosetning R45 eller R49:

 stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
kreftframkallende og er tildelt risikosetning R45 eller R49, som betegner kreftframkallende stoffer i kategori 1 
eller 2, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

7.2. i kategori 3 og med tildeling av faresymbolet «Xn» og risikosetning R40:

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
kreftframkallende og er tildelt risikosetning R40, som betegner kreftframkallende stoffer i kategori 3, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser.

8. Følgende stoffblandinger klassifiseres som mutagene:

8.1. i kategori 1 eller 2 og med tildeling av faresymbolet «T» og risikosetning R46:

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som mutagene 
og er tildelt risikosetning R46, som betegner mutagene stoffer i kategori 1 eller 2, i enkeltkonsentrasjoner som 
er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

8.2. i kategori 3 og med tildeling av faresymbolet «Xn» og risikosetning R40:

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
mutagene og er tildelt risikosetning R40, som betegner mutagene stoffer i kategori 3, i enkeltkonsentrasjoner 
som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier.
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9. Følgende stoffblandinger klassifiseres som reproduksjonstoksiske:

9.1. i kategori 1 eller 2 og med tildeling av faresymbolet «T» og risikosetning R60 (fruktbarhet):

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
reproduksjonstoksiske og er tildelt risikosetning R60, som betegner reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 1 
eller 2, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

9.2. i kategori 3 og med tildeling av faresymbolet «Xn» og risikosetning R62 (fruktbarhet):

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
reproduksjonstoksiske og er tildelt risikosetning R62, som betegner reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 3, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

9.3. i kategori 1 eller 2 og med tildeling av faresymbolet «T» og risikosetning R61 (utvikling):

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
reproduksjonstoksiske og er tildelt risikosetning R61, som betegner reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 1 
eller 2, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

9.4. i kategori 3 og med tildeling av faresymbolet «Xn» og risikosetning R63 (utvikling):

stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som gir slike virkninger, og som er klassifisert som 
reproduksjonstoksiske og er tildelt risikosetning R63, som betegner reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 3, i 
enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i nr. 6 i del B i dette vedlegg (tabell VI eller VI A), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier.

DEL B

Konsentrasjonsgrenseverdier for vurdering av helsefare

For hver av de helsefarlige virkningene angir første tabell (tabell I til VI) konsentrasjonsgrenseverdier (i vektprosent) 
for ikke-gassformige stoffblandinger, mens annen tabell (tabell I A til VI A) angir konsentrasjonsgrenseverdier (i 
volumprosent) for gassformige stoffblandinger. Disse konsentrasjonsgrenseverdiene anvendes dersom det ikke er angitt 
spesifikke konsentrasjonsgrenseverdier for det aktuelle stoffet i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.
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1. Akutte, dødelige virkninger

1.1. I k k e - g a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 Konsentrasjonsgrenseverdiene, uttrykt i vektprosent, som er fastsatt i tabell I, bestemmer stoffblandingens 
klassifisering ut fra enkeltkonsentrasjonen til det eller de tilstedeværende stoffene, hvis klassifisering også er 
angitt.

Tabell I

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

T+ T Xn

T+ og R26, R27, R28 konsentrasjon ≥ 7 % 1 % 
≤ konsentrasjon < 7 %

0,1 % 
≤ konsentrasjon < 1 %

T og R23, R24, R25 konsentrasjon ≥ 25 % 3 % 
≤ konsentrasjon < 25 %

Xn og R20, R21, R22 konsentrasjon ≥ 25 %

 Stoffblandingen skal tildeles risikosetninger etter følgende kriterier:

 — etiketten skal inneholde én eller flere av de ovennevnte R-setninger i samsvar med klassifiseringen som er 
brukt,

 — i alminnelighet skal de R-setninger som velges, være de som gjelder for stoffet eller stoffene hvis 
konsentrasjon svarer til den strengeste klassifiseringen.

1.2. G a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 Konsentrasjonsgrenseverdiene, uttrykt i volumprosent, som er fastsatt i tabell I A, bestemmer den gassformige 
stoffblandingens klassifisering ut fra enkeltkonsentrasjonen til den eller de tilstedeværende gassene, hvis 
klassifisering også er angitt.

Tabell I A

Stoffets (gassens) 
klassifisering

Den gassformige stoffblandingens klassifisering

T+ T Xn

T+ og R26, R27, R28 konsentrasjon ≥ 1 % 0,2 % 
≤ konsentrasjon < 1 %

0,02 % 
≤ konsentrasjon < 0,2 %

T og R23, R24, R25 konsentrasjon ≥ 5 % 0,5 % 
≤ konsentrasjon < 5 %

Xn og R20, R21, R22 konsentrasjon ≥ 5 %

 Stoffblandingen skal tildeles risikosetninger etter følgende kriterier:

 — etiketten skal inneholde én eller flere av de ovennevnte R-setninger i samsvar med klassifiseringen som er 
brukt,

 — i alminnelighet skal de R-setninger som velges, være de som gjelder for stoffet eller stoffene hvis 
konsentrasjon svarer til den strengeste klassifiseringen.
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2. Ikke-dødelige, irreversible virkninger etter én eksponering

2.1. I k k e - g a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For stoffer som gir ikke-dødelige, irreversible virkninger etter én eksponering (R39/inntaksvei, R40/inntaksvei), 
bestemmer de enkelte konsentrasjonsgrensene i tabell II, uttrykt i vektprosent, om nødvendig stoffblandingens 
klassifisering.

Tabell II

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

T+ T Xn

T+ og R39/inntaksvei konsentrasjon ≥ 10 %
R39(*) obligatorisk

1 % 
≤ konsentrasjon < 10 %

R39(*) obligatorisk

0,1 % 
≤ konsentrasjon < 1 %

R40(*) obligatorisk

T og R39/inntaksvei konsentrasjon ≥ 10 %
R39(*) obligatorisk

1 % 
≤ konsentrasjon < 10 %

R40(*) obligatorisk

Xn og R40/inntaksvei konsentrasjon ≥ 10 %
R40(*) obligatorisk

(*) For å angi tilførsels-/inntaksvei (eksponeringsmåte) skal de kombinerte R-setningene angitt i nr. 3.2.1, 
3.2.2 og 3.2.3 i merkeguiden (vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) benyttes.

2.2. G a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For gasser som gir ikke-dødelige, irreversible virkninger etter én eksponering (R39/inntaksvei, R40/inntaksvei), 
bestemmer de enkelte konsentrasjonsgrenseverdiene i tabell II A, uttrykt i volumprosent, om nødvendig 
stoffblandingens klassifisering.

Tabell II A

Stoffets (gassens) 
klassifisering

Den gassformige stoffblandingens klassifisering

T+ T Xn

T+ og R39/inntaksvei konsentrasjon ≥ 1 %
R39 (*) obligatorisk

0,2 % 
≤ konsentrasjon < 1 %

R39 (*) obligatorisk

0,02 % 
≤ konsentrasjon < 0,2 %

R40 (*) obligatorisk

T og R39/inntaksvei konsentrasjon ≥ 5 %
R39 (*) obligatorisk

0,5 % 
≤ konsentrasjon < 5 %

R40 (*) obligatorisk

Xn og R40/inntaksvei konsentrasjon ≥ 5 %

R40 (*) obligatorisk

(*) For å angi tilførsels-/inntaksvei (eksponeringsmåte) skal de kombinerte R-setningene angitt i nr. 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.3 i 
merkeguiden (vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) benyttes

3. Alvorlige virkninger etter gjentatt eller langvarig eksponering

3.1. I k k e - g a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For stoffer som gir alvorlige virkninger etter gjentatt eller langvarig eksponering (R48/inntaksvei), bestemmer de 
enkelte konsentrasjonsgrenseverdiene fastsatt i tabell III, uttrykt i vektprosent, om nødvendig stoffblandingens 
klassifisering.
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Tabell III

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

T Xn

T og R48/inntaksvei konsentrasjon ≥ 10 %
R48(*) obligatorisk

1 % ≤ konsentrasjon < 10 %
R48(*) obligatorisk

Xn og R48/inntaksvei konsentrasjon ≥ 10 %
R48(*) obligatorisk

(*) For å angi tilførsels-/inntaksvei (eksponeringsmåte) skal de kombinerte R-setningene angitt i nr. 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.3 i 
merkeguiden (vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) benyttes.

3.2. G a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For gasser som gir alvorlige virkninger etter gjentatt eller langvarig eksponering (R48/inntaksvei), bestemmer 
de enkelte konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell III A, uttrykt i volumprosent, om nødvendig stoffblandingens 
klassifisering.

Tabell III A

Stoffets (gassens) klassifisering Den gassformige stoffblandingens klassifisering

T Xn

T og R48/inntaksvei konsentrasjon ≥ 5 %
R48(*) obligatorisk

0,5 % ≤ konsentrasjon < 5 %
R48(*) obligatorisk

Xn og R48/inntaksvei konsentrasjon ≥ 5 %
R48(*) obligatorisk

(*) For å angi tilførsels-/inntaksvei (eksponeringsmåte) skal de kombinerte R-setningene angitt i nr. 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.3 i 
merkeguiden (vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) benyttes.

4. Etsende og irriterende virkninger, herunder alvorlige øyeskader

4.1. I k k e  g a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For stoffer som gir etsende virkninger (R34, R35) eller irriterende virkninger (R36, R37, R38, R41), bestemmer 
de enkelte konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell IV, uttrykt i vektprosent, om nødvendig stoffblandingens 
klassifisering.

Tabell IV

Stoffets  
klassifisering

Stoffblandingens klassifisering

C og R35 C og R34 Xi og R41 Xi og R36, R37, R38

C og R35 konsentrasjon ≥ 10 %
R35 obligatorisk

5 % ≤ konsentrasjon 
< 10 %

R34 obligatorisk

5 %(*) 1 % ≤ konsentrasjon 
< 5 %

R36/38 obligatorisk

C og R34 konsentrasjon ≥ 10 %
R34 obligatorisk

10 %(*) 5 % ≤ konsentrasjon 
< 10 %

R36/38 obligatorisk
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Stoffets  
klassifisering

Stoffblandingens klassifisering

C og R35 C og R34 Xi og R41 Xi og R36, R37, R38

Xi og R34 konsentrasjon 
≥ 10 %

R41 
obligatorisk

5 % ≤ konsentrasjon 
< 10 %

R36 obligatorisk

Xi og R36, R37, 
R38

konsentrasjon ≥ 
20 %

R36, R37, R38 
er obligatorisk 

avhengig av stoffets 
konsentrasjon 

dersom de gjelder 
for de aktuelle 

stoffene

(*) I henhold til merkeguiden (vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) skal etsende stoffer som er merket med setning 
R35 eller R34 anses som om de også var merket med setning R41. Derfor kan slike stoffer, dersom stoffblandingen 
inneholder etsende stoffer med R35 eller R34 i en konsentrasjon lavere enn konsentrasjonsgrensene for klassifisering 
av stoffblandingen som etsende, bidra til at stoffblandingen klassifiseres som irriterende med R41 eller irriterende med 
R36.

4.2. G a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For gasser som gir slike virkninger (R34, R35 eller R36, R37, R38, R41), bestemmer de enkelte 
konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell IV A, uttrykt i volumprosent, om nødvendig stoffblandingens 
klassifisering.

Tabell IV A

Stoffets (gassens) 
klassifisering

Stoffblandingens klassifisering

C og R35 C og R34 Xi og R41 Xi og R36, R37, R38

C og R35 konsentrasjon ≥ 1 %
R35 obligatorisk

0,2 % ≤ 
konsentrasjon < 10 %

R34 obligatorisk

0,2 % (*) 0,02 % ≤ 
konsentrasjon < 

0,2 %
R36/37/38 

obligatorisk

C og R34 konsentrasjon ≥ 5 %
R34 obligatorisk

5 % (*) 0,5 % ≤ 
konsentrasjon < 5 %

R36/37/38 
obligatorisk

Xi og R34 konsentrasjon 
≥ 5 %
R41 

obligatorisk

0,5 % ≤ 
konsentrasjon < 5 %

R36 obligatorisk

Xi og R36, R37, 
R38

konsentrasjon ≥ 5 %
R36, R37, R38 er 
obligatorisk etter 

relevans

(*) I henhold til merkeguiden (vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF) skal etsende stoffer som er merket med setning R35 eller 
R34 anses som om de også var merket med setning R41. Derfor kan slike stoffer, dersom stoffblandingen inneholder 
en etsende stoffer med R35 eller R34 i en konsentrasjon lavere enn konsentrasjonsgrensene for klassifisering av 
stoffblandingen som etsende, bidra til at stoffblandingen klassifiseres som irriterende med R41 eller irriterende med 
R36.

5. Sensibiliserende virkninger

5.1. I k k e - g a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 Stoffblandinger som gir slike virkninger, klassifiseres som sensibiliserende og tildeles

 — symbolet Xn og setning R42 dersom virkningen kan framkalles ved innånding,
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 — symbolet Xi og setning R43 dersom virkningen kan framkalles ved hudkontakt.

 De enkelte konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell V, uttrykt i vektprosent, bestemmer om nødvendig 
stoffblandingens klassifisering.

Tabell V

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

Sensibiliserende og R42 Sensibiliserende og R43

Sensibiliserende og R42 konsentrasjon ≥ 1 % R42 
obligatorisk

Sensibiliserende og R43 konsentrasjon ≥ 1 % R43 
obligatorisk

5.2. G a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 Gassformige stoffblandinger som gir slike virkninger, klassifiseres som sensibiliserende med

 — symbolet Xn og setning R42 dersom virkningen kan framkalles ved innånding,

 — symbolet Xi og setning R43 dersom virkningen kan framkalles ved hudkontakt.

 De enkelte konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell V A, uttrykt i volumprosent, bestemmer om nødvendig 
stoffblandingens klassifisering.

Tabell V A

Stoffets (gassens) klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

Sensibiliserende og R42 Sensibiliserende og R43

Sensibiliserende og R42 konsentrasjon ≥ 0,2 % R42 
obligatorisk

Sensibiliserende og R43 konsentrasjon ≥ 0,2 % R43 
obligatorisk

6. Kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske virkninger

6.1. I k k e - g a s s f o r m i g e  s t o f f b l a n d i n g e r

 For stoffer med slike virkninger bestemmer eventuelt konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell VI, uttrykt 
i vektprosent, stoffblandingens klassifisering. Stoffblandingene tildeles følgende faresymboler og 
risikosetninger:

Kreftframkallende, kategori 1 og 2: T; R45 eller R49

Kreftframkallende, kategori 3: Xn; R40

Mutagen, kategori 1 og 2:  T; R46

Mutagen, kategori 3:   Xn; R40

Reproduksjonstoksisk (fruktbarhet), kategori 1 og 2: T; R60

Reproduksjonstoksisk (utvikling), kategori 1 og 2: T; R61

Reproduksjonstoksisk (fruktbarhet), kategori 3: Xn; R62

Reproduksjonstoksisk (utvikling), kategori 3: Xn; R63
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Tabell VI

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

Kategori 1 og 2 Kategori 3

Kreftframkallende stoffer i kategori 
1 eller 2 og R45 eller R49

konsentrasjon ≥ 0,1 %
kreftframkallende

R45, R49 obligatorisk etter 
relevans

Kreftframkallende stoffer i kategori 
3 og R40

konsentrasjon ≥ 1 %
kreftframkallende
R40 obligatorisk

Mutagene stoffer i kategori 1 eller 
2 og R46

konsentrasjon ≥ 0,1 %
mutagen

R46 obligatorisk

Mutagene stoffer i kategori 3 og 
R40

konsentrasjon ≥ 1 %
mutagen

R40 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer 
i kategori 1 eller 2 og R60 
(fruktbarhet)

konsentrasjon ≥ 0,5 %
reproduksjonstoksisk 

(fruktbarhet)
R60 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer i 
kategori 3 og R62 (fruktbarhet)

konsentrasjon ≥ 5 %
reproduksjonstoksisk 

(fruktbarhet)
R62 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer 
i kategori 1 eller 2 og R61 
(utvikling)

konsentrasjon ≥ 0,5 %reproduksj
onstoksisk (utvikling)

R61 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer i 
kategori 3 og R63 (utvikling)

konsentrasjon ≥ 5 %
reproduksjonstoksisk (utvikling)

R63 obligatorisk

6.2. Gassformige stoffblandinger

For gasser med slike virkninger bestemmer eventuelt konsentrasjonsgrensene fastsatt i tabell VI A, uttrykt 
i volumprosent, stoffblandingens klassifisering. Stoffblandingene tildeles følgende faresymboler og 
risikosetninger:

Kreftframkallende, kategori 1 og 2: T; R45 eller R49

Kreftframkallende, kategori 3: Xn; R40

Mutagen, kategori 1 og 2:  T; R46

Mutagen, kategori 3:   Xn; R40

Reproduksjonstoksisk (fruktbarhet), kategori 1 og 2: T; R60

Reproduksjonstoksisk (utvikling), kategori 1 og 2: T; R61

Reproduksjonstoksisk (fruktbarhet), kategori 3: Xn; R62

Reproduksjonstoksisk (utvikling), kategori 3: Xn; R63
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Tabell VI A

Stoffets (gassens) klassifisering

Stoffblandingens klassifisering

Kategori 1 og 2 Kategori 3

Kreftframkallende stoffer i kategori 
1 eller 2 tildelt R45 eller R49

konsentrasjon ≥ 0,1 %
kreftframkallende

R45, R49 obligatorisk etter 
relevans

Kreftframkallende stoffer i kategori 
3 og R40

konsentrasjon ≥ 1 %
kreftframkallende
R40 obligatorisk

Mutagene stoffer i kategori 1 eller 
2 og R46

konsentrasjon ≥ 0,1 %
mutagen

R46 obligatorisk

Mutagene stoffer i kategori 3 og 
R40

konsentrasjon ≥ 1 %
mutagen

R40 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer 
i kategori 1 eller 2 og R60 
(fruktbarhet)

konsentrasjon ≥ 0,2 %
reproduksjonstoksisk 

(fruktbarhet)
R60 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer i 
kategori 3 og R62 (fruktbarhet)

konsentrasjon ≥ 1 %
reproduksjonstoksisk 

(fruktbarhet)
R62 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer 
i kategori 1 eller 2 og R61 
(utvikling)

konsentrasjon ≥ 0,2 %
reproduksjonstoksisk (utvikling)

R61 obligatorisk

Reproduksjonstoksiske stoffer i 
kategori 3 og R63 (utvikling)

konsentrasjon ≥ 1 %
reproduksjonstoksisk (utvikling)

R63 obligatorisk
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VEDLEGG III

METODER FOR VURDERING AV EN STOFFBLANDINGS MILJØFARLIGE EGENSKAPER I 
HENHOLD TIL ARTIKKEL 7

Innledning

Den systematiske vurderingen av alle miljøfarlige virkninger uttrykkes ved hjelp av konsentrasjonsgrenser, uttrykt 
i vektprosent, bortsett fra for gassformige stoffer, der de uttrykkes i volumprosent, i forhold til det aktuelle stoffets 
klassifisering.

Del A angir beregningsmetode etter artikkel 7 nr. 1 bokstav a), og fastsetter hvilke R-setninger som skal benyttes ved 
klassifiseringen av stoffblandingen.

Del B angir konsentrasjonsgrenseverdiene som skal brukes ved anvendelse av den konvensjonelle metoden, og 
relevante faresymboler og R-setninger for klassifiseringen.

I henhold til artikkel 7 nr. 1 bokstav a) skal en stoffblandings miljøfarlige virkninger vurderes etter den konvensjonelle 
metoden beskrevet i del A og B i dette vedlegg, ved hjelp av individuelle konsentrasjonsgrenseverdier.

a) Når det for farlige stoffer oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF er fastsatt konsentrasjonsgrenser som er 
tilstrekkelige til at vurderingsmåten beskrevet i del A i dette vedlegg kan anvendes, skal disse konsentrasjonsgrensene 
benyttes.

b) Dersom de farlige stoffene ikke er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten de 
konsentrasjonsgrensene som er nødvendige for bruk av vurderingsmetoden beskrevet i del A i dette vedlegg, skal 
konsentrasjonsgrensene fastsettes i samsvar med del B i dette vedlegg.

Del C angir forsøksmetoder for vurdering av fare for vannmiljøet.

DEL A

Framgangsmåte for vurdering av miljøfarer

a) Vannmiljø

 I. K o n v e n s j o n e l l  m e t o d e  f o r  v u r d e r i n g  a v  f a r e r  f o r  v a n n m i l j ø e t

Den konvensjonelle metoden for vurdering av farer for vannmiljøet tar hensyn til alle farer som et stoff kan 
innebære for dette miljøet, etter følgende spesifikasjoner:

Følgende stoffblandinger klassifiseres som miljøfarlige:

 1. med tildeling av faresymbolet «N», farebetegnelsen «miljøfarlig» og risikosetning R50 og R53  
(R50-53):

 1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R50-53, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i del B i dette vedlegg (tabell 1), dersom stoffet eller stoffene ikke er oppført 
i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,
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 1.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R50-53, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 1.1.1 bokstav a) eller b), dersom

∑ ( PN, R50-53 ) ≥ 1
LN, R50-53

der

 PN, R50-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50-53,

 LN, R50-53 = konsentrasjonsgrenseverdien R50-53 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R50-53, uttrykt i 
vektprosent,

 2. med tildeling av faresymbolet «N», farebetegnelsen «miljøfarlig» og risikosetning R51 og R53 (R51-53), 
med mindre stoffblandingen allerede er klassifisert etter nr. 1.1 ovenfor:

 2.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R50-53 eller R51-53, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonsgrenseverdien angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle 
stoffene, eller

 b) konsentrasjonsgrenseverdien angitt i del B i dette vedlegg (tabell 1), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

 2.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R50-53 eller R51-53, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 1.2.1 bokstav a) eller 
b), dersom

∑ ( PN, R50-53
+

PN, R51-53 ) ≥ 1
LN, R51-53 L N, R51-53

  der

 PN, R50-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50-53,

 PN, R51-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R51-53,

 LN, R51-53 = konsentrasjonsgrenseverdien R51-53 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R50-53 eller R51-53, 
uttrykt i vektprosent,

 3. med tildeling av risikosetning R52 og R53 (R52-53), med mindre stoffblandingen allerede er klassifisert 
etter nr. 1.1 eller 1.2 ovenfor:

 3.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R50-53, R51-53 eller R52-53, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonsgrenseverdien angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle 
stoffene, eller

 b) konsentrasjonsgrenseverdien angitt i del B i dette vedlegg (tabell 1), dersom stoffet eller stoffene ikke 
er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

 3.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R50-53, R51-53 eller R52-53, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 1.3.1 bokstav 
a) eller b), dersom

∑ ( PN, R50-53
+

PN, R51-53
+

PR52-53 ) ≥ 1
LN, R52-53 L N, R53-53 LR52-53

  der

 PN, R50-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50-53,
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 PN, R51-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R51-53,

 PR52-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R52-53,

 LR52-53 = konsentrasjonsgrenseverdien R52-53 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R50-53, R51-53 eller 
R52-53, uttrykt i vektprosent,

 4. med tildeling av faresymbolet «N», farebetegnelsen «miljøfarlig» og risikosetning R50, med mindre 
stoffblandingen allerede er klassifisert etter nr. 1.1 ovenfor:

 4.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R50, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i del B i dette vedlegg (tabell 2), dersom stoffet eller stoffene ikke er oppført 
i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

 4.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R50, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 1.4.1 bokstav a) eller b), dersom

∑ ( PN, R50 ) ≥ 1
LN, R50

  der

 PN, R50 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50,

 LN, R50 = grense R50 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R50, uttrykt i vektprosent,

 4.3 stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R50, men som ikke oppfyller kravene i nr. 1.4.1 eller 1.4.2, og som inneholder ett eller flere stoffer som 
er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning R50-53, dersom

∑ ( PN, R50
+

PN, R50-53 ) ≥ 1
LN, R50 LN, R50

  der

 PN, R50 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50,

 PN, R50-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50-53,

 LN, R50 = konsentrasjonsgrenseverdien R50 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R50 eller R50-53, uttrykt 
i vektprosent,

 5. med tildeling av risikosetning R52, med mindre stoffblandingen allerede er klassifisert etter nr. 1.1, 1.2, 
1.3 eller 1.4 ovenfor:

 5.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R52, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i del B i dette vedlegg (tabell 3), dersom stoffet eller stoffene ikke er oppført 
i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,
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 5.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R52, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 1.5.1 bokstav a) eller b), dersom

∑ ( PR52 ) ≥ 1
LR52

  der

 PR52 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R52,

 LR52 = grense R52 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R52, uttrykt i vektprosent,

 6. med tildeling av risikosetning R53, med mindre stoffblandingen allerede er klassifisert etter nr. 1.1, 1.2 
eller 1.3 ovenfor:

 6.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R53, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, eller

 b) konsentrasjonen angitt i del B i dette vedlegg (tabell 4), dersom stoffet eller stoffene ikke er oppført 
i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

 6.2. stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R53, i enkeltkonsentrasjoner som er lavere enn grensene angitt i nr. 1.6.1 bokstav a) eller b), dersom

∑ ( PR53 ) ≥ 1
LR53

  der

  PR53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R53,

  LR53 = grense R53 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R53, uttrykt i vektprosent,

 6.3 stoffblandinger som inneholder flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt risikosetning 
R53, men som ikke oppfyller kravene i nr. 1.6.2, og som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert 
som miljøfarlige og er tildelt risikosetning R50-53, R51-53 eller R52-53 dersom

∑ ( PR53
+

PN, R50-53
+

PN, R51-53
+

PR52-53 ) ≥ 1
LR53 LR53 LR53 LR53

der

PR53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R53,

PN, R50-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R50-53,

PN, R51-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R51-53,

PR52-53 = vektprosent av hvert miljøfarlig stoff i stoffblandingen tildelt R52-53,

LR53 = grense R53 for hvert miljøfarlig stoff tildelt R53, R50-53, R51-53 eller R52-53, uttrykt i 
  vektprosent.

b) Ikke-vannmiljø

 1. OZONLAGET

 I. K o n v e n s j o n e l l  m e t o d e  f o r  v u r d e r i n g  a v  s t o f f b l a n d i n g e r  s o m  f a r l i g e  f o r  
o z o n l a g e t

Følgende stoffblandinger klassifiseres som miljøfarlige:

 1. med tildeling av faresymbolet «N», farebetegnelsen «miljøfarlig» og risikosetning R59:
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 1.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
faresymbolet «N» og risikosetning R59, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, 
eller

 b) konsentrasjonen angitt i del B i dette vedlegg (tabell 5), dersom stoffet eller stoffene ikke er 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier,

 2. med tildeling av risikosetning R59:

 2.1. stoffblandinger som inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som miljøfarlige og er tildelt 
risikosetning R59, i enkeltkonsentrasjoner som er lik eller høyere enn

 a) konsentrasjonen angitt i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF for det eller de aktuelle stoffene, 
eller

 b) konsentrasjonen angitt i del B i dette vedlegg (tabell 5), dersom stoffet eller stoffene ikke er 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, eller er oppført uten konsentrasjonsgrenseverdier.

 2. LANDMILJØET

 I. V u r d e r i n g  a v  s t o f f b l a n d i n g e r  s o m  e r  f a r l i g e  f o r  l a n d m i l j ø e t

Klassifisering av stoffblandinger med risikosetningene nedenfor skjer etter at detaljerte kriterier for bruk 
av setningene er tatt med i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

 R54 Giftig for planter

 R55 Giftig for dyr

 R56 Giftig for jordorganismer

 R57 Giftig for bier

 R58 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet

DEL B

Konsentrasjonsgrenseverdier til bruk ved vurdering av miljøfarer

I. For vannmiljøet

Konsentrasjonsgrenseverdiene fastsatt i tabellene nedenfor, uttrykt i vektprosent, bestemmer stoffblandingens 
klassifisering i forhold til enkeltkonsentrasjonen til det eller de tilstedeværende stoffene, hvis klassifisering også 
er angitt.

Tabell 1

Akutt toksisitet i vann og langtidsskadevirkninger

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

N, R50-53 N, R51-53 R52-53

N, R50-53 konsentrasjon ≥ 25 % 2,5 % 
≤ konsentrasjon < 25 %

0,25 % ≤ konsentrasjon 
< 2,5 %

N, R51-53 konsentrasjon ≥ 25 %
2,5 % ≤ konsentrasjon 

< 25 %

R52-53 konsentrasjon ≥ 25 %
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Tabell 2

Akutt toksisitet i vann

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

N, R50

N, R-50 konsentrasjon ≥ 25 %

N, R50-53 konsentrasjon ≥ 25 %

Tabell 3

Toksisitet i vann

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

R52

R52 konsentrasjon ≥ 25 %

Tabell 4

Langtidsskadevirkninger

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

R53

R53 konsentrasjon ≥ 25 %

N, R50-53 konsentrasjon ≥ 25 %

N, R51-53 konsentrasjon ≥ 25 %

R52-53 konsentrasjon ≥ 25 %

II. For ikke-vannmiljø

Konsentrasjonsgrenseverdiene fastsatt i tabellene nedenfor, uttrykt i vektprosent, eller for gasser, i volumprosent, 
bestemmer stoffblandingens klassifisering i forhold til enkeltkonsentrasjonen til det eller de tilstedeværende 
stoffene, hvis klassifisering også er angitt.

Tabell 5

Skadelig for ozonlaget

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

N, R59

N og R59 konsentrasjon ≥ 0,1 %

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

R59

R59 konsentrasjon ≥ 0,1 %
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DEL C

Forsøksmetoder for vurdering av farer for vannmiljøet

Klassifiseringen av en stoffblanding foretas vanligvis etter den konvensjonelle metoden. For bestemmelse av akutt 
toksisitet i vann kan det imidlertid finnes tilfeller der det er mer hensiktsmessig å foreta forsøk med stoffblandingen.

Resultatet av disse forsøkene kan bare endre klassifiseringen med hensyn til akutt toksisitet i vann, som anvendelse av 
den konvensjonelle metoden ville ha resultert i.

Dersom den ansvarlige for markedsføringen velger å gjennomføre slike forsøk, må det sikres at kvalitetskriteriene for 
forsøksmetodene i del C i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF overholdes.

Videre må forsøkene foretas med alle tre arter i samsvar med kriteriene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF (alger, 
dafnier og fisk), med mindre stoffblandingen allerede etter forsøk med én av artene er tildelt høyeste fareklasse, eller 
det allerede foreligger forsøksresultater som var tilgjengelige før dette direktivs ikrafttredelse.
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VEDLEGG IV

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BEHOLDERE SOM INNEHOLDER STOFFBLANDINGER SOM 
TILBYS ELLER SELGES TIL ALLMENNHETEN

DEL A

Beholdere som skal være utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger

1. Beholdere, uansett størrelse, som inneholder stoffblandinger som tilbys eller selges til allmennheten og er merket 
som meget giftig, giftig eller etsende, i samsvar med artikkel 10 og på vilkårene fastsatt i artikkel 6 i dette direktiv, 
skal være utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger.

2. Beholdere, uansett kapasitet, som inneholder stoffblandinger som er helsefarlige ved innånding (Xn, R65) og som er 
klassifisert og merket i samsvar med nr. 3.2.3 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF, med unntak av stoffblandinger 
som markedsføres i aerosolbeholdere eller i beholdere med en forseglet forstøvingsinnretning, skal være utstyrt 
med barnesikrede lukkeinnretninger.

3. Beholdere, uansett kapasitet, som inneholder minst ett av stoffene nevnt nedenfor i en konsentrasjon som er lik eller 
høyere enn den høyeste angitte enkeltkonsentrasjonen,

Nr.
Stoff

Konsentrasjonsgrense
CAS-nummer Navn EINECS-nr.

1 67-56-1 Metanol 2006596 ≥ 3 %

2 75-09-2 Diklormetan 2008389 ≥ 1 %

og som tilbys eller selges til allmennheten, skal være utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger.

DEL B

Beholdere som skal være utstyrt med et følbart advarselsmerke

Beholdere, uansett størrelse, som inneholder stoffblandinger som tilbys eller selges til allmennheten og som er merket 
som meget giftig, giftig, etsende, helseskadelig, ekstremt brannfarlig eller meget brannfarlig, i samsvar med artikkel 10 
og på vilkårene fastsatt i artikkel 5 og 6 i dette direktiv, skal være utstyrt med et følbart advarselsmerke.

Denne bestemmelsen får ikke anvendelse for aerosolbeholdere som er klassifisert og merket bare som ekstremt 
brannfarlig eller meget brannfarlig.
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VEDLEGG V

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR MERKING AV VISSE STOFFBLANDINGER

A. Særlige bestemmelser for stoffblandinger klassifisert som farlige i henhold til artikkel 5, 6 og 7

 1. Stoffblandinger som selges til allmennheten

 1.1. Etiketten på emballasje som inneholder slike stoffblandinger, skal i tillegg til de bestemte sikkerhetssetningene 
også merkes med relevante sikkerhetssetninger S1, S2, S45 eller S46 etter kriteriene fastsatt i vedlegg VI til 
direktiv 67/548/EØF.

 1.2. Når slike stoffblandinger klassifiseres som meget giftige (T+), giftige (T) eller etsende (C), og det er fysisk 
umulig å gi slike opplysninger på selve emballasjen, må emballasjen som inneholder slike stoffblandinger, 
vedlegges en detaljert og lett forståelig bruksanvisning som om nødvendig omfatter opplysninger om 
destruering av tom emballasje.

 2. Stoffblandinger beregnet på bruk ved sprøyting

  Etiketten på emballasje som inneholder slike stoffblandinger, skal inneholde sikkerhetssetning S23 sammen 
med sikkerhetssetning S38 eller S51, etter brukskriteriene fastsatt i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

 3. Stoffblandinger som inneholder et stoff som berøres av setning R33: «Kan lagres i kroppen ved gjentatt 
bruk»

  Dersom en stoffblanding inneholder minst ett stoff som er tildelt setning R33, skal stoffblandingens 
etikett inneholde denne setningen slik den er angitt i vedlegg III til direktiv 67/548/EØF, når dette stoffets 
konsentrasjon i stoffblandingen er lik eller høyere enn 1 %, med mindre det er fastsatt andre verdier i 
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

 4. Stoffblandinger som inneholder et stoff som er tildelt setning R64: «Farlig for barn som får morsmelk»

  Dersom en stoffblanding inneholder minst ett stoff som er tildelt setning R64, skal stoffblandingens 
etikett inneholde denne setningen slik den er angitt i vedlegg III til direktiv 67/548/EØF, når dette stoffets 
konsentrasjon i stoffblandingen er lik eller høyere enn 1 %, med mindre det er fastsatt andre verdier i 
vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

B. Særlige bestemmelser for stoffblandinger uavhengig av deres klassifisering i henhold til artikkel 5, 6 og 7

 1. Stoffblandinger som inneholder bly

 1.1. Maling og lakk

Etiketten på emballasjen til maling og lakk som har et samlet blyinnhold, fastsatt i samsvar med ISO-
standard 6503/1984, som overstiger 0,15 % (uttrykt i metallvekt) av stoffblandingens totalvekt, skal 
inneholde følgende:

«Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn kan tygge eller suge på.»

For emballasje der innholdet er mindre enn 125 ml, skal følgende angis:

«Advarsel! Inneholder bly.»
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 2. Stoffblandinger som inneholder cyanoakrylater

 2.1. L i m

Den indre emballasjen til lim som er basert på cyanoakrylater, skal inneholde følgende:

«Cyanoakrylat.

Fare.

Limer hud og øyne på sekunder.

Oppbevares utilgjengelig for barn.»

Nødvendige sikkerhetssetninger skal følge emballasjen.

 3. Stoffblandinger som inneholder isocyanater

Etiketten på emballasjen til stoffblandinger som inneholder isocyanater (monomerer, oligomerer, prepolymerer 
osv., eller blandinger av disse), skal inneholde følgende:

«Inneholder isocyanater.

Se informasjon fra produsenten.»

 4. Stoffblandinger som inneholder epoksybestanddeler med en gjennomsnittlig molekylvekt på ≤ 700

Etiketten på emballasjen til stoffblandinger som inneholder epoksybestanddeler med en gjennomsnittlig 
molekylvekt på ≤ 700, skal inneholde følgende:

«Inneholder epoksybestanddeler.

Se informasjon fra produsenten.»

 5. Stoffblandinger som inneholder aktivt klor, og som selges til allmennheten

Emballasjen til stoffblandinger som inneholder mer enn 1 % aktivt klor, skal inneholde følgende:

«Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).»

 6. Stoffblandinger som inneholder kadmium (legeringer), og som er beregnet på bruk ved lodding og sveising

Emballasjen til ovennevnte stoffblandinger skal, på en måte som er lett leselig og ikke kan slettes, være 
merket med følgende opplysninger:

«Advarsel! Inneholder kadmium.

Farlig røyk utvikles under bruk.

Se informasjon fra produsenten.

Følg sikkerhetsinstruksene.»

 7. Stoffblandinger i aerosolform

Uten at bestemmelsene i dette direktiv berøres, omfattes stoffblandinger i aerosolform også av 
merkingsbestemmelsene etter nr. 2.2 og 2.3 i vedlegget til direktiv 75/324/EØF, sist endret ved direktiv 
94/1/EF.
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 8. Stoffblandinger som inneholder stoffer som ennå ikke er fullstendig utprøvd

Dersom en stoffblanding inneholder minst ett stoff som i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i direktiv 67/548/
EØF inneholder ordlyden «Advarsel: stoffet er ennå ikke fullstendig utprøvd», skal stoffblandingens etikett 
inneholde ordlyden «Advarsel: Denne stoffblandingen inneholder et stoff som ennå ikke er fullstendig 
utprøvd» dersom stoffet finnes i en konsentrasjon på ≥ 1 %.

 9. Stoffblandinger som ikke er klassifisert som sensibiliserende, men som inneholder minst ett sensibiliserende 
stoff

Emballasjen til stoffblandinger som inneholder minst ett stoff som er klassifisert som sensibiliserende, og 
som er til stede i en konsentrasjon på minst 0,1 %, eller i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn den 
som er angitt i en særlige merknad for stoffet i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, skal inneholde følgende 
ordlyd:

«Inneholder [navn på sensibiliserende stoff]. Kan utløse en allergisk reaksjon.»

 10. Flytende stoffblandinger som inneholder halogenerte hydrokarboner

For flytende stoffblandinger som ikke har noe flammepunkt, eller som har et flammepunkt høyere enn 55 °C, 
og som inneholder et halogenert hydrokarbon og mer enn 5 % brannfarlige eller meget brannfarlige stoffer, 
skal emballasjen inneholde en av følgende ordlyder:

«Brannfarlig ved bruk» eller «Meget brannfarlig ved bruk»

C. Særlige bestemmelser for stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige i henhold til artikkel 5, 6 og 7, 
men som inneholder minst ett farlig stoff

 1. Stoffblandinger som ikke er beregnet på allmennheten

Etiketten på emballasjen til stoffblandingene nevnt i artikkel 14 nr. 2.1 bokstav b) skal inneholde følgende 
ordlyd:

«Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning for yrkesbrukere.»
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VEDLEGG VI

SØKNAD OM FORTROLIG BEHANDLING AV ET STOFFS KJEMISKE IDENTITET

DEL A

Opplysninger som skal gis i en søknad om fortrolighet

Innledning

A. Artikkel 15 angir de vilkår som den som er ansvarlig for markedsføringen, kan påberope seg for fortrolig 
behandling.

B. For å unngå flere søknader om fortrolighet for samme stoff brukt i forskjellige stoffblandinger, er det tilstrekkelig 
med én søknad om fortrolighet dersom et visst antall stoffblandinger har

 — samme farlige bestanddeler i samme konsentrasjonsområde,

 — samme klassifisering og merking,

 — samme bruksformål.

Én og samme erstatningsbetegnelse må benyttes til å maskere det samme stoffets identitet i de berørte 
stoffblandingene. Videre må søknaden om fortrolig behandling inneholde alle opplysninger angitt i søknaden 
nedenfor, herunder hver stoffblandings navn eller handelsnavn.

C. Erstatningsbetegnelsen som brukes på etiketten, må være den samme som den som er angitt i nr. 2, «Sammensetning/
opplysninger om bestanddeler» i vedlegget til direktiv 91/155/EØF, sist endret ved direktiv 93/112/EØF.

 Dette innebærer at erstatningsbetegnelsen som brukes, skal inneholde tilstrekkelige opplysninger om stoffet til å 
sikre risikofri håndtering.

D. Ved inngivelse av en søknad om bruk av erstatningsbetegnelse må den som er ansvarlig for markedsføringen, ta 
hensyn til behovet for å gi tilstrekkelige opplysninger til at det kan treffes helsemessige og sikkerhetsmessige 
forholdsregler på arbeidsplassen, og til å sikre at risikoen ved håndtering av stoffblandingen blir minst mulig.

Søknad om fortrolig behandling

I samsvar med artikkel 15 skal en søknad om fortrolig behandling inneholde følgende opplysninger:

 1. Navn og full adresse (herunder telefonnummer) til den person i Fellesskapet som er ansvarlig for markedsføringen 
(produsent, importør eller distributør)

 2. Nøyaktig identifikasjon av stoffet/stoffene som det søkes om fortrolig behandling for, og erstatningsbetegnelsen.

CAS-nummer EINECS-nummer

Kjemisk navn etter internasjonal 
nomenklatur og klassifisering (vedlegg I til 
rådsdirektiv 67/548/EØF eller midlertidig 

klassifisering)

Erstatningsbetegnelse

a)

b)

c)

NB: For midlertidig klassifiserte stoffer vedlegges opplysninger (bibliografiske henvisninger) som dokumenterer at den 
midlertidige klassifiseringen tar hensyn til alle tilgjengelige relevante data om stoffets egenskaper.
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 3. Begrunnelse for fortrolighet (plausible grunner).

 4. Handelsnavn eller betegnelse(r) for stoffblandingen/-blandingene.

 5. Er dette/disse handelsnavnet/-navnene og betegnelsen(e) like i hele Fellesskapet?

 JA  NEI 

Ved negativt svar angis handelsnavn eller betegnelse(r) brukt i de øvrige medlemsstatene:

Østerrike:

Belgia:

Danmark:

Tyskland:

Hellas:

Finland:

Frankrike:

Spania:

Sverige:

Irland:

Italia:

Luxembourg:

Nederland:

Portugal:

Det forente kongerike:

 6. Stoffblandingens/-blandingenes sammensetning som definert i nr. 2 i vedlegget til direktiv 91/155/EØF, sist endret 
ved direktiv 93/112/EØF.

 7. Stoffblandingens/-blandingenes klassifisering i henhold til artikkel 6 i dette direktiv.

 8. Stoffblandingens/-blandingenes merking i henhold til artikkel 10 i dette direktiv.

 9. Påtenkt bruk av stoffblandingen/-blandingene.

 10. Sikkerhetsdatablad(er) i samsvar med direktiv 91/155/EØF, sist endret ved direktiv 93/112/EØF.

 

DEL B

Veiledning med ordliste for tildeling av erstatningsbetegnelser (generiske navn)

1. Innledning

Denne veiledningen bygger på framgangsmåten for klassifisering av farlige stoffer (inndeling av stoffer i 
grupper) i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

Erstatningsbetegnelser for dem som finnes i denne veiledningen, kan brukes. Navnene som velges, skal imidlertid 
i alle tilfeller gi tilstrekkelige opplysninger til å sikre at stoffblandingen kan håndteres uten risiko, og at det kan 
treffes helsemessige og sikkerhetsmessige forholdsregler på arbeidsplassen

Gruppene defineres som følger:

 — uorganiske eller organiske stoffer som har felles kjemisk grunnstoff som mest karakteristiske egenskap. 
Gruppenavnet utledes av navnet på det kjemiske grunnstoffet. Disse gruppene er i vedlegg I nummerert etter 
atomnummeret til det kjemiske grunnstoffet (001-103).
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 — organiske stoffer som har felles kjemisk funksjonell gruppe som mest karakteristiske egenskap.

Gruppenavnet utledes av navnet på den funksjonelle gruppen.

Disse gruppene er oppført med nummer i vedlegg I (601-650).

I enkelte tilfeller er det tilføyd undergrupper med stoffer som har særlige egenskaper felles.

2. Fastsettelse av generisk navn

Alminnelige prinsipper

Det generiske navnet fastsettes vanligvis i følgende totrinns-prosess:

 i) Det fastslås hvilke funksjonelle grupper og kjemiske grunnstoffer som er til stede i molekylet.

 ii) De viktigste funksjonelle grupper og kjemiske grunnstoffer som skal tas i betraktning, utpekes.

De utpekte funksjonelle gruppene og kjemiske grunnstoffer som skal tas i betraktning, er navnene på gruppene 
og undergruppene oppført i nr. 3 under, som imidlertid ikke er uttømmende.

3. Inndeling av stoffer i grupper og undergrupper

Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

001 Hydrogenforbindelser

Hydrider

002 Heliumforbindelser

003 Litiumforbindelser

004 Berylliumforbindelser

005 Borforbindelser

Boraner
Borater

006 Karbonforbindelser

Karbamater
Uorganiske karbonforbindelser
Salter av hydrogencyanid
Urea og derivater

007 Nitrogenforbindelser

Kvaternære ammoniumforbindelser
Sure nitrogenforbindelser
Nitrater
Nitritter

008 Oksygenforbindelser

009 Fluorforbindelser

Uorganiske fluorforbindelser
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

010 Neonforbindelser

011 Natriumforbindelser

012 Magnesiumforbindelser

013 Aluminiumforbindelser
Organiske aluminiumderivater

014 Silisiumforbindelser
Silikoner
Silikater

015 Fosforforbindelser
Sure fosforforbindelser
Fosfoniumforbindelser
Fosforestre
Fosfater
Fosfitter
Fosforamider og derivater

016 Svovelforbindelser
Sure svovelforbindelser
Merkaptaner
Sulfater
Sulfitter

017 Klorforbindelser
Klorater
Perklorater

018 Argonforbindelser

019 Kaliumforbindelser

020 Kalsiumforbindelser

021 Scandiumforbindelser

022 Titanforbindelser

023 Vanadiumforbindelser

024 Kromforbindelser
Krom(VI)-forbindelser (kromater)

025 Manganforbindelser
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

026 Jernforbindelser

027 Koboltforbindelser

028 Nikkelforbindelser

029 Kopperforbindelser

030 Sinkforbindelser
Organiske sinkderivater

031 Galliumforbindelser

032 Germaniumforbindelser

033 Arsenforbindelser

034 Selenforbindelser

035 Bromforbindelser

036 Kryptonforbindelser

037 Rubidiumforbindelser

038 Strontiumforbindelser

039 Yttriumforbindelser

040 Zirkoniumforbindelser

041 Niobforbindelser

042 Molybdenforbindelser

043 Technetiumforbindelser

044 Rutheniumforbindelser

045 Rhodiumforbindelser

046 Palladiumforbindelser

047 Sølvforbindelser
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

048 Kadmiumforbindelser

049 Indiumforbindelser

050 Tinnforbindelser

Organiske tinnderivater

051 Antimonforbindelser

052 Tellurforbindelser

053 Jodforbindelser

054 Xenonforbindelser

055 Cesiumforbindelse

056 Bariumforbindelser

057 Lantanforbindelser

058 Ceriumforbindelser

059 Praseodymforbindelser

060 Neodymforbindelser

061 Promethiumforbindelser

062 Samariumforbindelser

063 Europiumforbindelser

064 Gadoliniumforbindelser

065 Terbiumforbindelser

066 Dysprosiumforbindelser

067 Holmiumforbindelser

068 Erbiumforbindelser
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

069 Thuliumforbindelser

070 Ytterbiumforbindelser

071 Lutetiumforbindelser

072 Hafniumforbindelser

073 Tantalforbindelser

074 Wolframforbindelser

075 Rheniumforbindelser

076 Osmiumforbindelser

077 Iridiumforbindelser

078 Platinaforbindelser

079 Gullforbindelser

080 Kvikksølvforbindelser
Organiske kvikksølvderivater

081 Thalliumforbindelser

082 Blyforbindelser
Organiske blyderivater

083 Vismutforbindelser

084 Poloniumforbindelser

085 Astatforbindelser

086 Radonforbindelser

087 Franciumforbindelser

088 Radiumforbindelser

089 Actiniumforbindelser
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

090 Thoriumforbindelser

091 Protactiniumforbindelser

092 Uranforbindelser

093 Neptuniumforbindelser

094 Plutoniumforbindelser

095 Americumforbindelser

096 Curiumforbindelser

097 Berkeliumforbindelser

098 Californiumforbindelser

099 Einsteiniumforbindelser

100 Fermiumforbindelser

101 Mendeleviumforbindelser

102 Nobeliumforbindelser

103 Lawrenciumforbindelser

601 Hydrokarboner
Alifatiske hydrokarboner
Aromatiske hydrokarboner
Alisykliske hydrokarboner
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

602 Halogenerte hydrokarboner(*)
Halogenerte alifatiske hydrokarboner(*)
Halogenerte aromatiske hydrokarboner(*)
Halogenerte alisykliske hydrokarboner(*)

_______________

(*)  Den aktuelle halogengruppe angis.

603 Alkoholer og derivater
Alifatiske alkoholer
Aromatiske alkoholer
Alisykliske alkoholer
Alkanolaminer
Epoksyderivater
Etere
Glykoletere
Glykoler og polyoler
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

604 Fenoler og derivater
Halogenerte fenolderivater(*)

_______________

(*)  Den aktuelle halogengruppe angis.

605 Aldehyder og derivater
Alifatiske aldehyder
Aromatiske aldehyder
Alisykliske aldehyder
Alifatiske acetaler
Aromatiske acetaler
Alisykliske acetaler

606 Ketoner og derivater
Alifatiske ketoner
Aromatiske ketoner(*)
Alisykliske ketoner

_______________

(*)  Herunder kinoner

607 Organiske syrer og derivater
Alifatiske syrer
Halogenerte alifatiske syrer(*)
Aromatiske syrer
Halogenerte aromatiske syrer(*)
Alisykliske syrer
Halogenerte alisykliske syrer(*)
Alifatiske syreanhydrider
Halogenerte alifatiske syreanhydrider(*)
Aromatiske syreanhydrider
Halogenerte aromatiske syreanhydrider(*)
Alisykliske syreanhydrider
Halogenerte alisykliske syreanhydrider(*)
Salter av alifatiske syrer
Salter av halogenerte alifatiske syrer(*)
Salter av aromatiske syrer
Salter av halogenerte aromatiske syrer(*)
Salter av alisykliske syrer
Salter av halogenerte alisykliske syrer(*)
Estere av alifatiske syrer
Estere av halogenerte alifatiske syrer(*)
Estere av aromatiske syrer
Estere av halogenerte aromatiske syrer(*)
Estere av alisykliske syrer
Estere av halogenerte alisykliske syrer(*)
Estere av glykoleter
Akrylater
Metakrylater
Laktoner
Acylhalogendier

_______________

(*) Den aktuelle halogengruppe angis.

608 Nitriler og derivater

609 Nitroforbindelser

610 Klornitrerte forbindelser
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Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

611 Azoksy- og azoforbindelser

612

Aminer og derivater

Alifatiske aminer og derivater
Alisykliske aminer og derivater
Aromatiske aminer og derivater
Anilin og derivater
Benzidin og derivater

613

Heterosykliske baser og derivater

Benzimidazol og derivater
Imidazol og derivater
Pyretrinoider
Kinolin og derivater
Triazin og derivater
Triazol og derivater

614 Glykosider og alkaloider

Alkaloider og derivater
Glykosider og derivater

615 Cyanater og isocyanater

Cyanater
Isocyanater

616 Amider og derivater

Acetamid og derivater
Anilider

617 Organiske peroksider

647 Enzymer

648 Komplekse kullderivater

Syreekstrakt
Alkalisk ekstrakt
Antracenolje
Antracenolje, ekstraksjonsrester
Antracenoljefraksjon
Karbololje
Karbololje, ekstraksjonsrester
Tjærebaser, flytende løsemiddelekstraksjon
Tjærebaser, flytende ekstraksjonsløsemiddel
Jordolje
Kulltjære
Kulltjæreekstrakt
Faste kulltjærerester
Koks (steinkulltjære), lavtemperatur, høytemperaturbek
Koks (steinkulltjære), høytemperaturbek
Koks (steinkulltjære), kullblandet, med høytemperaturbek
Råbenzol
Råfenoler
Råtjærebaser
Destillatbaser
Destillatfenoler
Destillater
Destillater (kull), flytende løsemiddelekstraksjon, primære
Destillater (kull), løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket
Destillater (kull), løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket hydrogenert 
mellomfraksjon



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/1126 23.11.2006

Gruppenummer i 
henhold til vedlegg I 

til direktiv  
67/548/EØF

Gruppe

Undergruppe

648
(forts.)

Destillater (kull), løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket mellomfraksjon
Ekstraksjonsrester (kull), lavtemperaturs alkalisk steinkulltjære
Friskolje
Brennstoffer, diesel, kullløsemiddelekstraksjon, hydrokrakket, hydrogenert
Bensin, kullløsemiddelekstraksjon, hydrokrakket nafta
Varmebehandlingsprodukter
Tunge antracenoljer
Redestillat av tunge antracenoljer
Lett olje
Lett olje, ekstraksjonsrester, høyt kokepunkt
Lett olje, ekstraksjonsrester, middels kokepunkt
Lett olje, ekstraksjonsrester, lavt kokepunkt
Lett oljeredestillat, høyt kokepunkt
Lett oljeredestillat, middels kokepunkt
Lett oljeredestillat, lavt kokepunkt
Metylnaftalenolje
Metylnaftalenolje, ekstraksjonsrester
Nafta (kull), løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket
Naftalenolje
Naftalenolje, ekstraksjonsrester
Naftalenolje, redestillat
Bek
Bek, redestillat
Bekrester
Bekrester, varmebehandlet 
Bekrester, oksidert
Pyrolyseprodukter
Redestillater
Rester (kull), flytende løsemiddelekstraksjoner
Brunkulltjære
Brunkulltjære, lav temperatur
Tjæreolje, høyt kokepunkt
Tjæreolje, middels kokepunkt
Vaskeolje
Vaskeolje, ekstrasjonsrester
Vaskeolje, redestillat

649 Komplekse oljederivater

Råolje
Petroleumsgass
Nafta, lavt kokepunkt
Modifisert nafta, lavt kokepunkt
Katalytisk krakket nafta, lavt kokepunkt
Katalytisk reformert nafta, lavt kokepunkt
Termisk krakket nafta, lavt kokepunkt
Hydrogenert nafta, lavt kokepunkt
Uspesifisert nafta, lavt kokepunkt
Ubehandlet parafin
Krakket gassolje
Uspesifisert gassolje
Tung fyringsolje
Smørefett
Uraffinert eller lett raffinert baseolje
Uspesifisert baseolje
Aromatisk ekstrakt av destillat
Aromatisk ekstrakt av destillat (behandlet)
Bunnolje
Parafinslam
Petrolatum

650 Diverse stoffer

Denne gruppen brukes ikke. I stedet brukes gruppene eller undergruppene 
ovenfor.
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4. Praktisk anvendelse

 Når det er konstatert om stoffet tilhører én eller flere av gruppene eller undergruppene på listen, kan det generiske 
navnet fastsettes som følger:

4.1. Dersom navnet på en gruppe eller undergruppe er tilstrekkelig til å karakterisere de kjemiske grunnstoffene eller 
viktige funksjonelle gruppene, velges det navnet som generisk navn.

 Eksempler:

 — 1,4-dihydroksybenzen
gruppe 604: fenoler og derivater
generisk navn: fenolderivater

 — butanol
gruppe 603: alkoholer og derivater
undergruppe: alifatiske alkoholer
generisk navn: alifatisk alkohol

 — 2-isopropoksyetanol
gruppe 603: alkoholer og derivater
undergruppe: glykoletere
generisk navn: glykoleter

 — metakrylat
gruppe 607: organiske syrer og derivater
undergruppe: akrylater
generisk navn: akrylat

4.2. Dersom navnet på en gruppe eller undergruppe ikke er tilstrekkelig til å karakterisere de kjemiske grunnstoffene 
eller viktige funksjonelle gruppene, er det generiske navnet en kombinasjon av de forskjellige gruppe- eller 
undergruppenavn.

 Eksempler:

 — klorbenzen
gruppe 602: halogenerte hydrokarboner
undergruppe: halogenerte aromatiske hydrokarboner
gruppe 017: klorforbindelser
generisk navn: klorert aromatisk hydrokarbon

 — 2,3,6-triklorfenyleddiksyre
gruppe 607: organiske syrer
undergruppe: halogenerte aromatiske syrer
gruppe 017: klorforbindelser
generisk navn: klorert aromatisk syre

 — 1-klor-1-nitropropan
gruppe 610: klornitrerte forbindelser
gruppe 601: hydrokarboner
undergruppe: alifatiske hydrokarboner
generisk navn: klornitrert alifatisk hydrokarbon

 — tetrapropylditiopyrofosfat
gruppe 015: fosforforbindelser
undergruppe: fosforestre
gruppe 016: svovelforbindelser
generisk navn: tiofosforester

NB: For visse grunnstoffer, særlig metaller, kan navnet på gruppen eller undergruppen suppleres med «organisk» 
eller «uorganisk»

Eksempler:

 — dikvikksølvklorid
gruppe 080: kvikksølvforbindelser
generisk navn: uorganisk kvikksølvforbindelse
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 — bariumacetat
gruppe 056: bariumforbindelse
generisk navn: organisk bariumforbindelse

 — etylnitritt
gruppe 007: nitrogenforbindelser
undergruppe: nitritter
generisk navn: organisk nitritt

 — natriumhydrosulfitt
gruppe 016: svovelforbindelser
generisk navn: uorganisk svovelforbindelse

(De nevnte eksemplene er hentet fra vedlegg I til direktiv 67/548/EØF (19. tilpasning), og kan tenkes å bli 
gjenstand for en søknad om fortrolighet.)



23.11.2006 Nr. 58/1129EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG VII

STOFFBLANDINGER SOM OMFATTES AV ARTIKKEL 12 NR. 2

Stoffblandinger som angitt i nr. 9.3 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.
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VEDLEGG VIII

DEL A

Direktiver opphevet etter artikkel 21

— Direktiv 78/631/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om klassifisering, emballering og merking av 
farlige preparater (plantevernmidler).

— Direktiv 88/379/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og 
merking av farlige preparater og dets tilpasninger til den tekniske utvikling:

— direktiv 89/178/EØF,

— direktiv 90/492/EØF,

— direktiv 93/18/EØF,

— direktiv 96/65/EF.

— Direktiv 90/35/EØF om fastsettelse, i henhold til artikkel 6 i direktiv 88/379/EØF, av de kategorier av preparater 
som må ha emballasje utstyrt med barnesikrede lukkeinnretninger og/eller følbare advarselsmerker.

— Direktiv 91/442/EØF om farlige preparater med emballasje som må være utstyrt med barnesikrede 
lukkeinnretninger.

DEL B

Frister for innarbeiding og gjennomføring etter artikkel 22

Direktiv Frist for innarbeiding Frist for gjennomføring

78/631/EØF
(EFT L 206 av 29.7.1978, s. 13)

1. januar 1981 1. januar 1981

88/379/EØF
(EFT L 187 av 16.7.1988, s. 14)

7. juni 1991 7. juni 1991

89/178/EØF
(EFT L 64 av 8.3.1989, s. 18)

1. desember 1990 1. juni 1991

90/492/EØF
(EFT L 275 av 5.10.1990, s. 35)

1. juni 1991 8. juni 1991

93/18/EØF
(EFT L 104 av 29.4.1993, s. 46)

1. juli 1994 1. juli 1994

90/35/EØF
(EFT L 19 av 24.1.1990, s. 14)

1. august 1992 1. november 1992

91/442/EØF
(EFT L 238 av 27.8.1991, s. 25)

1. august 1992 1. november 1992

96/65/EF
(EFT L 265 av 18.10.1996, s. 15)

31. mai 1998 31. mai 1998
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DEL C

Særlige bestemmelser for Østerrike, Finland og Sverige om anvendelsen av følgende direktiver i henhold til 
artikkel 21

1. Østerrike, Finland og Sverige skal ikke innarbeide eller anvende rådsdirektiv 78/631/EØF av 26. juni 1978 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater 
(plantevernmidler), sist endret ved rådsdirektiv 92/32/EØF av 30. april 1992.

2. Østerrike skal anvende rådsdirektiv 88/379/EØF av 7. juni 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater, sist endret ved direktiv 96/65/EF av 
11. oktober 1996, på følgende vilkår:

 Følgende bestemmelser i direktiv 88/379/EØF får ikke anvendelse for Østerrike:

 a) artikkel 13 sammenholdt med artikkel 3 og 7 med hensyn til stoffblandinger som inneholder stoffene oppført 
i tillegg I,

 b) artikkel 13 sammenholdt med artikkel 7 med hensyn til merking som overholder de østerrikske bestemmelser 
om

 — sikkerhetssetninger for disponering,

 — piktogram for disponering til to år etter dette direktivs ikrafttredelse,

 — sikkerhetssetninger for begrensningstiltak i tilfelle ulykker,

 c) artikkel 13 sammenholdt med artikkel 7 nr. 1 bokstav c) med hensyn til kjemiske navn på farlige stoffer i 
farlige stoffblandinger, fram til to år etter dette direktivs ikrafttredelse.

3. Sverige skal anvende rådsdirektiv 88/379/EØF av 7. juni 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater, sist endret ved direktiv 96/65/EF av 11. 
oktober 1996, på følgende vilkår:

Følgende bestemmelser i direktiv 88/379/EØF får ikke anvendelse for Sverige:

 a) artikkel 13 sammenholdt med artikkel 3 og 7 med hensyn til stoffblandinger

 — som inneholder stoffene oppført i tillegg 2,

 — som inneholder stoffer med nevrotoksiske virkninger og avfettingsvirkninger for huden, som ikke 
omfattes av klassifiseringskriteriene i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF og risikosetningene i vedlegg 
III til direktiv 67/548/EØF,

 — som inneholder stoffer med akutte giftvirkninger som ikke omfattes av klassifiseringskriteriene i vedlegg 
VI til direktiv 67/548/EØF og risikosetningene i vedlegg III til direktiv 67/548/EØF, til to år etter dette 
direktivs ikrafttredelse,

 — som ikke er klassifisert som farlige i henhold til kriteriene i direktiv 88/379/EØF (anses som «måttligt 
skadliga», altså middels skadelige, i Sverige).

 b) artikkel 13 sammenholdt med artikkel 3 og 7 med hensyn til

 — kriteriene for klassifisering og merking av stoffblandinger som inneholder kreftframkallende stoffer 
klassifisert etter kriteriene i nr. 4.2.1 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF,

 — merking av stoffblandinger som er klassifisert som kreftframkallende i kategori 3 og er tildelt en spesiell 
R-setning i stedet for R40.
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Tillegg 1

Stoffer nevnt i vedlegg VIII del C nr. 2 (Østerrike)

Stoffnavn
Indeksnummer i vedlegg I til  

direktiv 67/548/EØF

Linuron 006-021-00-1

Triklorsilan 014-001-00-9

Fosfortriklorid 015-007-00-4

Fosforpentaklorid 015-008-00-X

Fosforoksyklorid 015-009-00-5

Natriumpolysulfider 016-010-00-3

Disvoveldiklorid 016-012-00-4

Tionylklorid 016-015-00-0

Kalsiumhypokloritt 017-012-00-7

Kaliumhydroksid 019-002-00-8

2-dimetylaminoetanol 603-047-00-0

2-dietylaminoetanol 603-048-00-6

Dietanlamin 603-071-00-1

N-metyl-2-etanlamin 603-080-00-0

2-etylheksan-1,3-diol 603-087-00-9

Isoforon 606-012-00-8

6-metyl-1,3-ditiolo(4,5-b)kinoksalin-2-on 606-036-00-9

Eddiksyreanhydrid 607-008-00-9

Metylformat 607-014-00-1

Etylformat 607-015-00-7

Akrylsyre 607-061-00-8

Kloracetylklorid 607-080-00-1

Nitrofen 609-040-00-9

Kvintozen: pentaklornitrobenzol 609-043-00-5

Diklofluanid 616-006-00-7

Kumenhydroperoksid 617-002-00-8

Monokrotofos 015-072-00-9

Edifenfos 015-121-00-4

Triazofos 015-140-00-8

Metanol 603-001-00-X

Trifenmorf: 4-tritylmorfolin 613-052-00-X

Diuron 006-015-00-9

Fenbutaninoksid 050-017-00-2

1-butanol, 2-butanol, isobutanol 603-004-00-6
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Tillegg 2

Stoffer nevnt i vedlegg VIII del C nr. 3 (Sverige)

Stoffnavn
Indeksnummer i vedlegg I til  

direktiv 67/548/EØF

Aceton 606-001-00-8

Butanon 606-002-00-3

Amylformat 607-018-00-3

Etylacetat 607-022-00-5

n-butylacetat 607-025-00-1

Sec-butylacetat 607-026-00-7

Tert-butylacetat 607-026-00-7

Isobutylacetat 607-026-00-7

Butylformat 607-017-00-8

Sykloheksan 601-017-00-1

1,4-dimetylsykloheksan 601-019-00-2

Dietyleter 603-022-00-4

Etylmetyleter 603-020-00-3

Amylacetat 607-130-00-2

Etyllaktat 607-129-00-7

Amylpropionat 607-131-00-8

2,4-dimetylpentan-3-on 606-028-00-5

Di-n-propyleter 603-045-00-X

Di-n-propylketon 606-027-00-X

Etylpropionat 607-028-00-8

Heptan 601-008-00-2

Heksan (isomerblanding med mindre enn 5 % n-heksan) 601-007-00-7

Isopropylacetat 607-024-00-6

Isopropylalkohol 603-003-00-0

4-metoksy-4-metylpentan-2-on 606-023-00-8

Metylacetat 607-021-00-X

Metylsykloheksan 601-018-00-7

5-metylheksan-2-on 606-026-00-4

Metyllaktat 607-092-00-7

4-metylpentan-2-on 606-004-00-4

Metylpropionat 607-027-00-2

Oktan 601-009-00-8

Pentan 601-006-00-1

Pentan-3-on 606-006-00-5

Propan-1-og lignende 603-003-00-0

Propylacetat 607-024-00-6

Propylformat 607-016-00-2

Propylpropionat 607-030-00-9
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Stoffnavn
Indeksnummer i vedlegg I til  

direktiv 67/548/EØF

Natriumbisulfitt = polysulfitt 016-010-00-3

Toluen-2,4-diisocyanat 615-006-00-4

Toluen-2,6-diisocyanat 615-006-00-4

Kadmiumfluorid 048-006-00-2

1,2-epoksy-3(tolyloksy)-propan 603-056-00-X

Difenylmetan-2,2’-diisocyanat 615-005-00-9

Difenylmetan-2,4’-diisocyanat 615-005-00-9

Difenylmetan-4,4’-diisocyanat 615-005-00-9

Hydrokinon 604-005-00-4

Hydroksypropylakrylat 607-108-00-2

Terpentin 650-002-00-6

Butylmetylketon (2-heksanon) 606-030-00-6

Heksan 601-007-00-7

Vanadiumpentoksid 023-001-00-8

Natriumnitrat

Sinkoksid
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VEDLEGG IX

SAMMENLIGNINGSTABELL

Dette direktiv 88/379/EØF

Artikkel 1

nr. 1

nr. 2

nr. 3

nr. 4

nr. 5

Artikkel 1

nr. 1

nr. 2

nr. 3

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 Artikkel 3 nr. 6

Artikkel 4 Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 4

Artikkel 5

nr. 1

nr. 1 tredje strekpunkt

nr. 2 og 3

nr. 4

Artikkel 3 nr. 2

nr. 2

nr. 2 tredje strekpunkt bokstav b)

Artikkel 6

nr. 1

nr. 2

nr. 3

nr. 4

nr. 5

Artikkel 3

nr. 3 bokstav a) og b)

nr. 3 fjerde ledd

nr. 4

nr. 5 første-tredje ledd

Artikkel 7

Artikkel 8

nr. 1

nr. 2

nr. 3

nr. 4

Artikkel 5

nr. 1

nr. 2

nr. 3

Artikkel 9

nr. 1

nr. 2

nr. 3

Artikkel 6

nr. 1 bokstav a)

nr. 1 bokstav b)

nr. 2 og nr. 3 annet ledd

Artikkel 10

nr. 1.1-1.2

nr. 2

nr. 2.3

nr. 2.4

nr. 2.5

Artikkel 7

nr. 1

nr. 1 bokstav c)

nr. 1 bokstav d)

nr. 4

Artikkel 11 Artikkel 8
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Dette direktiv 88/379/EØF

Artikkel 12 Artikkel 9

Artikkel 13

Artikkel 14 Artikkel 10

Artikkel 15 Artikkel 7

Artikkel 16 Artikkel 11

Artikkel 17 Artikkel 12

Artikkel 18 Artikkel 13

Artikkel 19 Artikkel 14

Artikkel 20 Artikkel 15

Artikkel 21

Artikkel 22 Artikkel 16

Artikkel 23 Artikkel 16 nr. 3

Artikkel 24 Artikkel 17

SAMMENLIGNINGSTABELL

Dette direktiv 88/379/EØF 90/35/EØF 91/442/EØF 93/18/EØF

Vedlegg I A Artikkel 3 nr. 2 annet ledd

Vedlegg I del B

Vedlegg II del A innledningen, 
nr. 1-3

Vedlegg I 
innledningen

Vedlegg II del A innledningen, nr. 4

Vedlegg II del A nr. 1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav a)

Vedlegg II del A nr. 1.1.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav a) i)

Vedlegg II del A nr. 1.1.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav a) ii)
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Dette direktiv 88/379/EØF 90/35/EØF 91/442/EØF 93/18/EØF

Vedlegg II del A nr. 1.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav a) iii)

Vedlegg II del A nr. 2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav b)

Vedlegg II del A nr. 2.1.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav b) i)

Vedlegg II del A nr. 2.1.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav b) ii)

Vedlegg II del A nr. 2.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav b) iii)

Vedlegg II del A nr. 2.3 Artikkel 3 nr. 5 bokstav b) iv)

Vedlegg II del A nr. 3 Artikkel 3 nr. 5 bokstav c)

Vedlegg II del A nr. 3.1.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav c) i)

Vedlegg II del A nr. 3.1.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav c) ii)

Vedlegg II del A nr. 3.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav c) iii)

Vedlegg II del A nr. 3.3 Artikkel 3 nr. 5 bokstav c) iv)

Vedlegg II del A nr. 4 Artikkel 3 nr. 5 bokstav d)

Vedlegg II del A nr. 4.1.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav d) i)

Vedlegg II del A nr. 4.1.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav d) ii)

Vedlegg II del A nr. 4.2.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav e) i)

Vedlegg II del A nr. 4.2.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav e) ii)

Vedlegg II del A nr. 5 Artikkel 3 nr. 5 bokstav f)

Vedlegg II del A nr. 5.1.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav f) i)

Vedlegg II del A nr. 5.1.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav f) ii)
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Dette direktiv 88/379/EØF 90/35/EØF 91/442/EØF 93/18/EØF

Vedlegg II del A nr. 5.2.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav h) i)

Vedlegg II del A nr. 5.2.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav h) ii)

Vedlegg II del A nr. 5.3.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav g) i)

Vedlegg II del A nr. 5.3.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav g) ii)

Vedlegg II del A nr. 5.4.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav i) i)

Vedlegg II del A nr. 5.4.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav i) ii)

Vedlegg II del A nr. 6

Vedlegg II del A nr. 6.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav g) iii)

Vedlegg II del A nr. 6.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav c) v)

Vedlegg II del A nr. 7.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav j) Vedlegg I nr. 6

Vedlegg II del A nr. 7.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav k)

Vedlegg II del A nr. 8.1 Artikkel 3 nr. 5 bokstav l) og 
m)

Vedlegg II del A nr. 8.2 Artikkel 3 nr. 5 bokstav n)
Artikkel 3 nr. 5 bokstav o) og 
p)

Vedlegg II del A nr. 9.1-9.4

Vedlegg II del B innledningen Vedlegg I, 
innledningen

Vedlegg II del B nr. 1 Vedlegg I nr. 1

Vedlegg II del B nr. 1.1 Vedlegg I nr. 1.1

Vedlegg II del B nr. 1.2 Vedlegg I nr. 1.2

Vedlegg II del B nr. 2 Vedlegg I nr. 2

Vedlegg II del B nr. 2.1 Vedlegg I nr. 2.1

Vedlegg II del B nr. 2.2 Vedlegg I nr. 2.2
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Dette direktiv 88/379/EØF 90/35/EØF 91/442/EØF 93/18/EØF

Vedlegg II del B nr. 3 Vedlegg I nr. 3

Vedlegg II del B nr. 3.1 Vedlegg I nr. 3.1

Vedlegg II del B nr. 3.2 Vedlegg I nr. 3.2

Vedlegg II del B nr. 4 Vedlegg I nr. 4

Vedlegg II del B nr. 4.1 Vedlegg I nr. 4.1

Vedlegg II del B nr. 4.2 Vedlegg I nr. 4.2

Vedlegg II del B nr. 5 Vedlegg I nr. 5

Vedlegg II del B nr. 5.1 Vedlegg I nr. 5.1

Vedlegg II del B nr. 5.2 Vedlegg I nr. 5.2

Vedlegg II del B nr. 6 Vedlegg I nr. 6

Vedlegg II del B nr. 6.1 Vedlegg I nr. 6.1

Vedlegg II del B nr. 6.2 Vedlegg I nr. 6.2

Vedlegg III del A

Vedlegg III del B

Vedlegg III del C

Vedlegg IV del B Artikkel 1 og 2

Vedlegg IV del A nr. 1 Artikkel 1 nr. 1

Vedlegg IV del A nr. 2 Artikkel 2, vedlegget 
bokstav a)

Vedlegg IV del A nr. 3 Artikkel 1, vedlegget 
bokstav b)

Vedlegg V del A nr. 1 Vedlegg II del A nr. 1

Vedlegg V del A nr. 2 Vedlegg II del A nr. 2

Vedlegg V del A nr. 3 Vedlegg II del A nr. 3

Vedlegg V del A nr. 4 Vedlegg II del A nr. 4

Vedlegg V del B nr. 1 Vedlegg II del B 1

Vedlegg V del B nr. 2 Vedlegg II del B nr. 2
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Dette direktiv 88/379/EØF 90/35/EØF 91/442/EØF 93/18/EØF

Vedlegg V del B nr. 3 Vedlegg II del B nr. 3

Vedlegg V del B nr. 4 Vedlegg II del B nr. 4

Vedlegg V del B nr. 5 Vedlegg II del B nr. 5

Vedlegg V del B nr. 6 Vedlegg II del B nr. 6

Vedlegg V del B nr. 7 Artikkel 3 nr. 2 tredje ledd 
bokstav b)

Vedlegg V del B nr. 8 Artikkel 3 nr. 5 fjerde ledd

Vedlegg V del C

Vedlegg VI

Vedlegg VII

Vedlegg VIII

Vedlegg IX
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KOMMISJONSDIREKTIV 2000/32/EF

av 19. mai 2000

om 26. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om 
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(*) (*)

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 stoffer1, sist endret ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/33/EF2, særlig artikkel 
28, og

ut fra følgende betraktninger:

 

(1) 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 viser at listen over farlige stoffer i 
nevnte vedlegg bør tilpasses. Enkelte deler av forordet og 
tabell A i vedlegg I må endres i visse språkversjoner.

(2) Vedlegg III til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste 
over setninger med angivelse av de spesielle risikoene 
som farlige stoffer og stoffblandinger innebærer. Vedlegg 
IV til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste over 
setninger som gir forholdsregler for farlige stoffer og 
stoffblandinger. Vedlegg IV til direktiv 67/548/EØF 
inneholder en veiledning til klassifiseringen og merkingen 
av farlige stoffer og stoffblandinger. Enkelte deler av 
vedlegg III, IV og VI må rettes i visse språkversjoner.

(3) Vedlegg V til direktiv 67/548/EØF fastsetter metoder 
for bestemmelse av stoffers og stoffblandingers fysisk-
kjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet. Det 
er nødvendig å tilpasse vedlegget til den tekniske 
utvikling.

(4) Vedlegg IX til direktiv 67/548/EØF inneholder 
bestemmelsene om barnesikrede lukkeinnretninger. 
Disse bestemmelsene bør tilpasses og ajourføres. Det er 
nødvendig å utvide virkeområdet for bruk av barnesikrede 
lukkeinnretninger.

(5) 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 stoffblandinger —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 67/548/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

 a) Merknad Q i vedlegg 1A til dette direktiv erstatter 
tilsvarende merknad i forordet.

 b) Radene i tabellen i vedlegg 1B til dette direktiv 
erstatter de tilsvarende radene i tabell A.

 c) Postene i vedlegg 1C til dette direktiv erstatter 
tilsvarende poster.

 d) Postene i vedlegg 1D til dette direktiv innsettes.

2. Risikosetningen i vedlegg 2 til dette direktiv erstatter den 
tilsvarende setningen i vedlegg III.

3. I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

 a) Sikkerhetssetningene i vedlegg 3A til dette direktiv 
erstatter de tilsvarende setningene i vedlegg IV.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 136 av 8.6.2000, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
43 av 26.8.2004, s. 25.

(*) Vedtatt etter 27. tilpasning.
(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 57.

2006/EØS/58/33
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 b) De kombinerte sikkerhetssetningene i vedlegg 3B 
til dette direktiv erstatter de tilsvarende setningene i 
vedlegg IV.

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

 a) Teksten i vedlegg 4A til dette direktiv erstatter kapittel 
B.10.

 b) Teksten i vedlegg 4B til dette direktiv erstatter kapittel 
B.11.

 c) Teksten i vedlegg 4C til dette direktiv erstatter kapittel 
B.12.

 d) Teksten i vedlegg 4D til dette direktiv erstatter kapittel 
B.13 og B.14.

 e) Teksten i vedlegg 4E til dette direktiv erstatter kapittel 
B.17.

 f) Teksten i vedlegg 4F til dette direktiv erstatter kapittel 
B.23. Tittelen til kapittel B.23 i den forklarende 
merknaden endres tilsvarende.

 g) Teksten i vedlegg 4G til dette direktiv innsettes.

5. Fjerde strekpunkt i den alminnelige innledningen til del C 
i vedlegg V utgår.

6. Teksten til vedlegg 5 til dette direktiv erstatter tilsvarende 
tekst i vedlegg VI.

7. Vedlegg IX endres i samsvar med vedlegg 6 til dette 
direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. juni 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 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom dette direktiv og de vedtatte 
nasjonale bestemmelser.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 2000.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG 1A

FORORORD TIL VEDLEGG I

Forklaring av merknader om identifikasjon, klassifisering og merking av stoffer

(Angår ikke ES versjon)

(Angår ikke DA versjon)

(Angår ikke DE versjon)

(Angår ikke EL versjon)

(Angår ikke EN versjon)

(Angår ikke FR versjon)

(Angår ikke IT versjon)

(Angår ikke NL versjon)

(Angår ikke PT versjon)

(Angår ikke FI versjon)
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VEDLEGG 4A

«B.10. MUTAGENITET — KROMOSOMFORSTYRRELSESFORSØK IN VITRO PÅ  
PATTEDYRCELLER

1.  METODE

Denne metoden er en tilpasning av OECDs retningslinje nr. 473, In vitro Mammalian Chromosome Aberration 
Test (1997).

1.1.  INNLEDNING

Formålet med kromosomforstyrrelsesforsøk in vitro er å kartlegge stoffer som forårsaker strukturelle 
kromosomforstyrrelser i dyrkede pattedyrceller (1) (2) (3). Strukturelle forstyrrelser kan være av to typer, 
kromosomtypen og kromatidtypen. De fleste kjemiske mutagener forårsaker forstyrrelser av kromatidtypen, 
men forstyrrelser av kromosomtypen forekommer også. En økning i polyploidi kan tyde på at et kjemisk 
stoff kan forårsake forstyrrelser i kromosomantallet. Denne metoden er imidlertid ikke utviklet for å 
måle antallsforstyrrelser og brukes vanligvis ikke for det formålet. Kromosommutasjoner og beslektede 
hendelser er årsak til mange genetiske sykdommer hos mennesker, og det foreligger betydelig bevis for at 
kromosommutasjoner og beslektede hendelser som forårsaker endringer i onkogener og tumorsuppressorgener 
i somatiske celler, spiller en rolle i induksjon av kreft hos mennesker og forsøksdyr.

Kromosomforstyrrelsesforsøket in vitro kan benytte kulturer av etablerte cellerekker, cellestammer eller 
primære cellekulturer. Cellene som brukes, velges ut på grunnlag av vekstevne i kultur, karyotypens stabilitet, 
kromosomantall, kromosommangfold og hyppigheten av spontane kromosomforstyrrelser.

Forsøk som utføres in vitro, krever i alminnelighet bruk av en eksogen kilde til metabolsk aktivering. Dette 
metabolske aktiveringssystemet kan ikke fullt ut etterligne in vivo-vilkårene hos pattedyr. Det bør absolutt 
unngås å innføre vilkår som kan føre til positive resultater som ikke gjenspeiler selve mutageniteten og kan 
oppstå som følge av endringer i pH, osmolalitet eller høye nivåer av cytotoksisitet (4) (5).

Dette forsøket brukes til å kartlegge mulige mutagener og kreftframkallende stoffer hos pattedyr. Selv om 
mange forbindelser som er positive i dette forsøket, er kreftframkallende for pattedyr, er det ingen fullstendig 
korrelasjon mellom dette forsøket og kreftframkallende egenskaper. Korrelasjon avhenger av kjemisk klasse, 
og det finnes stadig flere bevis for at det finnes kreftframkallende stoffer som ikke oppdages ved dette forsøket 
fordi de later til å virke gjennom andre mekanismer enn direkte skade på DNA.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.  DEFINISJONER

Forstyrrelser av kromatidtype: strukturell kromosomskade som uttrykkes som brudd på enkeltstående 
kromatider eller brudd på og sammenføyning av kromatider.

Forstyrrelser av kromosomtype: strukturell kromosomskade som uttrykkes som brudd på, eller brudd på og 
sammenføyning av, begge kromatider på samme sted.

Endofordobling: en prosess der kjernen, etter en S-periode med DNA-replikasjon, ikke går inn i mitose, men 
begynner en annen S-periode. Resultatet er kromosomer med 4, 8, 16, ... kromatider.

Gap: en akromatisk skade som er mindre enn bredden av ett kromatid, og med minimal forskyvning av 
kromatidene.

Mitotisk indeks: forholdet mellom celler i metafase dividert med det samlede antall celler observert i en 
populasjon med celler; en angivelse av graden av formering i denne populasjonen.

Antallsforstyrrelse: en endring i antall kromosomer fra det normale antallet som er karakteristisk for cellene 
som brukes.
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Polyploidi: et multiplum av det haploide kromosomantallet (n) som ikke er det diploide tallet (dvs. 3n, 4n, 
osv.).

Strukturell forstyrrelse: en endring i kromosomstrukturen som oppdages ved mikroskopundersøkelse av 
metafasestadiet i celledelingen, i form av delesjoner og fragmenter, intrachange og interchange.

1.3.  PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

  Cellekulturer eksponeres for forsøksstoffet både med og uten metabolsk aktivering. Etter å ha blitt eksponert 
for forsøksstoffet blir cellekulturene ved forhåndsfastsatte intervaller behandlet med et metafasehemmende 
stoff (f.eks. Colcemid® eller kolchicin), høstet og farget, og metafasecellene analyseres i mikroskop for 
forekomst av kromosomforstyrrelser.

1.4.  BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.  Forberedelser

1.4.1.1. Celler

  Forskjellige cellerekker, cellestammer eller primære cellekulturer, herunder menneskeceller, kan brukes (f.eks. 
fibroblaster fra kinesisk hamster, perifere blodlymfocytter fra menneske eller andre pattedyr).

1.4.1.2. Medier og dyrkingsvilkår

  Det bør brukes hensiktsmessige kulturmedier og inkubasjonsvilkår (dyrkingsbeholdere, CO2-konsentrasjon, 
temperatur og fuktighet) til vedlikehold av kulturene. Etablerte cellerekker og -stammer bør rutinemessig 
kontrolleres for stabilitet i det modale kromosomantallet og fravær av mykoplasmakontaminering. I 
tilfelle av kontaminering bør de ikke brukes. Den normale varigheten av cellesyklusen for cellerekken og 
dyrkingsvilkårene som brukes, bør være kjent.

1.4.1.3. Tilberedning av kulturer

  Etablerte cellerekker og -stammer: celler tas fra stamkulturer, sås i kulturmedium med en slik tetthet at 
kulturene ikke flyter sammen før høsting, og inkuberes ved 37 οC.

  Lymfocytter: fullblod behandlet med et antikoagulerende middel (f.eks. heparin) eller separerte lymfocytter 
tatt fra friske individer tilsettes kulturmediet som inneholder et mitogen (f.eks. fytohemagglutinin) og 
inkuberes ved 37 oC.

1.4.1.4. Metabolsk aktivering

  Cellene bør utsettes for forsøksstoffet både med og uten et hensiktsmessig metabolsk aktiveringssystem. 
Det vanligst brukte systemet er en kofaktorsupplert postmitokondrisk fraksjon (S9) som framstilles av lever 
fra gnagere behandlet med enzyminduserende stoff som Aroclor 1254 (6) (7) (8) (9) eller en blanding av 
fenobarbiton og β-naftoflavon (10) (11) (12).

  Den postmitokondriske fraksjonen brukes vanligvis i konsentrasjoner på fra 1 til 10 % v/v i det endelige 
kulturmediet. Valg av metabolsk aktiveringssystem kan avhenge av hvilken kjemikalieklasse forsøksstoffet 
tilhører. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke mer enn én konsentrasjon av den 
postmitokondriske fraksjonen.

  Flere utviklingstrekk, herunder genetisk konstruksjon av cellerekker som uttrykker spesifikke aktiverende 
enzymer, kan gi mulighet for endogen aktivering. Valg av cellerekkene som brukes, bør begrunnes 
vitenskapelig (f.eks. ved at cytokrom P450-isoenzymet er relevant for forsøksstoffets metabolisme).
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1.4.1.5. Forsøksstoff/preparat

  Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere og fortynnes 
eventuelt før behandling av cellene. Flytende forsøksstoffer kan tilsettes direkte i forsøkssystemet og/eller 
fortynnes før behandling. Det bør brukes nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser 
at stoffet er stabilt ved lagring.

1.4.2.  Forsøksvilkår

1.4.2.1. Løsemiddel/bærer

  Løsemiddelet/bæreren bør ikke mistenkes for å reagere kjemisk med forsøksstoffet og heller ikke påvirke 
cellenes overlevelse og S9-aktiviteten. Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som angir 
kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke en vandig løsning/bærer, dersom det er mulig. 
Ved undersøkelse av stoffer som er ustabile i vann, brukes organiske løsemidler som er frie for vann. Vann kan 
fjernes ved å tilsette et molekylgitter.

1.4.2.2. Eksponeringskonsentrasjoner

  Blant de kriterier som skal vurderes ved bestemmelse av den høyeste konsentrasjonen, er cytotoksisitet, 
løselighet i forsøkssystemet og endringer i pH eller osmolalitet.

  Cytotoksisitet måles med og uten metabolsk aktivering i hovedforsøket, med bruk av en hensiktsmessig 
angivelse av celleintegritet og -vekst, som grad av sammenflyt, antall levedyktige celler eller mitotisk indeks. 
Det kan være nyttig å bestemme cytotoksisitet og løselighet i et innledende forsøk.

  Det bør brukes minst tre analyserbare konsentrasjoner. Dersom det forekommer cytotoksisitet, bør disse 
konsentrasjonene dekke et område fra høyeste til lav eller ingen toksisitet, noe som vanligvis betyr at 
konsentrasjonene bør være atskilt med høyst en faktor mellom 2 og √10. På høstingstidspunktet bør den 
høyeste konsentrasjonen vise en signifikant reduksjon i grad av sammenflyt, celleantall eller mitotisk indeks  
(minst 50 %). Den mitotiske indeksen er bare et indirekte mål på cytotoksiske/cytostatiske effekter og 
avhenger av hvor lang tid som er gått etter behandlingen. Den mitotiske indeksen er likevel akseptabel for 
dyrking i ristekolber der andre toksisitetsmål kan være tungvinte eller praktisk ugjennomførbare. Opplysninger 
om cellesyklusens kinetikk, f.eks. gjennomsnittlig genereringstid (AGT), kan brukes som utfyllende 
opplysninger. AGT er imidlertid et overordnet gjennomsnitt som ikke alltid avslører forekomst av forsinkede 
delpopulasjoner, og selv små økninger i gjennomsnittlig genereringstid kan føre til en meget stor forsinkelse 
av tidspunktet for optimalt utbytte av forstyrrelser.

  Når det gjelder relativt ikke-cytotoksiske stoffer, bør den høyeste forsøkskonsentrasjonen være den som er 
lavest av 5 µl/ml, 5 mg/ml eller 0,01 M.

  For stoffer som er relativt uløselige og som ikke er toksiske i løselige konsentrasjoner, bør den høyeste dosen 
være en konsentrasjon over løselighetsgrensen i det endelige kulturmediet ved slutten av behandlingsperioden. 
I enkelte tilfeller (f.eks. når toksisitet forekommer bare ved konsentrasjoner høyere enn den laveste uløselige 
konsentrasjonen), anbefales det å teste ved mer enn én konsentrasjon med synlig utfelling. Det kan være nyttig 
å vurdere løseligheten ved begynnelsen og ved slutten av behandlingen, da løseligheten kan endre seg under 
eksponeringen i forsøkssystemet på grunn av forekomst av celler, S9-serum osv. Uløselighet kan observeres 
med det blotte øye. Bunnfallet må ikke påvirke bedømmelsen av resultatene.

1.4.2.3. Negative og positive kontrollprøver

  Samtidige positive og negative kontrollprøver (løsemiddel eller bærer), både med og uten metabolsk 
aktivering, bør tas med i hvert forsøk. Når det brukes metabolsk aktivering, bør det positive kontrollkjemikaliet 
være det som krever aktivering for å gi en mutagen respons.

  Positive kontrollprøver bør benytte et kjent klastogen ved eksponeringsnivåer som forventes å gi en 
reproduserbar og påviselig økning i forhold til bakgrunnsverdiene, som viser forsøkssystemets følsomhet.
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  Positive kontrollkonsentrasjoner bør velges slik at virkningene er klare, men ikke umiddelbart avslører de 
kodede objektglassenes identitet for personen som avleser dem. Blant positive kontrollstoffer er:

Metabolsk aktivering Stoff CAS-nr. Einecs-nr.

Fravær av eksogen metabolsk 
aktivering

Metylmetansulfonat 66-27-3 200-625-0

Etylmetansulfonat 62-50-0 200-536-7

Etylnitrosourea 759-73-9 212-072-2

Mitomycin C 50-07-7 200-008-6

4-nitrokinolin-N-oksid 56-57-5 200-281-1

Forekomst av eksogen metabolsk 
aktivering

Benzo[a]pyren 50-32-8 200-028-5

Syklofosfamid
Syklofosfamid monohydrat

50-18-0
6055-19-2

200-015-4

Det kan brukes andre hensiktsmessige kontrollstoffer. Bruk av kontrollstoffer som tilhører samme kjemiske 
klasse, bør vurderes dersom slike finnes.

Negative kontrollprøver, bestående av løsemiddel eller bærer alene i behandlingsmediet og behandlet på 
samme måte som behandlingskulturene, bør tas med for hvert høstingstidspunkt. I tillegg bør også ubehandlede 
kontrollprøver brukes, med mindre tidligere forsøk viser at det valgte løsemiddelet ikke har skadelige eller 
mutagene virkninger.

1.4.3. Framgangsmåte

1.4.3.1. Behandling med forsøksstoffet

Celler under formering behandles med forsøksstoffet med og uten tilstedeværelse av et metabolsk 
aktiveringssystem. Behandling av lymfocytter bør begynne ca. 48 timer etter stimulering med mitogen.

1.4.3.2. Dobbeltbestemmelse bør vanligvis brukes ved hver konsentrasjon, og anbefales sterkt for negative 
kontrollprøver (løsemiddel). Når tidligere forsøk viser at variasjonen mellom dobbeltbestemmelser er minimal 
(13) (14), kan det være akseptabelt å bruke enkeltbestemmelse ved hver konsentrasjon.

Gassformige stoffer eller flyktige stoffer bør testes med hensiktsmessige metoder, f.eks. i hermetisk lukkede 
dyrkingsbeholdere (15) (16).

1.4.3.3. Høsting av kulturer

I det første forsøket eksponeres cellene for forsøksstoffet, både med og uten metabolsk aktivering, i 3-6 timer. 
Det tas deretter prøver etter en tid som tilsvarer omtrent 1,5 normal cellesykluslengde etter begynnelsen av 
behandlingen (12). Dersom prøven viser seg å være negativ både med og uten aktivering, bør det gjøres 
et nytt forsøk uten aktivering, med kontinuerlig behandling til prøvetaking etter en periode som tilsvarer 
omtrent 1,5 ganger normal cellesykluslengde. Visse kjemiske stoffer kan oppdages lettere ved behandlings-
/prøvetakingstider på mer enn 1,5 sykluslengde. Negative resultater med metabolsk aktivering må bekreftes 
i hvert enkelt tilfelle. I tilfeller der det ikke anses nødvendig med bekreftelse av negative resultater, skal det 
gis en begrunnelse.
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1.4.3.4. Kromosompreparering

Cellekulturer behandles med Colcemid® eller kolchicin, vanligvis i 1-3 timer før høsting. Hver cellekultur 
høstes og behandles separat med henblikk på kromosompreparering. Kromosompreparering består av hypoton 
behandling av cellene, fiksering og farging.

1.4.3.5. Analyse

Alle objektglass, medregnet glassene fra positive og negative kontrollprøver, kodes uavhengig før 
mikroskopanalyse. Fordi fikseringsprosedyrene ofte fører til brudd i en del metafaseceller med tap av 
kromosomer, bør alle celler som undersøkes, inneholde et antall sentromerer tilsvarende kromosomantallet 
± 2 for alle celletyper. For hver konsentrasjon og hver kontrollprøve undersøkes minst 200 godt fordelte 
metafaser, eventuelt likt fordelt blant dobbeltprøver. Dette antallet kan reduseres når det observeres et høyt 
antall forstyrrelser.

Selv om hensikten med forsøket er å oppdage strukturelle kromosomforstyrrelser, er det viktig å registrere 
polyploidi og endofordobling når dette observeres.

2.  DATA

2.1.  BEHANDLING AV RESULTATER

Forsøksenheten er cellen, og derfor vurderes prosentandelen av celler med strukturell(e) kromosomforstyrrelse(r). 
Forskjellige typer strukturelle kromosomforstyrrelser bør oppføres med antall og hyppighet for forsøks- og 
kontrollkulturer. Gap registreres separat og rapporteres, men tas vanligvis ikke med i den samlede forstyrrel
seshyppigheten.

Samtidige målinger av cytotoksisitet for alle behandlede og negative kontrollkulturer i hovedforstyrrelsesfor
søket tas også med.

Dataene presenteres atskilt for hver kultur. I tillegg oppsummeres dataene i tabellform.

Det kreves ingen verifisering av et svar som er klart positivt. Tvetydige resultater bør derimot avklares ved 
ytterligere forsøk, helst med bruk av endrede forsøksvilkår. Behovet for å bekrefte negative resultater er drøftet 
i nr. 1.4.3.3. Ved oppfølgingsforsøk bør det vurderes å endre forsøksparametrene for å utvide spekteret av 
forsøksvilkår som evalueres. Blant parametrer som kan endres, er intervallet mellom konsentrasjonene og den 
metabolske aktiveringen.

2.2.  VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATER

Det finnes flere kriterier for å bestemme et positivt resultat, f.eks. en økning knyttet til konsentrasjonen 
eller en reproduserbar økning i antall celler med kromosomforstyrrelser. Det dreier seg først om å vurdere 
hvor biologisk relevante svarene er. Det kan brukes statistiske metoder som hjelpemiddel ved vurdering 
av forsøksresultatene (3) (13). Statistisk signifikans bør ikke være den eneste bestemmende faktoren for et 
positivt resultat.

En økning i antall polyploide celler kan tyde på at forsøksstoffet er i stand til å hemme mitotiske prosesser 
og føre til antallsforstyrrelser. En økning i antall celler med endofordoblede kromosomer kan tyde på at 
forsøksstoffet er i stand til å hemme forløpet av cellesyklusen (17) (18).

Et forsøksstoff som gir resultater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, betraktes som ikke-mutagent i dette 
forsøket.

Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller 
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli 
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.
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Positive resultater fra kromosomforstyrrelsesforsøk in vitro tyder på at forsøksstoffet forårsaker strukturelle 
kromosomforstyrrelser i dyrkede somatiske celler fra pattedyr. Negative resultater betyr at under forsøksvilkårene 
forårsaker forsøksstoffet ikke kromosomforstyrrelser i dyrkede somatiske celler fra pattedyr.

3.  RAPPORT

FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Løsemiddel/bærer:

— begrunnelse for valg av bærer,

— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.

Celler:

— celletype og -kilde,

— data om karyotypen og egnetheten til celletypen som er brukt,

— eventuelt fravær av mykoplasma,

— opplysninger om cellesyklusens lengde,

— blodgivernes kjønn, fullblod eller isolerte lymfocytter, mitogen som er brukt,

— eventuelt antall passasjer,

— eventuelle metoder for vedlikehold av cellekulturer,

— modalt kromosomantall.

Forsøksvilkår:

— det metafasehemmende stoffets identitet, dets konsentrasjon og varigheten av cellenes eksponering,

 — begrunnelse for valg av konsentrasjoner og antall kulturer, herunder data om eventuell cytotoksisitet og 
løselighetsbegrensninger,

— sammensetning av medier, eventuell CO2-konsentrasjon,

— forsøksstoffets konsentrasjon,

— volumet av tilsatt bærer og forsøksstoff,

— inkubasjonstemperatur,

— inkubasjonstid,

— behandlingens varighet,

— celletetthet ved såing, dersom det er aktuelt,

— type og sammensetning av metabolsk aktiveringssystem, herunder godkjenningskriterier,

— positive og negative kontrollprøver,

— metoder for preparering av objektglass,

— kriterier for bedømmelse av forstyrrelser,
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— antall analyserte metafaser,

— metoder for måling av toksisitet,

— kriterier for vurdering av undersøkelsen som positiv, negativ eller tvetydig.

Resultater:

— tegn til toksisitet, f.eks. grad av sammenflyt, antall levedyktige celler, eller mitotisk indeks,

— tegn til utfelling,

— data om pH og osmolalitet i behandlingsmediet, dersom det er fastslått,

— definisjon anvendt på forstyrrelser, herunder gap,

 — antall celler med kromosomforstyrrelser og type kromosomforstyrrelser angitt atskilt for hver behandlet 
kultur og kontrollkultur,

— eventuelle endringer i ploidi,

— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,

— eventuelle statistiske analyser,

— data for samtidige negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver,

 — historiske data for negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt 
og standardavvik.

Diskusjon av resultatene.

Konklusjoner.
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VEDLEGG 4B

«B.11. MUTAGENITET — KROMOSOMFORSTYRRELSESFORSØK IN VIVO I BEINMARG  
FRA PATTEDYR

1.  METODE

  Denne metoden er en tilpasning av OECDs retningslinje nr. 475, Mammalian Bone Marrow Chromosome 
Aberration Test (1997).

1.1.  INNLEDNING

Kromosomforstyrrelsesforsøket in vivo på pattedyr brukes til å oppdage strukturelle kromosomforstyrrelser 
forårsaket av forsøksstoffet i beinmargceller hos dyr, vanligvis gnagere (1) (2) (3) (4). Strukturelle 
forstyrrelser kan være av to typer, kromosomtypen og kromatidtypen. En økning i polyploidi kan tyde på at 
et kjemisk stoff kan forårsake antallsforstyrrelser. De fleste kjemiske mutagener forårsaker forstyrrelser av 
kromatidtypen, men forstyrrelser av kromosomtypen forekommer også. Kromosommutasjoner og beslektede 
hendelser er årsak til mange genetiske sykdommer hos mennesker, og det foreligger betydelig bevis for at 
kromosommutasjoner og beslektede hendelser som forårsaker endringer i onkogener og tumorsuppressorgener 
i somatiske celler, spiller en rolle i induksjon av kreft hos mennesker og forsøksdyr.

Det brukes rutinemessig gnagere i dette forsøket. Beinmarg er målvevet i dette forsøket, fordi det er et meget 
vaskularisert vev og det inneholder en populasjon av celler med kort syklus som enkelt kan isoleres og 
behandles. Andre arter og målvev inngår ikke i denne metoden.

Dette kromosomforstyrrelsesforsøket er særlig aktuelt ved vurdering av mutagenrisiko, fordi det gjør det 
mulig å ta hensyn til faktorer som in vivo-metabolisme, farmakokinetikk og DNA-reparasjonsprosesser, selv 
om disse kan variere fra art til art og fra vev til vev. Et in vivo-forsøk er også nyttig for videre undersøkelse 
av mutagen virkning som oppdages ved in vitro-forsøk.

Dersom det foreligger bevis for at forsøksstoffet eller en reaktiv metabolitt ikke vil nå fram til målvevet, er 
det ikke hensiktsmessig å bruke dette forsøket.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.  DEFINISJONER

  Forstyrrelser av kromatidtype: strukturell kromosomskade som uttrykkes som brudd på enkeltstående 
kromatider eller brudd på og sammenføyning av kromatider.

  Forstyrrelser av kromosomtype: strukturell kromosomskade som uttrykkes som brudd på, eller brudd på og 
sammenføyning av, begge kromatider på samme sted.

  Endofordobling: en prosess der kjernen, etter en S-periode med DNA-replikasjon, ikke går inn i mitose, men 
begynner en annen S-periode. Resultatet er kromosomer med 4, 8, 16, ... kromatider.

  Gap: en akromatisk skade som er mindre enn bredden av ett kromatid, og med minimal forskyvning av 
kromatidene.

  Antallsforstyrrelse: en endring i antall kromosomer fra det normale antallet som er karakteristisk for cellene 
som brukes.

  Polyploidi: et multiplum av det haploide kromosomantallet (n) som ikke er det diploide tallet (dvs. 3n, 4n, 
osv.).

  Strukturell forstyrrelse: en endring i kromosomstrukturen som oppdages ved mikroskopundersøkelse av 
metafasestadiet i celledelingen, i form av delesjoner og fragmenter, intrachange og interchange.
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1.3.  PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

  Dyrene eksponeres for forsøksstoffet gjennom en passende opptaksvei og avlives på et passende tidspunkt 
etter behandlingen. Før avliving behandles dyrene med et metafasehemmende stoff (f.eks. kolchicin eller 
Colcemid®). Kromosompreparater framstilles så av beinmargcellene og farges, og metafaseceller analyseres 
for kromosomforstyrrelser.

1.4.  BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.  Forberedelser

1.4.1.1. Valg av dyrearter

  Vanligvis brukes rotter, mus og kinesisk hamster, men en hvilken som helst egnet pattedyrart kan brukes. Det 
bør brukes unge, voksne, friske dyr av alminnelige laboratoriestammer. Ved begynnelsen av undersøkelsen 
bør dyrenes vektvariasjon være minimal og ikke overstige ± 20 % av gjennomsnittsvekten for hvert kjønn.

1.4.1.2. Miljøvilkår og fôringsvilkår

  De alminnelige vilkårene nevnt i den generelle innledningen til del B anvendes, men fuktigheten bør være 
50-60 %.

1.4.1.3. Forberedelse av dyrene

  Friske, unge, voksne dyr fordeles tilfeldig på kontroll- og behandlingsgrupper. Burene bør stilles slik at 
eventuelle virkninger av burplasseringen blir så små som mulig. Dyrene identifiseres individuelt. Dyrene 
akklimatiseres til laboratorievilkårene i minst fem dager.

1.4.1.4. Framstilling av doser

  Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere og eventuelt 
fortynnes før de gis til dyrene. Flytende forsøksstoffer kan gis direkte eller etter fortynning. Det bør brukes 
nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser at stoffet er stabilt ved lagring.

1.4.2.  Forsøksvilkår

1.4.2.1. Løsemiddel/bærer

  Løsemiddelet/bæreren bør ikke gi toksiske virkninger på de doseringsnivåer som brukes og bør ikke mistenkes 
for å reagere kjemisk med forsøksstoffet. Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som 
angir kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke en vandig løsning/bærer, dersom det er 
mulig.

1.4.2.2. Kontrollprøver

  Samtidige positive og negative (løsemiddel eller bærer) kontrollprøver tas med for hvert kjønn i hvert forsøk. 
Med unntak av behandlingen med forsøksstoffet, håndteres dyrene i kontrollgruppene på samme måte som 
dyrene i de behandlede gruppene.

  Positive kontrollprøver bør gi strukturelle forstyrrelser in vivo ved eksponeringsnivåer som forventes å gi en 
reproduserbar og påviselig økning i forhold til bakgrunnsverdiene. Positive kontrolldoser bør velges slik at 
virkningene er klare, men ikke umiddelbart avslører de kodede objektglassenes identitet for personen som 
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avleser dem. Det kan godtas at de positive kontrollprøvene kan gis på en annen måte enn forsøksstoffet og at 
det tas prøve bare én gang. Bruk av kontrollstoffer som tilhører samme kjemiske klasse, kan vurderes dersom 
slike finnes. Blant positive kontrollstoffer er:

Stoff CAS-nr. Einecs-nr.

Etylmetansulfonat 62-50-0 200-536-7

Etylnitrosourea 759-73-9 212-072-2

Mitomycin C 50-07-7 200-008-6

Syklofosfamid
Syklofosfamid monohydrat

50-18-0
6055-19-2

200-015-4 

Trietylenmelamin 51-18-3 200-083-5

  Negative kontrollprøver, behandlet med løsemiddel eller bærer alene, og ellers behandlet på samme måte 
som de behandlede gruppene, bør tas med for hvert prøvetakingstidspunkt. Dette kan unngås dersom 
det finnes historiske kontrolldata som viser akseptabel variasjon mellom dyr og hyppighet av celler med 
kromosomforstyrrelser. I tillegg bør det også brukes ubehandlede kontrollgrupper med mindre det finnes 
historiske eller offentliggjorte kontrolldata som viser at det/den valgte løsemiddelet/bæreren ikke har 
skadelige eller mutagene virkninger.

1.5.  FRAMGANGSMÅTE

1.5.1.  Dyrenes antall og kjønn

  Hver behandlet gruppe og kontrollgruppe må inneholde minst fem analyserbare dyr av hvert kjønn. Dersom 
det på forsøkstidspunktet finnes tilgjengelige data fra forsøk på samme art og med samme opptaksvei som 
viser at det ikke finnes noen vesentlig forskjell i toksisitet mellom kjønnene, er det tilstrekkelig å utføre 
forsøket på ett kjønn. Dersom menneskers eksponering for det kjemiske stoffet er kjønnsspesifikk, slik det er 
tilfelle med f.eks. enkelte legemidler, bør forsøket utføres med dyr av det aktuelle kjønnet.

1.5.2.  Behandlingsplan

Forsøksstoffet gis helst som en enkeltdose. Forsøksstoffet kan også gis i delt dose, dvs. to behandlinger på 
samme dag med ikke mer enn noen få timers mellomrom, for at det skal være lettere å gi et stort volum. Andre 
doseringsmåter skal være vitenskapelig begrunnet.

Prøvetaking skjer på to forskjellige tidspunkter etter behandling på samme dag. For gnagere skjer første 
prøvetaking 1,5 normal cellesykluslengde (vanligvis 12-18 timer) etter behandling. Fordi tiden som kreves 
til opptak og metabolisme av forsøksstoffet samt dets virkning på cellesyklusens kinetikk, kan påvirke den 
optimale tiden for oppdagelse av kromosomforstyrrelser, anbefales det en senere prøvetaking 24 timer etter 
at den første prøven ble tatt. Dersom det brukes dosering over mer enn én dag, bør prøvetakingen skje etter 
en periode på 1,5 normal cellesykluslengde etter siste behandling.

Før avliving injiseres en passende dose metefasehemmende stoff (f.eks. Colcemid® eller kolchicin) 
intraperitonealt i dyrene. Det tas prøve av dyrene etter en passende periode, som er fra 3-5 timer for mus og 
4-5 timer for kinesisk hamster. Cellene høstes fra beinmargen og analyseres for kromosomforstyrrelser.
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1.5.3.  Doseringsnivåer

  Dersom det utføres en forprøve for å vurdere de nødvendige doseringsnivåene fordi det ikke finnes 
egnede data tilgjengelig, bør den utføres i samme laboratorium, med bruk av samme art, stamme, kjønn 
og behandlingsmåte som skal brukes i hovedforsøket (5). Dersom det foreligger toksisitet, brukes tre 
doseringsnivåer ved første prøvetaking. Disse doseringsnivåene bør dekke et område som går fra høyeste 
toksisitet til lav eller ingen toksisitet. Ved de etterfølgende prøvetakingene behøver bare den høyeste dosen 
brukes. Den høyeste dosen defineres som den dose som gir slike tegn på toksisitet at høyere doser, basert 
på samme doseringsmåte, forventes å være dødelige. Stoffer med spesifikk biologisk aktivitet ved lav ikke-
toksisk dose (som hormoner og mitogener) kan være unntak fra dosefastsettelseskriteriene og bør vurderes 
i hvert enkelt tilfelle. Den høyeste dosen kan også defineres som en dose som gir visse tegn på toksisitet i 
beinmargen (f.eks. mer enn 50 % reduksjon i mitotisk indeks).

1.5.4.  Grenseforsøk

  Dersom et forsøk utført med minst 2 000 mg per kg kroppsvekt, med en enkeltdose eller to doser gitt samme 
dag, ikke gir noen observerbar toksisk virkning, og dersom genotoksisitet ikke forventes ut fra data for 
strukturelt beslektede stoffer, kan et fullstendig forsøk med tre doseringsnivåer betraktes som unødvendig. 
For forsøk av lengre varighet er grensedosen 2 000 mg per kg kroppsvekt per dag for behandling i inntil 14 
dager, og 1 000 mg per kg kroppsvekt per dag for behandling i mer enn 14 dager. Avhengig av hvor stor 
den sannsynlige eksponeringen er for mennesker, kan det være behov for å bruke høyere doseringsnivå i 
grenseforsøket.

1.5.5.  Tilførsel av doser

  Forsøksstoffet gis vanligvis ved tvangsfôring med bruk av en magesonde eller en passende intubasjonskanyle 
eller ved intraperitoneal injeksjon. Andre opptaksveier kan godtas når de kan begrunnes. Det største 
væskevolumet som kan gis ved tvangsfôring eller injeksjon på én gang, avhenger av forsøksdyrets størrelse. 
Volumet bør ikke overstige 2 ml per 100 g kroppsvekt. Bruk av større volumer enn dette må begrunnes. 
Med unntak av irriterende eller etsende stoffer som normalt vil gi alvorligere virkninger ved høyere 
konsentrasjoner, bør variasjonen i volumet som gis, reduseres til et minstemål ved å justere konsentrasjonen 
for å sikre et konstant volum ved alle doseringsnivåer.

1.5.6.  Kromosompreparering

  Umiddelbart etter avliving tas beinmargen ut og eksponeres for en hypoton løsning og fikseres. Cellene 
strykes så ut på objektglass og farges.

1.5.7.  Analyse

Den mitotiske indeksen er et mål på cytotoksisiteten og bestemmes ut fra minst 1 000 celler per dyr for hvert 
behandlet dyr (medregnet positive kontrollprøver) og hvert ubehandlet dyr i negativkontrollgruppen.

Minst 100 celler bør analyseres for hvert dyr. Dette antallet kan reduseres når det observeres store antall 
forstyrrelser. Alle objektglass, medregnet glassene fra positive og negative kontrollprøver, kodes uavhengig 
før mikroskopanalyse. Fordi prosedyrene for preparering av objektglass ofte fører til brudd i en del 
metafaseceller med tap av kromosomer, bør alle celler som undersøkes, inneholde et antall sentromerer 
tilsvarende 2n ± 2.

2.  DATA

2.1.  BEHANDLING AV RESULTATER

  Data for hvert enkelt dyr settes opp i tabellform. Forsøksenheten er dyret. For hvert dyr angis antall undersøkte 
celler, og antall forstyrrelser per celle og prosentandelen av celler med strukturell(e) kromosomforstyrrelse(r) 
vurderes. Forskjellige typer strukturelle kromosomforstyrrelser oppføres med antall og hyppighet for 
behandlede grupper og kontrollgrupper. Gap registreres separat og rapporteres, men tas vanligvis ikke med 
i den samlede forstyrrelseshyppigheten. Dersom det ikke er noen bevis for en forskjell i respons mellom 
kjønnene, kan dataene for begge kjønn kombineres i den statistiske analysen.
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2.2.  VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATENE

Det finnes flere kriterier for å bestemme et positivt resultat, f.eks. en dose-avhengig økning i det relative antall 
celler med kromosomforstyrrelser eller en klar økning i antall celler med forstyrrelser i en enkelt dosegruppe 
på et enkelt prøvetakingstidspunkt. Det dreier seg først om å vurdere hvor biologisk relevante resultatene 
er. Det kan brukes statistiske metoder som hjelpemiddel ved vurdering av forsøksresultatene (6). Statistisk 
signifikans bør ikke være den eneste bestemmende faktoren for et positivt resultat. Tvetydige resultater bør 
avklares ved ytterligere forsøk, helst med bruk av endrede forsøksvilkår.

En økning i antall polyploide celler kan tyde på at forsøksstoffet har evne til indusere antallsforstyrrelser. En 
økning i antall celler med endofordoblede kromosomer kan tyde på at forsøksstoffet har evne til å hemme 
forløpet av cellesyklusen (7) (8).

Et forsøksstoff som gir resultater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, betraktes som ikke-mutagent i 
dette forsøket.

Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller 
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli 
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.

Positive resultater fra kromosomforstyrrelsesforsøk in vivo tyder på at forsøksstoffet forårsaker strukturelle 
kromosomforstyrrelser i beinmargen til arten som testes. Negative resultater betyr at under forsøksvilkårene 
forårsaker forsøksstoffet ikke kromosomforstyrrelser i beinmargen til arten som testes.

Sannsynligheten for at forsøksstoffet eller dets metabolitter når fram til det alminnelige kretsløpet eller 
konkret til målvevet (f.eks. systemisk toksisitet), bør diskuteres.

3.  RAPPORT

FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Løsemiddel/bærer:

— begrunnelse for valg av bærer,

— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.

  Forsøksdyr:

— art/stamme som er brukt,

— dyrenes antall, alder og kjønn,

— opprinnelse, miljøvilkår, fôringsvilkår, osv.,

 — det enkelte dyrs vekt ved begynnelsen av forsøket, med kroppsvektintervall, gjennomsnitt og 
standardavvik for hver gruppe.

  Forsøksvilkår:

— positive og negative (bærer/løsemiddel) kontrollprøver,

— data fra undersøkelse innen doseintervallet, dersom den er utført,

— begrunnelse for valg av doseringsnivå,

— detaljer om framstilling av forsøksstoffet,
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— detaljer om hvordan forsøksstoffet er tilført,

— begrunnelse for valg av tilførselsvei,

 — eventuelle metoder til kontroll av at forsøksstoffet har nådd fram til det alminnelige kretsløpet eller 
målvevet,

 — eventuell omregning fra forsøksstoffets konsentrasjon (ppm) i drikkevann eller fôr til faktisk dose (mg 
per kilo kroppsvekt per dag),

— detaljer om fôr- og vannkvalitet,

— detaljert beskrivelse av behandlings- og prøvetakingsplaner,

— metoder for måling av toksisitet,

— det metafasehemmende stoffets identitet, dets konsentrasjon og behandlingens varighet,

— metoder for preparering av objektglass,

— kriterier for bedømmelse av forstyrrelser,

— antall analyserte celler per dyr,

— kriterier for vurdering av undersøkelsen som positiv, negativ eller tvetydig.

  Resultater:

— tegn til toksisitet,

— mitotisk indeks,

— type og antall forstyrrelser, angitt atskilt for hvert dyr,

— samlet antall forstyrrelser per gruppe, med gjennomsnitt og standardavvik,

— antall celler med forstyrrelser per gruppe, med gjennomsnitt og standardavvik,

— eventuelle endringer i ploidi,

— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,

— eventuelle statistiske analyser,

— data for samtidige negative kontrollprøver,

— historiske data for negative kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt og standardavvik,

— data for samtidige positive kontrollprøver.

  Diskusjon av resultatene.

  Konklusjoner.
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VEDLEGG 4C

«B.12. MUTAGENITET — MIKROKJERNEFORSØK IN VIVO I ERYTROCYTTER HOS PATTEDYR

1.  METODE

Denne metoden er en gjengivelse av OECDs retningslinje nr. 474, Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test 
(1997).

1.1.  INNLEDNING

Mikrokjerneforsøket in vivo på pattedyrceller brukes til å oppdage skade forårsaket av forsøksstoffet på 
kromosomene eller det mitotiske apparatet i erytroblaster ved analyse av erytrocytter etter prøvetaking fra 
beinmarg og/eller perifere blodceller hos dyr, vanligvis gnagere.

Hensikten med mikrokjerneforsøket er å påvise stoffer som forårsaker cytogenetisk skade som fører til 
dannelse av mikrokjerner inneholdende isolerte kromosomfragmenter eller hele kromosomer.

Når en erytroblast i beinmarg utvikler seg til en polykromatisk erytrocytt, kastes hovedkjernen ut og hver 
mikrokjerne som er dannet, kan bli værende tilbake i det ellers kjernefrie cytoplasmaet. Det er lett å se 
mikrokjerner i disse cellene fordi de mangler en hovedkjerne. En økning i hyppigheten av polykromatiske 
erytrocytter med mikrokjerne i behandlede dyr er tegn på indusert kromosomskade.

Det brukes rutinemessig beinmarg fra gnagere i dette forsøket, siden polykromatiske erytrocytter produseres 
i dette vevet. Måling av umodne (polykromatiske) erytrocytter med mikrokjerne i perifert blod er like 
akseptabelt i alle arter der det er påvist at milten ikke kan fjerne erytrocytter med mikrokjerne, eller som 
har vist en tilstrekkelig følsomhet til å oppdage stoffer som forårsaker strukturelle kromosomforstyrrelser 
eller antallsforstyrrelser. Mikrokjerner kan gjenkjennes ut fra flere kriterier. Blant disse er påvisning 
av om en sentromer eller DNA-sentromer forekommer i mikrokjernen eller ikke. Hyppigheten av 
umodne (polykromatiske) erytrocytter med mikrokjerne er det viktigste kriteriet. Når dyrene behandles 
sammenhengende i fire uker eller mer, kan man også undersøke antall modne (normokromatiske) erytrocytter 
i det perifere blodet som inneholder mikrokjerner i forhold til et gitt antall modne erytrocytter.

Dette mikrokjerneforsøket in vivo på pattedyr er særlig aktuelt ved vurdering av mutagenrisiko, fordi det gjør 
det mulig å ta hensyn til faktorer som in vivo-metabolisme, farmakokinetikk og DNA-reparasjonsprosesser, 
selv om disse kan variere fra art til art, fra vev til vev og i genetisk sluttpunkt. Et in vivo-forsøk er også nyttig 
for videre undersøkelse av mutagen virkning som oppdages i et in vitro-system.

Dersom det foreligger bevis for at forsøksstoffet eller en reaktiv metabolitt ikke vil nå fram til målvevet, er det 
ikke hensiktsmessig å bruke dette forsøket.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.  DEFINISJONER

Sentromer: region(er) av et kromosom som spindelfibrer knyttes til under celledeling, slik at datterkromosomene 
beveger seg på en ordnet måte mot dattercellenes poler.

Mikrokjerner: små kjerner, atskilt fra og i tillegg til cellens hovedkjerne, og som produseres under mitosens 
telofase (meiose) ut fra isolerte kromosomfragmenter eller hele kromosomer.

Normokromatisk erytrocytt: moden erytrocytt som mangler ribosomer og kan skjelnes fra umodne, 
polykromatiske erytrocytter ved hjelp av stoffer som farger ribosomer selektivt.
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Polykromatisk erytrocytt: umoden erytrocytt på et mellomtrinn i utviklingen, som fremdeles inneholder 
ribosomer og derfor kan skjelnes fra modne, normokromatiske erytrocytter ved hjelp av stoffer som farger 
ribosomer selektivt.

1.3.  PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Dyrene eksponeres for forsøksstoffet gjennom en passende opptaksvei. Dersom det brukes beinmarg, avlives 
dyrene på et passende tidspunkt etter behandlingen, beinmargen tas ut og preparatene lages og farges (1) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7). Når det brukes perifert blod, tas blodet på et passende tidspunkt etter behandling, og 
utstrykningspreparater lages og farges (4) (8) (9) (10). Ved forsøk med perifert blod bør det gå så kort tid som 
mulig mellom siste eksponering og høsting av celler. Preparatene analyseres for mikrokjerner.

1.4.  BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.  Forberedelser

1.4.1.1. Valg av dyrearter

Mus og rotter anbefales, men en hvilken som helst egnet pattedyrart kan brukes. Når det brukes perifert blod, 
anbefales mus. Men en hvilken som helst egnet pattedyrart kan brukes, forutsatt at det er en art der milten 
ikke fjerner erytrocytter med mikrokjerner eller en art som har vist tilstrekkelig følsomhet til å oppdage 
stoffer som forårsaker strukturelle kromosomforstyrrelser eller antallsforstyrrelser. Det bør brukes alminnelige 
laboratoriestammer av unge, friske voksne dyr. Ved begynnelsen av undersøkelsen bør dyrenes vektvariasjon 
være minimal og ikke overstige ± 20 % av gjennomsnittsvekten for hvert kjønn.

1.4.1.2. Miljøvilkår og fôringsvilkår

De alminnelige vilkårene nevnt i den generelle innledningen til del B anvendes, men fuktigheten bør være 
50-60 %.

1.4.1.3. Forberedelse av dyrene

Friske, unge, voksne dyr fordeles tilfeldig på kontroll- og behandlingsgrupper. Dyrene identifiseres individuelt. 
Dyrene akklimatiseres til laboratorievilkårene i minst fem dager. Burene bør stilles slik at eventuelle virkninger 
av burplasseringen blir så små som mulig.

1.4.1.4. Framstilling av doser

Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere og eventuelt 
fortynnes før de gis til dyrene. Flytende forsøksstoffer kan gis direkte eller etter fortynning. Det bør brukes 
nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser at stoffet er stabilt ved lagring.

1.4.2. Forsøksvilkår

1.4.2.1. Løsemiddel/bærer

Løsemiddelet/bæreren bør ikke gi toksiske virkninger på de doseringsnivåer som brukes og bør ikke mistenkes 
for å reagere kjemisk med forsøksstoffet. Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som 
angir kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke en vandig løsning/bærer, dersom det er 
mulig.

1.4.2.2. Kontrollprøver

Samtidige positive og negative (løsemiddel eller bærer) kontrollprøver tas med for hvert kjønn i hvert forsøk. 
Med unntak av behandlingen med forsøksstoffet, håndteres dyrene i kontrollgruppene på samme måte som 
dyrene i de behandlede gruppene.
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Positive kontrollprøver bør gi mikrokjerner in vivo ved eksponeringsnivåer som forventes å gi en påviselig 
økning i forhold til bakgrunnsverdiene. Positive kontrolldoser bør velges slik at virkningene er klare, men 
ikke umiddelbart avslører de kodede objektglassenes identitet for personen som avleser dem. Det kan godtas 
at de positive kontrollprøvene kan gis på en annen måte enn forsøksstoffet og at det tas prøve bare én gang. 
I tillegg kan bruk av kontrollstoffer som tilhører samme kjemiske klasse, vurderes dersom slike finnes. Blant 
positive kontrollstoffer er:

Stoff CAS-nr. Einecs-nr.

Etylmetansulfonat 62-50-0 200-536-7

N-etyl-N-nitrosourea 759-73-9 212-072-2

Mitomycin C 50-07-7 200-008-6

Syklofosfamid
Syklofosfamid monohydrat

50-18-0
6055-19-2

200-015-4

Trietylenmelamin 51-18-3 200-083-5

Negative kontrollprøver, behandlet med løsemiddel eller bærer alene, og ellers behandlet på samme måte som 
de behandlede gruppene, bør tas med for hvert prøvetakingstidspunkt. Dette kan unngås dersom det finnes 
historiske kontrolldata som viser akseptabel variasjon mellom dyr og hyppighet av celler med mikrokjerner. 
Dersom det foretas en enkelt prøvetaking for negative kontrollprøver, er første prøvetakingstidspunkt det mest 
hensiktsmessige. I tillegg bør det også brukes ubehandlede kontrollgrupper med mindre det finnes historiske 
eller offentliggjorte kontrolldata som viser at det/den valgte løsemiddelet/bæreren ikke har skadelige eller 
mutagene virkninger.

Dersom det brukes perifert blod, kan en prøve tatt før behandling også godtas som samtidig negativ 
kontrollprøve, men bare i forsøk av kort varighet på perifert blod (f.eks. 1-3 behandling(er)) når resultatene 
ligger innenfor det forventede intervallet ut fra de historiske dataene.

1.5.  FRAMGANGSMÅTE

1.5.1. Dyrenes antall og kjønn

Hver behandlet gruppe og kontrollgruppe må inneholde minst fem analyserbare dyr av hvert kjønn (11). 
Dersom det på forsøkstidspunktet finnes tilgjengelige data fra forsøk på samme art og med samme opptaksvei 
som viser at det ikke finnes noen vesentlig forskjell i toksisitet mellom kjønnene, er det tilstrekkelig å utføre 
forsøket på ett kjønn. Dersom menneskers eksponering for det kjemiske stoffet er kjønnsspesifikk, slik det er 
tilfelle med f.eks. enkelte legemidler, bør forsøket utføres med dyr av det aktuelle kjønnet.

1.5.2. Behandlingsplan

Det finnes ingen bestemt behandlingsplan (dvs. en, to eller flere behandlinger med 24 timers mellomrom) som 
kan anbefales. Prøver fra forsøk med langvarig dosering kan godtas dersom forsøket har gitt positivt resultat, 
eller når det gjelder et negativt forsøk, dersom det er påvist toksisitet eller grensedosen er brukt og kjemikaliet 
ble gitt helt til prøvetakingstidspunktet. Forsøksstoffet kan også gis i delt dose, dvs. to behandlinger på samme 
dag med ikke mer enn noen få timers mellomrom, for at det skal være lettere å gi et stort volum.

Forsøket kan utføres på to måter:

 a) Dyrene behandles med forsøksstoffet én gang. Det tas prøver av beinmarg minst to ganger, ikke tidligere 
enn 24 timer etter behandling, og ikke senere enn 48 timer etter behandling, med passende mellomrom 
mellom prøvetakingene. Prøver tatt mindre enn 24 timer etter behandling må begrunnes. Prøver av perifert 
blod tas minst to ganger, ikke tidligere enn 36 timer etter behandling, med passende mellomrom etter 
første prøvetaking, men ikke senere enn 72 timer etter behandling. Dersom det observeres positivt svar på 
et prøvetakingstidspunkt, er det ikke nødvendig med ytterligere prøver.
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 b) Dersom det gis to eller flere doser (f.eks. to doser eller mer, med 24 timers mellomrom), tas det prøve av 
beinmarg én gang mellom 18 og 24 timer etter siste behandling, og prøve av perifert blod én gang mellom 
36 og 48 timer etter siste behandling (12).

  Andre prøvetakingstidspunkter kan brukes i tillegg, dersom det er aktuelt.

1.5.3. Doseringsnivåer

Dersom det foretas et innledende forsøk for å vurdere de nødvendige doseringsnivåene fordi det ikke finnes 
egnede data tilgjengelig, bør det utføres i samme laboratorium, med bruk av samme art, stamme, kjønn 
og behandlingsmåte som skal brukes i hovedforsøket (13). Dersom det foreligger toksisitet, brukes tre 
doseringsnivåer ved første prøvetaking. Disse doseringsnivåene bør dekke et område som går fra høyeste 
toksisitet til lav eller ingen toksisitet. Ved de etterfølgende prøvetakingene behøver bare den høyeste dosen 
brukes. Den høyeste dosen defineres som den dose som gir slike tegn på toksisitet at høyere doser, basert på 
samme doseringsmåte, forventes å være dødelige. Stoffer med spesifikk biologisk aktivitet ved lav ikke-toksisk 
dose (som hormoner og mitogener) kan være unntak fra dosefastsettelseskriteriene og bør vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. Den høyeste dosen kan også defineres som en dose som gir visse tegn på toksisitet i beinmargen 
(f.eks. en reduksjon i andelen av umodne erytrocytter i det samlede antall erytrocytter i beinmargen eller det 
perifere blodet).

1.5.4. Grenseforsøk

Dersom et forsøk utført med minst 2 000 mg per kg kroppsvekt, med en enkeltdose eller to doser gitt samme 
dag, ikke gir noen observerbar toksisk virkning, og dersom genotoksisitet ikke forventes ut fra data for 
strukturelt beslektede stoffer, kan et fullstendig forsøk med tre doseringsnivåer betraktes som unødvendig. 
For forsøk av lengre varighet er grensedosen 2 000 mg per kg kroppsvekt per dag for behandling i inntil 
14 dager, og 1 000 mg per kg kroppsvekt per dag for behandling i mer enn 14 dager. Avhengig av hvor stor 
den sannsynlige eksponeringen er for mennesker, kan det være behov for å bruke høyere doseringsnivå i 
grenseforsøket.

1.5.5. Tilførsel av doser

Forsøksstoffet gis vanligvis ved tvangsfôring med bruk av en magesonde eller en passende intubasjonskanyle 
eller ved intraperitoneal injeksjon. Andre opptaksveier kan godtas når de kan begrunnes. Det største 
væskevolumet som kan gis ved tvangsfôring eller injeksjon på én gang, avhenger av forsøksdyrets størrelse. 
Volumet bør ikke overstige 2 ml per 100 g kroppsvekt. Bruk av større volumer enn dette må begrunnes. Med 
unntak av irriterende eller etsende stoffer som normalt vil gi alvorligere virkninger ved høyere konsentrasjoner, 
bør variasjonen i volumet som gis, reduseres til et minstemål ved å justere konsentrasjonen for å sikre et 
konstant volum ved alle doseringsnivåer.

1.5.6. Beinmarg-/blodpreparering

Beinmargceller tas vanligvis fra lårbein eller skinnebein umiddelbart etter avliving. Cellene tas ut, prepareres 
og farges med velkjente metoder. Perifert blod tas fra halevenen eller andre passende blodkar. Blodcellene 
farges umiddelbart supravitalt (8) (9) (10), eller det lages utstrykingspreparater som deretter farges. Bruk av 
DNA-spesifikk farging (f.eks. akridinoransj (14) eller Hoechst 33258 pluss pyronin-Y (15)) kan eliminere 
noen av artifaktene som skyldes bruk av ikke-DNA-spesifikk farging. Denne fordelen utelukker ikke at det 
brukes konvensjonell farging (f.eks. Giemsa). Andre metoder (f.eks. cellulosekolonner for å fjerne celler 
med kjerne (16)) kan også brukes, forutsatt at de har vist seg å fungere tilstrekkelig godt til preparering av 
mikrokjerner i laboratoriet.

1.5.7. Analyse

Andelen av umodne erytrocytter i det samlede antallet (umodne + modne) erytrocytter bestemmes for hvert dyr 
ved å telle minst 200 erytrocytter for beinmarg og 1 000 erytrocytter for perifert blod (17). Alle objektglass, 
medregnet glassene fra positive og negative kontrollprøver, kodes uavhengig før mikroskopanalyse. Minst 
2 000 umodne erytrocytter per dyr undersøkes for forekomst av umodne erytrocytter med mikrokjerne. 
Ytterligere informasjon kan fås ved å undersøke modne erytrocytter for mikrokjerner. Ved analysen av 
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objektglass bør andelen av umodne erytrocytter i det samlede antall erytrocytter ikke være mindre enn 20 
% av kontrollverdien. Når dyrene behandles kontinuerlig i fire uker eller mer, kan også minst 2 000 modne 
erytrocytter per dyr undersøkes for forekomst av mikrokjerner. Systemer for automatisert analyse (bildeanalyse 
og flow-cytometri av cellesuspensjon) er akseptable alternativer til manuell vurdering, dersom de er behørig 
begrunnet og validert.

2.  DATA

2.1.  BEHANDLING AV RESULTATER

Data for hvert enkelt dyr settes opp i tabellform. Forsøksenheten er dyret. Antall umodne erytrocytter, antall 
umodne erytrocytter med mikrokjerne og antall umodne erytrocytter i forhold til det samlede antall erytrocytter 
oppføres særskilt for hvert analyserte dyr. Når dyrene behandles kontinuerlig i fire uker eller mer, oppgis også 
dataene for modne erytrocytter dersom de registreres. Andelen av umodne erytrocytter i forhold til det samlede 
antall erytrocytter, og dersom det anses som aktuelt, prosentandelen av erytrocytter med mikrokjerne, oppgis 
for hvert dyr. Dersom det ikke er noen bevis for en forskjell i respons mellom kjønnene, kan dataene for begge 
kjønn kombineres i den statistiske analysen.

2.2.  VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATENE

Det finnes flere kriterier for å bestemme et positivt resultat, f.eks. en dose-avhengig økning i antall celler 
med mikrokjerne eller en klar økning i antall celler med mikrokjerne i en enkelt dosegruppe på et enkelt 
prøvetakingstidspunkt. Det dreier seg først om å vurdere hvor biologisk relevante resultatene er. Det kan 
brukes statistiske metoder som hjelpemiddel ved vurdering av forsøksresultatene (18) (19). Statistisk 
signifikans bør ikke være den eneste bestemmende faktoren for et positivt resultat. Tvetydige resultater bør 
avklares ved ytterligere forsøk, helst med bruk av endrede forsøksvilkår.

Et forsøksstoff som gir resultater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, betraktes som ikke-mutagent i dette 
forsøket.

Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller 
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli 
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.

Positive resultater fra mikrokjerneforsøket in vivo tyder på at forsøksstoffet forårsaker mikrokjerner 
som skyldes kromosomskade eller skade på det mitotiske apparatet i erytroblastene til arten som testes. 
Negative resultater betyr at under forsøksvilkårene produserer forsøksstoffet ikke mikrokjerner i de umodne 
erytrocyttene til arten som testes.

Sannsynligheten for at forsøksstoffet eller dets metabolitter når fram til det alminnelige kretsløpet eller konkret 
til målvevet (f.eks. systemisk toksisitet), bør diskuteres.

3.  RAPPORT

FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Løsemiddel/bærer:

— begrunnelse for valg av bærer,

— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.
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Forsøksdyr:

— art/stamme som er brukt,

— dyrenes antall, alder og kjønn,

— opprinnelse, miljøvilkår, fôringsvilkår, osv.,

 — det enkelte dyrs vekt ved begynnelsen av forsøket, med kroppsvektintervall, gjennomsnitt og standardavvik 
for hver gruppe.

Forsøksvilkår:

— data for positive og negative (/løsemiddel) kontrollprøver,

— data fra undersøkelse innen doseintervallet, dersom den er utført,

— begrunnelse for valg av doseringsnivå,

— detaljer om framstilling av forsøksstoffet,

— detaljer om hvordan forsøksstoffet er tilført,

— begrunnelse for valg av tilførselsvei,

 — eventuelle metoder til kontroll av at forsøksstoffet har nådd fram til det alminnelige kretsløpet eller 
målvevet,

 — eventuell omregning fra forsøksstoffets konsentrasjon (ppm) i drikkevann eller fôr til faktisk dose (mg per 
kilo kroppsvekt per dag),

— detaljer om fôr- og vannkvalitet,

— detaljert beskrivelse av behandlings- og prøvetakingsplaner,

— metoder for preparering av objektglass,

— metoder for måling av toksisitet,

— kriterier for bedømmelse av umodne erytrocytter med mikrokjerne,

— antall analyserte celler per dyr,

— kriterier for vurdering av undersøkelsen som positiv, negativ eller tvetydig.

Resultater:

— tegn til toksisitet,

— andel av umodne erytrocytter i forhold til det samlede antall erytrocytter, 

— antall umodne erytrocytter med mikrokjerne, angitt atskilt for hvert dyr,

— gjennomsnitt ± standardavvik for umodne erytrocytter med mikrokjerne per gruppe,

— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,

— statistiske analyser og metoder som er brukt,

— data for samtidige og historiske negative kontrollprøver,

— data for samtidige positive kontrollprøver.

Diskusjon av resultatene.

Konklusjoner.
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VEDLEGG 4D

«B.13/14. MUTAGENITET — TILBAKEMUTASJONSFORSØK PÅ BAKTERIER

1.  METODE

Denne metoden er en gjengivelse av OECDs retningslinje nr. 471, Bacterial Reverse Mutation Test (1997).

1.1.  INNLEDNING

Tilbakemutasjonsforsøket på bakterier utføres på stammer av Salmonella typhimurium og Escherichia 
coli som krever aminosyre til å påvise punktmutasjoner med substitusjon, addisjon eller delesjon av ett 
eller flere basepar av DNA (1) (2) (3). Prinsippet for dette forsøket er at det oppdager mutasjoner som 
tilbakemuterer mutasjoner i forsøksstammene og gjenoppretter bakterienes funksjonelle evne til å syntetisere 
en essensiell aminosyre. De revertante bakteriene påvises ved sin evne til å vokse uten den aminosyren som 
foreldreforsøksstammen krever.

Punktmutasjoner er årsak til mange genetiske sykdommer hos mennesker, og det finnes betydelige bevis for 
at punktmutasjoner i onkogener og tumorsuppressorgener i somatiske celler spiller en rolle i dannelse av 
svulster hos mennesker og forsøksdyr. Tilbakemutasjonsforsøket på bakterier er raskt, billig og forholdsvis 
lett å utføre. Mange forsøksstammer har flere egenskaper som gjør dem mer følsomme overfor påvisning av 
mutasjoner, bl.a. responsive DNA-sekvenser på reversjonsstedet, økt cellepermeabilitet for store molekyler og 
eliminering av DNA-reparasjonssystemer eller forsterkning av prosesser som gir feil under DNA-reparasjon. 
Forsøksstammenes spesifisitet kan gi nyttige opplysninger om hvilke typer mutasjoner som forårsakes av 
genotoksiske stoffer. For tilbakemutasjonsforsøk på bakterier finnes det en meget stor database med resultater 
for en lang rekke strukturer, og det er utviklet grundig utprøvde metoder for testing av stoffer med forskjellige 
fysisk-kjemiske egenskaper, herunder flyktige forbindelser.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.  DEFINISJONER

Et tilbakemutasjonsforsøk i enten Salmonella typhimurium eller Escherichia coli påviser mutasjon i en 
stamme som krever aminosyre (henholdsvis histidin eller tryptofan) for å produsere en stamme som er 
uavhengig av aminosyretilførsel utenfra.

Mutagener for baseparsubstitusjon er stoffer som forårsaker en baseendring i DNA. I et tilbakemutasjons- 
forsøk kan denne endringen forekomme på samme sted som den opprinnelige mutasjonen, eller på et annet 
sted i bakteriegenomet.

Mutagener som gir skifte av leseramme er stoffer som forårsaker addisjon eller delesjon av ett eller flere 
basepar i DNA, og som dermed endrer leserammen i RNA.

1.3.  INNLEDENDE VURDERINGER

Tilbakemutasjonsforsøket på bakterier bruker prokaryotiske celler, som skiller seg fra pattedyrceller med 
hensyn til f.eks. opptak, stoffskifte, kromosomstruktur og DNA-reparasjonsprosesser. Forsøk som utføres 
in vitro, krever i alminnelighet bruk av en eksogen kilde til metabolsk aktivering. In vitro-metabolske 
aktiveringssystemer kan ikke fullt ut etterligne in vivo-vilkårene hos pattedyr. Forsøket gir derfor ikke direkte 
informasjon om et stoffs mutagene og kreftframkallende potensial i pattedyr.

Tilbakemutasjonsforsøket på bakterier brukes ofte som et innledende trinn i påvisning av genotoksisk aktivitet, 
og særlig til punktmutasjonsinduserende aktivitet. En omfattende database har vist at mange stoffer som er 
positive i dette forsøket, også gir mutagen aktivitet i andre forsøk. Det finnes eksempler på mutagene stoffer 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/1198 23.11.2006

som ikke påvises ved dette forsøket. Disse svakhetene kan tilskrives den påviste effektens spesielle karakter, 
forskjeller i metabolsk aktivering, eller forskjeller i biotilgjengelighet. På den annen side kan faktorer som øker 
tilbakemutasjonsforsøkets følsomhet, føre til at den mutagene aktiviteten vurderes for høyt.

Tilbakemutasjonsforsøket på bakterier kan være uhensiktsmessig til vurdering av visse klasser kjemiske stoffer, 
f.eks. sterkt bakteriedrepende forbindelser (f.eks. visse antibiotika) og de som antas (eller vites) å gripe særskilt 
inn i cellereplikasjonssystemet hos pattedyr (f.eks. topoisomerasehemmere og enkelte nukleosidanaloger). I 
slike tilfeller kan det være mer hensiktsmessig med mutasjonsforsøk på pattedyrceller.

Selv om mange forbindelser som er positive i dette forsøket, er kreftframkallende hos pattedyr, er korrelasjonen 
ikke fullstendig. Den avhenger av kjemisk klasse og det finnes kreftframkallende stoffer som ikke påvises ved 
dette forsøket fordi de virker gjennom andre, ikke-genotoksiske mekanismer eller mekanismer som ikke finnes 
i bakterieceller.

1.4.  PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Bakterieceller i oppslemming eksponeres for forsøksstoffet med og uten tilstedeværelse av et metabolsk 
aktiveringssystem. Med plateinkorporeringsmetoden blandes disse oppslemmingene med en toppagar og 
strykes umiddelbart ut på minimalsubstrat. Med preinkubasjonsmetoden inkuberes behandlingsblandingen og 
blandes deretter med en toppagar før den strykes ut på minimalsubstrat. Ved begge teknikker telles revertante 
kolonier etter to eller tre dagers inkubasjon, og sammenlignes med antall spontane revertante kolonier på 
kontrollplater behandlet med løsemiddel.

Det er beskrevet flere framgangsmåter for gjennomføring av tilbakemutasjonsforsøket på bakterier. Blant de 
metoder som vanligvis brukes, er plateinkorporeringsmetoden (1) (2) (3) (4), preinkubasjonsmetoden (2) (3) 
(5) (6) (7) (8), fluktuasjonsmetoden (9) (10) og suspensjonsmetoden (11). Modifiserte metoder for forsøk med 
gass eller damp er beskrevet (12).

Framgangsmåtene som beskrives i denne metode, dreier seg hovedsakelig om plateinkorporerings- 
metoden og preinkubasjonsmetoden. Begge metoder kan brukes med og uten metabolsk aktivering. Enkelte 
stoffer kan påvises mer effektivt ved bruk av preinkubasjonsmetoden. Disse stoffene tilhører de kjemiske 
klassene som omfatter kortkjedede alifatiske nitrosaminer, divalente metaller, aldehyder, azofargestoffer og 
diazoforbindelser, pyrollizidinalkaloider, allylforbindelser og nitroforbindelser (3). Det er også kjent at enkelte 
klasser mutagener ikke alltid påvises ved bruk av konvensjonelle metoder som plateinkorporeringsmetoden 
eller preinkubasjonsmetoden. Disse bør betraktes som spesielle tilfeller, og det anbefales sterkt å bruke andre 
påvisningsmetoder. Følgende spesielle tilfeller er kartlagt (samt eksempler på metoder som kan brukes til å 
påvise dem): azofargestoffer og diazoforbindelser (3) (5) (6) (13), gasser og flyktige stoffer (12) (14) (15) (16) 
og glykosider (17) (18). Avvik fra standardframgangsmåten må begrunnes vitenskapelig.

1.5.  BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.5.1.  Forberedelser

1.5.1.1. Bakterier

Friske bakteriekulturer dyrkes fram til sen eksponensiell fase eller tidlig stasjonærfase av veksten (ca. 109 celler 
per ml). Kulturer i sen stasjonærfase bør ikke brukes. Det er avgjørende at kulturene som brukes i forsøket, 
inneholder en titer av levedyktige bakterier. Titeren kan bestemmes enten ut fra historiske kontrolldata for 
vekstkurver eller i hvert forsøk ved å bestemme antall levedyktige celler ved plateforsøk.

Den anbefalte inkubasjonstemperaturen er 37 oC.

Det bør brukes minst fem bakteriestammer. Av disse bør det være fire stammer av S. typhimurium (TA 1535; 
TA 1537 eller TA97a eller TA97; TA98 og TA100) som ved sammenligning mellom laboratorier har vist seg 
å være pålitelige og gitt reproduserbar respons. Disse fire S. typhimurium-stammene har GC-basepar på det 
primære reversjonsstedet, og det er kjent at de ikke alltid påviser visse oksiderende mutagener, tverrbindende 
stoffer og hydraziner. Slike stoffer kan påvises med E. coli WP2-stammer eller S. typhimurium TA102 (19) 
som har et AT-basepar på det primære reversjonsstedet. Derfor er den anbefalte kombinasjonen av stammer:
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— S. typhimurium TA1535, og

— S. typhimurium TA1537 eller TA97 eller TA97a, og

— S. typhimurium TA98, og

— S. typhimurium TA100, og

— E.coli WP2 uvrA, eller E.coli WP2 uvrA (pKM101), eller S. typhimurium TA102.

For å påvise tverrbindende mutagener kan det være fordelaktig å ta med TA102 eller å tilføye en stamme E.coli 
med en DNA-reparasjonsmekanisme (f.eks. E.coli WP2 eller E.coli WP2 (pKM101)).

Det bør brukes anerkjente metoder til framstilling av stamkulturer, markørverifisering og lagring. For hver 
fryste stamkultur må det påvises at veksten forutsetter forekomst av en aminosyre (histidin for S. typhimurium-
stammer, og tryptofan for E.coli-stammer). Andre fenotypiske egenskaper kontrolleres på samme måte: 
forekomst eller fravær av R-faktorplasmider, dersom det er aktuelt (dvs. ampicillinresistens i stammene TA98, 
TA100 og TA97a eller TA97, WP2 uvrA og WP2 uvrA (pKM101), og ampicillin- og tetrasyklinresistens i 
stamme TA 102), forekomst av karakteristiske mutasjoner (dvs. rfa-mutasjon i S. typhimurium ved hjelp av 
følsomhet overfor krystallfiolett, og uvrA-mutasjon i E.coli eller uvrB-mutasjon i S. typhimurium ved hjelp av 
følsomhet overfor ultrafiolett lys) (2) (3). Stammen bør også produsere et antall spontane revertantkolonier per 
plate innenfor de hyppighetsområder som forventes ut fra laboratoriets historiske kontrolldata og helst innenfor 
det område som er beskrevet i litteraturen.

1.5.1.2. Medium

Det brukes en passende minimalagar (f.eks. med Vogel-Bonner minimalsubstrat E og glukose), og en toppagar 
med histidin og biotin eller tryptofan, slik at noen celledelinger er mulig (1) (2) (9).

1.5.1.3. Metabolsk aktivering

Bakteriene utsettes for forsøksstoffet både med og uten et hensiktsmessig metabolsk aktiveringssystem. Det 
vanligst brukte systemet er en kofaktorsupplert postmitokondrisk fraksjon (S9) som framstilles av lever fra 
gnagere behandlet med enzyminduserende stoff som Aroclor 1254 (1) (2) eller en blanding av fenobarbiton 
og β-naftoflavon (18) (20) (21). Den postmitokondriske fraksjonen brukes vanligvis i konsentrasjoner på 
fra 5 til 30 % v/v i S9-blandingen. Valg av metabolsk aktiveringssystem og dets beskaffenhet kan avhenge 
av hvilken kjemikalieklasse som testes. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke mer enn én 
konsentrasjon av den postmitokondriske fraksjonen. For azofargestoffer og diazoforbindelser kan det være mer 
hensiktsmessig å bruke et reduktivt metabolsk aktiveringssystem (6) (13).

1.5.1.4. Forsøksstoff/preparat

Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere og fortynnes 
eventuelt før behandling av bakteriene. Flytende forsøksstoffer kan tilsettes direkte i forsøkssystemet og/eller 
fortynnes før behandling. Det bør brukes nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser 
at stoffet er stabilt ved lagring.

 

Løsemiddelet/bæreren bør ikke mistenkes for å reagere kjemisk med forsøksstoffet og heller ikke påvirke 
cellenes overlevelse og S9-aktiviteten (22). Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som 
angir kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke en vandig løsning/bærer, dersom det er 
mulig. Ved undersøkelse av stoffer som er ustabile i vann, brukes organiske løsemidler som er frie for vann.

1.5.2.  Forsøksvilkår

1.5.2.1. Teststammer (se nr. 1.5.1.1.)

1.5.2.2. Eksponeringskonsentrasjon

Blant de kriterier som skal vurderes ved bestemmelse av den høyeste konsentrasjonen som skal brukes, er 
cytotoksisitet og løselighet i den endelige behandlingsblandingen.
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Det kan være nyttig å bestemme toksisitet og løselighet i et innledende forsøk. Cytotoksisitet kan påvises ved 
en reduksjon i antall revertante kolonier, klaring eller minsking i bakgrunnsveksten, eller overlevelsesgraden 
for behandlede kulturer. Et stoffs cytotoksisitet kan påvirkes av forekomst av metabolske aktiveringssystemer. 
Det konkluderes med uløselighet når utfelling i den endelige blandingen observeres med det blotte øye under 
de reelle forsøksvilkårene.

Den anbefalte høyeste konsentrasjonen for løselige ikke-cytotoksiske forsøksstoffer er 5 mg eller 5 µl per 
plate. For ikke-cytotoksiske forsøksstoffer som ikke er løselige ved 5 mg eller 5 µl per plate, bør forsøket 
omfatte en eller flere konsentrasjoner der det observeres uløselighet. Forsøksstoffer som er cytotoksiske 
allerede under 5 mg eller 5 µl per plate, testes opp til en cytotoksisk konsentrasjon. Bunnfallet må ikke påvirke 
bedømmelsen av resultatene.

Det bør brukes minst fem forskjellige, analyserbare konsentrasjoner av forsøksstoffet, med ca. semilogaritmiske 
intervaller (dvs. √10) mellom testpunktene i et innledende forsøk. Mindre intervaller kan være passende når 
en dose-respons undersøkes. I tilfeller av forsøksstoffer som inneholder vesentlige mengder av potensielt 
mutagene urenheter, kan det være nyttig å utføre forsøk med konsentrasjoner over 5 mg eller 5 µl per plate.

1.5.2.3. Negative og positive kontrollprøver

Samtidige, stammespesifikke positive og negative kontrollprøver (løsemiddel eller bærer), både med og 
uten metabolsk aktivering, bør tas med i hvert forsøk. Når det gjelder positive kontrollprøver, brukes en 
konsentrasjon som gjør det mulig å påvise effektiviteten i hvert forsøk.

I forsøk der det brukes et metabolsk aktiveringssystem, bør referansestoffet eller -stoffene i den positive 
kontrollprøven velges på grunnlag av hvilken type bakteriestammer som brukes.

Følgende stoffer er eksempler på egnede positive kontrollstoffer ved forsøk med metabolsk aktivering:

Stoff CAS-nr. Einecs-nr.

9,10-dimetylantracen 781-43-1 212-308-4

7,12-dimetylbenz(a)antracen 57-97-6 200-359-5

Benzo(a)pyren 50-32-8 200-028-5

2-aminoantracen 613-13-8 210-330-9 

Syklofosfamid
Syklofosfamid monohydrat

50-18-0
6055-19-2

200-015-4

Følgende stoff er egnet som positivt kontrollstoff ved metoden med reduktiv metabolsk aktivering:

Stoff CAS-nr. Einecs-nr.

Kongorødt 573-58-0 209-358-4

2-aminoantracen bør ikke brukes som eneste indikator på effektiviteten til S9-blandingen. Dersom  
2-aminoantracen brukes, bør hver serie S9 også karakteriseres med et mutagen som krever metabolsk 
aktivering ved mikrosomenzymer, f.eks. benzo[a]pyren og dimetylbenzantracen.
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Følgende stoffer er eksempler på stammespesifikke positive kontrollprøver for forsøk utført uten eksogent 
metabolsk aktiveringssystem.

Stoff CAS-nr. Einecs-nr. Stamme

Natriumazid 26628-22-8 247-852-1 TA 1535 og TA 100

2-nitrofluoren 607-57-8 210-138-5 TA 98

9-aminoakridin 90-45-9 201-995-6 TA 1537, TA 97 og TA 97a

ICR 191 17070-45-0 241-129-4 TA 1537, TA 97 og TA 97a

Kumenhydroperoksid 80-15-9 201-254-7 TA 102

Mitomycin C 50-07-7 200-008-6 WP2 uvrA og TA 102

N-etyl-N-nitro-N-nitrosoguanidin 70-25-7 200-730-1 WP2, WP2uvrA og 
WP2uvrA(pKM101)

4-nitrokinolin-1-oksid 56-57-5 200-281-1 WP2, WP2uvrA og 
WP2uvrA(pKM101)

Furylfuramid
(AF2)

3688-53-7 Plasmidholdige stammer

Andre egnede referansestoffer til positive kontrollprøver kan brukes. Bruk av positive kontrollstoffer som 
tilhører samme kjemiske klasse, bør vurderes dersom slike finnes.

Negative kontrollprøver, bestående av løsemiddel eller bærer alene, uten forsøksstoff, og ellers behandlet på 
samme måte som behandlingsgruppene, bør tas med. I tillegg bør også ubehandlede kontrollprøver brukes, 
med mindre tidligere forsøk viser at det valgte løsemiddelet ikke har skadelige eller mutagene virkninger.

1.5.3.  Framgangsmåte

Ved plateinkorporeringsmetoden (1) (2) (3) (4) uten metabolsk aktivering blandes vanligvis 0,05 ml eller 
0,1 ml av forsøksløsningen, 0,1 ml frisk bakteriekultur (inneholdende ca. 108 levedyktige celler) og 0,5 ml 
steril buffer med 2,0 ml toppagar. Ved forsøket med metabolsk aktivering blandes vanligvis 0,5 ml metabolsk 
aktiveringsblanding inneholdende en tilstrekkelig mengde postmitokondrisk fraksjon (mellom 5 og 30 % 
v/v i den metabolske aktiveringsblandingen) med toppagaren (2,0 ml), samt bakteriene og forsøksstoffet/
forsøksløsningen). Innholdet i hvert glass blandes i og helles ut på overflaten av en minimalagarplate. 
Toppagaren får størkne før inkubering.

Ved preinkubasjonsmetoden (2) (3) (5) (6) preinkuberes forsøksstoffet/forsøksløsningen med teststammen 
(inneholdende ca. 108 levedyktige celler) og steril buffer eller det metabolske aktiveringssystemet (0,5 
ml), vanligvis i 20 minutter eller mer ved 30-37 oC. Deretter tilsettes toppagaren, og det hele helles ut på 
overflaten av en minimalagarplate. Vanligvis blandes 0,05 eller 0,1 ml av forsøksstoffet/forsøksløsningen, 0,1 
ml bakterier og 0,5 ml S9-blanding eller steril buffer med 2,0 ml toppagar. Under preinkubasjon bør glassene 
luftes med et risteapparat.

For å oppnå god bestemmelse av variasjonen, bør det brukes tre plater på hvert doseringsnivå. Antall plater kan 
begrenses til to dersom dette er vitenskapelig forsvarlig. Tilfeldig tap av en plate medfører ikke nødvendigvis 
at forsøket blir ugyldig.

Gassformige stoffer eller flyktige stoffer bør testes med hensiktsmessige metoder, f.eks. i hermetisk lukkede 
beholdere (12) (14) (15) (16).
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1.5.4.  Inkubasjon

Alle plater i samme forsøk bør inkuberes ved 37 oC i 48-72 timer. Etter inkubasjonsperioden telles antall 
revertante kolonier.

2.  DATA

2.1.  BEHANDLING AV RESULTATER

Dataene presenteres som antall revertante kolonier per plate. Antall revertante kolonier på både negative 
kontrollplater (kontrollplater behandlet med løsemiddelet og eventuelt ubehandlede kontrollplater) og positive 
kontrollplater oppgis også. Antallet for hver plate, gjennomsnittsantallet revertante kolonier per plate og 
standardavviket oppgis for forsøksstoffet og for positive og negative (ubehandlede og/eller behandlet med 
løsemiddel) kontrollprøver.

Det kreves ingen verifisering av et svar som er klart positivt. Tvetydige resultater bør avklares ved ytterligere 
forsøk, helst med bruk av endrede forsøksvilkår. Negative resultater må bekreftes i hvert enkelt tilfelle. I 
tilfeller der det ikke anses nødvendig å bekrefte negative resultater, må dette begrunnes. Ved oppfølgingsforsøk 
bør det vurderes å endre forsøksparametrene for å utvide spekteret av forsøksvilkår som evalueres. Blant 
parametrer som kan endres, er intervallet mellom konsentrasjonene, behandlingsmetoden (plateinkorporering 
eller væske-preinkubasjon) og den metabolske aktiveringen.

2.2.  VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATENE

Det finnes flere kriterier for å bestemme et positivt resultat, f.eks. en dose-avhengig økning eller en 
reproduserbar økning i antall revertante kolonier per plate ved en eller flere konsentrasjoner i minst én 
stamme med eller uten metabolsk aktiveringssystem (23). Det dreier seg i første rekke om å vurdere hvor 
biologisk relevante resultatene er. Det kan brukes statistiske metoder som hjelpemiddel ved vurdering av 
forsøksresultatene (24). Statistisk signifikans bør likevel ikke være den eneste bestemmende faktoren for et 
positivt resultat.

Et forsøksstoff som gir resultater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, betraktes som ikke-mutagent i dette 
forsøket.

Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller 
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli 
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.

Positive resultater i tilbakemutasjonsforsøket på bakterier tyder på at forsøksstoffet forårsaker punktmutasjoner 
ved basesubstitusjon eller skifte av leseramme i genomet til enten Salmonella typhimurium og/eller Escherichia 
coli. Negative resultater betyr at under forsøksvilkårene er forsøksstoffet ikke mutagent i arten som testes.

3.  RAPPORT

FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Løsemiddel/bærer:

— begrunnelse for valg av bærer,

— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.

 Stammer:

— stammer som er brukt,

— antall celler per kultur,

— stammens egenskaper,
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Forsøksvilkår:

 — mengde forsøksstoff per plate (mg/plate eller µl/plate), med begrunnelse for valg av dose og antall plater 
per konsentrasjon,

— medier som er brukt,

— type og sammensetning av metabolsk aktiveringssystem, herunder godkjenningskriterier,

— behandlingsmetoder.

Resultater:

— tegn til toksisitet,

— tegn til utfelling,

— antall for hver plate,

— gjennomsnittsantall revertante kolonier per plate, og standardavvik,

— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,

— eventuelle statistiske analyser,

 — data for samtidige negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt 
og standardavvik,

 — data for historiske negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt 
og standardavvik.

Diskusjon av resultatene.

Konklusjoner.
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VEDLEGG 4E

«B.17. MUTAGENITET — MUTAGENFORSØK IN VITRO I PATTEDYRCELLER

1.  METODE

Denne metoden er en gjengivelse av OECDs retningslinje nr. 476, In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation 
Test (1997).

1.1.  INNLEDNING

Mutagenforsøket in vitro i pattedyrceller kan brukes til å påvise genmutasjoner som er forårsaket av kjemiske 
stoffer. Blant egnede cellerekker er L5178Y lymfomceller fra mus, cellerekkene CHO, CHO-AS52 og V79 fra 
kinesisk hamster og TK6 humane lymfoblastceller (1). I disse cellerekkene måler de vanligst brukte genetiske 
sluttpunkter mutasjon ved tymidin-kinase (TK) og hypoksantin-guanin-fosforibosyl transferase (HPRT) og 
et transgen av xantin-guanin-fosforibosyl-transferase (XPRT). Mutasjonsforsøkene TK, HPRT og XPRT 
påviser forskjellige spektre av genetiske hendelser. Den autosomale plasseringen av TK og XPRT kan gjøre 
det mulig å påvise genetiske hendelser (f.eks. store delesjoner) som ikke kan påvises ved HPRT-locuset på 
X-kromosomer (2) (3) (4) (5) (6).

Mutagenforsøket in vitro i pattedyrceller kan benytte kulturer av etablerte cellerekker eller cellestammer. Cellene 
som brukes, velges ut på grunnlag av vekstevne i kultur og stabiliteten i den spontane mutasjonsfrekvensen.

Forsøk som utføres in vitro, krever i alminnelighet bruk av en eksogen kilde til metabolsk aktivering. Dette 
metabolske aktiveringssystemet kan ikke fullt ut etterligne in vivo-vilkårene hos pattedyr. Det bør absolutt 
unngås å innføre vilkår som kan føre til positive resultater som ikke gjenspeiler selve mutageniteten og som 
kan oppstå som følge av endringer i pH, osmolalitet eller høye nivåer av cytotoksisitet (7).

Dette forsøket brukes til å kartlegge mulige mutagener og kreftframkallende stoffer hos pattedyr. Selv om 
mange forbindelser som er positive i dette forsøket, er kreftframkallende for pattedyr, er det ingen fullstendig 
korrelasjon mellom dette forsøket og kreftframkallende egenskaper. Korrelasjon avhenger av kjemisk klasse, 
og det finnes stadig flere bevis for at det finnes kreftframkallende stoffer som ikke oppdages ved dette forsøket 
fordi de later til å virke gjennom andre, ikke-genotoksiske mekanismer eller mekanismer som ikke finnes i 
bakterieceller (6).

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.  DEFINISJONER

Direktemutasjon: en genmutasjon fra mutantformens foreldrestamme som forårsaker endring i eller tap av 
enzymaktiviteten til det kodede proteinets funksjon.

Mutagener som forårsaker baseparsubstitusjon: stoffer som forårsaker substitusjon av ett eller flere 
basepar i DNA.

Mutagener som gir skifte av leseramme: stoffer som forårsaker addisjon eller delesjon av ett eller flere 
basepar i DNA-molekylet.

Fenotypeekspresjonsperiode: en periode der uendrede genprodukter forsvinner fra nylig muterte 
celler.

Mutantfrekvens: antall observerte mutante celler, dividert med antall levedyktige celler.

Relativ total vekst: økning i celleantallet over tid, sammenlignet med en kontrollpopulasjon av celler; 
beregnes som produktet av suspensjonsvekst i forhold til den negative kontrollprøven ganger kloningsevne i 
forhold til den negative kontrollprøven.

Relativ suspensjonsvekst: økning i celleantallet i løpet av ekspresjonsperioden i forhold til den negative 
kontrollprøven.
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Levedyktighet: de behandlede cellenes kloningsevne på utplatingstidspunktet under selektive vilkår etter 
ekspresjonsperioden.

Overlevelse: de behandlede cellenes kloningsevne på utplatingstidspunktet ved slutten av behandlingsperioden; 
overlevelsen uttrykkes vanligvis i forhold til kontrollcellepopulasjonens overlevelse.

1.3.  PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Celler som mangler tymidin-kinase (TK) på grunn av mutasjonen TK+/- → TK-/- er resistente mot de 
cytotoksiske effektene av pyrimidinanalogen trifluortymidin (TFT). Celler som ikke mangler tymidin-kinase, 
er følsomme overfor TFT, som forårsaker hemming av cellemetabolisme og stanser videre celledeling. Dermed 
kan mutante celler formere seg der TFT forekommer, mens normale celler, som inneholder tymidin-kinase, 
ikke kan det. Tilsvarende blir celler som mangler HPRT eller XPRT, valgt på grunnlag av resistens mot 6-
tioguanin (TG) eller 8-azaguanin (AG). Forsøksstoffets egenskaper bør vurderes nøye dersom en baseanalog 
eller en forbindelse beslektet med det selektive stoffet blir testet i et mutagenforsøk i pattedyrceller. For 
eksempel bør det gjøres en undersøkelse av enhver mistenkt selektiv toksisitet i forsøksstoffet for mutante 
og ikke-mutante celler. Følgelig må egenskapene til utvelgingssystemet eller -stoffet bekreftes når det gjøres 
forsøk med kjemikalier som er strukturelt beslektet med det selektive stoffet (8).

Celler i suspensjon eller ettlagskultur eksponeres for forsøksstoffet, både med og uten metabolsk aktivering, 
i et passende tidsrom. Cellene subkultiveres for å bestemme cytotoksisitet og gjøre det mulig med ekspresjon 
av fenotype før utvelging av mutanter (9) (10) (11) (12) (13). Cytotoksisitet bestemmes vanligvis ved å 
måle den relative kloningsevnen (overlevelse) eller relativ total vekst i kulturene etter behandlingsperioden. 
De behandlede kulturene oppbevares tilstrekkelig lenge i vekstmediet, spesielt for hvert utvalgte locus 
og celletype, til at fenotypeekspresjonen av induserte mutasjoner er nærmest optimal. Mutantfrekvensen 
bestemmes ved såing av et kjent antall celler i et medium som inneholder det selektive stoffet for å påvise 
mutante celler, og i et medium uten det selektive stoffet, for å påvise kloningsevnen (levedyktigheten). Etter 
en passende inkubasjonstid telles koloniene. Mutantfrekvensen avledes av antall mutante kolonier i selektivt 
medium og antall kolonier i ikke-selektivt medium.

1.4.  BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.  Forberedelser

1.4.1.1. Celler

Det finnes flere celletyper som kan brukes i dette forsøket, herunder subkloner av L5171Y, CHO, CHO-AS52, 
V79 eller TK6-celler. Celletypene som brukes i dette forsøket, bør ha vist følsomhet overfor kjemiske mutagener, 
høy kloningsevne og stabil spontan mutantfrekvens. Cellene bør undersøkes for mykoplasmakontaminering og 
bør ikke brukes dersom de er kontaminert.

  Forsøket skal være slik utformet at det har en forhåndsfastsatt følsomhet og styrke. Antallet celler, kulturer 
og konsentrasjoner av forsøksstoffet som benyttes, bør gjenspeile disse valgte parametrer (14). Det minste 
antall levedyktige celler som overlever behandlingen og benyttes på hvert trinn i forsøket, bør baseres på 
den spontane mutasjonsfrekvensen. En generell regel er å benytte celleantall som tilsvarer minst ti ganger 
den omvendte verdien av den spontane mutasjonsfrekvensen. Det anbefales likevel å benytte minst 106 
celler. Det skal finnes tilstrekkelige historiske data om det benyttede cellesystemet til å sikre at forsøket gir 
reproduserbare resultater

1.4.1.2. Medier og dyrkingsvilkår

Det bør brukes hensiktsmessige kulturmedier og inkubasjonsvilkår (dyrkingsbeholdere, temperatur, CO2-
konsentrasjon og fuktighet) til vedlikehold av kulturene. Mediene bør velges ut fra de selektive systemene og 
celletypene som brukes i forsøket. Det er spesielt viktig at det velges slike dyrkingsvilkår som sikrer optimal 
cellevekst under ekspresjonsperioden og kolonidannelsesevne i både mutante og ikke-mutante celler.
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1.4.1.3. Tilberedning av kulturer

  Cellene formeres fra stamkulturer, sås i kulturmedium og inkuberes ved 37 oC. Før kulturene brukes i forsøket, 
kan det være nødvendig å rense dem for mutante celler de allerede inneholder.

1.4.1.4. Metabolsk aktivering

Cellene bør utsettes for forsøksstoffet både med og uten et hensiktsmessig metabolsk aktiveringssystem. Det 
vanligst brukte systemet er en kofaktorsupplert postmitokondrisk fraksjon (S9) som framstilles av lever fra 
gnagere behandlet med enzyminduserende stoff som Aroclor 1254 (15) (16) (17) (18) eller en blanding av 
fenobarbiton og β-naftoflavon (19) (20).

Den postmitokondriske fraksjonen brukes vanligvis i konsentrasjoner på 1 til 10 % v/v i det endelige 
dyrkingsmediet. Valg av metabolsk aktiveringssystem kan avhenge av hvilken kjemikalieklasse forsøksstoffet 
tilhører. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke mer enn én konsentrasjon av den 
postmitokondriske fraksjonen.

Flere utviklingstrekk, herunder genetisk konstruksjon av cellerekker som uttrykker spesifikke aktiverende 
enzymer, kan gi mulighet for endogen aktivering. Valg av cellerekkene som brukes, bør begrunnes 
vitenskapelig (f.eks. ved at cytokrom P450-isoenzymet er relevant for forsøksstoffets metabolisme).

1.4.1.5. Forsøksstoff/preparat

Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere, og fortynnes 
eventuelt før behandling av cellene. Flytende forsøksstoffer kan tilsettes direkte i forsøkssystemet og/eller 
fortynnes før behandling. Det bør brukes nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser 
at stoffet er stabilt ved lagring.

1.4.2. Forsøksvilkår

1.4.2.1. Løsemiddel/bærer

Løsemiddelet/bæreren bør ikke mistenkes for å reagere kjemisk med forsøksstoffet og heller ikke påvirke 
cellenes overlevelse og S9-aktiviteten. Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som angir 
kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke en vandig løsning/bærer, dersom det er mulig. 
Ved undersøkelse av stoffer som er ustabile i vann, brukes organiske løsemidler som er frie for vann. Vann kan 
fjernes ved å tilsette et molekylgitter.

1.4.2.2. Eksponeringskonsentrasjoner

Blant de kriterier som skal vurderes ved bestemmelse av den høyeste konsentrasjonen, er cytotoksisitet, 
løselighet i forsøkssystemet og endringer i pH eller osmolalitet.

Cytotoksisitet måles med og uten metabolsk aktivering i hovedforsøket, med bruk av en hensiktsmessig 
angivelse av celleintegritet og -vekst, som relativ kloningsevne (overlevelse) eller relativ total vekst. Det kan 
være nyttig å bestemme cytotoksisitet og løselighet i et innledende forsøk.

Det bør brukes minst fire analyserbare konsentrasjoner. Dersom det forekommer cytotoksisitet, bør disse 
konsentrasjonene dekke et område fra høyeste til lav eller ingen toksisitet, noe som vanligvis betyr at 
konsentrasjonene bør være atskilt med høyst en faktor mellom 2 og √10. Dersom den høyeste konsentrasjonen 
er basert på cytotoksisitet, bør den gi en relativ overlevelse (relativ kloningsevne) eller en total relativ vekst på 
ca. 10-20 % (men ikke mindre enn 10 %). Når det gjelder relativt ikke-cytotoksiske stoffer, bør den høyeste 
forsøkskonsentrasjonen være den som er lavest av 5 µl/ml, 5 mg/ml eller 0,01 M.

Stoffer som er relativt uløselige, bør testes opp til eller ut over løselighetsgrensen under dyrkingsvilkår. Tegn 
på uløselighet bør konstateres i det endelige behandlingsmediet som cellene eksponeres for. Det kan være 
nyttig å vurdere løseligheten ved begynnelsen og ved slutten av behandlingen, da løseligheten kan endre 
seg under eksponeringen i forsøkssystemet på grunn av forekomst av celler, S9-serum osv. Uløselighet kan 
observeres med det blotte øye. Bunnfallet må ikke påvirke bedømmelsen av resultatene.
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1.4.2.3. Negative og positive kontrollprøver

Samtidige positive og negative kontrollprøver (løsemiddel eller bærer), både med og uten metabolsk 
aktivering, bør tas med i hvert forsøk. Når det brukes metabolsk aktivering, bør det positive kontrollkjemikaliet 
være det som krever aktivering for å gi en mutagen respons.

Eksempler på positive kontrollstoffer er:

Metabolsk aktivering Locus Stoff CAS-nr. Einecs-nr.

Fravær av eksogen 
metabolsk aktivering

HPRT Etylmetansulfonat 62-50-0 200-536-7

Etylnitrosourea 759-73-9 212-072-2

TK (små 
og store 
kolonier)

Metylmetansulfonat 66-27-3 200-625-0

XPRT Etylmetansulfonat 62-50-0 200-536-7

Etylnitrosourea 759-73-9 212-072-2

Tilstedeværelse av eksogen 
metabolsk aktivering

HPRT 3-metylkolantren 56-49-5 200-276-4

N,N’-dimetyl-nitrosamin 62-75-9 200-549-8

7,12-dimetyl-benzantracen 57-97-6 200-359-5

TK (små 
og store 
kolonier)

Syklofosfamid 50-18-0 200-015-4 

Syklofosfamid monohydrat 6055-19-2

Benzo[a]pyren 50-32-8 200-028-5

3-metylkolantren 56-49-5 200-276-5

XPRT N,N’-dimetyl-nitrosamin (ved 
høye nivåer av S9)

62-75-9 200-549-8

Benzo[a]pyren 50-32-8 200-028-5

Det kan brukes andre hensiktsmessige kontrollstoffer, f.eks. 5-brom-2’deoksyuridin (CAS-nr. 59-14-3, Einecs-
nr. 200-415-9) dersom laboratoriet har historiske data for dette stoffet. Bruk av kontrollstoffer som tilhører 
samme kjemiske klasse, bør vurderes dersom slike finnes.

Negative kontrollprøver, bestående av løsemiddel eller bærer alene i behandlingsmediet og behandlet på 
samme måte som behandlingsgruppene, bør tas med. I tillegg bør også ubehandlede kontrollprøver brukes, 
med mindre det finnes historiske kontrolldata som viser at det valgte løsemiddelet ikke har skadelige eller 
mutagene virkninger.

1.4.3.  Framgangsmåte

1.4.3.1. Behandling med forsøksstoffet

Celler under formering behandles med forsøksstoffet både med og uten metabolsk aktivering. Eksponeringen 
bør vare i et passende tidsrom (3-6 timer er vanligvis virkningsfullt) og kan strekke seg over en eller flere 
cellesykluser.
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Det kan brukes kulturer i enten ett eller to eksemplarer ved hver konsentrasjon som testes. Når det brukes 
kulturer i ett eksemplar, bør antall konsentrasjoner økes for å sikre et tilstrekkelig antall kulturer for analyse 
(f.eks. minst åtte analyserbare konsentrasjoner). Doble negative (løsemiddel) kontrollkulturer bør brukes.

Gassformige stoffer eller flyktige stoffer bør testes med hensiktsmessige metoder, f.eks. i hermetisk lukkede 
dyrkingsbeholdere (21) (22).

1.4.3.2. Måling av overlevelse, levedyktighet og mutantfrekvens

Ved slutten av eksponeringsperioden vaskes cellene og dyrkes med henblikk på å bestemme overlevelse 
og gi mulighet for ekspresjon av mutant fenotype. Måling av cytotoksisitet begynner vanligvis etter 
behandlingsperioden ved å måle relativ kloningsevne (overlevelse) eller relativ total vekst i kulturene.

Hvert locus har et definert tidsrom som er nødvendig for nærmest optimal ekspresjon av fenotype av nylig 
induserte mutanter (HPRT og XPRT krever minst 6-8 dager, og TK minst 2 dager). For å bestemme antall 
mutanter og kloningsevnen, plasseres cellene i et medium henholdsvis med og uten selektivt stoff(er). 
Målingen av levedyktighet (brukes for å beregne mutantfrekvens) begynner ved slutten av ekspresjonstiden 
ved utplating på et ikke-selektivt medium.

Dersom forsøksstoffet er positivt i forsøket på L5178Y TK+/-, bør kolonistørrelsen bestemmes på minst en 
av forsøkskulturene (den høyeste positive konsentrasjonen) og på de negative og positive kontrollprøvene. 
Dersom forsøksstoffet er negativt i forsøket på L5178Y TK+/-, bør kolonistørrelsen bestemmes på de negative 
og positive kontrollprøvene. Også i forsøk på TK6TK+/- kan kolonistørrelsen bestemmes.

2.  DATA

2.1.  BEHANDLING AV RESULTATER

Dataene bør omfatte bestemmelse av cytotoksisitet og levedyktighet, antall kolonier og mutantfrekvens for 
behandlede kulturer og kontrollkulturer. I tilfelle av positivt svar i forsøket på L5178Y TK+/-, bedømmes 
koloniene ved å skille mellom små og store kolonier for minst en konsentrasjon av forsøksstoffet (høyeste 
positive konsentrasjon) og for de negative og positive kontrollprøvene. Den molekylære og cytogenetiske natur 
i de to sortene mutantkolonier (små og store) er studert i detalj (23) (24). I forsøket TK+/- bedømmes koloniene 
ut fra kriteriet normal vekst (store kolonier) og langsom vekst (små kolonier) (25). Mutantceller som har fått de 
alvorligste genetiske skadene, har lengre fordoblingstid og danner derfor små kolonier. Disse skadene varierer 
i størrelsesorden, fra tap av hele genet til kromosomforstyrrelser som viser seg i karyotypen. Induksjon av 
små mutantkolonier er satt i sammenheng med kjemiske stoffer som fører til store kromosomforstyrrelser 
(26). Mutantceller som er mindre berørt, vokser i tilsvarende hastighet som foreldrecellene og danner store 
kolonier.

Overlevelsen (relativ kloningsevne) eller relativ total vekst bør oppgis. Mutantfrekvens bør uttrykkes som 
antall mutantceller per antall overlevende celler.

Dataene presenteres atskilt for hver kultur. I tillegg oppsummeres dataene i tabellform.

Det kreves ingen verifisering av et svar som er klart positivt. Tvetydige resultater bør avklares ved ytterligere 
forsøk, helst med bruk av endrede forsøksvilkår. Negative resultater må bekreftes i hvert enkelt tilfelle. I 
tilfeller der det ikke anses nødvendig med bekreftelse av negative resultater, skal det gis en begrunnelse. Ved 
oppfølgingsforsøk i tilfelle av negative eller tvetydige resultater, bør det vurderes å endre forsøksparametrene 
for å utvide spekteret av forsøksvilkår som evalueres. Blant parametrer som kan endres, er intervallet mellom 
konsentrasjonene og den metabolske aktiveringen.

2.2.  VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATER

Det finnes flere kriterier for å bestemme et positivt resultat, f.eks. en økning knyttet til konsentrasjonen eller 
en reproduserbar økning i mutantfrekvensen. Det dreier seg først om å vurdere hvor biologisk relevante 
svarene er. Det kan brukes statistiske metoder som hjelpemiddel ved vurdering av forsøksresultatene. Statistisk 
signifikans bør ikke være den eneste bestemmende faktoren for et positivt resultat.
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Et forsøksstoff som gir resultater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, betraktes som ikke-mutagent i dette 
forsøket.

Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller 
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli 
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.

Positive resultater fra mutagenforsøk in vitro i pattedyrceller tyder på at forsøksstoffet forårsaker 
genmutasjoner i de dyrkede pattedyrcellene som brukes. Negative resultater betyr at under forsøksvilkårene 
forårsaker forsøksstoffet ikke genmutasjoner i dyrkede pattedyrcellene som brukes.

3.  RAPPORT

FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Løsemiddel/bærer:

— begrunnelse for valg av bærer/løsemiddel,

— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.

Celler:

— celletype og -kilde,

— antall cellekulturer,

— eventuelt antall passasjer,

— eventuelle metoder for vedlikehold av cellekulturer,

—  eventuelt fravær av mykoplasma.

Forsøksvilkår:

 — begrunnelse for valg av konsentrasjoner og antall kulturer, herunder data om cytotoksisitet og løselighets-
begrensninger, dersom de finnes,

— sammensetning av medier, CO2-konsentrasjon,

— forsøksstoffets konsentrasjon,

— volumet av tilsatt bærer og forsøksstoff,

— inkubasjonstemperatur,

— inkubasjonstid,

— behandlingens varighet,

— celletetthet under behandling,

— type og sammensetning av metabolsk aktiveringssystem, herunder godkjenningskriterier,

— positive og negative kontrollprøver,

— ekspresjonsperiodens lengde,

— selektive stoffer,

— kriterier for vurdering av undersøkelsen som positiv, negativ eller tvetydig,
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— metoder som er brukt til å telle antall levedyktige og mutante celler,

 — definisjon av kolonier hvis type og størrelse det skal tas hensyn til, herunder kriterier for “små” og “store” 
kolonier.

Resultater:

— tegn til toksisitet,

— tegn til utfelling,

— data om pH og osmolalitet under eksponering for forsøksstoffet, dersom det er fastslått,

— kolonistørrelse, dersom den er fastslått, i alle fall for negative og positive kontrollprøver,

— eventuelt laboratoriets kapasitet til å påvise mutanter i små kolonier med systemet L5178Y TK+/-,

— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,

— eventuelle statistiske analyser,

— data for samtidige negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver,

 — historiske data for negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt 
og standardavvik,

— mutantfrekvens.

Diskusjon av resultatene.

Konklusjoner.
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VEDLEGG 4F

«B.23. KROMOSOMFORSTYRRELSESFORSØK PÅ SPERMATOGONIER HOS PATTEDYR

1.  METODE

Denne metoden er en gjengivelse av OECDs retningslinje nr. 483, Mammalian Spermatogonial Chromosome 
Aberration Test (1997).

1.1.  INNLEDNING

Formålet med kromosomforstyrrelsesforsøket in vivo på spermatogonier hos pattedyr er å kartlegge de stoffer 
som forårsaker strukturelle kromosomforstyrrelser i spermatogonier hos pattedyr (1) (2) (3) (4) (5). Strukturelle 
forstyrrelser kan være av to typer, kromosomtypen og kromatidtypen. De fleste kjemiske mutagener forårsaker 
forstyrrelser av kromatidtypen, men forstyrrelser av kromosomtypen forekommer også. Denne metoden er 
ikke utviklet for å måle antallsforstyrrelser og brukes vanligvis ikke for det formålet. Kromosommutasjoner 
og beslektede hendelser er årsak til mange genetiske sykdommer hos mennesker.

Dette forsøket måler kromosomhendelser i spermatogonier og burde derfor gjøre det mulig å forutsi induksjon 
av arvelige mutasjoner i kjønnsceller.

Det brukes rutinemessig gnagere i dette forsøket. Dette cytogenetiske forsøket in vivo påviser 
kromosomforstyrrelser i spermatogonier i mitose. Andre målceller inngår ikke i denne metoden.

For å påvise forstyrrelser av kromatidtypen i spermatogonier, bør den første mitotiske celledeling 
etter behandling undersøkes før disse skadene forsvinner i påfølgende celledeling. Det kan innhentes 
nyttig utfyllende informasjon fra behandlede spermatogoniestamceller ved meiotisk kromosomanalyse for 
forstyrrelser av kromosomtypen ved diakinese-metafase I når de behandlede cellene blir til spermatocytter.

Dette in vivo-forsøket er utviklet for å undersøke om mutagener som er aktive på somatiske celler, også 
er aktive i kjønnsceller. Forsøket på spermatogonier egner seg særlig godt til å vurdere mutagenitetsrisiko, 
fordi det gjør det mulig å ta hensyn til faktorer som in vivo-metabolisme, farmakokinetikk og DNA-
reparasjonsprosesser.

I testiklene finnes det flere generasjoner av spermatogonier som har forskjellig følsomhet overfor kjemisk 
behandling. Forstyrrelsene som påvises, utgjør derfor den samlede reaksjonen for behandlede spermatogoni
epopulasjoner, der de differensierte cellene, som det er størst antall av, dominerer. Avhengig av posisjonen i 
testiklene, blir forskjellige generasjoner av spermatogonier eksponert eller ikke eksponert for det alminnelige 
kretsløpet, på grunn av den fysiske og fysiologiske Sertoli-cellebarrieren og blod-testikkelbarrieren.

Dersom det foreligger bevis for at forsøksstoffet eller en reaktiv metabolitt ikke vil nå fram til målvevet, er det 
ikke hensiktsmessig å bruke dette forsøket.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.  DEFINISJONER

Forstyrrelser av kromatidtype: strukturell kromosomskade som uttrykkes som brudd på enkeltstående 
kromatider eller brudd på og sammenføyning av kromatider.

Forstyrrelser av kromosomtype: strukturell kromosomskade som uttrykkes som brudd på, eller brudd på og 
sammenføyning av, begge kromatider på samme sted.

Gap: en akromatisk skade som er mindre enn bredden av ett kromatid, og med minimal forskyvning av 
kromatidene.

Antallsforstyrrelse: en endring i antall kromosomer fra det normale antallet som er karakteristisk for dyrene 
som brukes.
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Polyploidi: et multiplum av det haploide kromosomantallet (n) som ikke er det diploide tallet (dvs. 3n, 4n, 
osv.).

Strukturell forstyrrelse: en endring i kromosomstrukturen som oppdages ved mikroskopundersøkelse av 
metafasestadiet i celledelingen, i form av delesjoner, intrachange og interchange.

1.3.  PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Dyrene eksponeres for forsøksstoffet gjennom en passende opptaksvei og avlives på et passende tidspunkt 
etter behandlingen. Før avliving behandles dyrene med et metafasehemmende stoff (f.eks. kolchicin eller 
Colcemid®). Kromosompreparater framstilles så av kjønnsceller og farges, og metafaseceller analyseres for 
kromosomforstyrrelser.

1.4.  BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.  Forberedelser

1.4.1.1. Valg av dyrearter

Vanligvis brukes hanndyr av kinesisk hamster og mus. Hanndyr av andre egnede pattedyrarter kan også brukes. 
Det bør brukes unge, voksne, friske dyr av alminnelige laboratoriestammer. Ved begynnelsen av undersøkelsen 
bør dyrenes vektvariasjon være minimal og ikke overstige ± 20 % av gjennomsnittsvekten for hvert kjønn.

1.4.1.2. Miljøvilkår og fôringsvilkår

De alminnelige vilkårene nevnt i den generelle innledningen til del B anvendes, men fuktigheten bør være 
50-60 %.

1.4.1.3. Forberedelse av dyrene

Friske, unge, voksne dyr fordeles tilfeldig på kontroll- og behandlingsgrupper. Burene bør stilles slik at 
eventuelle virkninger av burplasseringen blir så små som mulig. Dyrene identifiseres individuelt. Dyrene 
akklimatiseres til laboratorievilkårene i minst fem dager.

1.4.1.4. Framstilling av doser

Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere og eventuelt 
fortynnes før de gis til dyrene. Flytende forsøksstoffer kan gis direkte eller etter fortynning. Det bør brukes 
nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser at stoffet er stabilt ved lagring.

1.4.2.  Forsøksvilkår

1.4.2.1. Løsemiddel/bærer

Løsemiddelet/bæreren bør ikke gi toksiske virkninger på de doseringsnivåer som brukes og bør ikke mistenkes 
for å reagere kjemisk med forsøksstoffet. Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som 
angir kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke et/en vandig løsemiddel/bærer, dersom 
det er mulig.

1.4.2.2. Kontrollprøver

Samtidige positive og negative (løsemiddel eller bærer) kontrollprøver tas med i hvert forsøk. Med unntak 
av behandlingen med forsøksstoffet, håndteres dyrene i kontrollgruppene på samme måte som dyrene i de 
behandlede gruppene.
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Positive kontrollprøver bør gi strukturelle kromosomforstyrrelser in vivo i spermatogonier når de tilføres ved 
eksponeringsnivåer som forventes å gi en påviselig økning i forhold til bakgrunnsverdiene.

Positive kontrolldoser bør velges slik at virkningene er klare, men ikke umiddelbart avslører de kodede 
objektglassenes identitet for personen som avleser dem. Det kan godtas at de positive kontrollprøvene kan 
gis på en annen måte enn forsøksstoffet og at det tas prøve bare én gang. Bruk av kontrollstoffer som tilhører 
samme kjemiske klasse, kan vurderes dersom slike finnes. Blant positive kontrollstoffer er:

Stoff CAS-nr. Einecs-nr.

Syklofosfamid
Syklofosfamid monohydrat

50-18-0
6055-19-2

200-015-4 

Sykloheksylamin 108-91-8 203-629-0

Mitomycin C 50-07-7 200-008-6

Akrylamidmonomer 79-06-1 201-173-7

Trietylenmelamin 51-18-3 200-083-5

Negative kontrollprøver, behandlet med løsemiddel eller bærer alene, og ellers behandlet på samme måte 
som de behandlede gruppene, bør tas med for hvert prøvetakingstidspunkt. Dette kan unngås dersom 
det finnes historiske kontrolldata som viser akseptabel variasjon mellom dyr og hyppighet av celler med 
kromosomforstyrrelser. I tillegg bør det også brukes ubehandlede kontrollgrupper med mindre det finnes 
historiske eller offentliggjorte kontrolldata som viser at det/den valgte løsemiddelet/bæreren ikke har skadelige 
eller mutagene virkninger.

1.5.  FRAMGANGSMÅTE

1.5.1.  Antall dyr

I hver behandlede gruppe og kontrollgruppe må det være minst fem analyserbare hanndyr.

1.5.2.  Behandlingsplan

Forsøksstoffet gis helst én eller to ganger (dvs. som én behandling eller to behandlinger). Forsøksstoffet kan 
også gis i delt dose, dvs. to behandlinger på samme dag med ikke mer enn noen få timers mellomrom, for at 
det skal være lettere å gi et stort volum. Andre doseringsmåter skal være vitenskapelig begrunnet.

I gruppen som får den høyeste dosen, skjer prøvetaking på to tidspunkter etter behandling. Fordi cellesyklusens 
kinetikk kan påvirkes av forsøksstoffet, brukes et tidlig og et sent prøvetakingstidspunkt, rundt 24 og 48 timer 
etter behandling. Ved andre doser enn den høyeste skjer prøvetakingen etter 24 timer eller 1,5 cellesykluslengde 
etter behandling, med mindre det er kjent at et annet prøvetakingstidspunkt er mer hensiktsmessig for 
påvisning av virkninger (6).

I tillegg kan det brukes andre prøvetakingstidspunkter. Når det for eksempel gjelder kjemikalier som 
kan forårsake kromosom-«lagging», eller som kan ha uavhengig virkning i S-fasen, kan det være mer 
hensiktsmessig med tidligere prøvetakingstidspunkter (1).

Hvor hensiktsmessig gjentatt behandling er, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Etter gjentatt behandling 
avlives dyrene 24 timer (1,5 cellesykluslengde) etter siste behandling. I tillegg kan det brukes andre 
prøvetakingstidspunkter om nødvendig.

Før avliving injiseres en passende dose metefasehemmende stoff (f.eks. Colcemid® eller kolchicin) 
intraperitonealt i dyrene. Det tas prøve av dyrene etter en passende periode. For mus er denne perioden ca. 3-5 
timer og for kinesisk hamster ca. 4-5 timer.
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1.5.3.  Doseringsnivåer

Dersom det utføres en undersøkelse for doseringsintervall for å vurdere de nødvendige doseringsnivåene, 
bør den utføres i samme laboratorium, med bruk av samme art, samme stamme og dyr av samme kjønn 
og med behandlingsmåte som skal brukes i hovedforsøket (7). Dersom det foreligger toksisitet, brukes tre 
doseringsnivåer ved første prøvetaking. Disse doseringsnivåene bør dekke et område som går fra høyeste 
toksisitet til lav eller ingen toksisitet. Ved de etterfølgende prøvetakingene behøver bare den høyeste dosen 
brukes. Den høyeste dosen defineres som den dose som gir slike tegn på toksisitet at høyere doser, basert på 
samme doseringsmåte, forventes å være dødelige.

Stoffer med spesifikk biologisk aktivitet ved lav ikke-toksisk dose (som hormoner og mitogener) kan være 
unntak fra dosefastsettelseskriteriene og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Den høyeste dosen kan også 
defineres som en dose som gir visse tegn på toksisitet i spermatogoniene (f.eks. en reduksjon i forholdet 
mellom spermatogoniemitose og første og andre meiosemetafase; denne reduksjonen bør ikke overstige  
50 %).

1.5.4.  Grenseforsøk

Dersom et forsøk utført med minst 2 000 mg per kg kroppsvekt, med en enkeltdose eller to doser gitt samme 
dag, ikke gir noen observerbar toksisk virkning, og dersom genotoksisitet ikke forventes ut fra data for 
strukturelt beslektede stoffer, kan et fullstendig forsøk med tre doseringsnivåer betraktes som unødvendig. 
Avhengig av hvor stor den sannsynlige eksponeringen er for mennesker, kan det være behov for å bruke høyere 
doseringsnivå i grenseforsøket.

1.5.5.  Tilførsel av doser

Forsøksstoffet gis vanligvis ved tvangsfôring med bruk av en magesonde eller en passende intubasjonskanyle 
eller ved intraperitoneal injeksjon. Andre opptaksveier kan godtas når de kan begrunnes. Det største 
væskevolumet som kan gis ved tvangsfôring eller injeksjon på én gang, avhenger av forsøksdyrets størrelse. 
Volumet bør ikke overstige 2 ml per 100 g kroppsvekt. Bruk av større volumer enn dette må begrunnes. Med 
unntak av irriterende eller etsende stoffer som normalt vil gi alvorligere virkninger ved høyere konsentrasjoner, 
bør variasjonen i volumet som gis, reduseres til et minstemål ved å justere konsentrasjonen for å sikre et 
konstant volum ved alle doseringsnivåer.

1.5.6.  Kromosompreparering

Umiddelbart etter avliving tas celleoppslemminger fra en eller begge testikler og eksponeres for en hypoton 
løsning og fikseres. Cellene strykes så ut på objektglass og farges.

1.5.7.  Analyse

Minst 100 godt fordelte metafaseceller bør analyseres for hvert dyr (dvs. minst 500 metafaser per gruppe). 
Dette antallet kan reduseres når det observeres store antall forstyrrelser. Alle objektglass, medregnet glassene 
fra positive og negative kontrollprøver, kodes uavhengig før mikroskopanalyse. Fordi fikseringsprosedyrene 
ofte fører til brudd i en del metafaseceller med tap av kromosomer, bør cellene som undersøkes, inneholde et 
antall sentromerer tilsvarende 2n ± 2.

2.  DATA

2.1.  BEHANDLING AV RESULTATER

Data for hvert enkelt dyr settes opp i tabellform. Forsøksenheten er dyret. For hvert dyr vurderes antall celler med 
strukturelle kromosomforstyrrelser og antall kromosomforstyrrelser per celle. Forskjellige typer strukturelle 
kromosomforstyrrelser oppføres med antall og hyppighet for behandlede grupper og kontrollgrupper. Gap 
registreres separat og rapporteres, men tas vanligvis ikke med i den samlede forstyrrelseshyppigheten.

Dersom det observeres både mitose og meiose, bestemmes forholdet mellom spermatogoniemitose og første 
og andre meiosemetafase som et mål for cytotoksisitet for alle behandlede dyr og negative kontrolldyr i en 
samlet prøve på 100 celler under deling per dyr for å klarlegge en eventuell cytotoksisk virkning. Dersom det 
bare observeres mitose, bestemmes mitoseindeksen i minst 1 000 celler for hvert dyr.



23.11.2006 Nr. 58/1217EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.2.  VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATENE

Det finnes flere kriterier for å bestemme et positivt resultat, f.eks. en dose-avhengig økning i det 
relative antall celler med kromosomforstyrrelser eller en klar økning i antall celler med forstyrrelser i 
en enkelt behandlingsgruppe på ett enkelt prøvetakingstidspunkt. Det dreier seg først om å vurdere hvor 
biologisk relevante resultatene er. Det kan brukes statistiske metoder som hjelpemiddel ved vurdering av 
forsøksresultatene (8). Statistisk signifikans bør ikke være den eneste bestemmende faktoren for et positivt 
resultat. Tvetydige resultater bør avklares ved ytterligere forsøk, helst med bruk av endrede forsøksvilkår.

Et forsøksstoff som gir resultater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, betraktes som ikke-mutagent i dette 
forsøket.

Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller 
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli 
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.

Positive resultater fra dette kromosomforstyrrelsesforsøket in vivo på spermatogonier tyder på at forsøksstoffet 
forårsaker strukturelle kromosomforstyrrelser i kjønnscellene til arten som testes. Negative resultater betyr 
at under forsøksvilkårene forårsaker forsøksstoffet ikke kromosomforstyrrelser i kjønnscellene til arten som 
testes.

Sannsynligheten for at forsøksstoffet eller dets metabolitter når fram til målvevet bør diskuteres.

3.  RAPPORT

FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Løsemiddel/bærer:

— begrunnelse for valg av bærer,

— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.

Forsøksdyr:

— art/stamme som er brukt,

— dyrenes antall og alder,

— opprinnelse, miljøvilkår, fôringsvilkår, osv.,

 — det enkelte dyrs vekt ved begynnelsen av forsøket, med kroppsvektintervall, gjennomsnitt og standardavvik 
for hver gruppe.

Forsøksvilkår:

— data fra undersøkelse innen doseintervallet, dersom den er utført,

— begrunnelse for valg av doseringsnivå,

— begrunnelse for valg av tilførselsvei,

— detaljer om framstilling av forsøksstoffet,

— detaljer om hvordan forsøksstoffet er tilført,

— begrunnelse for avlivingstidspunkter,
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 — eventuell omregning fra forsøksstoffets konsentrasjon (ppm) i drikkevann eller fôr til faktisk dose (mg per 
kilo kroppsvekt per dag),

— detaljer om fôr- og vannkvalitet,

— detaljert beskrivelse av behandlings- og prøvetakingsplaner,

— metoder for måling av toksisitet,

— det metafasehemmende stoffets identitet, dets konsentrasjon og behandlingens varighet,

— metoder for preparering av objektglass,

— kriterier for bedømmelse av forstyrrelser,

— antall analyserte celler per dyr,

— kriterier for vurdering av undersøkelsen som positiv, negativ eller tvetydig.

Resultater:

— tegn til toksisitet,

— mitotisk indeks,

— forholdet mellom spermatogoniemitoser og første og andre meiosemetafase,

— type og antall forstyrrelser, oppgitt for hvert enkelt dyr,

— samlet antall forstyrrelser per gruppe,

— antall celler med forstyrrelser per gruppe,

— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,

— eventuelle statistiske analyser,

— data for samtidige negative kontrollprøver,

— historiske data for negative kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt og standardavvik,

— data for samtidige positive kontrollprøver,

— eventuelle endringer i ploidi.

Diskusjon av resultatene.

Konklusjoner.
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VEDLEGG 4G

«B.39. FORSØK FOR REPARASJONSSYNTESE AV DNA (UDS) IN VIVO PÅ LEVERCELLER FRA 
PATTEDYR

1.  METODE

Denne metoden er en gjengivelse av OECDs retningslinje nr. 486, Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test 
with Mammalian Liver Cells In Vivo (1997).

1.1.  INNLEDNING

Formålet med forsøket for reparasjonssyntese av DNA (UDS) in vivo på leverceller fra pattedyr er å kartlegge 
forsøksstoffer som forårsaker DNA-reparasjon i levercellene hos behandlede dyr (1) (2) (3) (4).

Dette in vivo-forsøket er en metode til å undersøke genotoksiske virkninger av kjemiske stoffer i leveren. 
Sluttpunktet som måles, er tegn på DNA-skade og påfølgende reparasjon i leverceller. Leveren er vanligvis 
hovedstedet for metabolisme av absorberte stoffer. Det er derfor et hensiktsmessig sted å måle DNA-skade 
in vivo.

Dersom det foreligger bevis for at forsøksstoffet ikke vil nå fram til målvevet, er det ikke hensiktsmessig å 
bruke dette forsøket.

Sluttpunktet i reparasjonssyntese av DNA (UDS) måles ved å bestemme opptaket av merkede nukleosider i 
celler som ikke gjennomgår planmessig DNA-syntese (S-fase). Den vanligst brukte teknikken er å bestemme 
opptaket av tritium-merket tymidin (3H-TdR) ved autoradiografi. Det brukes helst rottelever ved UDS-forsøk 
in vivo. Andre vev kan brukes, men inngår ikke i denne metoden.

Påvisning av en UDS-respons avhenger av antall DNA-baser som er skåret ut og erstattet på skadestedet. Derfor 
er UDS-forsøket særlig nyttig til å påvise stofframkalt reparasjon av lange sekvenser (20-30 baser). Derimot 
påvises reparasjon av korte sekvenser (1-3 baser) med mye lavere følsomhet. Videre kan det oppstå mutagene 
hendelser på grunn av manglende reparasjon, feilreparasjon av DNA-skader eller feilreplikasjon. Styrken i 
UDS-responsen gir ingen antydning om hvor vellykket reparasjonsprosessen har vært. I tillegg er det mulig 
at et mutagen reagerer med DNA uten at DNA-skaden repareres ved en prosess med utskjæringsreparasjon. 
Det forhold at UDS-forsøket ikke gir spesielle opplysninger om mutagen aktivitet, oppveies av den potensielle 
følsomheten i dette sluttpunktet fordi det måles i hele genomet.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.  DEFINISJONER

Celler under reparasjon: et netto antall kjernekorn (NNG) som overstiger en forhåndsfastsatt verdi, som skal 
begrunnes av laboratoriet som utfører forsøket.

Netto antall kjernekorn (NNG): kvantitativt mål for UDS-aktivitet i celler i autoradiografiske UDS-forsøk; 
beregnes ved å trekke det gjennomsnittlige antall cytoplasmakorn i kjerneekvivalente cytoplasmaområder 
(CG) fra antall kjernekorn (NG): NNG = NG – CG. NNG-tall beregnes for de enkelte cellene og grupperes 
deretter for celler i én kultur, i parallelle kulturer osv.

Reparasjonssyntese av DNA (UDS): DNA-reparasjonssyntese etter utskjæring og fjerning av en DNA-streng 
som inneholder en region med skade som er forårsaket av kjemiske stoffer eller fysiske agenser.

1.3.  PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

UDS-forsøket in vivo på leverceller fra pattedyr viser DNA-reparasjonssyntese etter utskjæring og fjerning 
av en DNA-streng som inneholder en region med skade som er forårsaket av kjemiske stoffer eller fysiske 
agenser. Forsøket er vanligvis basert på innsetting av 3H-TdR i DNA i leverceller som har lav forekomst av 
celler i S-fasen av cellesyklusen. Opptaket av 3H-TdR bestemmes vanligvis ved autoradiografi, da denne 
teknikken ikke er like følsom overfor interferens fra celler i S-fase som f.eks. væskescintillasjonstelling.
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1.4.  BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.  Forberedelser

1.4.1.1. Valg av dyrearter

Vanligvis brukes rotter, men en hvilken som helst egnet pattedyrart kan brukes. Det bør brukes unge, voksne, 
friske dyr av alminnelige laboratoriestammer. Ved begynnelsen av undersøkelsen bør dyrenes vektvariasjon 
være minimal og ikke overstige ± 20 % av gjennomsnittsvekten for hvert kjønn.

1.4.1.2. Miljøvilkår og fôringsvilkår

De alminnelige vilkårene nevnt i den generelle innledningen til del B anvendes, men fuktigheten bør være 
50-60 %.

1.4.1.3. Forberedelse av dyrene

Friske, unge, voksne dyr fordeles tilfeldig på kontroll- og behandlingsgrupper. Burene bør stilles slik at 
eventuelle virkninger av burplasseringen blir så små som mulig. Dyrene identifiseres individuelt og holdes i 
burene i minst fem dager før forsøket begynner, for å akklimatisere dem til laboratorievilkårene.

1.4.1.4. Forsøksstoff/preparat

Faste forsøksstoffer oppløses eller oppslemmes i hensiktsmessige løsemidler eller bærere og fortynnes 
eventuelt før de gis til dyrene. Flytende forsøksstoffer kan gis direkte eller etter fortynning. Det bør brukes 
nylig framstilte preparater av forsøksstoffet, med mindre data viser at stoffet er stabilt ved lagring.

1.4.2.  Forsøksvilkår

1.4.2.1. Løsemiddel/bærer

Løsemiddelet/bæreren bør ikke gi toksiske virkninger på de doseringsnivåer som brukes og bør ikke mistenkes 
for å reagere kjemisk med forsøksstoffet. Bruk av uvanlige løsemidler/bærere bør begrunnes ut fra data som 
angir kompatibiliteten. Det anbefales at det først blir vurdert å bruke en vandig løsning/bærer, dersom det er 
mulig.

1.4.2.2. Kontrollprøver

Samtidige positive og negative (løsemiddel/bærer) kontrollprøver tas med i hver selvstendig utførte del av 
forsøket. Med unntak av behandlingen med forsøksstoffet, håndteres dyrene i kontrollgruppene på samme 
måte som dyrene i de behandlede gruppene.

Positive kontrollprøver bør være stoffer som er kjent for å gi UDS når de gis ved eksponeringsnivåer som 
forventes å gi en påviselig økning i forhold til bakgrunnsverdiene. Positive kontrollprøver som trenger 
metabolsk aktivering, bør brukes ved doser som forårsaker en moderat respons (4). Dosene kan velges slik 
at virkningene er klare, men ikke umiddelbart avslører de kodede objektglassenes identitet for personen som 
avleser dem. Blant positive kontrollstoffer er:

Prøvetakingstidspunkt Stoff CAS-nr. Einecs-nr.

Tidlig prøvetaking (2-4 timer) N,N’-dimetylnitrosamin 62-75-9 200-249-8

Sen prøvetaking (12-16 timer) N-2-fluorenylacetamid (2-AAF) 53-96-3 200-188-6

Andre egnede positive kontrollstoffer kan brukes. Det positive kontrollstoffet kan gis gjennom en annen 
tilførselsvei enn for forsøksstoffet.
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1.5.  FRAMGANGSMÅTE

1.5.1.  Dyrenes antall og kjønn

Det bør brukes et tilstrekkelig antall dyr for å ta hensyn til naturlig biologisk variasjon i responsen i forsøket. 
Det skal være minst tre analyserbare dyr per gruppe. Dersom det finnes en signifikant historisk database, 
behøver de samtidige positive og negative kontrollgruppene inneholde bare ett eller to dyr.

Dersom det på forsøkstidspunktet finnes tilgjengelige data fra forsøk på samme art og med samme opptaksvei 
som viser at det ikke er noen vesentlig forskjell i toksisitet mellom kjønnene, er det tilstrekkelig å utføre forsøket 
på ett kjønn, helst på hanndyr. Dersom menneskers eksponering for det kjemiske stoffet er kjønnsspesifikk, slik 
det er tilfelle med f.eks. enkelte legemidler, bør forsøket utføres med dyr av det aktuelle kjønnet.

1.5.2 . Behandlingsplan

Forsøksstoffene gis vanligvis som en enkeltdose.

1.5.3.  Doseringsnivåer

Normalt brukes minst to doseringsnivåer. Den høyeste dosen defineres som den dose som gir slike tegn på 
toksisitet at høyere doser, basert på samme doseringsmåte, forventes å være dødelige. Den laveste dosen bør 
vanligvis være 50 % til 25 % av den høyeste dosen.

Stoffer med spesifikk biologisk aktivitet ved lav ikke-toksisk dose (som hormoner og mitogener) kan 
være unntak fra dosefastsettelseskriteriene og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom det utføres en 
undersøkelse innen doseintervallet for å vurdere de nødvendige doseringsnivåene fordi det ikke finnes 
egnede data tilgjengelig, bør den utføres i samme laboratorium, med bruk av samme art, stamme, kjønn og 
behandlingsmåte som skal brukes i hovedforsøket.

Den høyeste dosen kan også defineres som en dose som gir visse tegn på toksisitet i leveren (f.eks. pyknotiske 
kjerner).

1.5.4.  Grenseforsøk

Dersom et forsøk utført med minst 2 000 mg per kg kroppsvekt, med en enkeltdose eller to doser gitt samme 
dag, ikke gir noen observerbar toksisk virkning, og dersom genotoksisitet ikke forventes ut fra data for 
strukturelt beslektede stoffer, kan et fullstendig forsøk betraktes som unødvendig. Avhengig av hvor stor 
den sannsynlige eksponeringen er for mennesker, kan det være behov for å bruke høyere doseringsnivå i 
grenseforsøket.

1.5.5.  Tilførsel av doser

Forsøksstoffet gis vanligvis ved tvangsfôring med bruk av en magesonde eller en passende intubasjonskanyle. 
Andre opptaksveier kan godtas når de kan begrunnes. Imidlertid anbefales ikke intraperitoneal injeksjon, 
fordi dette kan eksponere leveren for forsøksstoffet direkte og ikke gjennom kretsløpsystemet. Det største 
væskevolumet som kan gis ved tvangsfôring eller injeksjon på én gang, avhenger av forsøksdyrets størrelse. 
Volumet bør ikke overstige 2 ml per 100 g kroppsvekt. Bruk av større volumer enn dette må begrunnes. Med 
unntak av irriterende eller etsende stoffer som normalt vil gi alvorligere virkninger ved høyere konsentrasjoner, 
bør variasjonen i volumet som gis, reduseres til et minstemål ved å justere konsentrasjonen for å sikre et 
konstant volum ved alle doseringsnivåer.

1.5.6.  Preparering av leverceller

Levercellene fra behandlede dyr prepareres normalt 12-16 timer etter behandling. En ekstra prøvetaking som 
utføres tidligere (normalt 2-4 timer etter behandling), er vanligvis nødvendig med mindre det foreligger en 
klart positiv respons etter 12-16 timer. Andre prøvetakingstidspunkter kan likevel brukes når de kan begrunnes 
ut fra toksikokinetiske data.
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Korttidskulturer av leverceller fra pattedyr etableres vanligvis ved perfusjon av leveren in situ med kollagenase, 
der nylig dissosierte leverceller får feste seg på en passende overflate. Leverceller fra negative kontrolldyr bør 
ha en levedyktighet (5) på minst 50 %.

1.5.7.  Bestemmelse av UDS

Nylig isolerte leverceller fra pattedyr inkuberes vanligvis i et medium som inneholder 3H-TdR i et passende 
tidsrom (f.eks. 3-8 timer). Ved utløpet av inkubasjonstiden fjernes mediet fra cellene, som så kan inkuberes 
i medium som inneholder overskudd av umerket tymidin for å redusere ikke-inkorporert radioaktivitet 
(“cold chase”). Cellene skylles, fikseres og tørkes. Ved lengre inkubasjonstider er “cold chase” ikke absolutt 
nødvendig. Objektglassene dyppes i autoradiografisk emulsjon, eksponeres i mørke (f.eks. nedkjøles i 7-14 
dager), framkalles og farges. Eksponerte sølvkorn telles. To eller tre objektglass prepareres for hvert dyr.

1.5.8.  Analyse

Preparatene på objektglass bør inneholde et tilstrekkelig antall celler med normal morfologi til at det er mulig 
med en meningsfylt vurdering av UDS. Preparatene analyseres i mikroskop for tegn til tydelig cytotoksisitet 
(f.eks. pyknose, redusert radioaktivitetsmerking).

Objektglassene kodes før kornene telles. Normalt analyseres 100 celler fra hvert dyr fra minst to objektglass; 
analyse av færre enn 100 celler per dyr bør begrunnes. Antall korn bestemmes ikke for kjerner i S-fase, men 
andelen av celler i S-fase kan registreres.

Mengden av innbygd 3H-TdR i kjernene og cytoplasmaet i morfologisk normale celler, slik det framkommer 
ved avsetning av sølvkorn, bør fastsettes ved egnede metoder.

Det foretas korntelling over kjernene (kjernekorn, NG) og over kjerneekvivalente områder over cytoplasmaet 
(cytoplasmakorn, CG). CG-tallene bestemmes enten ved å ta de kraftigst merkede cytoplasmaområdene eller 
ved å ta gjennomsnittet av to-tre tilfeldig foretatte tellinger av cytoplasmakorn i nærheten av kjernene. Andre 
tellemetoder (f.eks. hele celler) kan brukes dersom de kan begrunnes (6).

2.  DATA

2.1.  BEHANDLING AV RESULTATER

Dataene presenteres for hvert enkelt objektglass og dyr. I tillegg oppsummeres alle data i tabellform. Netto 
antall kjernekorn (NNG) beregnes for hver celle, for hvert dyr og for hver dose og hver prøvetaking ved å 
trekke CG-tallet fra NG-tallet. Dersom “celler under reparasjon” telles, bør kriteriene for definisjon av “celler 
under reparasjon” begrunnes og baseres på historiske eller samtidige negative kontrolldata. Tallresultatene kan 
evalueres med statistiske metoder. Dersom statistiske tester brukes, bør de velges og begrunnes før forsøket 
utføres.

2.2.  VURDERING OG TOLKNING AV RESULTATENE

Blant kriterier for positive eller negative responser er:

 positive  i) NNG-verdier over en forhåndsfastsatt terskel som er begrunnet ut fra laboratoriets historiske 
data,

 eller ii) NNG-verdier som er betydelig større enn samtidig kontroll,

 negative  i) NNG-verdier innenfor/under historisk kontrollterskel,

 eller ii) NNG-verdier som ikke er signifikant større enn samtidig kontroll.

Den biologiske relevansen i dataene bør vurderes (dvs. slike parametrer som variasjon mellom dyr, forholdet 
mellom dose og respons og cytotoksisitet bør tas hensyn til). Det kan brukes statistiske metoder som 
hjelpemiddel ved vurdering av forsøksresultatene. Statistisk signifikans bør likevel ikke være den eneste 
bestemmende faktoren for et positivt resultat.
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Selv om de fleste forsøk vil gi klart positive eller negative resultater, vil de samlede dataene i sjeldne tilfeller 
ikke gjøre det mulig å trekke en kategorisk konklusjon om forsøksstoffets aktivitet. Resultatene kan forbli 
tvetydige eller tvilsomme uansett hvor mange ganger forsøket gjentas.

Positive resultater fra UDS-forsøk in vivo på leverceller fra pattedyr tyder på at forsøksstoffet forårsaker DNA-
skade i leverceller fra pattedyr in vivo som kan repareres ved reparasjonssyntese av DNA in vitro. Negative 
resultater betyr at under forsøksvilkårene forårsaker forsøksstoffet ikke DNA-skade som kan påvises ved dette 
forsøket.

Sannsynligheten for at forsøksstoffet når fram til det alminnelige kretsløpet eller konkret til målvevet (f.eks. 
systemisk toksisitet), bør diskuteres.

3.  RAPPORT

FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Løsemiddel/bærer:

— begrunnelse for valg av bærer,

— forsøksstoffets løselighet og stabilitet i løsemiddelet/bæreren, dersom de er kjent.

Forsøksdyr:

— art/stamme som er brukt,

— dyrenes antall, alder og kjønn,

— opprinnelse, miljøvilkår, fôringsvilkår, osv.,

 — det enkelte dyrs vekt ved begynnelsen av forsøket, med kroppsvektintervall, gjennomsnitt og standardavvik 
for hver gruppe.

Forsøksvilkår:

— positive og negative (løsemiddel/bærer) kontrollprøver,

— data fra undersøkelse innen doseintervallet, dersom den er utført,

— begrunnelse for valg av doseringsnivå,

— detaljer om framstilling av forsøksstoffet,

— detaljer om hvordan forsøksstoffet er tilført,

— begrunnelse for valg av tilførselsvei,

 — eventuelle metoder til kontroll av at forsøksstoffet har nådd fram til det alminnelige kretsløpet eller 
målvevet,

 — eventuell omregning fra forsøksstoffets konsentrasjon (ppm) i drikkevann eller fôr til faktisk dose (mg per 
kilo kroppsvekt per dag),

— detaljer om fôr- og vannkvalitet,

— detaljert beskrivelse av behandlings- og prøvetakingsplaner,

— metoder for måling av toksisitet,

— metoder for preparering og dyrking av leverceller,

— autoradiografisk teknikk som er brukt,
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— antall preparerte objektglass og antall analyserte celler,

— vurderingskriterier,

— kriterier for vurdering av undersøkelsen som positiv, negativ eller tvetydig.

Resultater:

 — gjennomsnittsverdier av antall kjernekorn, antall cytoplasmakorn og netto antall kjernekorn for hvert 
objektglass, hvert dyr og hver gruppe,

— forholdet mellom dose og respons, der det er mulig,

— eventuelle statistiske analyser,

— tegn til toksisitet,

— data for samtidige negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver,

 — historiske data for negative (løsemiddel/bærer) og positive kontrollprøver, med intervaller, gjennomsnitt 
og standardavvik.

— antall “celler under reparasjon”, dersom det er bestemt,

— antall celler i S-fase, dersom det er bestemt,

— cellenes levedyktighet.

Diskusjon av resultatene.

Konklusjoner.
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VEDLEGG 5

SV:

3.2.3. Farligt

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Flytande ämnen och beredningar som på grund av sin låga viskositet utgör en fara för människa vid 
aspiration

 a) För ämnen och beredningar som innehåller alifatiska, alicykliska och aromatiska kolväten i en total 
koncentration av 10 % eller mer och

 — har en flödestid mindre än 30 sekunder, uppmätt med en 3 mm utloppsbägare enligt ISO 2431, eller

 — har en kinematisk viskositet lägre än 7 × 10-6 m2/s vid 40 oC, uppmätt med en kalibrerad 
kapillärviskosimeter av glas, enligt ISO 3104 och ISO 3105, eller

 — har en kinematisk viskositet lägre än 7 × 10-6 m2/s vid 40 oC, bestämd från rotationsviskosimetri enligt 
ISO 3219.

Ämnen och beredningar, som uppfyller dessa kriterier, behöver dock inte klassificeras om de har en 
genomsnitlig ytspänning högre än 33 mN/m vid 25 oC, uppmätt med du Noüy-tensiometer eller enligt de 
testmetoder som finns beskrivna i bilaga V del A.5.

b) För ämnen och beredningar, baserat på praktiska erfarenheter från människa.

(Angår ikke ES versjon)

(Angår ikke DA versjon)

(Angår ikke DE versjon)

(Angår ikke EL versjon)

(Angår ikke EN versjon)

(Angår ikke FR versjon)

(Angår ikke IT versjon)

(Angår ikke NL versjon)

(Angår ikke PT versjon)

(Angår ikke FI versjon)

FI:

3.2.6.1. Ihon tulehtuminen

Seuraava vaaraa osoittava lauseka määräytyy alla esiteltävien perusteitten mukaan:

R38 Ärsytää ihoa

 — Aineet ja valmisteet aiheuttavat ihon merkittävän tulehtumisen enintään neljän tunnin altistuksessa 
määritettynä kanilla liitteessä V mainitulla ihoärsytsestillä. Tulehdus kestää vähintään 24 tuntia.

Ihon tulehdus on merkittävää, jos:

 a) punoituksen ja ruvenmuodostuksen tai turvotuksen voimakkuutta kuvaavien lukuarvojen keskiarvo 
laskettuna kaikista koe-eläimistä on vähintään 2;

 b) tai kun liittessä V tarkoitettua testiä on täydennetty käyttämällä kolmea koe-elänitä, vähintään kahden 
koe-eläimen ihon punoituksen ja ruvenmuodostuksen tai turvotuksen voimakkuutta kuvaavien 
lukuarvojen keskiarvo on, jokaiselle koe-eläimelle laskettuna erikseen, vähintään 2.

Kummassakin tapauksessa keskiarvojen lasekmiseen on käytettävä kaikka niitä lukuarvoja, jotka saadaan 
arvioitaessa vaikutusta 24 tunnin, 48 tunnin ja 72 tunnin välein.
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Tulehdusta pidetään myös merkittävänä, jos ihon tulehtuminen jatkuu ainakin kahdella koe-eläimella 
havainnointiajan päättymiseen asti. Erityiset vaikutukset kuten esimerkiksi hyperplasia, hilseileminen, 
värin muutokset, halkeamat, ruvet ja karvojenlähtö on otettava huomioon.

Tähän liittyviä tietoja voidaan saada myös eläimillä tehtävistä ei-akuuttisista altistuskokeista (katso 
lauseketta R48 koskevat huomautukset jaksossa 2.d). Vaikutuksia pidetään merkittävinä, jos ne vastaavat 
edellä kuvattuja vaikutuksia.

 — Aineet ja valmisteet, jotka aiheuttavat ihmisillä merkittävää ihotulehdusta, kun kosketus on ollut 
välitön, jatkuva tai toistuva.

 — Orgaaniset peroksidit, paitsi jos on olemassa näyttöä siitä, että tällaista vaikutusta ei ole.

Tuntoharha (‘paresthesia’):

Pyretroiditorjunta-aineen ihokosketuksen aiheuttamaa tuntoharhaa ihmisessä ei pidetä ärsytysvaikutuksena, 
joka oikeuttaisi luokituksen Xi; R38. S-lauseketta S24 on kuitenkin sovellettava aineisiin, joilla on 
tällainen vaikutus.

(Angår ikke ES versjon)

(Angår ikke DA versjon)

(Angår ikke DE versjon)

(Angår ikke EL versjon)

(Angår ikke EN versjon)

(Angår ikke FR versjon)

(Angår ikke IT versjon)

(Angår ikke NL versjon)

(Angår ikke PT versjon)

(Angår ikke SV versjon)

I nr. 6.2 (Sikkerhetssetninger for stoffer og stoffblandinger):

DE:

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel ... abwaschen (vom Hersteller anzugeben)

— Anwendungsbereich:

— sehr giftige, giftige oder ätzende Stoffe und Zubereitungen;

— Verwendung:

 — obligatorisch für sehr giftige Stoffe und Zubereitungen;

 — empfohlen für sonstige obengenannte Stoffe und Zubereitungen, inbesondere, wenn Wasser nicht die geeignete 
Spülflüssigkeit ist;

 — empfohlen für ätzende Stoffe und Zubereitungen, die an die allgemeine Öffentlichkeit abgegeben werden.

(Angår ikke ES versjon)

(Angår ikke DA versjon)

(Angår ikke EL versjon)

(Angår ikke EN versjon)

(Angår ikke FR versjon)

(Angår ikke IT versjon)

(Angår ikke NL versjon)

(Angår ikke PT versjon)

(Angår ikke FI versjon)

(Angår ikke SV versjon)
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FI:

S 29 Ei saa tyhjentää viemäriin

— Soveltamisala:

 — erittäin helposti syttyvät tai helposti syttyvät veteen sekoittumattomat nesteet,

 — erittäin myrkylliset tai myrkylliset aineet ja valmisteet,

 — ympäristölle vaaralliset aineet.

— Käytön perusteet:
 
 — pakollinen yleisessä kulutuksessa todennäkoisesti käytettäville ympäristölle vaarallisille ja tunnuksella N 

luokitelluille aineille, jollei kyseessä ole aineen tarkoitettu käyttö,

 — suositeltava yleisessä kulutuksessa todennäkoisesti käytettäville muille edellä mainituille aineille aineille tai 
valmisteille, jollei kyseessä ole kemikaalin tarkoitettu käyttö.

(Angår ikke ES versjon)

(Angår ikke DA versjon)

(Angår ikke DE versjon)

(Angår ikke EL versjon)

(Angår ikke EN versjon)

(Angår ikke FR versjon)

(Angår ikke IT versjon)

(Angår ikke NL versjon)

(Angår ikke PT versjon)

(Angår ikke SV versjon)

______
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VEDLEGG 6

«VEDLEGG IX

DEL A

Bestemmelser om barnesikrede lukkeinnretninger

I tillegg til bestemmelsene i artikkel 22 nr. 1 bokstav e) i dette direktiv, skal beholdere som inneholder stoffer som utgjør 
en innåndingsfare (Xn; R65) og som er klassifisert og merket i samsvar med nr. 3.2.3 i vedlegg VI til dette direktiv, 
med unntak av stoffer markedsført i form av aerosol eller i en beholder utstyrt med en forseglet forstøvingsinnretning, 
uansett volum være utstyrt med barnesikret lukkeinnretning.

1. Gjenlukkbar emballasje

Barnesikrede lukkeinnretninger som brukes på gjenlukkbar emballasje skal være i samsvar med ISO standard 8317 
(utgave av 1. juli 1989) for “Barnesikret emballasje — Krav og prøvingsmetoder for gjenlukkbar emballasje”, 
vedtatt av Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO).

2. Ikke-gjenlukkbar emballasje

Barnesikrede lukkeinnretninger som brukes på ikke-gjenlukkbar emballasje skal være i samsvar med CEN-standard 
EN 862 (utgave av mars 1997) for “Emballasje — Krav og prøvingsprosedyrer for ikke-gjenlukkbar emballasje for 
ikke-farmasøytiske produkter” vedtatt av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN).

3. Merknader

 1. Bare de laboratorier som oppfyller kravene i EN 45 000-serien, har tillatelse til å bekrefte dokumentasjon om 
samsvar med ovennevnte standarder.

 2. S æ r l i g e  t i l f e l l e r

Dersom det virker åpenbart at en emballasje er tilstrekkelig sikker for barn fordi de ikke kan få adgang til 
innholdet uten hjelp av et redskap, behøver prøvingen ikke utføres.

I alle andre tilfeller og når det foreligger tilstrekkelig grunn til å tvile på at lukkeinnretningen er sikker for 
et barn, kan den nasjonale myndigheten anmode personen som har ansvar for å markedsføre produktet, om å 
framlegge en attest fra et laboratorium beskrevet i nr. 3.1 som bekrefter enten:

 — at lukkeinnretningstypen er slik at det ikke er nødvendig å prøve den etter ISO- eller CEN-standardene 
nevnt ovenfor,

eller

 — at lukkeinnretningen har gjennomgått prøving og er funnet å være i samsvar med ovennevnte standarder.

DEL B

Bestemmelser om følbare advarselsmerker

De tekniske spesifikasjonene for følbare advarselsmerker skal være i samsvar med EN ISO-standard 11683 (utgave av 
1997) for “Emballasje — Følbare advarselsmerker — Krav”.»

_______
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KOMMISJONSDIREKTIV 2000/33/EF

av 25. april 2000

om 27. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om 
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(*)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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 1999/33/EF(2), særlig 
artikkel 28, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedlegg V til direktiv 67/548/EØF fastsetter metoder 
for bestemmelse av stoffers og stoffblandingers fysisk-
kjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet. Det 
er nødvendig å tilpasse nevnte vedlegg til den tekniske 
utvikling.

2) I henhold til artikkel 7 nr. 2 i rådsdirektiv 86/609/EØF av 
24. november 1986 om tilnærming av medlemsstatenes 
lover og forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til 
andre vitenskapelige formål(3) skal et forsøk ikke utføres 
dersom det på en rimelig og praktisk måte er mulig 
å oppnå det ønskede resultat ved hjelp av en annen 
vitenskapelig tilfredsstillende metode som ikke medfører 
bruk av dyr.

3) Kommisjonen akter å innføre alternative forsøksmetoder 
som ikke innebærer bruk av dyr, i vedlegg V til direktiv 
67/548/EØF, slik at metodene kan benyttes ved prøving 
av kjemikalier i henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 
67/548/EØF.

4) 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 stoffblandinger —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til dette direktiv tilføyes til del B i vedlegg V 

til direktiv 67/548/EØF.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. oktober 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 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler og en sammenligningstabell 

som viser sammenhengen mellom dette direktiv og de vedtatte 

nasjonale bestemmelser.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort 

i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. april 2000.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 136 av 8.6.2000, s. 90, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2004 av 26. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 26.8.2004, s. 25.

(*) Vedtatt før 26. tilpasning.
(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 57.
(3) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.

2006/EØS/58/34
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VEDLEGG I

«B.40 HUDETSENDE VIRKNING

1.  METODE

1.1.  Innledning

Det europeiske senter for validering av alternative metoder (ECVAM, Det felles forskningssenter, 
Europakommisjonen) har anerkjent to in vitro-forsøk for hudetsende virkning som vitenskapelig validert: 
Måling av transkutan elektrisk motstand (TER) i rottehud og et forsøk der det benyttes en menneskehudmodell 
(1) (2) (3). ECVAM-valideringsstudien har vist at begge forsøkene var pålitelige med hensyn til å skille 
mellom stoffer med og uten hudetsende virkning. Forsøksprotokollen basert på menneskehudmodellen 
gjorde det dessuten mulig å skille korrekt mellom grader av etsende virkning (stoffer med kjent alvorlig 
hudetsende virkning, R35, og andre hudetsende stoffer, R34) (2). Beskrivelser og framgangsmåte er angitt 
for begge disse forsøkene. Valg av forsøk avhenger av brukerens spesielle krav og preferanser.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.  Definisjoner

Hudetsende virkning: Irreversible vevsskader i huden som følge av anbringelse av forsøksmateriale.

1.3.  Referansestoffer

  Ingen er angitt, men se nr. 1.5.3.4 og 1.7.2.3.

1.4.  Prinsipp for forsøksmetoden — TER-forsøk med rottehud

Forsøksmaterialet legges på i opptil 24 timer på epidermis av hudlapper tatt fra huden på humant avlivede 
unge rotter. Etsende materialer identifiseres ved sin evne til å framkalle skader på stratum corneum og 
redusere dets barrierefunksjon, noe som kan måles som en reduksjon av naturlig TER under terskelverdien 
(5 kΩ) (4) (5). Irriterende og ikke-irriterende materialer reduserer ikke TER under terskelverdien. Et 
fargebindingstrinn kan legges inn i forsøket for overflateaktive stoffer og nøytrale organiske stoffer (se 
definisjoner i henvisning (6)) for å redusere antallet falskt positive resultater som naturlig forekommer med 
disse kjemiske stoffene (2) (7).

1.5.  Beskrivelse av forsøksmetoden — TER-forsøk med rottehud

1.5.1.  Dyr

Til tilberedning av hudlappene benyttes unge (20-23 dager gamle) rotter (Wistar eller lignende stamme). 
Hår fra rygg og flanke fjernes omhyggelig med en liten dyresaks. Dyrene vaskes deretter omhyggelig, 
idet området nedsenkes i antibiotisk løsning (for eksempel med streptomycin, penicillin, kloramfenikol 
og amfotericin i konsentrasjoner som er tilstrekkelige til å hindre bakterievekst). Dyrene vaskes igjen med 
antibiotika tredje og fjerde dag etter første vask, og brukes innen tre dager (dyrene må ikke være eldre enn 
31 dager for tilberedning av hudlapper).

1.5.2.  Tilberedning av hudlapper

Dyrene avlives humant. Rygghuden på hvert dyr fjernes og renses for overflødig fett ved forsiktig 
avskrelling. Huden anbringes på enden av et PTFE-rør (polytetrafluoretylen), idet det sikres at epidermis er 
i kontakt med røret. En tett omsluttende O-ring av gummi festes rundt enden av røret for å holde huden på 
plass, og overflødig vev klippes av. Dimensjonene til røret og O-ringen er vist i figur 1. O-ringen forsegles 
til enden av røret med vaselin. Røret holdes fast av en fjærklemme i et reseptorkammer som inneholder 
magnesiumsulfatløsning (154 mM) (figur 2).

1.5.3.  Framgangsmåte

1.5.3.1. A n b r i n g e l s e  a v  f o r s ø k s m a t e r i a l e t

Flytende forsøksstoffer (150 µl) legges på epidermis inne i røret (figur 2). Ved forsøk med faste stoffer 
anbringes en tilstrekkelig mengde av stoffet på hudlappen til å sikre at hele overflaten er dekket av 
stoffet. Avionisert vann (150 µl) tilføyes deretter stoffet, og rørene ristes forsiktig. Forsøksstoffene skal ha 
størst mulig kontakt med huden. For enkelte faste stoffer oppnås dette ved oppvarming til 30 ˚C, slik at 
forsøksstoffet smelter, eller ved maling til et kornet materiale eller pulver.
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Tre hudlapper benyttes for hvert forsøksstoff. Forsøksstoffene legges på i 24 timer (se også nr. 1.5.3.4). 
Forsøksstoffet fjernes ved skylling under rennende vann som holder høyst 30 ˚C, til det ikke er mulig å fjerne 
mer materiale. Fjerningen av forsøksstoff som er stivnet i røret, går lettere ved skylling med en vannstråle 
med temperatur ca. 30 ˚C.

1.5.3.2. T E R - m å l i n g e r

TER måles ved hjelp av en vekselstrømmålebro med lav spenning (f.eks. AIM 401 eller 6401, eller 
tilsvarende). Før den elektriske motstanden måles, reduseres overflatespenningen i huden ved tilførsel 
av en tilstrekkelig mengde 70 % etanol til å dekke epidermis. Etter noen få sekunder fjernes etanolen 
ved at røret snus opp-ned, og vevet fuktes ved tilsetning av 3 ml magnesiumsulfatløsning (154 mM). 
Målebroens elektroder plasseres på hver side av hudlappen for å måle motstanden i kΩ/hudlapp (figur 2). 
Elektrodedimensjonene og lengden av elektrodene under krokodilleklemmene er vist i figur 1. Den indre 
(tykke) krokodilleklemmen hviler på toppen av PTFE-røret under motstandsmålingen for å sikre at lengden 
av elektroden som er nedsenket i magnesiumsulfatløsningen, er konstant. Den ytre (tynne) elektroden 
plasseres inne i reseptorkammeret slik at det hviler på bunnen av kammeret. Avstanden mellom bunnen av 
fjærklemmen og bunnen av PTFE-røret holdes konstant (figur 1), siden denne avstanden påvirker den målte 
motstandsverdien.

Merk at dersom motstandsverdien er større enn 20 kΩ, kan dette skyldes at forsøksstoffet ligger som et 
belegg på hudlappens epidermis. Dette laget kan forsøkes fjernet, for eksempel ved at PTFE-røret forsegles 
med en tommelfinger i en gummihanske og ristes i ca. 10 sekunder; magnesiumsulfatløsningen kasseres, og 
motstandsmålingen gjentas med ny magnesiumsulfatløsning.

Gjennomsnittsverdiene av TER-resultatene godtas, forutsatt at samtidige positive og negative kontrollverdier 
er innenfor akseptable grenser for metoden. Følgende kontrollstoffer og akseptable motstandsintervaller 
foreslås for metodikken og utstyret som er beskrevet her:

Kontroll Stoff
Motstandsintervall

(kΩ)

Positiv 10 M saltsyre (36 %) 0,5-1,0

Negativ Destillert vann 10-25

1.5.3.3. F r a m g a n g s m å t e  t i l p a s s e t  o v e r f l a t e a k t i v e  o g  n ø y t r a l e  o r g a n i s k e  s t o f f e r

Dersom TER-verdiene for forsøksstoffer som er enten overflateaktive eller nøytrale organiske stoffer, er 
mindre enn eller lik 5 kΩ, kan en evaluering av fargegjennomtrengningen i vevet foretas. Dette kan avgjøre 
om resultatene er falskt positive (2).

1.5.3.3.1. Pålegging og fjerning av sulforodamin B-fargestoff

Etter behandling med forsøksstoffet legges 150 µl av en 10 % (vekt/volum) løsning av sulforhodamin B-
fargestoff i destillert vann på hver hudlapps epidermis i to timer. Hudlappene skylles deretter i ca. 10 
sekunder under rennende vann som holder høyst romtemperatur, for å fjerne eventuelt overflødig/ubundet 
fargestoff. Hver hudlapp fjernes forsiktig fra PTFE-røret og anbringes i en preparatflaske (f.eks. en 20 ml 
glasscintillasjonsflaske) med avionisert vann (8 ml). Flaskene ristes forsiktig i fem minutter for å fjerne 
eventuelt overflødig/ubundet fargestoff. Denne skylleprosessen gjentas, hvoretter hudlappene fjernes og 
anbringes i preparatflasker med 5 ml 30 % (vekt/volum) natriumdodecylsulfat (SDS) i destillert vann og 
inkuberes ved 60 ˚C over natten. Etter inkubasjonen fjernes og kasseres hver hudlapp, og resten av løsningen 
sentrifugeres i 8 minutter ved 21 ˚C (relativ sentrifugalkraft ~ 175). En 1 ml prøve av supernatanten 
fortynnes 1:5 (volum/volum) (1 ml + 4 ml) med 30 % (vekt/volum) SDS i destillert vann. Løsningens optiske 
tetthet (OD) måles ved ca. 565 nm.

1.5.3.3.2. Beregning av fargeinnhold

Innholdet av sulforodamin B-fargestoff per hudlapp beregnes ut fra OD-verdiene (sulforodamin Bs molare 
ekstinksjonskoeffisient ved 565 nm = 8,7 × 104; molekylvekt = 580). Innholdet av sulforodamin B-fargestoff 
bestemmes for hver hudlapp og gjennomsnittsverdien beregnes. Gjennomsnittsverdiene for fargebinding 
godtas dersom de samtidig oppnådde kontrollverdiene er innenfor et akseptabelt intervall for metoden. 
Følgende akseptable fargestoffintervaller foreslås for kontrollstoffene for metodikken og utstyret som er 
beskrevet her:
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Kontroll Stoff
Motstandsintervall

(µg/lapp)

Positiv 10 M saltsyre (36 %) 40-100

Negativ Destillert vann 15-35

1.5.3.4. T i l l e g g s o p p l y s n i n g e r

Forsøksstoffene kan også anbringes på hudlapper for kortere tidsrom (f.eks. to timer) for å identifisere 
materialer som er sterkt etsende. I valideringsstudien ble imidlertid TER-forsøket funnet å overvurdere det 
etsende potensialet til flere kjemiske stoffer etter anbringelse på hudlappene i to timer (2), selv om den etter 
anbringelse i 24 timer korrekt kunne identifisere etsende og ikke-etsende stoffer.

Forsøksutstyrets egenskaper og dimensjoner og den anvendte forsøksmetoden kan påvirke de beregnede 
TER-verdiene. Terskelverdien for etsing, 5 kΩ, ble fastsatt på grunnlag av data oppnådd med det bestemte 
utstyret og framgangsmåten beskrevet i denne metoden. Forskjellige terskel- og kontrollverdier kan bli 
aktuelle dersom forsøksvilkårene endres vesentlig. Det anbefales derfor at metodikken og motstandsterskelen 
kalibreres ved prøving av en rekke referansestandarder valgt blant de kjemiske stoffene som er brukt i 
valideringsstudien (3).

1.6.  Prinsipp for forsøksmetoden — Forsøksmodell med menneskehud

Forsøksmaterialet pålegges lokalt i opptil 4 timer på en tredimensjonal menneskehudmodell som består 
av en rekonstruert epidermis med et funksjonelt stratum corneum. Etsende materialer identifiseres ved 
sin evne til å redusere cellenes levedyktighet (f.eks. påvist ved hjelp av MTT-reduksjonsprøven) under 
fastsatte terskelverdier for bestemte eksponeringstider. Forsøksprinsippet er i samsvar med hypotesen om at 
kjemikalier som er etsende, er i stand til å trenge gjennom stratum corneum (ved diffusjon og erosjon) og er 
tilstrekkelig cytotoksiske til å framkalle celledød i de underliggende cellelagene.

1.7.  Beskrivelse av forsøksmetoden — Forsøksmodell med menneskehud

1.7.1.  Modeller med menneskehud

Modeller med menneskehud kan stamme fra forskjellige kilder, men de må oppfylle visse kriterier. Modellen 
må ha et funksjonelt stratum corneum med et underliggende lag av levende celler. Dette kan påvises ved 
hjelp av modellens motstandskraft mot cytotoksisitet etter anbringelse av stoffer som man vet er cytotoksiske 
mot celler, men som vanligvis ikke trenger gjennom stratum corneum. Modellen skal gi resultater som er 
reproduserbare under fastsatte forsøksvilkår.

Levedyktigheten til de levende cellene i modellen må være tilstrekkelig høy til at det kan skilles klart 
mellom positive og negative kontrollstoffer. Cellenes levedyktighet (for eksempel målt ved mengden av 
MTT-reduksjon, dvs. en OD-verdi) etter eksponering for negativt kontrollstoff må være innenfor akseptable 
grenser for den aktuelle modellen. Likeledes må verdiene for cellenes levedyktighet med positivt kontrollstoff 
(i forhold til dem for negativ kontroll) være innenfor de oppgitte grenser. Det viktigste er at det må være 
påvist at beregningsmodellen som benyttes, overholder den internasjonale valideringsstandarden (2).

1.7.2.  Framgangsmåte

1.7.2.1. A n b r i n g e l s e  a v  f o r s ø k s m a t e r i a l e t

For flytende stoffer anbringes tilstrekkelig forsøksstoff til at hudoverflaten dekkes (minst 25 µl/cm2). For 
faste stoffer anbringes tilstrekkelig forsøksstoff til at hudoverflaten dekkes, og det fuktes for å sikre god 
kontakt med huden. Om nødvendig males faste stoffer til et pulver før anbringelse. Anbringelsesmetoden 
må være påvist egnet til en rekke forskjellige kjemikalier (2). Ved slutten av eksponeringen vaskes 
forsøksmaterialet omhyggelig av hudoverflaten med saltløsning.

1.7.2.2. M å l i n g  a v  c e l l e n e s  l e v e d y k t i g h e t

Enhver anerkjent kvantitativ metode for måling av cellenes levedyktighet kan benyttes. Den hyppigst 
benyttede metode er MTT-reduksjon, som har vist seg å gi nøyaktige og reproduserbare resultater i 
forskjellige laboratorier (2). Hudlappen plasseres i en MTT-løsning på 0,3 mg/ml ved 20-28 ˚C i tre timer. 
Det utfelte blå formazanet ekstraheres (løsemiddelekstraksjon) og formazankonsentrasjonen måles ved 
bestemmelse av OD ved en bølgelengde mellom 545 og 595 nm.
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1.7.2.3. T i l l e g g s o p p l y s n i n g e r

Den anvendte hudmodellen og en nøyaktig protokoll over eksponeringstid osv. har stor innflytelse 
på måleresultatene for cellenes levedyktighet. Det anbefales at metodikken og beregningsmodellen 
kalibreres ved prøving av en rekke referansestandarder valgt blant de kjemiske stoffene brukt i ECVAM-
valideringsstudien (3). Det er av avgjørende betydning at den anvendte metoden er påvist å gi reproduserbare 
resultater innen og mellom forskjellige laboratorier for en rekke forskjellige kjemikalier, i samsvar med 
internasjonale standarder (2), og resultatene av en slik valideringsstudie skal være offentliggjort i et 
vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering.

2.  DATA

2.1.  Behandling av resultatene

2.1.1.  TER-forsøk med rottehud

Motstandsverdiene (kΩ) for forsøksmaterialet, positive og negative kontroller og alle standard 
referansekjemikalier skal presenteres i tabellform, herunder data for flergangsbestemmelser/gjentatte forsøk, 
gjennomsnittsverdier og avledet klassifikasjon.

2.1.2.  Forsøksmodell med menneskehud

OD-verdier og beregnede prosentverdier for cellenes levedyktighet, positive og negative kontroller og 
alle standard referansekjemikalier skal presenteres i tabellform, herunder data for flergangsbestemmelser/
gjentatte forsøk, gjennomsnittsverdier og avledet klassifikasjon.

2.2.  Evaluering og tolkning av resultatene

2.2.1.  TER-forsøk med rottehud

Dersom den gjennomsnittlige TER-verdien for forsøksstoffet er større en 5 kΩ, er stoffet ikke etsende. 
Dersom TER-verdien er mindre enn eller lik 5 kΩ og forsøksstoffet ikke er et overflateaktivt eller nøytralt 
organisk stoff, er stoffet etsende.

For overflateaktive eller nøytrale organiske stoffer som gir TER-verdier mindre enn eller lik 5 kΩ, kan 
stoffets fargegjennomtrengning undersøkes. Dersom gjennomsnittlig fargestoffinnhold i hudlappen er større 
enn eller lik gjennomsnittlig fargestoffinnhold i hudlappen for positiv kontroll med 36 % HCl, er prøvestoffet 
sant positivt og dermed etsende. Dersom gjennomsnittlig fargestoffinnhold i hudlappen er mindre enn 
gjennomsnittlig fargestoffinnhold i hudlappen for positiv kontroll med 36 % HCl, er forsøksstoffet falskt 
positivt og dermed ikke etsende.

2.2.2.  Forsøksmodell med menneskehud

OD-verdien for negativ kontroll representerer 100 % levedyktighet for cellene. Dermed kan OD-verdiene 
for hver prøve fra forsøk brukes til å beregne prosentvis levedyktighet i forhold til den negative kontrollen. 
Den prosentvise terskelverdien mellom etsende og ikke-etsende forsøksstoffer (eller for å skille mellom 
forskjellige kategorier av etsende virkning) må være klart definert i beregningsmodellen før metoden 
valideres, og senere valideringsstudier må vise at terskelverdien er hensiktsmessig (2).

3.  FRAMLEGGING AV RESULTATER

Forsøksrapport

Forsøksrapporten skal minst inneholde følgende opplysninger:

Forsøksstoff:

 — identifikasjonsdata, fysisk art, og om relevant, fysisk-kjemiske egenskaper. Tilsvarende opplysninger 
skal angis for eventuelle referansestoffer.

Forsøksvilkår:

 — nærmere beskrivelse av framgangsmåten,

 — beskrivelse av og begrunnelse for eventuelle endringer.
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Resultater:

 — presentasjon i tabellform av motstandsverdiene (TER-verdiene) eller cellenes prosentvise levedyktighet 
(forsøksmodell med menneskehud) for forsøksmaterialet, positive og negative kontroller og 
alle standard referansekjemikalier, herunder data for flergangsbestemmelser/gjentatte forsøk og 
gjennomsnittsverdier,

 — beskrivelse av eventuelle andre observerte virkninger.

Drøfting av resultatene

Konklusjoner
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Figur 1
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Figur 2
Utstyr for TER-forsøk med rottehud
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VEDLEGG II

«B.41. FOTOTOKSISITET — IN VITRO-3T3 NRU-FOTOTOKSISITETSFORSØK

1.  METODE

1.1.  Innledning

Fototoksisitet defineres som en toksisk respons som framkalles på huden etter første eksponering for visse 
kjemikalier og påfølgende eksponering for lys, eller som framkalles ved bestråling av hud etter systemisk 
tilførsel av en kjemikalie.

Opplysninger utledet av in vitro-3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket bidrar til identifikasjon av et forsøksstoffs 
fototoksiske potensial, dvs. tilstedeværelse eller fravær av mulige farer ved forsøksstoffet i forbindelse med 
UV-lys og synlig lys.

Siden det toksikologiske endepunktet for in vitro-forsøket er bestemmelse av fototoksisitet indusert av den 
kombinerte virkningen av kjemikalie og lys, kan bestanddeler som er fototoksiske in vivo etter systematisk 
anbringelse og fordeling på huden, og bestanddeler som opptrer som fotoirriterende etter lokal anbringelse 
på huden, identifiseres ved hjelp av forsøket.

In vitro-3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket ble utviklet og validert i et felles EU/COLIPA-prosjekt i  
1992-1997 (1) (2) (3) med sikte på å etablere et alternativ til de forskjellige in vivo-forsøkene som var i bruk. 
I 1996 anbefalte en OECD-arbeidsgruppe bruk av en rekke in vitro-forsøk til vurdering av fototoksisitet 
(4).

Resultater fra in vitro-3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket ble sammenlignet med akutte fototoksisitets-/ 
fotoirritasjonsvirkninger in vivo på dyr og mennesker, og forsøket har vist seg å være utmerket til å forutsi 
disse virkningene. Forsøket er ikke ment å forutsi andre skadelige virkninger som kan oppstå som følge av 
kombinasjonen av kjemikalie og lys, f.eks. fotogenotoksisitet, fotoallergi eller fotokarsinogenitet, selv om 
mange kjemikalier med nevnte egenskaper vil reagere positivt på in vitro-3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket. 
Forsøket er for øvrig ikke ment for vurdering av fototoksisk styrke.

En sekvensiell framgangsmåte for forsøk med kjemikaliers fototoksisitet er beskrevet i tillegget.

1.2.  Definisjoner

Strålingsintensitet: Intensiteten av ultrafiolett (UV) eller synlig lys på en overflate, målt i W/m2 eller  
mW/cm2.4

Lysdose: Mengden (= intensitet × tid) av ultrafiolett (UV) eller synlig lys på en overflate, uttrykt i joule  
(= W × s) per overflateareal, f.eks. J/m2 eller J/cm2.

Bølgelengde for UV-lys: Betegnelser anbefalt av CIE (Commission internationale de l’éclairage, Den 
internasjonale kommisjon for belysning) er: UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) og UVC (100-280 nm). 
Andre betegnelser benyttes også: Grensen mellom UVB og UVA settes ofte ved 320 nm, og UVA kan 
inndeles i UV-A1 og UV-A2 med et skille ved ca. 340 nm.

Cellenes levedyktighet: Parameter som måler cellepopulasjonens samlede aktivitet (f.eks. opptak av det 
viktige fargestoffet nøytralrødt i cellenes lysosomer) som, avhengig av målemetoden og forsøkets utforming, 
korrelerer med cellenes samlede antall og/eller levedyktighet.

Cellenes relative levedyktighet: Cellenes levedyktighet uttrykt ut fra negativkontroller (løsemiddel) som har 
gjennomgått hele forsøksprosedyren (enten + UV eller − UV), men ikke blitt behandlet med forsøksstoff.

Beregningsmodell: En algoritme som brukes til å overføre resultatene av et toksisitetsforsøk til beregning av 
toksisk potensial. I disse retningslinjene kan PIF og MPE benyttes til å overføre resultatene fra in vitro-3T3 
NRU-fototoksisitetsforsøket til beregning av fototoksisk potensial.

PIF (fotoirritasjonsfaktor): En faktor som beregnes ved sammenligning av to like effektive cytotoksiske 
konsentrasjoner (EC50) av forsøksstoffet uten (− UV) og med (+ UV) ikke-cytotoksisk bestråling med 
UVA/synlig lys.

MPE (gjennomsnittlig fotoeffekt): En ny målenhet utledet ved matematisk analyse av den fullstendige 
konsentrasjon/respons-kurven registrert uten (− UV) og med (+ UV) ikke-cytotoksisk bestråling med UVA/
synlig lys.
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Fototoksisitet: En akutt toksisk respons som framkalles på huden etter første eksponering for visse 
kjemikalier og påfølgende eksponering for lys, eller som framkalles ved bestråling av hud etter systemisk 
tilførsel av en kjemikalie.

Fotoirritasjon: En underkategori av «fototoksisitet» som beskriver bare de fototoksiske reaksjoner som 
framkalles på huden etter eksponering for kjemikalier (lokalt eller oralt). Disse fototoksiske reaksjonene 
fører alltid til ikke-spesifikke celleødeleggelser (minner om solbrenthet).

Fotoallergi: En ervervet immunologisk reaktivitet som ikke forekommer ved første behandling med 
kjemikalie og lys, men der hudens reaktivitet først kan påvises etter en induksjonstid på 1-2 uker.

Fotogenotoksisitet: En genotoksisk respons observert ved et genetisk endepunkt etter at celler eksponeres for 
en ikke-genotoksisk dose av UV/synlig lys og en ikke-genotoksisk kjemikalie.

Fotokarsinogenitet: Kreftframkallende virkning framkalt ved gjentatt eksponering for lys og kjemikalie. 
Uttrykket «fotokokarsinogenese» benyttes dersom UV-indusert tumorigenese forsterkes av en kjemikalie.

1.3.  Referansestoffer

Foruten kjemikalien klorpromazin som positiv kontroll, som prøves samtidig i hvert forsøk, anbefales det 
med sikte på nyetablering av 3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket at det som referansekjemikalier benyttes et 
utvalg av kjemikaliene som benyttes i ringforsøk med dette forsøket (1) (3) (13).

1.4.  Innledende merknader

Mange typer kjemikalier er rapportert å gi fototoksiske virkninger (5) (6) (7) (8). Det eneste fellestrekket 
er deres evne til å absorbere lysenergi fra sollys. Ifølge fotokjemiens første lov (Grotthaus-Drapers lov) 
krever fotoreaksjon tilstrekkelig absorpsjon av lyskvanter. Før et biologisk forsøk etter disse retningslinjene 
kan utføres, må derfor kjemikaliens absorpsjonsspektrum for UV/synlig lys bestemmes (f.eks. etter OECD-
retningslinje 101). Dersom den molare ekstinksjons-/absorpsjonskoeffisienten er mindre enn 10 liter 
× mol-1 × cm-1, har kjemikalien intet fotoreaktivt potensial, og det er unødvendig å utføre in vitro-3T3 NRU-
fototoksisitetsforsøket eller andre biologiske forsøk for fotokjemiske skadevirkninger (tillegg).

1.5.  Prinsipp for forsøksmetoden

Det er påvist fire mekanismer der absorpsjon av lys ved en (kjemisk) kromofor kan framkalle en fototoksisk 
respons (7). De fører alle til celleødeleggelse. In vitro-3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket er derfor basert på 
sammenligning av en kjemikalies cytotoksisitet ved forsøk med og uten eksponering for en ikke-cytotoksisk 
dose av UVA/synlig lys. Cytotoksisitet uttrykkes i dette forsøket som en konsentrasjonsavhengig reduksjon 
av opptaket av det viktige fargestoffet nøytralrødt (NR) (9) 24 timer etter behandling med forsøksstoff og 
bestråling.

Balb/c 3T3-celler dyrkes i 24 timer, så det dannes ettlags cellekultur. To 96-brønners plater per forsøksstoff 
preinkuberes deretter med åtte forskjellige konsentrasjoner av kjemikalien i en time. Deretter eksponeres 
den ene av platene for en ikke-cytotoksisk dose med UVA/synlig lys på 5 J/cm2 UVA (+ UV-forsøk), 
mens den andre oppbevares mørkt (− UV-forsøk). På begge platene erstattes deretter behandlingsmediet 
med dyrkingsmediet, og etter 24 timers inkubasjon bestemmes cellenes levedyktighet ved NRU-opptak 
(nøytralrødt) i tre timer. Cellenes relative levedyktighet, uttrykt som en prosentdel av ubehandlede negative 
kontroller, beregnes for hver av de åtte forsøkskonsentrasjonene. Ved vurdering av fototoksisk potensial 
sammenlignes den konsentrasjonsavhengige responsen med (+ UV) og uten (− UV) bestråling, vanligvis 
på EC50-nivået, dvs. ved den konsentrasjon som nedsetter cellenes levedyktighet med 50 % i forhold til 
ubehandlede kontroller.

1.6.  Kvalitetskriterier

Cellenes UVA-følsomhet, historiske data: Cellenes følsomhet for UVA bør kontrolleres regelmessig. Cellene 
sås med samme tetthet som i in vitro-3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket, bestråles påfølgende dag med UVA-
doser på 1-9 J/cm2, og cellenes levedyktighet bestemmes en dag senere ved NRU-forsøket. Cellene oppfyller 
kvalitetskriteriene dersom levedyktigheten etter bestråling med 5 J/cm2 er minst 80 % av levedyktigheten 
til kontrollcellene som er oppbevart mørkt. Ved høyeste dose på 9 J/cm2 UVA skal levedyktigheten være 
minst 50 % av den til kontrollcellene som er oppbevart mørkt. Denne kontrollen gjentas ved ca. hver 
10. cellegenerasjon.

UVA-følsomheten til cellene for negativkontroll, foreliggende forsøk: Forsøket oppfyller kvalitetskriteriene 
dersom negativkontrollene (cellene i Earls balanserte saltløsning — Earl’s Balanced Salt Solution [EBSS] 
med eller uten 1 % dimetylsulfoksid [DMSO] eller 1 % etanol [EtOH]) i + UVA-forsøket viser en 
levedyktighet på minst 80 % av levedyktigheten for de ikke-bestrålte cellene i samme løsemiddel i forsøket 
foretatt i mørke samtidig (− UVA).
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Negativkontrollenes levedyktighet: Den absolutte optiske tettheten (OD540 NRU) målt i NR-ekstrakten 
til negativkontrollene angir om de 1 × 104 cellene sådd per brønn har vokst med normal fordoblingstid 
i forsøkets to døgn. Et forsøk oppfyller kriteriene dersom gjennomsnittlig OD540 NRU for ubehandlede 
kontrollceller er ≥ 0,2.

Positiv kontroll: En kjent fototoksisk kjemikalie skal prøves samtidig med hvert in vitro-3T3 NRU-
fototoksisitetsforsøk. Klorpromazin (CPZ) ble brukt som positivkontrollstoff i EU/COLIPA-
valideringsstudien, og anbefales derfor. For CPZ prøvd med standardprotokollen i de to in vitro-3T3 NRU-
fototoksisitetsforsøkene ble følgende forsøkskriterier fastsat: CPZ bestrålt (+ UVA): EC50 = 0,1-2,0 µg/ml, 
CPZ ikke-bestrålt (− UVA): EC50 = 7,0-90,0 µg/ml. Fotoirritasjonsfaktoren (PIF), dvs. endringen av EC50, 
bør være minst 6.

Andre kjente fototoksiske kjemikalier som passer til den kjemiske klassen eller løselighetsegenskapene 
til forsøksstoffene som evalueres, kan benyttes til samtidige positivkontroller i stedet for CPZ. I så fall 
skal intervallet til EC50-verdiene og PIF eller MPE (gjennomsnittlig fotoeffekt) være riktig definert som 
akseptkriterier for forsøket, ut fra historiske data.

1.7.  Beskrivelse av forsøksmetoden

1.7.1.  Forberedelser

1.7.1.1. Celler

En permanent musefibroblastcellelinje — Balb/c 3T3, klone 31 — enten fra ATCC (American Type Culture 
Collection) eller fra ECACC (European Collection of Cell Cultures) — ble brukt i valideringsstudien, og 
anbefales derfor. Andre celler eller cellelinjer kan med hell brukes med samme forsøksprotokoll dersom 
dyrkingsvilkårene tilpasses til cellenes bestemte behov, men likeverdigheten må påvises.

Cellene må regelmessig kontrolleres for fravær av mykoplasmakontaminering, og kan brukes bare dersom 
resultatet av kontrollen er tilfredsstillende.

Siden cellenes UVA-følsomhet kan øke med antallet cellegenerasjoner, bør Balb/c 3T3-cellene med 
lavest mulig antall benyttes, fortrinnsvis under 100. Det er viktig at UVA-følsomheten til Balb/c 3T3-
cellene kontrolleres regelmessig etter den framgangsmåten for kvalitetskontroll som er beskrevet i disse 
retningslinjene.

1.7.1.2. M e d i e r  o g  d y r k i n g s v i l k å r

Egnede dyrkingsmedier og inkubasjonsvilkår benyttes til rutinedyrking av celler og under forsøket. For 
Balb/c 3T3-cellene er det DMEM supplert med 10 % serum fra nyfødte kalver, 4 mM glutamin, penicillin 
og streptomycin samt inkubasjon ved 37 ˚C / 7,5 % CO2. Det er spesielt viktig at celledyrkingsvilkårene at 
tiden for cellesyklus er innenfor det normale for de anvendte cellene eller cellelinjene.

1.7.1.3. T i l b e r e d n i n g  a v  k u l t u r e r

Nedfryste celler sås i et dyrkingsmedium med passende tetthet og subkultur anlagt minst én gang før in 
vitro-3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket.

For fototoksisitetsforsøket sås cellene i et dyrkingsmedium med en slik tetthet at cellekulturene ikke har 
nådd konfluens ved avslutningen av forsøket, dvs. når cellenes levedyktighet bestemmes 48 timer etter 
cellesåingen. For Balb/c 3T3-celler dyrket i 96-brønners plater er anbefalt celletetthet 1 × 104 celler per 
brønn.

For hvert forsøksstoff sås cellene identisk på to forskjellige 96-brønners plater som deretter gjennomgår 
forsøket samtidig under identiske dyrkingsvilkår, bortsett fra det tidsrommet da den ene av platene bestråles 
(+ UVA/synlig lys) mens den andre oppbevares i mørke (− UVA/synlig lys).

1.7.1.4. S t o f f s k i f t e a k t i v e r i n g

Mens bruk av stoffskifteaktiverende systemer vanligvis er nødvendig for alle in vitro-forsøk for beregning 
av genotoksisk og kreftframkallende potensial, kjenner man for fototoksisitet ingen kjemikalie som krever 
stoffskifteomdanning for at kjemikalien skal fungere som et fototoksin in vivo eller in vitro. Det er dermed 
verken nødvendig eller vitenskapelig påkrevd å gjennomføre forsøket med et stoffskifteaktiverende system.
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1.7.1.5. F o r s ø k s s t o f f / t i l b e r e d n i n g

Forsøksstoffene skal være ferskt tilberedt umiddelbart før bruk, med mindre stabilitetsdata påviser at 
oppbevaring kan godtas. Tilberedning under rødt lys kan være nødvendig dersom hurtig fotokjemisk 
nedbryting kan finne sted.

Forsøksstoffene oppløses i saltbufferløsning, f.eks. Earls balanserte saltløsning — (EBSS, Earl’s Balanced 
Salt Solution) eller fosfatbufret saltløsning (PBS, Phosphate Buffered Saline), som for å unngå interferens 
under bestrålingen må være fri for proteinbestanddeler og lysabsorberende pH-indikatorfarger.

Forsøksstoffer med begrenset vannløselighet oppløses i egnede løsemidler, i en konsentrasjon som er 
100 ganger høyere enn den ønskede, som deretter fortynnes til 1:100 med den bufrede saltløsningen. 
Dersom det benyttes et løsemiddel, skal det finnes i et konstant volum på 1 % (v/v) i alle kulturer, dvs. i 
negativkontrollene så vel som i samtlige konsentrasjoner av forsøkskjemikalien.

Anbefalte løsemidler er dimetylsulfoksid (DMSO) og etanol (EtOH). Andre løsemidler med lav cytotoksisitet 
(som aceton) kan være egnet, men de bør vurderes nøye for bestemte egenskaper, f.eks. mulighetene for 
reaksjon med forsøksstoffet, demping av fototoksisk virkning eller evnen til å binde radikaler.

Vortex-blanding og/eller behandling i sonikator og/eller oppvarming til 37 ˚C kan om nødvendig benyttes 
for å øke løseligheten.

1.7.1.6. U V- b e s t r å l i n g / t i l b e r e d n i n g

Lyskilde: Valget av egnet lyskilde og egnede filter er den mest avgjørende faktoren for fototoksisitetsforsøket. 
UVA og synlig lys forbindes vanligvis med fotosensibilisering (7) (10), mens UVB er mindre relevant og er 
svært cytotoksisk, idet det øker cytotoksisiteten 1 000 ganger mellom 313 og 280 nm (11). Blant kriteriene 
for valg av egnet lyskilde er det viktig at lyskilden avgir bølgelengder som absorberes av forsøksstoffet, og 
at lysdosen (som kan oppnås innen rimelig tid) er tilstrekkelig til å påvise kjente fotosensibiliserende stoffer. 
Dessuten skal de anvendte bølgelengdene og dosene, herunder varmeavgivelse (infrarødt lys), ikke være 
unødvendig skadelig for forsøkssystemet.

Simuleringen av sollys med solsimulatorer anses som den optimale lyskilde. Både xenonbuer og (dopede) kv
ikksølvmetallhalogenidbuer brukes i solsimulatorer. Sistnevnte har den fordel at de avgir mindre varme og er 
rimeligere, men den gir ikke en fullstendig etterligning av sollys. Siden alle solsimulatorer avgir betydelige 
mengder UVB, bør de utstyres med egnede filtre for å dempe de svært cytotoksiske UVB-bølgelengdene.

For in vitro-3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket bør et bestrålingsspektrum som er praktisk talt fritt for UVB 
benyttes (UVA:UVB ~ 1:20). Et eksempel på den spektrale strålingsfordelingen til den filtrerte solsimulatoren 
som er benyttet i valideringsstudien til in vitro-3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket, er offentliggjort (3).

Dosimetri: Strålingsintensiteten (irradians) skal kontrolleres regelmessig før hvert fototoksisitetsforsøk ved 
hjelp av et egnet bredbånds-UV-meter. UV-meteret skal være kalibrert for lyskilden. UV-meterets ytelse skal 
være kontrollert, og til dette anbefales et ekstra referanse-UV-meter av samme type og kalibrering. Ideelt skal 
det ved større intervaller benyttes et spektroradiometer til å måle spektral strålingsintensitet til den filtrerte 
lyskilden og kontrollere kalibreringen til bredbånds-UV-meteret, men slike instrumenter krever kyndig 
behandling av særlig opplærte personer.

En dose på 5 J/cm2 (UVA) ble i valideringsstudien konstatert ikke å være cytotoksisk for Balb/c 3T3-celler 
og tilstrekkelig kraftig til å aktivere selv svakt fototoksiske kjemikalier. For å oppnå 5 J/cm2 på 50 minutter 
måtte strålingsintensiteten justeres til 1,666 mW/cm2. Dersom en annen cellelinje eller en annen lyslinje 
benyttes, er det mulig at UVA-dosen må tilpasses noe, slik at den ikke er skadelig for cellene, men fortsatt er 
tilstrekkelig til å påvise standard fototoksiner. Lyseksponeringstiden beregnes som følger:

Strålingsdose (J/cm2) × 1000
t (min) =   -----------------------------------------------------  (1 J = 1 W s)

stråling (mW/cm2) × 60

1.7.2.  Forsøksvilkår

Den høyeste konsentrasjonen av en kjemikalie som prøves, skal ikke overstige 100 µg/ml, idet alle 
fototoksiske kjemikalier er påvist ved lavere konsentrasjoner, mens høyere konsentrasjoner har en 
tendens til å gi flere falskt positive resultater (13). pH til forsøksstoffets høyeste konsentrasjon skal være 
tilfredsstillende (6,5-7,8).
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Konsentrasjonsområdene for en kjemikalie prøvd med (+ UVA) og uten (− UVA) lys bør fastsettes i et 
forutgående forsøk. Område og intervaller til en konsentrasjonsrekke skal justeres slik at konsentrasjon/
respons-kurvene blir tilstrekkelig underbygd av måledata. Geometriske konsentrasjonsrekker (med konstant 
uttynningsfaktor) bør benyttes.

1.7.3.  Framgangsmåte(4)

1.7.3.1. F ø r s t e  d a g

En cellesuspensjon tilberedes av 1 × 105 celler/ml i et dyrkingsmedium, og 100 µl dyrkingsmedium 
anbringes i de ytre brønnene på en 96-brønners mikrolittplate for vevskultur (=blindprøver). I resten av 
brønnene pipetteres 100 µl av en cellesuspensjon med 1 × 105 celler/ml (= 1 × 104 celler/brønn). For hvert 
forsøksstoff tilberedes to plater: Én for bestemmelse av cytotoksisitet (− UVA) og én for bestemmelse av 
fotocytotoksisitet (+ UVA).

Cellene inkuberes i 24 timer (7,5 % CO2, 37 ˚C) til de danner et halvveis sammenflytende enkeltlag. Denne 
inkubasjonstiden gjør det mulig for cellene å regenerere og feste seg og å vokse eksponensielt.

1.7.3.2. A n n e n  d a g

Etter inkubasjonen dekanteres dyrkingsmediet fra cellene, og det vaskes to ganger med 150 µl EBSS/PBS 
per brønn. Det tilsettes 100 µl EBSS/PBS med passende konsentrasjon av forsøksstoffet eller bare løsemiddel 
(negativ kontroll). Det benyttes åtte forskjellige konsentrasjoner av forsøksstoffet. Cellene inkuberes med 
forsøksstoffet i mørke i 60 minutter (7,5 % CO2, 37 ˚C) .

Under + UVA-forsøket bestråles cellene ved romtemperatur i 50 minutter gjennom lokket på 96-
brønnersplaten med 1,7 mW/cm2 UVA (= 5 J/cm2). Ventilering med vifte forhindrer H2O-kondens 
under lokket. Duplikatplatene (− UVA) oppbevares i mørke ved romtemperatur i 50 minutter (= UVA-
eksponeringstiden).

Forsøksløsningen dekanteres, og vaskes to ganger med 150 µl EBSS/PBS. EBSS/PBS erstattes med 
dyrkingsmedium, og det inkuberes (7,5 % CO2, 37 ˚C) over natten (18-22 timer).

1.7.3.3. T r e d j e  d a g

Mikroskopevaluering

Cellene undersøkes under et fasekontrastmikroskop. Endringer i cellenes morfologi på grunn av cytotoksiske 
virkninger fra forsøksstoffet registreres. Denne kontrollen anbefales for å utelukke feil i forsøket, men 
registreringene benyttes ikke til evaluering av cytotoksisitet eller fototoksisitet.

Cellenes opptak av nøytralrødt

Cellene vaskes med 150 µl forhåndsvarmet EBSS/PBS. Vaskeløsningen fjernes med lett banking. 100 µl 
NR-medium tilsettes og inkuberes ved 37 ˚C i fuktig atmosfære med 7,5 % CO2 i tre timer.

Etter inkubasjonen fjernes NR-mediet, og cellene vaskes med 150 µl EBSS/PBS. EBSS/PBS dekanteres og 
fjernes helt. (Den snudde platen kan eventuelt sentrifugeres.)

Det tilsettes nøyaktig 150 µl NR-desorpsjonsløsning (nytilberedt etanol/eddiksyre).

Mikrolittplaten ristes hurtig på et risteapparat for mikrolittplater i ti minutter, til NR er ekstrahert fra cellene 
og har dannet en homogen løsning.

Den optiske tettheten til NR-ekstrakten måles ved 540 nm i et spektrofotometer, med negativkontroller som 
referanse. Dataene lagres i et passende filformat (f.eks. ASCII) for senere analyse.

(1) Nærmere opplysninger finnes i henvisning 12.
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2.  DATA

2.1.  Dataenes kvalitet og kvantitet

Dataene bør gi muligheter for en meningsfull analyse av konsentrasjon/respons-kurven registrert med og 
uten UVA/synlig lys. Dersom cytotoksisitet påvises, skal både konsentrasjonsområdet og intervallet mellom 
enkeltkonsentrasjonene presenteres på en slik måte at det kan avsettes en kurve for måledataene. Siden det er 
en mulighet for at forsøksstoffet ikke er cytotoksisk opp til grensekonsentrasjonen på 100 µg/ml i forsøket i 
mørke (− UVA), men er svært cytotoksisk ved bestråling (+ UVA), kan det være nødvendig å undersøke det 
aktuelle stoffet i forskjellige fortynningsrekker i de to systemene for å sikre tilstrekkelig datakvalitet. Dersom 
det ikke påvises cytotoksisitet i noen av de to forsøkene (− UVA og + UVA), er det tilstrekkelig med store 
intervaller mellom enkeltdosene opp til høyeste konsentrasjon.

Det er ikke nødvendig med verifisering med nye forsøk dersom resultatet er klart positivt. Videre er det 
unødvendig med verifisering av klart negative resultater dersom forsøksstoffet er undersøkt ved tilstrekkelig 
høye konsentrasjoner. I slike tilfeller holder det med ett hovedforsøk støttet av ett eller flere forberedende 
forsøk for å finne konsentrasjoner.

Forsøk med resultater nær grenseverdien for beregningsmodellen skal gjentas for verifisering.

Dersom det er nødvendig å gjenta forsøk, kan variasjoner i forsøksvilkår være viktige for å oppnå et klart 
resultat. En viktig variabel i dette forsøket er tilberedningen av løsninger av forsøksstoffet. Variasjon i 
disse vilkårene (annet løsemiddel, finmaling, behandling i sonikator) kan altså være særdeles relevant ved 
gjentakelsen av et forsøk. Eventuelt kan variasjon av inkubasjonstiden før bestråling vurderes. Kortere tid 
kan være aktuelt for stoffer som er ustabile i vann.

2.2.  Behandling av resultatene

Om mulig bestemmes konsentrasjonen av et forsøksstoff som representerer 50 % hemming av celle-NRU 
(EC50). Dette kan gjøres ved å bruke en passende ikke-lineær regresjonsprosedyre (fortrinnsvis en Hill-
funksjon eller logistisk regresjon) på konsentrasjon/respons-dataene. Før EC50 benyttes til videre beregninger, 
skal kvaliteten på kurvetilpasningen kontrolleres. Alternativt kan metoder for grafisk tilpasning brukes til 
beregning av EC50. I så fall anbefales bruk av logaritmisk sannsynlighetspapir (x-akse: log, y-akse: probit), 
siden konsentrasjon/respons-kurven i mange tilfeller blir tilnærmet lineær etter denne transformasjonen.

2.3.  Evaluering av resultatene (beregningsmodeller)

2.3.1.  Beregningsmodell 1: Fotoirritasjonsfaktor (PIF)

Dersom det oppnås fullstendige konsentrasjon/respons-kurver både med lys (+ UVA) og uten lys (− UVA), 
beregnes fotoirritasjonsfaktoren (PIF) etter følgende formel:

EC50 (− UV)
(a) PIF =  ------------------------

EC50 (+ UV)

PIF < 5 indikerer ingen fototoksisitet, mens PIF ≥ 5 indikerer fototoksisk potensial.

Dersom en kjemikalie bare er cytotoksisk + UVA og ikke cytotoksisk − UVA, kan ikke PIF beregnes, selv 
om dette er et resultat som indikerer fototoksisk potensial. I slike tilfeller kan «> PIF» beregnes dersom  
(− UV)-cytotoksisitetsforsøket utføres opp til høyeste forsøkskonsentrasjon (Cmax) og denne verdien brukes 
til beregning av «> PIF»:

Cmax (− UV)
(b) > PIF =  ------------------------

EC50 (+ UV)

Dersom bare «> PIF» kan oppnås, indikerer enhver verdi > 1 fototoksisk potensial.

Dersom verken EC50 (− UV) eller EC50 (+ UV) kan beregnes fordi en kjemikalie ikke utviser cytotoksisitet 
opp til høyeste forsøkskonsentrasjon, indikerer det intet fototoksisk potensial. I slike tilfeller brukes et 
formelt «PIF = *1» for å karakterisere resultatet:

Cmax (− UV)
(c) PIF =  *1 =  ------------------------

Cmax (+ UV)
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Dersom bare et «PIF = *1» kan oppnås, indikerer det intet fototoksisk potensial.

I tilfelle (b) og (c) bør konsentrasjonene oppnådd i in vitro-3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket vurderes nøye 
ved beregning av fototoksisk potensial.

2.3.2.  Beregningsmodell 2: Gjennomsnittlig fotoeffekt (MPE)

Som alternativ kan en ny versjon av modellen for beregning av fototoksisk potensial benyttes; den er 
utviklet ved hjelp av data fra EU/COLIPA-valideringsstudien (15) og blindprøvd i en påfølgende in vitro-
undersøkelse av UV-filterkjemikaliers fototoksisitet (13). Denne modellen har ikke begrensningene ved 
PIF-modellen i tilfeller der EC50 ikke kan beregnes. Modellen benytter «gjennomsnittlig fotoeffekt» (MPE), 
en måleverdi som bygger på sammenligning av de fullstendige konsentrasjon/respons-kurvene. For bruk av 
MPE-modellen ble det utviklet egen programvare ved Humboldt-universitetet (Berlin) som kan fås gratis.

2.4.  Tolking av resultatene

Et positivt resultat i in vitro-3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket (PIF ≥ 5 eller MPE ≥ 0,1) indikerer at 
forsøksstoffet har fototoksisk potensial. 

Dersom dette resultatet oppnås ved konsentrasjoner under 10 µg/ml, er det også sannsynlig at forsøksstoffet 
er fototoksisk under forskjellige lyseksponeringsvilkår in vivo. Dersom et positivt resultat oppnås bare ved 
den høyeste konsentrasjonen på 100 µg/ml, kan det være nødvendig med flere beregninger for å vurdere 
stoffets fareegenskaper og fototoksiske potensial. Dette kan omfatte data for gjennomtrengning, absorpsjon 
og mulig akkumulering av stoffet i huden, eller bruk av alternativt forsøk for å fastslå stoffets egenskaper, 
f.eks. med en in vitro-modell med menneskehud.

  Et negativt resultat i in vitro-3T3 NRU-fototoksisitetsforsøket (PIF < 5 eller MPE < 0,1) indikerer at 
forsøksstoffet ikke er fototoksisk for pattedyrceller dyrket under de angitte vilkårene. I tilfeller der stoffet kan 
testes opp til høyeste konsentrasjon på 100 µg/ml, indikerer et negativt resultat at stoffet ikke har fototoksisk 
potensial, og fototoksisitet in vivo er usannsynlig. I tilfeller der identiske konsentrasjons-/toksisitetsresponser  
(EC50 + UV og EC50 − UV) oppnås ved lavere konsentrasjoner, blir tolkningen av dataene den samme. 
Dersom det derimot ikke påvises toksisitet (+ UV og − UV) og vannløseligheten har begrenset 
konsentrasjonene til under 100 µg/ml, kan det stilles spørsmålstegn ved forsøkets egnethet for det aktuelle 
stoffet, og bekreftende forsøk bør vurderes (f.eks. bruk av en in vitro-hudmodell eller en ex vivo-hudmodell 
eller et in vivo-forsøk).

3.  FRAMLEGGING AV RESULTATER

Forsøksapport

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Forsøksstoff:

— identifikasjonsdata og CAS-nummer, om kjent,

— fysisk art og renhet,

— fysisk-kjemiske egenskaper som er relevante for studien,

— stabilitet og fotostabilitet, om kjent.

Løsemiddel:

— begrunnelse for valg av løsemiddel,

— forsøksstoffets løselighet i løsemiddelet,

— prosentdel av løsemiddel i behandlingsmediet (EBSS eller PBS).

Celler:

— cellenes type og opprinnelse,

— fravær av mykoplasma,

— antall cellegenerasjoner, om kjent,

 — cellenes UVA-følsomhet, bestemt med strålingsutstyret brukt i in vitro-3T3 NRU-
fototoksisitetsforsøket.

Forsøksvilkår (a) — inkubasjon før og etter behandling:

— dyrkingsmediets type og sammensetning,

— inkubasjonsvilkår (CO2-konsentrasjon, temperatur, fuktighet),

— inkubasjonens varighet (før og etter behandling).
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Forsøksvilkår (b) — behandling med kjemikalien:

 — begrunnelse for valg av konsentrasjoner av forsøksstoffet både med og uten bestråling av UV/synlig 
lys,

 — ved begrenset løselighet for forsøksstoffet og fravær av fototoksisitet: Begrunnelse for høyeste anvendte 
konsentrasjon,

— behandlingsmediets type og sammensetning (saltbufferløsning),

— varigheten av den kjemiske behandlingen.

Forsøksvilkår (c) — bestråling:

— begrunnelse for valg av lyskilde,

— lyskildens spektrale strålingsegenskaper,

— filterets transmisjons-/absorpsjonsegenskaper,

— radiometerets egenskaper og opplysninger om kalibreringen,

— lyskildens avstand fra forsøkssystemet,

— UVA-strålingsintensitet for den aktuelle avstanden, uttrykt i mW/cm2,

— varigheten av eksponeringen for UV/synlig lys,

— UVA-dose (strålingsintensitet × tid), uttrykt i J/cm2,

— temperaturen i cellekulturen under bestrålingen og i den tilsvarende cellekulturen samtidig oppbevart i 
 mørke.

Forsøksvilkår (d) — NRU-forsøk:

— NR-mediets sammensetning,

— NR-inkubasjonens varighet,

— inkubasjonsvilkår (CO2-konsentrasjon, temperatur, fuktighet),

— vilkår for NR-ekstraksjon (ekstraksjonsmiddel, varighet),

— bølgelengde brukt til spektrofotometriavlesning av optisk tetthet for NR,

— eventuell referansebølgelengde,

— innhold i eventuell spektrofotometrisk referanse (blindprøve).

Resultater:

 — cellenes levedyktighet for hver konsentrasjon av forsøksstoffet, uttrykt som prosentsats for gjennomsnittlig 
levedyktighet for kontrollene,

 — konsentrasjon/respons-kurver (forsøksstoffkonsentrasjon mot cellenes relative levedyktighet), oppnådd 
i samtidige forsøk + UVA − UVA

 — dataanalyse av konsentrasjon/respons-kurver: Om mulig beregning av EC50 (+ UVA) og EC50  
(− UVA),

 — sammenligning av de to konsentrasjon/respons-kurvene, oppnådd med og uten bestråling med  
UVA/synlig lys, enten ved beregning av fotoirritasjonsfaktoren (PIF) eller ved beregning av 
gjennomsnittlig fotoeffekt (MPE),

— klassifisering av fototoksisk potensial,

— kriterier for å godta forsøket (a) — samtidig negativ kontroll:

 — absolutt levedyktighet (NR-ekstraktens optiske tetthet) for bestrålte og ikke-bestrålte celler,

 — historiske data for negativ kontroll, gjennomsnittsverdier og standardavvik,

— kriterier for å godta forsøket (b) — samtidig positiv kontroll:

 — EC50 (+ UVA) og EC50 (− UVA) og PIF for positivkontrollkjemikalien,

 — historiske data for positivkontrollkjemikalien: EC50 (+ UVA) og EC50 (− UVA) og PIF, 
 gjennomsnittsverdier og standardavvik.

Drøfting av resultatene

Konklusjoner
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Tillegg
3T3 NRU-fototoksisitetsforsøkets rolle i en sekvensiell framgangsmåte for prøving av kjemikaliers 

fototoksisitet
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KOMMISJONSVEDTAK

av 19. mai 2000

om retting av direktiv 98/98/EF om 25. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF  
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(*)

[meddelt under nummer K(2000) 1333]

(2000/368/EF)

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 1999/33/EF(2), særlig 
artikkel 28, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF inneholder en 
veiledning for klassifisering og merking av farlige 
stoffer og stoffblandinger. Vedlegg VI ble sist endret ved 
vedlegg 4 til direktiv 98/98/EF(3). Nr. 3.2.3, 3.2.8, 6.2 og 
8 i vedlegg 4 til direktiv 98/98/EF er ufullstendige. Det 
er derfor nødvendig å endre vedlegg 4 til direktiv 98/98/
EF.

2) Tiltakene fastsatt i dette vedtak 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 stoffblandinger —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg 4 til direktiv 98/98/EF erstattes av vedlegget til dette 
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 2000.

 For Kommisjonen
 Margot WALLSTRÖM
 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 136 av 8.6.2000, s. 108, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2004 av 26. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 26.8.2004, s. 25.

(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 57.
(3) EFT L 355 av 30.12.1998, s. 1.

2006/EØS/58/35
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VEDLEGG

«VEDLEGG 4

1.6. Dataene som er nødvendige for klassifisering og merking av stoffer, fås slik:

 a) for stoffer som opplysningene i vedlegg VII er obligatoriske for, finnes de fleste nødvendige data for 
klassifisering og merking i «basissettet». Denne klassifiseringen og merkingen må eventuelt revideres når 
flere opplysninger er tilgjengelige (vedlegg VIII),

 b) for andre stoffer (for eksempel dem som omhandles i nr. 1.5 ovenfor) kan de nødvendige data for 
klassifisering og merking om nødvendig fås fra en rekke forskjellige kilder, for eksempel resultater 
fra tidligere forsøk, opplysninger som kreves etter internasjonale regler for transport av farlige stoffer, 
opplysninger fra oppslagsverker og litteratur eller opplysninger som stammer fra praktisk erfaring. Om 
relevant kan det også tas hensyn til resultater fra validerte struktur-/aktivitetsforhold og uttalelser fra 
sakkyndige.

Dataene som er nødvendige for klassifisering og merking av stoffblandinger, fås slik:

 a) dersom det gjelder fysisk-kjemiske data, ved anvendelse av metodene angitt i vedlegg V. For 
stoffblandinger i gassform kan det brukes en beregningsmetode for brennbare og oksiderende egenskaper 
(se kapittel 9),

 b) dersom det gjelder data om helsevirkninger:

 — ved hjelp av metodene angitt i vedlegg V og/eller ved hjelp av den konvensjonelle metoden nevnt i 
artikkel 3 nr. 5 bokstav a)-i) i direktiv 88/379/EØF, eller, for R 65, etter reglene i nr. 3.2.3,

 — for evaluering av kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper kan imidlertid 
dataene framskaffes ved hjelp av den konvensjonelle metoden nevnt i artikkel 3 nr. 5 bokstav j)-q) i 
direktiv 88/379/EØF.

Merknad om utførelse av dyreforsøk

Dyreforsøk som utføres for å framskaffe forsøksdata, er underlagt bestemmelsene i direktiv 86/609/EØF om 
vern av forsøksdyr.

1.7.2. Bruk av veiledende kriterier for stoffer

De veiledende kriteriene i dette vedlegg får direkte anvendelse når de aktuelle dataene er framskaffet ved 
forsøksmetoder som tilsvarer metodene beskrevet i vedlegg V. I andre tilfeller må tilgjengelige data evalueres 
ved at de anvendte forsøksmetodene sammenlignes med metodene i vedlegg V og reglene i dette vedlegg for 
fastsettelse av riktig klassifisering og merking.

I noen tilfeller kan det være tvil om anvendelsen av relevante kriterier, særlig dersom disse krever bruk av 
sakkyndiges vurderinger. I slike tilfeller skal produsenten, distributøren eller importøren klassifisere og merke 
stoffet midlertidig på grunnlag av en kompetent persons vurdering av dokumentasjonen.

Dersom framgangsmåtene over er fulgt, men det er frykt for eventuelle inkonsekvenser, kan det framsettes 
forslag om at den midlertidige klassifiseringen oppføres i vedlegg I, med forbehold for artikkel 6. Forslaget må 
framsettes overfor en medlemsstat og ledsages av relevante vitenskapelige data (se også nr. 4.1).

En lignende framgangsmåte kan følges dersom det foreligger opplysninger som reiser tvil om nøyaktigheten 
til en eksisterende post i vedlegg I.

2.2.2.1. M e r k n a d e r  o m  p e r o k s i d e r

Med hensyn til eksplosive egenskaper klassifiseres organiske peroksider eller stoffblandinger av slike i den 
form de markedsføres i, etter kriteriene i nr. 2.2.1 på grunnlag av forsøk utført i samsvar med metodene i 
vedlegg V.
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Med hensyn til brennbare egenskaper kan eksisterende metoder i vedlegg V ikke anvendes på organiske 
peroksider.

Når det gjelder stoffer, klassifiseres organiske peroksider som ikke allerede er klassifisert som eksplosive, som 
farlige ut fra sin struktur (f.eks. R-O-O-H, R1-O-O-R2).

Stoffblandinger som ikke allerede er klassifisert som eksplosive, klassifiseres ved hjelp av beregningsmetoden 
som bygger på prosentdelen av aktivt oksygen, som er vist i nr. 9.5.

Organiske peroksider eller stoffblandinger av slike som ikke allerede er klassifisert som eksplosive, 
klassifiseres som oksiderende dersom peroksidet eller stoffblandinget inneholder

 —  mer enn 5 % organiske peroksider,

 —  mer enn 0,5 % tilgjengelig oksygen fra organiske peroksider, og mer enn 5 % hydrogenperoksid.

3.2.3. Helseskadelig

Stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres som helseskadelige og tildeles faresymbolet «Xn» og fareklassen 
«helseskadelig» i samsvar med kriteriene fastsatt nedenfor. Risikosetninger skal tildeles i samsvar med 
følgende kriterier:

R22 Farlig ved svelging

Akutt giftighet:

 — LD50 oralt, rotte: 200 < LD50 < 2 000 mg/kg,

 — kritisk dose, oralt, rotte, 50 mg/kg: 100 % overleving, men tydelige tegn på forgiftning,

 — mindre enn 100 % overleving ved 500 mg/kg oralt, rotte etter fastdosemetoden. Se evalueringsskjemaet i 
testmetode B1a) i vedlegg V.

R21 Farlig ved hudkontakt

Akutt giftighet

 — LD50 dermalt, rotte eller kanin: 400 < LD50 ≤ 2 000 mg/kg.

R20 Farlig ved innånding

Akutt giftighet

 — LC50 ved innånding, rotte, for aerosoler eller partikler: 1 < LC50 ≤ 5 mg/l pr. 4 timer,

 — LC50 ved innånding, rotte, for gasser eller damper: 2 < LC50 ≤ 20 mg/l pr. 4 timer.

R65 Farlig: Kan gi lungeskade ved svelging

Flytende stoffer og stoffblandinger som på grunn av sin lave viskositet utgjør en innåndingsfare for 
mennesker:

 a)  Stoffer og stoffblandinger som inneholder alifatiske, alisykliske og aromatiske hydrokarboner i en samlet 
konsentrasjon på minst 10 % og med

 — en strømningstid på mindre enn 30 sekunder i et 3 mm ISO-beger etter ISO 2431, eller

 — en kinematisk viskositet målt med et kalibrert glasskapillarviskosimeter etter ISO 3104/3105 ved 
mindre enn 7 × 10-6 m2/s ved 40 ºC, eller

 — en kinematisk viskositet utledet fra rotasjonsviskosimetri etter ISO 3129 på mindre enn 7 × 10-6 m2/s 
ved 40 ºC.

Merk at stoffer og stoffblandinger som oppfyller disse vilkårene, ikke må klassifiseres dersom de har 
en midlere overflatespenning på mer enn 33 mN/m ved 25 ºC målt med Nouy-tensiometer eller etter 
forsøksmetodene vist i vedlegg V, del A.5.

 b) Andre stoffer og stoffblandinger ut fra praktiske erfaringer hos mennesker.
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R40 Mulig fare for uhelbredelig skadevirkning

 — stor sannsynlighet for at andre uhelbredelige skader enn skadevirkningene nevnt i kapittel 4, kan 
forårsakes av en enkelt eksponering ved en relevant opptaksvei, vanligvis ved ovennevnte doseintervall.

For å angi tilførselsvei/eksponeringsmåte bør en av følgende kombinasjoner brukes: R40/20, R40/21, R40/22, 
R40/20/21, R40/20/22, R40/21/22, R40/20/21/22.

R48 Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning

 — sannsynlighet for at gjentatt eller lengre tids eksponering kan gi alvorlige skader (tydelig toksikologisk 
signifikant funksjonell forstyrrelse eller morfologisk forandring) ved en relevant eksponeringsmåte.

Stoffer og stoffblandinger klassifiseres minst som helseskadelige når disse virkninger blir observert ved doser 
av følgende størrelsesorden:

 — oral tilførsel, rotte ≤ 50 mg/kg (kroppsvekt) pr. dag,

 — hudkontakt, rotte eller kanin ≤ 100 mg/kg (kroppsvekt) pr. dag,

 — ved innånding, rotte ≤ 0,25 mg/l pr. 6 timer pr. dag.

Disse veiledende verdier kan anvendes direkte når alvorlige skader er blitt fastslått i forbindelse med en 
subkronisk (90-dagers) giftighetsforsøk. Ved tolkning av resultater av en subakutt (28-dagers) giftighetsforsøk, 
skal disse verdier tilnærmet tredobles. Dersom det foreligger resultater av en kronisk (to-års) giftighetsforsøk, 
bør hvert enkelt tilfelle evalueres. Dersom det foreligger resultater fra undersøkelser av forskjellig varighet, 
bør resultater av undersøkelsen med lengst varighet brukes.

For å angi tilførselsvei/eksponeringsmåte bør en av følgende kombinasjoner brukes: R48/20, R48/21, R48/22, 
R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22, R48/20/21/22.

3.2.3.1. M e r k n a d e r  o m  f l y k t i g e  s t o f f e r

For enkelte stoffer med høy konsentrasjon av mettet damp kan det foreligge tegn på virkninger som gir grunn 
til bekymring. Det er mulig at slike stoffer ikke blir klassifisert etter kriteriene for helsevirkninger i denne 
veiledningen (3.2.3) eller omfattet av bestemmelsene i nr. 3.2.8. Dersom det foreligger tilstrekkelig bevis for 
at slike stoffer kan utgjøre en risiko ved normalt håndtering og bruk, kan imidlertid klassifisering i henhold til 
vedlegg I for hvert enkelt tilfelle være nødvendig.»

3.2.6.1. B e t e n n e l s e  i  h u d e n

Følgende risikosetning skal tildeles i samsvar med de gitte kriterier:

R38 Irriterer huden

 — Stoffer og stoffblandinger som forårsaker betydelig betennelse i huden som vedvarer i minst 24 timer etter 
en eksponeringstid på inntil fire timer, bestemt på kaniner i samsvar med hudirritasjonsprøven omhandlet 
i vedlegg V.

Betennelsen i huden er betydelig dersom

 a) middelverdien av tallene for rødme og skorpedannelse eller for ødemdanning, beregnet for alle 
forsøksdyr, er 2 eller høyere, eller

 b) forsøket omhandlet i vedlegg V er utført på tre dyr og det hos to eller flere dyr er blitt fastslått rødme 
og skorpedannelse eller ødemdannelse tilsvarende en middelverdi på 2 eller høyere, beregnet for hvert 
enkelt dyr.

I begge tilfeller skal alle tall for hvert enkelt avlesningstidspunkt (24, 48 og 72 timer) for en virkning 
brukes i beregningen av de enkelte middelverdier.
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Betennelsen i huden er også betydelig dersom den vedvarer hos minst to dyr ved avslutningen av 
observasjonsperioden. Det skal tas hensyn til særlige virkninger som hyperplasi, flass, misfarging, 
sprekker, skorper og hårtap.

Relevante data kan også være tilgjengelige fra ikke-akutte dyreforsøk (se merknad til R 48, nr. 2 bokstav 
d)). Disse anses som betydelige dersom de fastslåtte virkningene kan sammenlignes med dem som er 
beskrevet ovenfor.

 — Stoffer og stoffblandinger som forårsaker betydelig betennelse i huden ved umiddelbar, forlenget eller 
gjentatt kontakt, basert på praktiske erfaringer hos mennesker, 

 — Organiske peroksider, med mindre det motsatte er påvist.

Parestesi: Parestesi hos mennesker som følge av hudkontakt med pyretroidholdige plantevernmidler anses ikke 
som en irriterende virkning som begrunner klassifisering som Xi; R38. S-setning S24 bør imidlertid anvendes 
for stoffer som kan framkalle slike virkninger.»

3.2.8. Andre toksikologiske egenskaper

Ytterligere risikosetninger skal tildeles stoffer og stoffblandinger som er klassifisert i henhold til 2.2.1-3.2.7 
ovenfor og/eller i henhold til kapittel 4 og 5, etter følgende kriterier (basert på erfaringer fra utarbeidingen av 
vedlegg I):

R 29 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass

Gjelder stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann eller fuktig luft utvikler meget giftige/giftige 
gasser i potensielt farlige mengder, for eksempel aluminiumfosfid, fosforpentasulfid.

R 31 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass

Gjelder stoffer og stoffblandinger som reagerer med syrer og utvikler giftige gasser i farlige mengder, for 
eksempel natriumhypokloritt og bariumpolysulfid. For stoffer som skal brukes av allmenheten, er S50 (Må 
ikke blandes med .....(uforenlig stoff angis av produsent)) mer passende.

R 32 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass

Gjelder stoffer og stoffblandinger som reagerer med syrer og utvikler meget giftige gasser i farlige mengder, 
for eksempel salter av hydrogencyanid og natriumazid. For stoffer som skal brukes av allmenheten, er S50 (Må 
ikke blandes med .....(uforenlig stoff angis av produsent)) mer passende.

R 33 Kan lagres i kroppen ved gjentatt påvirkning

Gjelder stoffer og stoffblandinger som sannsynligvis lagres i kroppen, og som kan ha helseskadelig virkning, 
men ikke i så stor grad at det er berettiget å bruke R48.

R 64 Farlig for barn som får morsmelk

Gjelder stoffer og stoffblandinger som opptas av kvinner og som kan påvirke ammingen eller som kan være 
til stede (herunder metabolitter) i morsmelken i tilstrekkelige mengder til å vekke bekymring for det ammede 
barns helse.

Se nr. 4.2.3.3. når det gjelder merknader til bruk av denne R-setningen (og i noen tilfeller R33).

R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

For stoffer og stoffblandinger som kan gi grunn til bekymring som følge av tørr, flassete eller sprukket hud, 
men som ikke oppfyller kriteriene for R38:

på grunnlag av

 — praktiske observasjoner etter normal håndtering og bruk, eller

 — relevant dokumentasjon med hensyn til forutsette virkninger på huden.

Se også nr. 1.6 og 1.7.
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R 67 Damp kan forårsake døsighet eller svimmelhet

For flyktige stoffer og stoffblandinger som inneholder slike stoffer som forårsaker klare symptomer på 
svekkelse av sentralnervesystemet ved innånding, og som ikke allerede er klassifisert med hensyn til akutt 
giftighet ved innånding (R20, R23, R26, R40/20, R39/23 eller R39/26).

Følgende dokumentasjon kan anvendes:

 a) Data fra dyreforsøk som viser klare tegn på svekkelse av sentralnervesystemet, for eksempel narkotiske 
virkninger, sløvhet, manglende koordinering (herunder tap av opprettingsrefleks) og ataksi:

 — ved konsentrasjoner/eksponeringstider på høyst 20 mg/l/4 time, eller

 — der forholdet mellom konsentrasjonen som gir virkning ved ≤ 4 timer og den mettede 
dampkonsentrasjonen (SVC) ved 20 ºC er ≤ 1/10.

 b) Praktisk erfaring hos mennesker (f.eks. narkose, døsighet, redusert oppmerksomhet, tap av reflekser, 
manglende koordinering, svimmelhet) fra veldokumenterte rapporter under eksponeringsforhold som kan 
sammenlignes med virkningene på dyr angitt ovenfor.

Se også nr. 1.6 og 1.7.

Se nr. 2.2.6 for ytterligere risikosetninger.

4.1.2. Dersom en produsent, distributør eller importør har opplysninger som viser at et stoff bør klassifiseres og 
merkes etter kriteriene gitt i nr. 4.2.1, 4.2.2 eller 4.2.3, skal vedkommende inntil videre merke stoffet i samsvar 
med disse kriteriene, på grunnlag av en kompetent persons vurdering av dokumentasjonen.

4.1.3. Produsenten, distributøren eller importøren skal så raskt som mulig framlegge et dokument som oppsummerer 
all relevant informasjon, for en medlemsstat der stoffet markedsføres. Dokumentet skal omfatte en bibliografi 
med alle relevante henvisninger, herunder eventuelle relevante data som ikke er offentliggjort.

4.1.4. Dessuten skal en produsent, distributør eller importør som har nye data som er relevante for klassifisering og 
merking av et stoff etter kriteriene gitt i nr. 4.2.1, 4.2.2 eller 4.2.3, så raskt som mulig framlegge disse dataene 
for en medlemsstat der stoffet markedsføres.

5.2.2. Ikke-vandig miljø

5.2.2.1. Stoffer skal klassifiseres som farlige for miljøet og tildeles symbolet N og relevant farebetegnelse, og 
risikosetninger tildeles etter følgende kriterier:

R 54 Giftig for planter

R 55 Giftig for dyr

R 56 Giftig for jordlevende organismer

R 57 Giftig for bier

R 58 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet

Stoffer som på grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon om sine egenskaper, persistens, akkumuleringspotensial 
og forutsette eller observerte skjebne og oppførsel i miljøet kan utgjøre en øyeblikkelig eller langvarig og/eller 
forsinket fare for strukturen i og/eller virkemåten til andre naturlige økosystemer enn dem som er omhandlet 
i 5.2.1 ovenfor. Detaljerte kriterier vil bli utarbeidet senere.

5.2.2.2. Stoffer skal klassifiseres som farlige for miljøet og tildeles symbolet N og relevant farebetegnelse, og 
risikosetninger tildeles etter følgende kriterier:

R 59 Skadelig for ozonlaget

Stoffer som på grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon om sine egenskaper og sin forutsette eller observerte 
skjebne og oppførsel i miljøet kan utgjøre en fare for strukturen i og/eller virkemåten til stratosfærens ozonlag. 
Dette omfatter stoffer som er oppført i vedlegg I til rådsforordning (EF) nr. 3093/94 om stoffer som bryter ned 
ozonlaget (EFT L 333 av 22.12.1994, s. 1), med senere endringer.
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6.2.  Sikkerhetssetninger for stoffer og stoffblandinger

  S 1  Oppbevares innelåst

  — Brukes for:

   — meget giftige, giftige og etsende stoffer og stoffblandinger.

  — Kriterier for bruk:

   — obligatorisk for ovennevnte stoffer og stoffblandinger dersom de selges til allmenheten.

S 2 OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

— Brukes for:

 — alle farlige stoffer og stoffblandinger.

 — Kriterier for bruk:

  — obligatorisk for farlige stoffer og stoffblandinger dersom de selges til allmenheten, unntatt de stoffer 
og stoffblandinger som er klassifisert bare som farlige for miljøet.

S 3 Oppbevares kjølig

— Brukes for:

 — organiske peroksider,

 — andre farlige stoffer og stoffblandinger som har et kokepunkt på ≤ 40 ºC.

 — Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for organiske peroksider med mindre S47 blir brukt,

 — anbefales for andre farlige stoffer og stoffblandinger som har et kokepunkt på ≤ 40 ºC.

S 4 Må ikke oppbevares i nærheten av bolighus

 — Brukes for:

 — meget giftige og giftige stoffer og stoffblandinger.

 — Kriterier for bruk:

 — vanligvis begrenset til meget giftige og giftige stoffer og stoffblandinger når det er ønskelig å 
supplere S13, for eksempel når det er fare ved innånding og stoffet eller stoffblandingen ikke bør 
oppbevares i nærheten av bolighus. Sikkerhetssetningen utelukker ikke forsvarlig bruk av stoffet eller 
stoffblandingen i bolighus.

S 5 Oppbevares under ... (en egnet væske som angis av produsent)

 — Brukes for:

 — selvantennelige faste stoffer og stoffblandinger.

 — Kriterier for bruk:

 — vanligvis begrenset til særlige tilfeller, for eksempel natrium, kalium eller hvitt fosfor.

S 6 Oppbevares under ... (nøytralgass som angis av produsent)

— Brukes for:

 — farlige stoffer og stoffblandinger som må oppbevares i en inert atmosfære.

 — Kriterier for bruk:

 — vanligvis begrenset til særlige tilfeller, for eksempel organo-metalliske forbindelser.
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S 7 Emballasjen skal holdes tett lukket

 — Brukes for:

 — organiske peroksider,

 — stoffer og stoffblandinger som kan avgi meget giftige, giftige, helseskadelige eller ekstremt 
brannfarlige gasser,

 — stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med fuktighet avgir ekstremt brannfarlige gasser,

 — meget brannfarlige faste stoffer.

 — Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for organiske peroksider,

 — anbefales for de øvrige bruksområder nevnt ovenfor.

S 8 Oppbevares tørt

 — Brukes for:

 — stoffer og stoffblandinger som kan reagere voldsomt med vann,

 — stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler meget brannfarlige gasser,

 — stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler meget giftige eller giftige gasser.

 — Kriterier for bruk:

 — vanligvis begrenset til bruksområdene nevnt ovenfor når det er nødvendig å understreke advarslene 
gitt i R14, R15 og særlig R29.

S 9 Oppbevares på et godt ventilert sted

 — Brukes for:

 — flyktige stoffer og stoffblandinger som kan avgi meget giftige, giftige eller helseskadelige damper,

 — ekstremt brannfarlige eller meget brannfarlige væsker, og ekstremt brannfarlige gasser.

 — Kriterier for bruk:

 — anbefales for flyktige stoffer og stoffblandinger som kan avgi meget giftige, giftige eller helseskadelige 
damper,

 — anbefales for ekstremt brannfarlige eller meget brannfarlige væsker, eller ekstremt brannfarlige 
gasser.

S 12 Emballasjen må ikke lukkes tett igjen

 — Brukes for:

 — stoffer og stoffblandinger som vil kunne sprenge emballasjen når de avgir gasser eller damper.

 — Kriterier for bruk:

 — vanligvis begrenset til de særlige tilfeller nevnt ovenfor.

S 13 Oppbevares atskilt fra nærings- og nytelsesmidler og fôrvarer

 — Brukes for:

 — meget giftige, giftige og helseskadelige stoffer og stoffblandinger.

 — Kriterier for bruk:

 — anbefales dersom det er sannsynlig at slike stoffer og stoffblandinger skal brukes av allmennheten.
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S 14 Oppbevares atskilt fra ... (uforenlig stoff angis av produsent)

 — Brukes for:

 — organiske peroksider.

 — Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for og vanligvis begrenset til organiske peroksider. Kan også brukes i særlige tilfeller når 
uforenlighet kan innebære en spesiell risiko.

S 15 Må ikke utsettes for varme

 — Brukes for:

 — stoffer og stoffblandinger som kan nedbrytes, eller som kan reagere spontant ved varmepåvirkning.

 — Kriterier for bruk:

 — vanligvis begrenset til spesielle tilfeller, for eksempel monomerer, men tildeles ikke dersom 
risikosetning R2, R3 og/eller R5 allerede blir brukt.

S 16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt

 — Brukes for:

— ekstremt brannfarlige eller meget brannfarlige væsker og ekstremt brannfarlige gasser.

 — Kriterier for bruk:

 — anbefales for de ovennevnte stoffer og stoffblandinger, men tildeles ikke dersom risikosetning R2, R3 
og/eller R5 allerede blir brukt.

S 17 Oppbevares atskilt fra brennbare stoffer

— Brukes for:

 — stoffer og stoffblandinger som kan danne eksplosjonsfarlige eller selvantennelige blandinger sammen 
med brennbare stoffer.

 — Kriterier for bruk:

 — kan brukes i spesielle tilfeller, for eksempel for å understreke R8 og R9.

S 18 Behandles og åpnes med forsiktighet

 — Brukes for:

 — stoffer og stoffblandinger som kan utvikle overtrykk i emballasjen,

 — stoffer og stoffblandinger som kan danne eksplosjonsfarlige peroksider.

— Kriterier for bruk:

 — vanligvis begrenset til de ovennevnte tilfeller når det er fare for skade på øynene, og/eller når stoffene 
og stoffblandingene kan bli brukt av allmennheten.

S 20 Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet

— Brukes for:

— meget giftige, giftige og etsende stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — vanligvis begrenset til spesielle tilfeller (for eksempel arsen og arsenforbindelser, fluoracetater), især 
når de kan bli brukt av allmennheten.
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S 21 Det må ikke røykes under arbeidet

— Brukes for:

— stoffer og stoffblandinger som utvikler giftige stoffer ved forbrenning.

— Kriterier for bruk:

— vanligvis begrenset til særlige tilfeller (for eksempel halogenerte forbindelser).

S 22 Unngå innånding av støv

— Brukes for:

— alle farlige faste stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for de ovennevnte stoffer og stoffblandinger som er tildelt risikosetning R42.

 — anbefales for de ovennevnte stoffer og stoffblandinger som kan danne støv som kan innåndes, og når 
helsefarene ved innånding er ukjente.

 S 23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke (den eller de aktuelle betegnelser angis av 
produsent)

— Brukes for:

— alle flytende eller gassformige farlige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for de ovennevnte stoffer og stoffblandinger som er tildelt risikosetning R42.

 — obligatorisk for stoffer og stoffblandinger som skal sprøytes. I tillegg må enten S38 eller S51 
tildeles.

 — anbefales når det er nødvendig å henlede brukerens oppmerksomhet på farer ved innånding som ikke 
er nevnt i de tildelte risikosetninger.

S 24 Unngå hudkontakt

— Brukes for

 — alle farlige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for stoffer og stoffblandinger tildelt R43, med mindre S36 også er tildelt,

 — anbefales når det er nødvendig å henlede brukerens oppmerksomhet på farer ved hudkontakt som ikke 
er nevnt i de tildelte risikosetningene (f.eks. parestesi). Kan imidlertid også brukes for å understreke 
slike risikosetninger.

S 25 Unngå kontakt med øynene

— Brukes for

 — alle farlige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — anbefales når det er nødvendig å henlede brukerens oppmerksomhet på farer ved øyekontakt som 
ikke er nevnt i de tildelte risikosetningene. Kan imidlertid også brukes for å understreke slike 
risikosetninger,

 — anbefales for stoffer tildelt R34, R35, R36 eller R41 dersom det er sannsynlig at de kan bli brukt av 
allmennheten.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/1258 23.11.2006

S 26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege

— Brukes for:

— etsende eller irriterende stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for etsende stoffer og stoffblandinger og for stoffer og stoffblandinger som allerede er 
tildelt R41,

 — anbefales for irriterende stoffer og stoffblandinger som allerede er tildelt risikosetning R36.

S 27 Tilsølte klær må fjernes straks

— Brukes for

— meget giftige, giftige eller etsende stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for meget giftige stoffer og stoffblandinger tildelt R27 dersom det er sannsynlig at de kan 
bli brukt av allmennheten,

 — anbefales for meget giftige stoffer og stoffblandinger tildelt R27 som brukes i industrien. Denne 
sikkerhetssetningen skal imidlertid ikke benyttes dersom S36 er tildelt,

 — anbefales for giftige stoffer og stoffblandinger tildelt R24 og for etsende stoffer og stoffblandinger 
som med sannsynlighet kan bli brukt av allmennheten.

 S 28 Får man stoff på huden, vaskes straks med store mengder ... (angis av produsenten)

— Brukes for

— meget giftige, giftige eller etsende stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for meget giftige stoffer og stoffblandinger,

 — anbefales for de andre stoffene og stoffblandingene nevnt ovenfor, særlig når vann ikke er den best 
egnede rensevæsken,

 — anbefales for etsende stoffer og stoffblandinger som med sannsynlighet kan bli brukt av 
allmennheten.

S 29 Må ikke tømmes i kloakkavløp

— Brukes for

— ekstremt eller meget brannfarlige væsker som ikke kan blandes med vann,

— svært giftige og giftige stoffer og stoffblandinger,

— miljøfarlige stoffer.

— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for miljøfarlige stoffer tildelt symbolet N som med sannsynlighet kan bli brukt av 
allmennheten, med mindre dette er den beregnede bruken,

 — anbefales for andre stoffer eller stoffblandinger nevnt ovenfor som med sannsynlighet kan bli brukt 
av allmennheten, med mindre dette er den beregnede bruken.
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S 30 Vann må ikke tilsettes

— Brukes for:

— stoffer og stoffblandinger som reagerer voldsomt med vann.

— Kriterier for bruk:

 — vanligvis begrenset til spesielle tilfeller (for eksempel svovelsyre), men kan eventuelt brukes til å 
tydeliggjøre informasjon, enten for å understreke R14 eller som et alternativ til R14.

S 33 Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet

— Brukes for:

— ekstremt eller meget brannfarlige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — anbefales for stoffer og stoffblandinger som brukes i industrien og som ikke absorberer fuktighet. 
Brukes i realiteten aldri for stoffer og stoffblandinger som markedsføres beregnet for allmennheten.

S 35 Stoffet og emballasjen skal disponeres på en sikker måte

— Brukes for

— alle farlige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — anbefales for stoffer og stoffblandinger dersom det kreves særlig veiledning for å sikre riktig 
disponering.

S 36 Bruk egnede verneklær

— Brukes for:

— organiske peroksider.

— meget giftige, giftige eller helseskadelige stoffer og stoffblandinger,

— etsende stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for meget giftige og etsende stoffer og stoffblandinger,

 — obligatorisk for stoffer og stoffblandinger som er tildelt R21 eller R24,

 — obligatorisk for kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske stoffer og stoffblandinger 
i fareklasse 3, med mindre virkningene utelukkende oppnås ved innånding av stoffet eller 
stoffblandingen,

 — obligatorisk for organiske peroksider,

 — anbefales for giftige stoffer og stoffblandinger dersom den dermale LD50- verdien ikke er kjent, men 
stoffet eller stoffblandingen sannsynligvis er giftig ved hudkontakt,

 — anbefales for stoffer og stoffblandinger som brukes i industrien, og som kan være helseskadelige ved 
lengre tids påvirkning.

S 37 Bruk egnede vernehansker

— Brukes for

— meget giftige, giftige, helseskadelige eller etsende stoffer og stoffblandinger,

— organiske peroksider,

— stoffer og stoffblandinger som irriterer huden eller forårsaker allergi ved hudkontakt.
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— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for meget giftige og etsende stoffer og stoffblandinger,

 — obligatorisk for stoffer og stoffblandinger tildelt R21, R24 eller R43,

 — obligatorisk for kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske stoffer i fareklasse 3, med 
mindre virkningene utelukkende oppnås ved innånding av stoffet eller stoffblandingen,

 — obligatorisk for organiske peroksider,

 — anbefales for giftige stoffer og stoffblandinger dersom den dermale LD50- verdien ikke er kjent, men 
stoffet eller stoffblandingen sannsynligvis er giftig ved hudkontakt,

 — anbefales for stoffer og stoffblandinger som irriterer huden.

S 38 Dersom effektiv ventilasjon ikke er mulig, må det brukes egnet åndedrettsvern

— Brukes for:

— meget giftige eller giftige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — vanligvis begrenset til spesielle tilfeller der meget giftige eller giftige stoffer og stoffblandinger er i 
bruk i industrien eller landbruket.

S 39 Bruk vernebriller/ansiktsskjerm

— Brukes for:

— organiske peroksider,

 — etsende stoffer og stoffblandinger, herunder irriterende stoffer og stoffblandinger som kan forårsake 
alvorlige øyenskader,

— meget giftige og giftige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

— obligatorisk for stoffer og stoffblandinger som er tildelt R34, R35 eller R41,

— obligatorisk for organiske peroksider,

 — anbefales når det er nødvendig å henlede brukerens oppmerksomhet på farer ved øyekontakt som ikke 
er nevnt i de tildelte risikosetningene,

 — vanligvis begrenset til spesielle tilfeller av meget giftige og giftige stoffer og stoffblandinger dersom 
det er sprutfare og stoffet eller stoffblandinget lett absorberes gjennom huden.

 S 40 Gulv og tilsølte gjenstander rengjøres med ... (angis av produsent)

— Brukes for:

— alle farlige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — vanligvis begrenset til de stoffer og stoffblandinger som vann ikke er det best egnede rensemiddelet 
for (for eksempel der det er nødvendig med absorpsjon med pulverstoffer eller fortynning med 
løsemidler), og når det av helsemessige og/eller sikkerhetsmessige grunner er viktig at etiketten 
påføres en advarsel.

S 41 Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon

— Brukes for:

— farlige stoffer og stoffblandinger som ved forbrenning avgir meget giftige eller giftige gasser.

— Kriterier for bruk:

— vanligvis begrenset til spesielle tilfeller.
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 S 42 Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting (den eller de aktuelle betegnelser angis av 
produsent)

— Brukes for:

 — stoffer og stoffblandinger som er beregnet på slik bruk, men som kan utgjøre en fare for brukerens 
helse og sikkerhet med mindre egnede forholdsregler tas.

— Kriterier for bruk:

— vanligvis begrenset til spesielle tilfeller.

 S 43 Ved brannslokking bruk ... (den nøyaktige type brannslokningsutstyr oppgis. Dersom bruk av vann 
øker faren, føy til «Bruk ikke vann»)

— Brukes for:

— ekstremt brannfarlige, meget brannfarlige og brannfarlige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for stoffer og stoffblandinger som utvikler ekstremt brannfarlige gasser ved kontakt med 
vann eller fuktig luft,

 — anbefales for ekstremt brannfarlige, meget brannfarlige og brannfarlige stoffer og stoffblandinger, 
særlig når de ikke lar seg blande med vann.

S 45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig (vis etiketten om mulig)

— Brukes for

— meget giftige stoffer og stoffblandinger,

— giftige og etsende stoffer og stoffblandinger,

— stoffer og stoffblandinger som virker sensibiliserende ved innånding.

— Kriterier for bruk:

— obligatorisk for stoffene og stoffblandingene nevnt ovenfor.

S 46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis emballasjen eller etiketten

— Brukes for:

 — alle farlige stoffer og stoffblandinger unntatt dem som er meget giftige, giftige, etsende eller 
miljøfarlige.

— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for alle de ovennevnte farlige stoffer og stoffblandinger som kan bli brukt av 
allmennheten, med mindre det ikke er grunn til å anta at de er farlige dersom de svelges, særlig for 
barn.

 S 47 Må ikke oppbevares ved en temperatur som er høyere enn ...ºC (en egnet temperatur angis av 
produsent)

— Brukes for:

— stoffer og stoffblandinger som blir ustabile ved en bestemt temperatur.

— Kriterier for bruk:

— vanligvis begrenset til spesielle tilfeller (for eksempel visse organiske peroksider).

 S 48 Varen skal holdes fuktig med ... (en egnet væske angis av produsent)

— Brukes for:

 — stoffer og stoffblandinger som i tørr tilstand kan bli meget følsomme overfor gnister, gnidning eller 
støt.

— Kriterier for bruk:

— vanligvis begrenset til spesielle tilfeller, for eksempel nitrocellulose.
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S 49 Må kun oppbevares i den originale emballasjen

— Brukes for:

— stoffer og stoffblandinger som er følsomme for katalytisk nedbryting.

— Kriterier for bruk:

 — stoffer og stoffblandinger som er følsomme for katalytisk nedbryting, for eksempel visse organiske 
peroksider.

 S 50  Må ikke blandes med ... (uforenlig stoff angis av produsent)

— Brukes for:

 — stoffer og stoffblandinger som kan reagere med det angitte produkt og utvikle meget giftige eller 
giftige gasser,

— organiske peroksider.

— Kriterier for bruk:

 — anbefales for de ovennevnte stoffer og stoffblandinger som kan bli brukt av allmennheten, når 
setningen er et bedre alternativ enn R31 eller R32,

 — obligatorisk for visse peroksider som kan reagere voldsomt med akseleratorer og lignende stoffer.

S 51 Må anvendes bare på et godt ventilert sted

— Brukes for:

 — stoffer og stoffblandinger som kan eller er beregnet på å frambringe damp, støv, røyk, tåke osv., og 
som kan medføre fare ved innånding eller brann- eller eksplosjonsfare.

— Kriterier for bruk:

 — anbefales når S38 ikke bør brukes. Setningen er derfor viktig når slike stoffer og stoffblandinger kan 
bli brukt av allmennheten.

S 52 Bør ikke anvendes til større flater i beboelses- og/eller oppholdsrom

— Brukes for:

 — flyktige, meget giftige, giftige og helseskadelige stoffer og stoffblandinger som inneholder slike 
stoffer.

— Kriterier for bruk:

 — anbefales for stoffer som fordamper fra store behandlede flater i beboelses- eller oppholdsrom, og 
som kan medføre helseskader etter lengre tids påvirkning.

S 53 Unngå direkte kontakt - les nærmere angitt produktinformasjon før bruk

— Brukes for:

— kreftframkallende, mutagene og/eller reproduksjonstoksiske stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for de ovennevnte stoffer og stoffblandinger som allerede er tildelt minst en av følgende 
R-setninger: R45, R46, R49, R60 eller R61.

S 56 Stoffet og beholderen leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg

— Brukes for

— alle farlige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — anbefales for alle farlige stoffer og stoffblandinger som med sannsynlighet kan bli brukt av 
allmennheten, dersom særlig disponering er nødvendig.
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S 57 Skal emballeres forsvarlig for å unngå miljøforurensning

— Brukes for

— stoffer som er tildelt symbolet «N».

— Kriterier for bruk:

— anbefales for stoffer og stoffblandinger som sannsynligvis ikke vil bli brukt av allmennheten

S 59 Innhent opplysninger om gjenvinning/gjenbruk hos produsent/leverandør

— Brukes for

— alle farlige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

— obligatorisk for stoffer som er skadelige for ozonlaget,

— anbefales for andre stoffer og stoffblandinger for hvilke gjenvinning/gjenbruk anbefales.

S 60 Dette produktet og emballasjen skal disponeres som farlig avfall

— Brukes for

— alle farlige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — anbefales for stoffer og stoffblandinger som sannsynligvis ikke vil bli brukt av allmennheten, dersom 
S35 ikke er tildelt.

S61 Unngå utslipp i miljøet. Se særlig bruksanvisning/sikkerhetsdatablad 

— Brukes for  

— miljøfarlige stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

— brukes vanligvis for stoffer og stoffblandinger som er tildelt symbolet «N»,

— anbefales for alle stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som miljøfarlige og ikke er omfattet av 
 ovenstående.

 S 62 Ved svelging må framkalling av brekninger unngås: Kontakt lege umiddelbart og vis fram denne 
beholderen eller etiketten

— Brukes for:

 — stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som skadelige med R65 etter kriteriene i nr. 3.2.3,

 — ikke for stoffer eller stoffblandinger som markedsføres i aerosolbeholdere (eller beholdere med en 
forseglet forstøvingsinnretning), se nr. 8 og 9.

— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for stoffene og stoffblandingene nevnt ovenfor dersom de selges til, eller kan brukes av, 
allmennheten, med mindre S45 eller S46 er obligatorisk,

 — anbefales for ovennevnte stoffer og stoffblandinger dersom de brukes i industrien, med mindre S45 
eller S46 er obligatorisk.

S 63 Ved uhell ved innånding bringes den skadelidende til frisk luft og holdes i ro

— Brukes for

— meget giftige stoffer og stoffblandinger (gasser, damper, partikler, flyktige væsker),

— stoffer og stoffblandinger som virker sensibiliserende ved innånding.
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— Kriterier for bruk:

 — obligatorisk for stoffer og stoffblandinger tildelt R26, R23 eller R42 som med sannsynlighet kan bli 
brukt av allmennheten på en måte som kan medføre innånding.

S 64 Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet)

— Brukes for

— etsende eller irriterende stoffer og stoffblandinger.

— Kriterier for bruk:

 — anbefales for ovennevnte stoffer og stoffblandinger som med sannsynlighet kan bli brukt av 
allmennheten, dersom nevnte behandling er egnet.»

7.5.2. Valg av sikkerhetssetninger

Det endelige valg av sikkerhetssetninger må ta hensyn til risikosetningene angitt på etiketten og stoffets eller 
stoffblandingens beregnede bruksformål:

 — generelt er det tilstrekkelig med fire S-setninger for å beskrive de mest relevante forholdsreglene; for dette 
formål anses de kombinerte setningene i vedlegg IV som enkeltsetninger,

 — for S-setninger vedrørende disponering skal det brukes én S-setning, med mindre det er klart at 
disponeringen av stoffet og dets beholder ikke utgjør noen fare for menneskers helse eller for miljøet. Det 
er særlig viktig med råd om sikker disponering for stoffer og stoffblandinger som er i offentlig salg,

 — noen R-setninger blir overflødige dersom S-setningene velges med omhu, og omvendt; S-setninger som 
åpenbart tilsvarer R-setninger, settes på etiketten bare dersom en særlig advarsel ønskes framhevet,

 — ved valg av sikkerhetssetninger må det vies særlig oppmerksomhet til forutsette bruksvilkår for visse 
stoffer og stoffblandinger, for eksempel sprøyting eller andre aerosolvirkninger. Setningene velges ut fra 
beregnet bruk,

 — sikkerhetssetningene S1, S2 og S45 er obligatoriske for alle meget giftige, giftige og etsende stoffer og 
stoffblandinger som er i offentlig salg,

 — sikkerhetssetningene S2 og S46 er obligatoriske for alle andre farlige stoffer og stoffblandinger (unntatt 
dem som bare er klassifisert som miljøfarlige) som er i offentlig salg.

Dersom setningene valgt etter kriteriene i nr. 6.2 medfører overflødighet eller tvetydigheter, eller dersom de 
klart er unødvendige ut fra produktet/emballasjen, kan enkelte av setningene utelates.

8. SPESIELLE TILFELLER: STOFFER

8.1. Mobile gassflasker

For mobile gassflasker anses kravene til merking å være oppfylt når de er i samsvar med artikkel 23 eller 
artikkel 24 nr. 6 bokstav b).

Som unntak fra artikkel 24 nr. 1 og 2 kan imidlertid ett av følgende alternativer brukes for gassflasker som 
kan romme inntil 150 liter vann:

 — etikettens utforming og dimensjoner kan oppfylle kravene i ISO-standard ISO/DP 7225,

 — informasjonen som er angitt i artikkel 23 nr. 2 kan anbringes på en permanent informasjonsplate eller 
-etikett som er festet til flasken.
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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 
helsefare for mennesker når de markedsføres i lukkede, gjenfyllbare sylindere eller i engangsbeholdere som 
omhandlet i EN 417 som brenngass som bare slippes ut ved forbrenning.

Disse flaskene eller beholderne skal merkes med relevant symbol og R- og S-setninger når det gjelder 
antenneligheten. Det kreves ingen opplysninger om virkninger på menneskers helse på etiketten. Opplysninger 
om virkninger på menneskers helse som skulle ha stått på etiketten, skal imidlertid formidles til den 
yrkesmessige bruker av den som er ansvarlig for markedsføringen av stoffet, i formatet vist i direktivets 
artikkel 27. For forbrukeren skal det formidles tilstrekkelige opplysninger til at denne kan treffe de nødvendige 
tiltak med henblikk på helse og sikkerhet som er fastsatt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 91/155/EØF, som endret 
ved direktiv 93/112/EØF.

8.3. Solide metaller

Disse stoffene er klassifisert i vedlegg I eller skal klassifiseres i samsvar med artikkel 6. Enkelte av disse 
stoffene utgjør imidlertid, selv om de er klassifisert etter artikkel 2, ingen fare for menneskers helse ved 
innånding, svelging eller hudkontakt eller for akvatisk miljø i den form de markedsføres. Slike stoffer krever 
ikke noen etikett i henhold til artikkel 23. Alle opplysninger som skulle ha stått på etiketten, skal imidlertid 
formidles til brukeren av den person som er ansvarlig for markedsføringen av metallet, i formatet vist i artikkel 
27.

8.4. Stoffer klassifisert med R65

Stoffer klassifisert som skadelige på grunn av fare ved innånding, må ikke nødvendigvis merkes som skadelige 
med R65 når de markedsføres i aerosolbeholdere eller beholdere med en forseglet forstøvingsinnretning.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/58/EF

av 27. juli 2001

om annen endring av direktiv 91/155/EØF om fastsettelse av nærmere regler for ordningen med særlig informasjon 
om farlige preparater ved gjennomføringen av artikkel 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF og 

om farlige stoffer ved gjennomføringen av artikkel 27 i rådsdirektiv 67/548/EEC (sikkerhetsdatablad)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes 
lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking 
av farlige stoffblandinger(1), særlig artikkel 14,

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(2), sist 
endret ved kommisjonsdirektiv 2000/33/EF(3), særlig artikkel 
27, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Artikkel 14 i direktiv 1999/45/EF fastsetter at den 
som er ansvarlig for markedsføringen av visse angitte 
stoffblandinger, skal framlegge et sikkerhetsdatablad.

2) Artikkel 27 i direktiv 67/548/EØF fastsetter at den som 
er ansvarlig for markedsføringen av farlige stoffer, også 
skal framlegge et sikkerhetsdatablad.

3) Opplysningene i sikkerhetsdatabladet er hovedsakelig 
beregnet på å brukes av yrkesbrukere og skal sette disse 
i stand til å treffe de nødvendige tiltak for helsevern, 
sikkerhet og miljøvern på arbeidsplassen.

4) Sikkerhetsdatabladene for farlige stoffer og visse 
stoffblandinger og vilkårene for innlevering av disse skal 
være i samsvar med bestemmelsene i kommisjonsdirektiv 
91/155/EØF(4), sist endret ved direktiv 93/112/EF(5).

5) Artikkel 14 nr. 2.1 bokstav b) i direktiv 1999/45/EF 
innfører et nytt krav om at den som er ansvarlig for 
markedsføringen av en stoffblanding, på anmodning 
fra en yrkesbruker skal framlegge et sikkerhetsdatablad 
med forholdsmessig tilpassede opplysninger for 
stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige i 
henhold til artikkel 5, 6 og 7 i direktiv 1999/45/EF, 

 men som inneholder, i enkeltkonsentrasjoner på ≥ 1 
vektprosent for ikke-gassformige stoffblandinger og  
≥ 0,2 volumprosent for gassformige stoffblandinger, 
minst ett helsefarlig eller miljøfarlig stoff eller ett 
stoff for hvilket det er fastsatt fellesskapsgrenser for 
eksponering på arbeidsplasser.

6) Direktiv 1999/45/EF innfører dessuten et krav om at 
stoffblandinger skal klassifiseres og merkes med hensyn 
til miljøvirkninger.

7) Det er derfor nødvendig å endre direktiv 91/155/EØF 
i samsvar med dette, i henhold til artikkel 14 nr. 2.3 i 
direktiv 1999/45/EF, innen 30. juli 2002.

8) Artikkel 4 i rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om 
vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko 
i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen 
(fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16  
nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(6) krever at arbeidsgiveren 
skal fastlegge om det finnes farlige kjemiske agenser 
på arbeidsplassen, og dersom dette er tilfellet, skal 
arbeidsgiveren vurdere all risiko for arbeidstakernes 
helse og sikkerhet som har årsak i tilstedeværelsen av 
disse kjemiske agensene, samtidig som det tas hensyn til 
opplysningene fra leverandøren via sikkerhetsdatablader. 
Det er derfor hensiktsmessig å endre vedlegget til direktiv 
91/155/EØF tilsvarende.

9) I henhold til nyere gjennomføringstiltak og undersøkelser 
i medlemsstatene er mange sikkerhetsdatablader av dårlig 
kvalitet og gir ikke brukeren tilstrekkelige opplysninger. 
En måte å heve kvaliteten på sikkerhetsdatablader, er å 
bedre veiledningen for utarbeiding av sikkerhetsdatablader 
fastsatt i vedlegget til direktiv 91/155/EØF. Det er derfor 
hensiktsmessig å endre vedlegget til direktiv 91/155/EØF 
i henhold til dette. Kommisjonen og medlemsstatene 
skal undersøke andre tiltak for å bedre kvaliteten på 
sikkerhetsdatablader ytterligere.

10) 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 stoffblandinger, opprettet i 
henhold til artikkel 20 i direktiv 1999/45/EF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 212 av 7.8.2001, s. 24, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
43 av 26.8.2004, s. 25.

(1) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
(2) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(3) EFT L 136 av 8.6.2000, s. 90.
(4) EFT L 76 av 22.3.1991, s. 35.
(5) EFT L 314 av 16.12.1993, s. 38. (6) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11.

2006/EØS/58/36
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 91/155/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 skal nr. 1 lyde:

 «1. a) Den som er ansvarlig for markedsføringen av et 
kjemisk stoff eller en kjemisk stoffblanding, enten 
det er produsent, importør eller distributør, skal 
forsyne mottakere som er yrkesbrukere av stoffet 
eller stoffblandingen, med et sikkerhetsdatablad med 
opplysningene fastsatt i artikkel 3 og i vedlegget til 
dette direktiv, dersom stoffet eller stoffblandingen er 
klassifisert som farlig i henhold til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 67/548/EØF og 1999/45/EF(*).

   b) Den som er ansvarlig for markedsføringen av en 
stoffblanding, enten det er produsent, importør eller 
distributør, skal på anmodning fra en yrkesbruker, 
framlegge et sikkerhetsdatablad med forholdsmessig 
tilpassede opplysninger som angitt i artikkel 3 og i 
vedlegget til dette direktiv, for stoffblandinger som 
ikke er klassifisert som farlige i henhold til artikkel 
5, 6 og 7 i direktiv 1999/45/EF, men som inneholder, 
i enkeltkonsentrasjoner på ≥ 1 vektprosent for ikke-
gassformige stoffblandinger og ≥ 0,2 volumprosent 
for gassformige stoffblandinger, minst ett helsefarlig 
eller miljøfarlig stoff eller ett stoff for hvilket det 
er fastsatt fellesskapsgrenser for eksponering på 
arbeidsplasser.

-----------------------
(*) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.»

2) Vedlegget nevnt i artikkel 3 erstattes med vedlegget til 
dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 30. juli 2002 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 anvende de lover og forskrifter som 
er nevnt i nr. 1:

a) på stoffblandinger som ikke hører under virkeområdet 
til rådsdirektiv 91/414/EØF(1) om markedsføring 
av plantefarmasøytiske produkter eller rådsdirektiv  
98/8/EF(2) om markedsføring av biocidprodukter, fra  
30. juli 2002,

b) på stoffblandinger som hører under virkeområdet til 
direktiv 91/414/EØF eller 98/8/EF, fra 30. juli 2004.

3. 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 tjuende dag etter at det er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. juli 2001.

 For Kommisjonen
 Erkki LIIKANEN
 Medlem av Kommisjonen

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/1268 23.11.2006

VEDLEGG

«VEDLEGG

VEILEDNING FOR UTARBEIDING AV SIKKERHETSDATABLAD

Formålet med dette vedlegg er å sikre et enhetlig og nøyaktig innhold i hver av de obligatoriske postene i artikkel 3, 
slik at sikkerhetsdatabladene vil sette yrkesbrukere i stand til å treffe de nødvendige tiltak for helsevern og sikkerhet 
på arbeidsplassen og vern av miljøet.

Opplysningene i sikkerhetsdatabladene skal oppfylle kravene fastsatt i rådsdirektiv 98/24/EF(1) om vern av helsa og 
tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen. Sikkerhetsdatabladet skal 
særlig sette arbeidsgiveren i stand til å fastslå om det finnes farlige kjemiske agenser på arbeidsplassen, og å vurdere 
eventuelle risikoer for arbeidstakeres helse og sikkerhet forbundet med bruken av disse kjemiske agensene.

Opplysningene må være skrevet på en klar og kortfattet måte. Sikkerhetsdatabladet skal utarbeides av en kvalifisert 
person, som skal ta hensyn til brukernes særlige behov, i den grad disse er kjent. Personer som markedsfører stoffer og 
stoffblandinger, skal sikre at de kvalifiserte personer har fått egnet opplæring, herunder oppfriskningskurs.

Når det gjelder stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige, men som det kreves et sikkerhetsdatablad for 
i henhold til artikkel 14 nr. 2.1 bokstav b) i direktiv 1999/45/EF, skal det framlegges forholdsmessig tilpassede 
opplysninger under hvert punkt.

På grunn av stoffenes og stoffblandingenes omfattende egenskaper kan det i noen tilfeller være nødvendig med 
ytterligere opplysninger. Dersom det i andre tilfeller viser seg at opplysninger om visse egenskaper er uvesentlige, eller 
at det er teknisk umulig å framskaffe disse, skal grunnene for dette klart angis. Det skal framlegges opplysninger for 
hver farlig egenskap. Dersom en særlig fare ikke får anvendelse, skal det skjelnes klart mellom tilfeller der den som 
foretar klassifiseringen ikke har tilgang på noen opplysninger, og tilfeller der det finnes negative prøvingsresultater. 

Angi datoen for utarbeiding av sikkerhetsdatabladet på første side.

Når et sikkerhetsdatablad er blitt revidert, skal mottakeren gjøres oppmerksom på endringene.

Merknad

Det kreves også sikkerhetsdatablad for visse særlige stoffer og stoffblandinger (f.eks. metaller i fast form, legeringer, 
komprimerte gasser osv.) som er oppført i kapittel 8 og 9 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF, og som omfattes av 
unntak med hensyn til merking.

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

 Betegnelsen brukt for identifikasjon må være identisk med den som er brukt på etiketten fastsatt i vedlegg VI 
til direktiv 67/548/EØF.

 Andre identifikasjonsmåter kan også angis.

1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen

 Angi tiltenkt eller anbefalt bruk av stoffet eller stoffblandingen i den grad disse er kjent. Ved flere mulige 
bruksområder angis bare de viktigste eller vanligste bruksområdene. Dette skal omfatte en kort beskrivelse av 
den faktiske virkningen, f.eks. flammehemmende middel, antioksidant osv.

1.3. Identifikasjon av selskapet/foretaket 

 Angi den person etablert innen Fellesskapet som er ansvarlig for markedsføringen av stoffet eller 
stoffblandingen, enten det er produsent, importør eller distributør. Angi personens fullstendige adresse og 
telefonnummer. 

 Dersom personen ikke er etablert i medlemsstaten der stoffet eller stoffblandingen markedsføres, angis i tillegg 
om mulig fullstendig adresse og telefonnummer til den som er ansvarlig i denne medlemsstaten.

(1) EFT L 131 av 15.5.1998, s. 11.



23.11.2006 Nr. 58/1269EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1.4. Telefonnummer for bruk i krisesituasjoner

 I tillegg til ovennevnte opplysninger oppgis telefonnummer for bruk i krisesituasjoner til selskapet og/eller 
det offisielle rådgivende organ (dette kan være organet som skal motta opplysninger om helsevirkninger, som 
nevnt i artikkel 17 i direktiv 1999/45/EF).

2. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

 Disse opplysninger skal sette mottakeren i stand til lett å identifisere farene forbundet med bestanddelene i 
stoffblandingen. Farene forbundet med selve stoffblandingen skal angis i punkt 3.

2.1. Det er ikke nødvendig å angi den fullstendige sammensetning (bestanddelenes art og konsentrasjon), selv om 
en generell beskrivelse av bestanddelene og deres konsentrasjon kan være nyttig.

2.2. For stoffblandinger som er klassifisert som farlige i henhold til direktiv 1999/45/EF, skal følgende stoffer angis 
med konsentrasjon eller konsentrasjonsintervall:

 i) helsefarlige eller miljøfarlige stoffer i henhold til direktiv 67/548/EØF, dersom de forekommer i 
konsentrasjoner som er lik eller høyere enn konsentrasjonene fastsatt i artikkel 3 nr. 3 i direktiv  
1999/45/EF (med mindre det er angitt lavere grenser i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF eller i vedlegg II, 
III eller V til direktiv 1999/45/EF),

 ii) stoffer som er undergitt grenseverdier for yrkeseksponering i henhold til fellesskapsbestemmelser, men 
som ikke omfattes av punkt i).

2.3. For stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige i henhold til direktiv 1999/45/EF, skal følgende 
stoffer angis med konsentrasjon eller konsentrasjonsintervall, dersom de finnes i enkeltkonsentrasjoner på ≥ 1 
vektprosent for ikke-gassformige stoffblandinger og ≥ 0,2 volumprosent for gassformige stoffblandinger:

 – helsefarlige eller miljøfarlige stoffer i henhold til direktiv 67/548/EØF(1),

 – stoffer som er undergitt grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen i henhold til 
fellesskapsbestemmelser.

2.4. Klassifiseringen (enten fra artikkel 4 og 6 eller fra vedlegg I til direktiv 67/548/EØF) av ovennevnte stoffer 
skal angis, herunder symboler og R-setninger som tildeles etter den fysisk-kjemiske fare, helsefare og miljøfare 
stoffene medfører. R-setninger skal ikke gjentas i sin helhet her: Det vises til punkt 16, som inneholder den 
fulle teksten til hver av de aktuelle R-setningene

2.5. Stoffenes navn og EINECS-nummer eller ELINCS-nummer skal angis i samsvar med direktiv 67/549/EØF. 
CAS-nummer og UICPA-nummer (dersom det er aktuelt) kan også være nyttige. For stoffer angitt ved et 
generisk navn, i samsvar med artikkel 15 i direktiv 1999/45/EF eller fotnoten til nr. 2.3 i dette vedlegg, er det 
ikke nødvendig med en nøyaktig kjemisk identifikasjon.

2.6. Dersom visse stoffers identitet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 15 i direktiv 1999/45/EF eller fotnoten 
til nr. 2.3 skal være fortrolig, skal deres kjemiske egenskaper beskrives for å oppnå sikker håndtering. Navnet 
som brukes, må være det samme som det som følger av ovennevnte framgangsmåter.

3. FAREIDENTIFIKASJON

Angi klassifiseringen av stoffet eller stoffblandingen i henhold til klassifikasjonskravene i direktiv 67/548/
EØF eller 1999/45/EF. Angi klart og kortfattet de viktigste farer stoffet eller stoffblandingen medfører for 
mennesker og miljø.

Det skal skjelnes klart mellom stoffblandinger som er klassifisert som farlige og stoffblandinger som ikke er 
klassifisert som farlige i henhold til direktiv 1999/45/EF.

Beskriv de mest alvorlige fysisk-kjemiske skadevirkninger for menneskers helse og for miljøet og symptomer i 
forbindelse med bruk og eventuell feilaktig bruk av stoffet eller stoffblandingen som det er rimelig å forutsi.

Det kan være nødvendig å angi andre farer som støvdannelse, kvelning, dannelse av frostknuter eller 
miljøvirkninger som fare for jordorganismer osv., som ikke medfører klassifisering, men som kan bidra til den 
samlede fare ved materialet.

Opplysningene som er angitt på etiketten, skal angis i punkt 15.

(1) Når den ansvarlige for markedsføringen av stoffblandingen kan bevise at videreformidlingen på sikkerhetsdatabladet av den 
kjemiske identiteten til et stoff som utelukkende er klassifisert som:

 – irriterende, med unntak av stoffer som er tildelt setning R41, eller irriterende i kombinasjon med én eller flere andre egenskaper 
nevnt i artikkel 10 nr. 2.3.4 i direktiv 1999/45/EF,

 – skadelig, eller skadelig i kombinasjon med én eller flere andre egenskaper nevnt i artikkel 10 nr. 2.3.4 i direktiv 1999/45/EF som 
medfører akutt dødelig virkning alene,

 setter fortroligheten av vedkommende persons immaterialrett i fare, kan denne, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt B i vedlegg 
VI til direktiv 1999/45/EF, få tillatelse til å vise til dette stoffet enten ved hjelp av et navn som identifiserer de viktigste funksjonelle 
kjemiske gruppene, eller ved hjelp av et annet navn.
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4. FØRSTEHJELPSTILTAK

 Beskriv førstehjelpstiltakene.

 Angi først om øyeblikkelig legehjelp er påkrevd.

 Opplysningene om førstehjelp må være kortfattede og lette å forstå for den skadelidte, andre tilstedeværende 
og dem som gir førstehjelp. Symptomene og virkningene bør oppsummeres kort. Instruksene bør angi hva som 
må gjøres på stedet i et ulykkestilfelle, og om det kan ventes langtidsvirkninger etter eksponeringen.

 Del opplysningene inn i avsnitt etter eksponeringsmåte, dvs. innånding, hud- og øyekontakt, og svelging.

 Angi om profesjonell hjelp fra lege er nødvendig eller tilrådelig.

 For noen stoffer eller stoffblandinger kan det være viktig å understreke at særlige midler for å gi bestemt og 
øyeblikkelig behandling må være tilgjengelige på arbeidsplassen.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

 Vis til kravene til slokking av brann som er forårsaket av stoffet eller stoffblandingen eller som er oppstått i 
dets nærhet ved å angi:

 –  egnede slokkingsmidler,

 – slokkingsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke må brukes,

 – særlige eksponeringsfarer som skyldes selve stoffet eller stoffblandingen, forbrenningsprodukter, gasser 
som utvikles,

 – særlig verneutstyr for brannslokking.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

 Avhengig av hvilket stoff eller hvilken stoffblanding det gjelder, kan det være nødvendig å opplyse om:

 – forholdsregler for personbeskyttelse, som:

fjerning av antenningskilder, tiltak for tilstrekkelig ventilasjon/åndedrettsvern, kontroll med støv, 
forebygging av hud- og øyekontakt,

 – miljømessige forholdsregler, som: 

forebygging av utslipp til avløp, overflate- og grunnvann og jordbunn, eventuelt behov for å varsle 
nærmiljøet,

 – rengjøringsmetoder, som:

bruk av absorberende materiale (f.eks. sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis 
osv.), reduksjon av gass/røyk med vann, fortynning.

 Overvei også behovet for angivelser som: «bruk aldri, nøytraliser med....».

 Merknad

 Vis om nødvendig til punkt 8 og 13.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

 Merknad

 Opplysningene i dette avsnittet omhandler helsevern, sikkerhet og miljøvern. De skal hjelpe arbeidsgiveren til 
å fastsette egnede arbeidsmetoder og organisatoriske tiltak i henhold til artikkel 5 i direktiv 98/24/EF.

7.1. Håndtering 

 Ta i betraktning forholdsregler for sikker håndtering, herunder veiledning om tekniske tiltak som inneslutning, 
punktavtrekk og generell ventilasjon, tiltak for å forhindre brann, utvikling av aerosoler og dannelse av støv, 
nødvendige miljøverntiltak (f.eks. bruk av filtre eller væskeutskillere på avtrekksventilasjon, bruk i lukket 
rom, tiltak for innsamling og utslipp av spillvann osv.) og eventuelle særlige krav eller regler i forbindelse med 
stoffet eller stoffblandingen (f.eks. framgangsmåter eller utstyr som er forbudt eller anbefalt), og gi om mulig 
en kort beskrivelse.
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7.2. Lagring

 Ta i betraktning vilkår for sikker lagring, særlig som utforming av lagringslokaler eller -beholdere (herunder 
isoleringsskallmurer og ventilasjon), materialer som ikke må komme i kontakt med hverandre, lagringsvilkår 
(grenser/område for temperatur og fuktighet, lys, nøytralgass osv.), særlig elektrisk utstyr og forebygging av 
statisk elektrisitet.

 Når det er aktuelt, skal det gis veiledning om mengdegrenser under lagringsvilkår. Angi særlig eventuelle 
særlige krav som materialtype brukt i emballasje/beholdere for stoffet eller stoffblandingen.

7.3. Særlig bruk

 For ferdige produkter som er beregnet på særlig bruk, skal anbefalingene vise til bruksområdet og være 
detaljerte og funksjonelle. Det bør om mulig vises til bransjens eller sektorens egne, godkjente veiledninger.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Grenseverdier for eksponering

 Angi alle gjeldende spesifikke kontrollparametrer, som grenseverdier for yrkeseksponering og/eller biologisk 
eksponering. Verdiene for medlemsstatene der stoffet eller stoffblandingen markedsføres, skal presiseres. Gi 
opplysninger om anbefalte overvåkingsordninger.

 Når det gjelder stoffblandinger er det nyttig å angi verdiene for bestanddelene som skal angis på 
sikkerhetsdatabladet i samsvar med nr. 2.

8.2. Eksponeringskontroll

 I dette dokument menes med eksponeringskontroll, alle særlige beskyttelsestiltak og forebyggende tiltak som 
skal treffes under bruk for å begrense yrkeseksponering og å verne miljøet.

8.2.1. Kontroll av eksponering i arbeidet

 Disse opplysningene er nødvendige for at arbeidsgiveren skal kunne vurdere hvilke risikoer stoffet eller 
stoffblandingen medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet i henhold til artikkel 4 i direktiv 98/24/EF, 
som krever utarbeiding av egnede arbeidsmetoder og tekniske kontroller, bruk av egnet utstyr og materiell, 
anvendelse av kollektive vernetiltak mot risikokilden og endelig anvendelse av individuelle vernetiltak, 
herunder personlig verneutstyr. Det skal derfor gis egnede og hensiktsmessige opplysninger om disse tiltakene 
slik at det kan foretas en seriøs vurdering av risikoene i henhold til artikkel 4 i direktiv 98/24/EF. Disse 
opplysningene skal supplere opplysningene som er gitt under nr. 7.1.

 Når det er nødvendig med personlig verneutstyr, skal det angis hvilket utstyr som gir tilstrekkelig beskyttelse. 
Det skal tas hensyn til rådsdirektiv 89/686/EØF(1) og vises til aktuelle CEN-standarder:

8.2.1.1. Åndedrettsvern

 For farlige gasser, damper og støv skal typen verneutstyr som skal brukes presiseres, f.eks. egnede bærbare 
pusteapparater , egnede masker og filtre.

8.2.1.2. Håndvern

 Spesifiser hvilken type hansker som må brukes når stoffet eller stoffblandingen håndteres, herunder:

 – materialtype,

 – hanskematerialets gjennombruddstid, sammen med omfanget og varigheten av hudeksponeringen.

 Om nødvendig, angi eventuelle andre tiltak for å beskytte hendene.

(1) EFT L 399 av 30.12.1989, s. 18.
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8.2.1.3. Øyevern

 Spesifiser hvilken type øyevern som er påkrevd, f.eks. sikkerhetsglass, vernebriller og ansiktsmaske.

8.2.1.4. Hudvern

 Dersom det er nødvendig å beskytte andre deler av kroppen enn hendene, skal verneutstyrets type og kvalitet 
spesifiseres, f.eks. forkle, støvler og komplett vernedrakt. Om nødvendig skal eventuelle tilleggstiltak for å 
verne huden og særlige hygieniske tiltak spesifiseres.

8.2.2. Kontroll av eksponeringen med hensyn til miljøvern

 Angi de opplysninger som kreves for at arbeidsgiveren skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til 
Fellesskapets regelverk om miljøvern.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

 For å gjøre det mulig å treffe egnede kontrolltiltak, skal alle relevante opplysninger om stoffet eller 
stoffblandingen framlegges, særlig opplysningene nevnt i nr. 9.2.

9.1. Alminnelige opplysninger

 Utseende

 Angi fysisk tilstand (fast, flytende, gass) og stoffblandingens eller stoffets farge ved levering.

 Lukt

 Dersom det forekommer lukt, gis en kort beskrivelse av den.

9.2. Viktige opplysninger om helse, sikkerhet og miljø

 pH

 Angi stoffets eller stoffblandingens pH-verdi ved levering eller som en vandig løsning; i sistnevnte tilfelle skal 
konsentrasjonen angis.

 Kokepunkt/kokeområde:

 Flammepunkt: 

 Antennelighet (fast stoff, gass):

 Eksplosive egenskaper:

 Oksiderende egenskaper:

 Damptrykk:

 Relativ tetthet:

 Løselighet:

 – vannløselighet:

 – fettløselighet (løsemiddel – olje må spesifiseres):

 Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann:

 Viskositet:

 Damptetthet:

 Fordampningshastighet:

9.3. Andre opplysninger

 Angi andre viktige sikkerhetsparametrer som blandbarhet, ledningsevne, smeltepunkt/smelteområde, 
gassgruppe (nyttig med hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF(1), selvantennelighetstemperatur 
osv.

(1) EFT L 100 av 19.4.1994, s. 1.
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 Merknad 1

 Ovennevnte egenskaper bør bestemmes etter spesifikasjonene i avsnitt A i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF 
eller etter annen tilsvarende metode.

 Merknad 2

 Når det gjelder stoffblandinger, omhandler opplysningene vanligvis egenskaper ved selve stoffblandingen. 
Dersom en særlig fare ikke får anvendelse, skal det skjelnes klart mellom tilfeller der den som foretar 
klassifiseringen, ikke har tilgang på noen opplysninger, og tilfeller der det finnes negative prøvingsresultater. 
Dersom det anses nødvendig å framlegge opplysninger om egenskaper ved de enkelte bestanddeler, bør det 
angis klart hva opplysningene viser til.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

 Angi stoffets eller stoffblandingens stabilitet og muligheten for farlige reaksjoner som kan oppstå under visse 
bruksvilkår og ved utslipp i miljøet.

10.1. Vilkår som skal unngås

 Før opp vilkår som temperatur, trykk, lys, støt osv. som kan forårsake en farlig reaksjon, og gi om mulig en 
kort beskrivelse.

10.2. Materialer som skal unngås

 Før opp materialer som vann, luft, syrer, baser, oksiderende midler eller andre særlige stoffer som kan 
forårsake en farlig reaksjon, og gi om mulig en kort beskrivelse.

10.3. Farlige nedbrytingsprodukter 

 Før opp farlige materialer som produseres i farlige mengder ved nedbryting.

 Merknad

 Gjør særlig oppmerksom på: 

 – behovet for og forekomsten av stabilisatorer,

 – muligheten for farlig, eksoterm reaksjon,

 – eventuell betydning for sikkerheten dersom stoffets eller stoffblandingens fysiske utseende endres,

 – eventuelle farlige nedbrytingsprodukter som dannes ved kontakt med vann,

 – mulighet for omdannelse til ustabile produkter.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Dette avsnitt omhandler behovet for en kortfattet, men fullstendig og forståelig beskrivelse av de forskjellige 
toksikologiske (helsemessige) virkninger som kan oppstå dersom brukeren kommer i kontakt med stoffet eller 
stoffblandingen.

Ta med helsefarlige virkninger ved eksponering for stoffet eller stoffblandingen, basert på erfaring så vel 
som på konklusjoner fra vitenskapelige forsøk. Ta med opplysninger om forskjellige eksponeringsmåter 
(innånding, svelging, hud- og øyekontakt), og beskriv symptomene knyttet til de fysiske, kjemiske og 
toksikologiske egenskaper.
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Ta med kjente langtidsvirkninger og umiddelbare virkninger samt kroniske virkninger av kort- eller langvarig 
eksponering, f.eks. allergiframkallende virkning, bedøvende virkning, kreftframkallende virkning, mutagen 
virkning, reproduksjonstoksisitet (utvikling og fruktbarhet).

Samtidig som det tas hensyn til opplysningene gitt i nr. 2 «Sammensetning/opplysninger om bestanddeler», 
kan det være nødvendig å vise til særlige helsemessige virkninger av visse bestanddeler i stoffblandingen.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

 Beskriv stoffets eller stoffblandingens mulige virkninger, atferd og miljømessige skjebne i luft, vann og/eller 
jord. Gi relevante forsøksdata, dersom det et aktuelt (f.eks. fisk LC50 ≤ 1 mg/l).

 Beskriv de viktigste egenskaper som på grunn av stoffets eller stoffblandingens art og sannsynlige bruksmetoder 
kan påvirke miljøet. Gi samme type opplysninger om farlige produkter som stammer fra nedbryting av stoffer 
og stoffblandinger. Dette kan omfatte følgende:

12.1. Økotoksisitet

 Dette punktet omfatter tilgjengelige, relevante data om akutt og kronisk toksisitet i vann for fisk, dafnier, alger 
og andre vannplanter. I tillegg omfatter dette data i forbindelse med toksisitet for mikro- og makroorganismer i 
jorda og andre organismer som er viktige for miljøet, som fugler, bier og planter, når slike data er tilgjengelige. 
Dersom stoffet eller stoffblandingen har hemmende virkning på aktiviteten til mikroorganismer, bør mulige 
virkninger for renseanlegg nevnes.

12.2. Mobilitet

 Muligheten for at stoffet eller aktuelle bestanddeler i en stoffblanding(1) ved utslipp i miljøet kan transporteres 
til grunnvannet eller langt fra utslippsstedet.

 Relevante data kan omfatte:

 – kjent eller forventet spredning til deler av miljøet,

 – overflatespenning,

 – absorpsjon/desorpsjon.

 For andre fysisk-kjemiske egenskaper, se nr. 9.

12.3. Persistens og nedbrytbarhet

 Muligheten for at stoffet eller aktuelle bestanddeler i en stoffblanding(1) skal nedbrytes i et aktuelt miljø ved 
biologisk nedbryting eller andre prosesser som oksidasjon eller hydrolyse. Dersom det finnes tilgjengelige data, 
skal nedbrytingen angis som halveringstid. I tillegg skal muligheten for at stoffet eller aktuelle bestanddeler i 
en stoffblanding(1) nedbrytes i renseanlegg, angis.

12.4. Bioakkumulerende potensial

 Muligheten for at stoffet eller aktuelle bestanddeler i en stoffblanding(1) skal bioakkumuleres og går over i 
næringskjeden, med henvisning til KOW-verdier og BCF, dersom disse foreligger.

12.5. Andre skadevirkninger

 Dersom disse foreligger, ta med opplysninger om eventuelle andre skadevirkninger for miljøet, f.eks. ozonne
dbrytingspotensial, fotokjemisk ozondannelsespotensial og/eller muligheten for global oppvarming.

 Merknader

 Sørg for at opplysninger som er av betydning for miljøet, angis under andre numre i sikkerhetsdatabladet, 
særlig råd med hensyn til utslippskontroll og tiltak ved utilsiktede utslipp og med hensyn til transport og 
disponering i nr. 6, 7, 13, 14 og 15.

(1) Disse opplysningene er stoffspesifikke og kan ikke angis for stoffblandingen. Dersom de finnes og er relevante, skal de derfor gis 
for hvert av stoffene som inngår i stoffblandingen, og som skal føres opp i sikkerhetsdatabladet i henhold til reglene i nr. 2 i dette 
vedlegg.
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13. DISPONERING

 Dersom disponering av stoffet eller stoffblandingen (overskudd eller avfall fra forventet bruk) innebærer fare, 
skal det gis en beskrivelse av disse restene og opplysninger om sikker håndtering av dem.

 Angi egnede metoder for disponering av både stoff eller stoffblanding og eventuell forurenset emballasje 
(forbrenning, resirkulering, deponering osv.).

 Merknad 

 Vis til eventuelle fellesskapsbestemmelser om avfall. Dersom slike bestemmelser ikke foreligger, er det nyttig 
å minne brukeren på eventuelle gjeldende nasjonale eller lokale bestemmelser.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Angi særlige forholdsregler som en bruker må være klar over eller etterkomme med hensyn til transport eller 
befordring innenfor eller utenfor lokalene.

Dersom det er aktuelt, gis opplysninger om transportklassifisering for hver transportmåte: IMDG (sjø), ADR 
[vei, rådsdirektiv 94/55/EF(1)], RID [jernbane, rådsdirektiv 96/49/EF(2)], ICAO/IATA (luft), særlig:

 – FN-nummer,

 – klasse,

 – forsendelsesnavn,

 – emballasjegruppe,

 – havforurensende stoff,

 – andre aktuelle opplysninger.

15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK

Angi opplysningene om helse, sikkerhet og miljøvern på etiketten i samsvar med direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF.

Dersom stoffet eller stoffblandingen som omfattes av dette sikkerhetsdatabladet, på fellesskapsplan er 
underlagt særlige bestemmelser om vern av mennesker og miljø [f.eks. restriksjoner på markedsføring og bruk 
fastsatt i rådsdirektiv 76/769/EØF(3)], bør disse bestemmelser så langt mulig angis.

I den grad det er mulig, skal det også gjøres oppmerksom på nasjonal lovgivning som gjennomfører disse 
bestemmelser samt andre nasjonale tiltak som kan være relevante.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

 Angi eventuelle andre opplysninger som leverandøren mener kan være av betydning for brukerens sikkerhet 
og helse og for vern av miljøet, f.eks.: 

 – liste over aktuelle R-setninger. Skriv den fulle teksten i eventuelle R-setninger nevnt i nr. 2 og 3 i 
sikkerhetsdatabladet,

 – råd om opplæring,

 – anbefalte bruksrestriksjoner (dvs. valgfrie anbefalinger fra leverandøren),

 – ytterligere opplysninger (skriftlige henvisninger og/eller tekniske kontaktinstanser),

 – kilder for de viktigste data ved utarbeiding av databladet,

 – når et sikkerhetsdatablad er blitt revidert, skal mottakeren gjøres oppmerksom på tilføyelser, utelatelser 
eller endringer (unntatt når disse er angitt andre steder).»

(1) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 7.
(2) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 25.
(3) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/59/EF

av 6. august 2001

om 28. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om 
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(*)

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 2000/33/EF(2), særlig artikkel 28, og

ut fra følgende betraktninger:

1) 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 viser at listen over farlige stoffer 
i nevnte vedlegg bør tilpasses den tekniske utvikling. 
Særlig krever tabell A og B i forordet til vedlegg I at finsk 
og svensk nomenklatur tas med. Enkelte av direktivets 
språkversjoner krever tekniske rettelser i bestemte deler 
av forordet til vedlegg I. Det er derfor hensiktsmessig å 
kunngjøre en ajourført og omarbeidet utgave av forordet 
til vedlegg I. Dessuten bør selve listen ajourføres til å 
omfatte meldte nye stoffer og andre eksisterende stoffer; 
identitet, nomenklatur, klassifisering, merking og/eller 
konsentrasjonsgrenser for visse stoffer bør endres slik 
at de gjenspeiler økt teknisk kunnskap; postene for tre 
stoffer bør slettes fra listen, siden de omfattes av andre 
poster.

2) Vedlegg II til direktiv 67/548/EØF inneholder faresymboler 
og -betegnelser for farlige stoffer og stoffblandinger. 
Vedlegg III til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste 
over setninger som angir arten av særlige risikoer som 
er forbundet med farlige stoffer og stoffblandinger.  
 
 
 
 

Vedlegg IV til direktiv 67/548/EØF inneholder en 
liste over sikkerhetssetninger for farlige stoffer og 
stoffblandinger. I vedlegg II, III og IV må finsk og svensk 
ordlyd tas med. Enkelte av direktivets språkversjoner 
krever tekniske rettelser i bestemte deler av vedlegg II, 
III og IV. Det er hensiktsmessig å kunngjøre ajourførte og 
omarbeidede utgaver av vedlegg II, III og IV.

3) I henhold til artikkel 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
1999/33/EF(3) kunne Sverige fra 1. januar 1999 til 
31. desember 2000 kreve bruk av den supplerende 
risikosetningen R340, som ikke er oppført i vedlegg III, 
for stoffer som klassifiseres som kreftframkallende i 
kategori 3, istedenfor risikosetning R40. Medlemsstatenes 
eksperter er enige om å revidere teksten til risikosetning 
R40 slik at den omfatter kreftframkallende stoffer i kategori 
3. Det bør i vedlegg III tilføyes en ny risikosetning R68 
som inneholder den opprinnelige teksten til risikosetning 
R40 for klassifisering og merking av mutagene stoffer i 
kategori 3 og farlige stoffer som er oppført i vedlegg I. 
Klassifisering, merking og konsentrasjonsgrenser i 
vedlegg I som omfatter risikosetning R40, bør derfor 
revideres for slike mutagene stoffer i kategori 3 og farlige 
stoffer.

4) Vedlegg V til direktiv 67/548/EØF fastsetter metoder 
for bestemmelse av stoffers og stoffblandingers fysisk-
kjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet. Det 
er nødvendig å tilpasse nevnte vedlegg til den tekniske 
utvikling. Antallet dyr som brukes til forsøk, bør 
reduseres til et minstemål, i samsvar med rådsdirektiv  
86/609/EØF(4). Kapittel B.1 bør derfor utgå, siden 
alternative metoder som bruker færre dyr, er tilgjengelige. 
Det bør tas hensyn til metoder som er anerkjent og 
anbefalt av vedkommende internasjonale organisasjoner. 
Metodene for subkronisk toksisitet gjennom munnen i 
kapittel B.26 og B.27 bør derfor revideres, og kapittel  
 
 
 
 

2006/EØS/58/37

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 225 av 21.8.2001, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 
26.8.2004, s. 25.

(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 136 av 8.6.2000, s. 90.

(3) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 57.
(4) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.
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C.14 til C.20 om miljøtoksisitet bør tilføyes i vedlegg 
V. Enkelte språkversjoner krever tekniske rettelser i 
bestemte deler av vedlegg V.

5) Vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF inneholder en 
veiledning for klassifisering og merking av farlige 
stoffer og stoffblandinger. Vedlegget må tilpasses den 
tekniske utvikling. Enkelte av direktivets språkversjoner 
krever tekniske rettelser i bestemte deler av vedlegg 
VI. Bestemte deler må kunngjøres på finsk og svensk. 
Det er hensiktsmessig å offentliggjøre en ajourført og 
omarbeidet utgave av vedlegg VI som særlig viser 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av  
31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover 
og forskrifter om klassifisering, emballering og merking 
av farlige stoffblandinger(1).

6) I henhold til direktiv 67/548/EØF skal nye stoffer som 
markedsføres, meldes til vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene ved hjelp av en melding som inneholder 
bestemte opplysninger, herunder tekniske data. For nye 
stoffer som tilbys og som inngår i en kjemisk reaksjon, og 
som kontrolleres nøye (mellomprodukter med begrenset 
eksponering), er det teknisk forsvarlig og hensiktsmessig 
å definere en redusert forsøksserie. På det nåværende 
tekniske utviklingstrinn kan det sikres minst mulig 
eksponering for mennesker og miljø gjennom streng 
inneslutning av prosessen.

7) De tekniske opplysningene bør inneholde en forsøksserie 
for mellomprodukter med begrenset eksponering, som 
supplerer opplysningene som er nødvendige for å vurdere 
forutsigbar risiko for mennesker og miljø. Vedlegg VII 
bør angi innholdet i de tekniske dataene, og vedlegg 
VIII nærmere opplysninger om ytterligere prøver og 
undersøkelser som kan kreves for mellomprodukter 
med begrenset eksponering som markedsføres i større 
mengder.

8) Det kan bli nødvendig å endre kriteriene for melding 
av mellomprodukter med begrenset eksponering på et 
senere tidspunkt på grunnlag av den tekniske utvikling og 
av erfaringer med slike meldinger i samsvar med de nye 
spesifikke kravene fastsatt i dette direktiv.

9) 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 stoffblandinger —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 67/548/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Tabell A og B i forordet til vedlegg I skal ha med 
finsk og svensk nomenklatur. I enkelte av direktivets 
språkversjoner skal det innføres tekniske rettelser i 
bestemte deler av forordet og i tabell A og B. Forordet 
med tabell A og B erstattes med vedlegg 1A til dette 
direktiv.

b) Tilsvarende poster erstattes med postene i vedlegg 1B 
til dette direktiv.

c) Postene i vedlegg 1C til dette direktiv innsettes.

d) Postene i vedlegg 1D til dette direktiv innsettes.

e) Postene vist i vedlegg 1E til dette direktiv endres ved 
at henvisninger til klassifiseringen «Mutagen, kategori 
3: R40» erstattes med «Mutagen, kategori 3: R68», og 
ved at merking med R40 erstattes med merking med 
R68.

f) Postene i vedlegg 1F til dette direktiv endres ved at 
henvisninger til klassifiseringen «Xn; R40» erstattes 
med henvisninger til «Xn; R68», og ved at merking 
med R40 erstattes med merking med R68.

g) Posten i vedlegg 1G til dette direktiv endres ved 
at henvisninger til konsentrasjonsgrensene for «Xn; 
R40/20/21/22» endres til «Xn; R68/20/21/22».

h) Posten i vedlegg 1H til dette direktiv endres ved 
at henvisninger til konsentrasjonsgrensene for «Xn; 
R20/21/22-40/20/21/22» endres til «Xn; R20/21/22-
68/20/21/22».

i) Postene i vedlegg 1I til dette direktiv endres ved at 
henvisninger til klassifiseringen «Mutagen, kategori 3; 
R40» endres til «Mutagen, kategori 3; R68».

j) Oppføringene i vedlegg 1J til dette direktiv endres ved 
at henvisninger til klassifiseringen «Mutagen, kategori 
3; R40» endres til «Mutagen, kategori 3; R68», og ved 
at R68 tilføyes på etiketten.

2. I vedlegg II skal svensk og finsk språkversjon samt 
tekniske rettelser i visse språkversjoner tas med. Vedlegg 
II erstattes derfor med vedlegg 2 til dette direktiv.

3. I vedlegg III skal svensk og finsk språkversjon samt 
tekniske rettelser i visse språkversjoner tas med. Vedlegg 
III erstattes derfor med vedlegg 3 til dette direktiv.

4. I vedlegg IV skal svensk og finsk språkversjon samt 
tekniske rettelser i visse språkversjoner tas med. Vedlegg 
IV erstattes derfor med vedlegg 4 til dette direktiv.(1) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
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5. I vedlegg V gjøres følgende endringer:

a) Kapittel B.1 utgår.

b) Tittelen på den engelske versjonen av kapittel B 13/14 
erstattes med teksten i vedlegg 5A.

c) Siste punktum i den franske versjonen av nr. 1.4.2.2 i 
kapittel B.39 erstattes med teksten i vedlegg 5B.

d) Ligningen i siste punktum i nr. 1.7.1.6 i den engelske 
versjonen av kapittel B.41 erstattes med teksten i 
vedlegg 5C.

e) Forsøksmetoden for subkronisk toksisitet gjennom 
munnen hos gnagere endres i samsvar med vedlegg 5D 
til dette direktiv, som erstatter kapittel B.26.

f) Forsøksmetoden for subkronisk oral toksisitet hos 
ikke-gnagere endres i samsvar med vedlegg 5E til dette 
direktiv, som erstatter kapittel B.27.

g) De sju forsøksmetodene for miljøtoksisitet i vedlegg 
5F til dette direktiv tas med i del C.

6. I vedlegg VI skal svensk og finsk språkversjon samt 
tekniske rettelser i visse språkversjoner og ytterligere 
tekniske ajourføringer tas med. Vedlegg VI erstattes derfor 
med vedlegg 6 til dette direktiv.

7. I vedlegg VII.A skal det tas med tekniske data med 
en forsøksserie for mellomprodukter med begrenset 
eksponering som supplerer opplysningene som er 
nødvendige for å vurdere forutsigbar risiko for menneske 
og miljø. I vedlegg II.A gjøres derfor følgende endringer:

a) Teksten i vedlegg 7A til dette direktiv innsettes før 
avsnitt 0 i vedlegg VII.A.

b) Teksten i vedlegg 7B til dette direktiv innsettes på 
slutten av vedlegg VII.A.

8. Vedlegg VIII skal omfatte ytterligere forsøk og undersøkelser 
som kan være nødvendige for mellomprodukter med 
begrenset eksponering som markedsføres i større mengder. 
I vedlegg VIII gjøres derfor følgende endringer:

a) Teksten i vedlegg 8A til dette direktiv innsettes 
mellom «Nivå 1» og «Fysio-kjemiske undersøkelser» i  
vedlegg VIII.

b) Teksten i vedlegg 8B til dette direktiv innsettes 
mellom «Nivå 2» og «Toksikologiske undersøkelser» i  
vedlegg VIII.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 30. juli 2002 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene skal iverksette lovene og forskriftene 
nevnt i nr. 1

a) fra 1. juli 2002 eller tidligere for farlige stoffer,

b) fra 30. juli 2002 for stoffblandinger som ikke kommer inn 
under virkeområdet for rådsdirektiv 91/414/EØF(1) eller 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2),

c) fra 30. juli 2004 for stoffblandinger som kommer inn 
under virkeområdet for direktiv 91/414/EØF eller direktiv  
98/8/EF.

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.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler, og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom bestemmelsene i dette 
direktiv og de vedtatte internrettslige bestemmelsene.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. august 2001.
    
 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
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VEDLEGG 1A

FORORD TIL VEDLEGG I

Innledning

Vedlegg I er en liste over farlige stoffer som det er vedtatt harmoniserte klassifiserings- og merkingsbestemmelser for 
på fellesskapsplan 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 stoffets egenskaper. 
Tabell A viser en liste over kjemiske grunnstoffer som er ordnet etter atomnummer. Organiske stoffer er på grunn av 
sitt mangfold plassert i sine vanlige klasser, som vist i tabell B.

Nummereringen av stoffene er basert på 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 en løpende nummerering av stoffet det refereres til i sekvensen ABC,

⎯ VW angir formen som stoffet produseres eller markedsføres i,

⎯ Y er kontrolltallet etter ISBN-metoden (internasjonalt standard boknummer).

For 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 
C 146A av 15.6.1990), er EINECS-nummeret tatt med. Dette nummeret er sjusifret etter mønsteret XXX-XXX-X og 
starter 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 er sjusifret etter mønsteret XXX-XXX-X og starter med 400-010-
9.

For farlige stoffer på listen over «No-longer polymers» (dokument fra Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle 
publikasjoner, 1997, ISBN 92-827-8995-0) er «No-longer-polymer»-nummeret tatt med. Dette nummeret er sjusifret 
etter mønsteret XXX-XXX-X og starter med 500-001-0.

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 vannholdige former av stoffet, mens det ofte finnes forskjellige CAS-
numre for vannfrie og vannholdige former. CAS-nummeret som er tatt med, gjelder alltid for den vannfrie formen, og 
CAS-nummeret som er angitt, beskriver derfor ikke alltid posten like nøyaktig som EINECS-nummeret.

EINECS-, ELINCS-, «No-longer-polymer»- eller CAS-numrene er vanligvis ikke tatt med for poster som består av 
flere enn fire enkeltstoffer.

Nomenklatur

Der det er mulig, er farlige stoffer oppført med sine EINECS-, ELINCS- eller «No-longer-polymer»-navn. Andre stoffer 
som ikke er tatt med i EINECS, ELINCS eller listen over «No-longer polymers», er oppført med et internasjonalt 
anerkjent kjemisk navn (f.eks. ISO, IUPAC). I noen tilfeller er det også tatt med et vanlig navn.

Urenheter, tilsetningsstoffer 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 det angitt hvor store andeler av de viktigste stoffene som 
inngår i blandingen.
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Noen stoffer er beskrevet med en bestemt prosentvis renhetsgrad. Stoffer med 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 disse for stoffet eller stoffene som er angitt i posten. Særlig 
for poster som består av stoffblandinger, eller stoffer med bestemt renhetsgrad, gjelder de grenser for stoffet som er 
oppført i vedlegg I, og ikke for det rene stoffet.

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 som er oppført i vedlegget. For enkelte stoffer er tilleggsopplysninger oppført i hakeparentes 
for å lette identifiseringen av det sammensatte stoffet. Disse tilleggsopplysningene behøver ikke tas med på etiketten.

Enkelte poster har henvisninger til urenheter. Et eksempel er indeksnummer 607-190-00-X: metylakrylamidmetoksya
cetat (inneholder ≥ 0,1 % akrylamid). I slike tilfeller utgjør henvisningen i parentes en del av navnet og skal tas med 
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 jern(II)cyanider, jern(III)cyanider og kvikksølvoksycyanid». For enkeltstoffer 
som omfattes av disse postene, skal EINECS-navnet eller et annet internasjonalt anerkjent navn brukes.

Postenes format

Følgende opplysninger er gitt for hvert stoff i vedlegg I:

a) Klassifisering

i) klassifiseringen består i å plassere et stoff i én eller flere fareklasser som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 
92/32/EØF (EFT L 154 av 5.6.1992, s. 1) og tildele det én eller flere risikosetninger. Klassifiseringen har 
konsekvenser ikke bare for merkingen, men også for andre lover og forskrifter for farlige stoffer.

ii) klassifiseringen for hver fareklasse er vist i atskilte rubrikker. Klassifiseringen angis vanligvis ved en 
forkortelse som viser fareklassen og én eller flere tilhørende risikosetninger. I noen tilfeller (f.eks. stoffer som 
er klassifisert som brannfarlige eller sensibiliserende, eller enkelte stoffer som er klassifisert som miljøfarlige) 
er imidlertid bare risikosetningen(e) tatt med.

iii) forkortelsene for fareklassene er som følger:

⎯ Eksplosiv: E

⎯ Oksiderende: O

⎯ Ekstremt brannfarlig: F+

⎯ Meget brannfarlig: F

⎯ Brannfarlig: R 10

⎯ Meget giftig: T+

⎯ Giftig: T

⎯ Helseskadelig: Xn

⎯ Etsende: C

⎯ Irriterende: Xi

⎯ Allergiframkallende: R42 og/eller R43

⎯ Kreftframkallende: Carc. Cat.(8)

⎯ 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 i 
merkingsveiledningen), er vist i egne rubrikker på samme linje, selv om de formelt ikke er en del av 
klassifiseringen.

(1) Kreftframkallende, mutagen eller giftig fareklasse (dvs. 1, 2 eller 3) vises for hvert enkelt tilfelle.
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b) Merking, herunder

i) bokstaven tildelt til stoffet i samsvar med vedlegg II (se artikkel 23 nr. 2 bokstav c)). Denne fungerer som 
forkortelse for faresymbolet (om tildelt) og farebetegnelse,

ii) risikosetninger (R-setninger), i form av bokstaven R etterfulgt av tall som angir typen risiko i samsvar med 
vedlegg III (se artikkel 23 nr. 2 bokstav d)). Tallene atskilles

⎯ med bindestrek (-) for å angi særskilte risikoer (R), eller

⎯ med skråstrek (/) for å angi kombinerte setninger, som fastsatt i vedlegg III,

iii) sikkerhetssetninger (S-setninger), i form av bokstaven S etterfulgt av 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. Betydningen av de anbefalte forholdsreglene er gitt i vedlegg IV. Sikkerhetssetningene 
gjelder bare for stoffer. Setninger for stoffblandinger velges etter vanlige regler.

Det bør bemerkes at enkelte sikkerhetssetninger er obligatoriske for enkelte farlige stoffer og stoffblandinger 
som selges til allmennheten.

S1, S2 og S45 er obligatoriske for alle meget giftige, giftige og etsende stoffer og stoffblandinger som selges 
til allmennheten.

S2 og S46 er obligatoriske for alle andre farlige stoffer og stoffblandinger som selges til allmennheten, unntatt 
for dem som utelukkende er klassifisert som miljøfarlige.

Sikkerhetssetningene S1 og S2 er vist i parentes i vedlegg I og kan utelates på etiketten dersom stoffet eller 
stoffblandingen bare selges for industriell bruk.

c) Konsentrasjonsgrenser og tilhørende toksikologisk klassifisering som er nødvendig for å klassifisere farlige 
stoffblandinger som inneholder stoffet, i samsvar med direktiv 1999/45/EF.

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

 Dersom ingen konsentrasjonsgrense er angitt, er konsentrasjonsgrensene som skal brukes når den konvensjonelle 
metoden for å vurdere helsefaren anvendes, de som er angitt i vedlegg II, og når den konvensjonelle metoden 
for å vurdere miljøfarene anvendes, brukes konsentrasjonsgrensene angitt i vedlegg III til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 1999/45/EF (EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1).

Generelle forklarende merknader

Stoffgrupper

Vedlegg I inneholder en rekke gruppeposter. I disse tilfellene gjelder klassifiserings- og merkingsreglene 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 urenhet i et annet stoff, skal det tas hensyn til klassifiserings- og merkingskravene for 
gruppen ved merkingen av stoffet.

I enkelte tilfeller finnes 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 stoffet i vedlegg I, og gruppeposten inneholder merknaden «unntatt 
stoffer som er oppført annensteds i dette vedlegg».

I enkelte tilfeller kan enkeltstoffer være omfattet av flere enn én gruppepost. Blyoksalat (EINECS-nummer  
212-413-5) omfattes for eksempel av posten for blyforbindelser (indeksnummer 082-001-00-6) og den for salter av 
oksalsyre (607-007-00-3). I slike tilfeller gjenspeiler merkingen av stoffet merkingen av hver av de to gruppepostene. I 
tilfeller der det er gitt forskjellige klassifiseringer for samme fare, anvendes den klassifiseringen som gir den alvorligste 
klassifiseringen, ved merking av det aktuelle stoffet (se note A nedenfor).

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

Forklaring på merknadene for identifisering, klassifisering og merking av stoffer

Merknad A:

Navnet på stoffet skal stå på etiketten i form av en av betegnelsene gitt 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 tilfellene skal 
produsenten eller den som markedsfører et slikt stoff, påse at riktig kjemisk navn blir angitt på etiketten, idet det tas 
hensyn til kapittelet «Nomenklatur» i forordet.

Eksempel: for BeCl2 (EINECS-nr. 232-116-4): berylliumklorid.

Dette direktiv krever også at symbolene, farebetegnelsene og R- og S-setningene som benyttes for hvert stoff, er de som 
er oppført i vedlegg I (artikkel 23 nr. 2 bokstav c), d) og e)).

For stoffer som tilhører én bestemt stoffgruppe i vedlegg I, benyttes de symboler, farebetegnelser og R- og S-setninger 
for hvert stoff som er oppført i relevant post i vedlegg I.

For stoffer som tilhører flere enn én stoffgruppe i vedlegg I, benyttes de symboler, farebetegnelser og R- og S-setninger 
for hvert stoff som er oppført i de relevante poster i vedlegg I. I tilfeller der det er gitt to forskjellige klassifiseringer i 
de to postene for samme fare, benyttes den klassifiseringen som gjenspeiler den alvorligste fareklassen.

Eksempel:

For stoff AB — ingen enkeltpost i vedlegg I:

Gruppepost i vedlegg I for forbindelser av A:

Repr. Cat. 1; R 61 Repr. Cat. 3; R 62 N Xn; R 20/22 R 33 N; R 50-53

Gruppepost i vedlegg I for forbindelser av B:

Repr. Cat. 1; R 45 T; R 23/25 N; R 51-53

Klassifiseringen av stoffet AB blir da:

Carc. Cat. 1: R 45 Repr. Cat. 1; R 61 Repr. Cat. 3; R 62 T; R 23/25 R 33 N; R50-53

Merknad B:

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

I vedlegg I blir det for poster med merknad B brukt en generell betegnelse av følgende type: «...% salpetersyre».

I slike tilfeller må produsenten eller den 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 vekt/vekt-grunnlag.

Bruk av tilleggsdata (for eksempel spesifikk vekt, Baumé-grader) eller beskrivende setninger (for eksempel rykende 
eller isende) er tillatt.
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Merknad C:

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

I vedlegg I blir det brukt en generell betegnelse av følgende type: «xylenol».

I slike tilfeller må produsenten eller den som markedsfører et slikt stoff, oppgi på etiketten om stoffet er a) en bestemt 
isomer eller b) en blanding av isomerer.

Eksempel: a)  2,4-dimetylfenol

 b)  xylenol (blanding av isomerer)

Merknad D:

Noen stoffer som har tilbøyelighet til spontan polymerisering eller nedbryting, markedsføres vanligvis i en stabilisert 
form. Det er i denne formen de er oppført i vedlegg I til dette direktiv.

Disse stoffene markedsføres imidlertid noen ganger i en ikke-stabilisert form. I slike tilfeller må produsenten eller den 
som markedsfører et slikt stoff, oppgi navnet på stoffet etterfulgt av betegnelsen «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 fareklasse 1 eller 2, merkes med 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, R68 (skadelig), R48 og R65 og alle kombinasjoner av disse 
risikosetningene begynne med ordet «også».

Eksempler: R45-23 «Fare for kreft. Også giftig ved innånding»

 R46-27/28 «Fare for 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 er angitt 
ved merkingen i vedlegg I, skal merkingen skje i samsvar med reglene for merking av farlige stoffblandinger.

Merknad G:

Dette stoffet kan markedsføres i en eksplosiv form. I så fall må det evalueres ved hjelp av egnede forsøksmetoder og 
merkes med stoffets eksplosive egenskaper.

Merknad H:

Klassifiseringen og merkingen som er angitt for dette stoffet, gjelder for farlig(e) egenskap(er) angitt ved 
risikosetningen(e) i kombinasjon med fareklassen(e) som er vist. Kravene i artikkel 6 i dette direktiv til produsenter, 
distributører og importører av dette stoffet gjelder alle aspekter ved klassifisering og merking. Den endelige etiketten 
skal være i samsvar med kravene i avsnitt 7 i vedlegg VI til dette direktiv.

Denne merknaden gjelder bare for visse kull- og oljederivater og for visse gruppeposter som er oppført i vedlegg I.

Merknad J:

Klassifisering som kreftframkallende er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 
0,1 vektprosent benzen (EINECS-nr. 200-753-7). Denne merknaden gjelder bare for visse sammensatte kull- og 
oljederivater i vedlegg I.
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Merknad K:

Klassifisering som kreftframkallende er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 0,1 
vektprosent 1,3-butadien (EINECS-nr. 203-450-8). Dersom stoffet ikke klassifiseres som kreftframkallende, skal i det 
minste S-setningene (2-)9-16 anvendes. Denne merknaden gjelder bare for visse sammensatte oljederivater i vedlegg 
I.

Merknad L:

Klassifisering som kreftframkallende er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 3 % 
DMSO-ekstrakt målt ved IP 346. Denne merknaden gjelder bare for visse sammensatte oljederivater i vedlegg I.

Merknad M:

Klassifisering som kreftframkallende er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 
0,005 vektprosent benzo[a]pyren (EINECS-nr. 200-028-5). Denne merknaden gjelder bare for visse sammensatte 
kullderivater i vedlegg I.

Merknad N:

Klassifisering som kreftframkallende er ikke obligatorisk dersom hele raffineringshistorien er kjent og det kan påvises 
at stoffet som det er framstilt av, ikke er kreftframkallende. Denne merknaden gjelder bare for visse sammensatte 
oljederivater i vedlegg I.

Merknad P:

Klassifisering som kreftframkallende er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 0,1 
vektprosent benzen (EINECS-nr. 203-753-7).

Dersom stoffet klassifiseres som kreftframkallende, gjelder også merknad E.

Dersom stoffet ikke klassifiseres som kreftframkallende, skal i det minste S-setningene (2-)23-24-62 anvendes.

Denne merknaden gjelder bare for visse sammensatte oljederivater i vedlegg I.

Merknad Q:

Klassifisering som kreftframkallende er ikke obligatorisk dersom det kan påvises at stoffet oppfyller et av følgende 
vilkår:

⎯ en kortvarig biopersistensprøve ved innånding har vist at fibrer som er lengre enn 20 m, har en veid halveringstid 
på mindre enn ti dager, eller

⎯ en kortvarig biopersistensprøve ved intratrakeal instillasjon har vist at fibrer som er lengre enn 20 m, har en veid 
halveringstid på mindre enn 40 dager, eller

⎯ en egnet intraperitonealprøve har ikke påvist kreftframkallende virkning, eller

⎯ en egnet langvarig innåndingsprøve har ikke påvist relevante sykdomsframkallende virkninger eller neoplastiske 
endringer.

Merknad R:

Klassifisering som kreftframkallende er ikke obligatorisk for fibrer med en lengdeveid gjennomsnittlig geometrisk 
diameter minus to standardavvik på over 6 µm.

Merknad S:

Dette stoffet krever ikke merking etter artikkel 23 (se avsnitt 8 i vedlegg VI).
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Forklaring på merknadene for merking av stoffblandinger

Merknadene som er 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 1999/45/EF, 
er vektprosenten av metall, beregnet ut fra stoffblandingens totalvekt.

Merknad 2:

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

Merknad 3:

Den angitte konsentrasjonen er vektprosenten av kromationer oppløst i vann, beregnet ut fra stoffblandingens 
totalvekt.

Merknad 4:

Stoffblandinger som inneholder disse stoffene, klassifiseres som farlige med R65 dersom de oppfyller kriteriene i  
nr. 3.2.3 i vedlegg VI.

Merknad 5:

Konsentrasjonsgrensene for gassformige stoffblandinger uttrykkes i volumprosent.

Merknad 6:

Stoffblandinger som inneholder disse stoffene, tildeles R67 dersom de oppfyller kriteriene i nr. 3.2.8 i vedlegg VI.

Denne merknaden gjelder ikke fra den dag da kriteriene for bruk av R67 i henhold til direktiv 1999/45/EF trer i kraft.
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VEDLEGG 5D

B.26. SUBKRONISK TOKSISITET, INNTAK GJENNOM MUNNEN

90 DAGERS GJENTATT ORAL DOSE TIL GNAGERE

1. METODE

 Denne metoden for subkronisk oral toksisitet tilsvarer OECDs retningslinje nr. 408 (1998).

1.1. INNLEDNING

 Ved vurdering og evaluering av et stoffs toksiske egenskaper kan bestemmelse av subkronisk oral toksisitet 
med gjentatte doser utføres etter at foreløpige opplysninger om toksisitet er framskaffet fra forsøk for akutt 
toksisitet eller 28-dagersforsøk med gjentatt dose. 90-dagersundersøkelsen gir opplysninger om mulige 
helsefarer som kan oppstå ved gjentatt eksponering over et lengre tidsrom med avvenning, modning og vekst 
til voksen alder. Undersøkelsen skal gi opplysninger om viktige toksiske virkninger, peke på hvilke organer 
som rammes, samt muligheten for akkumulering, og kunne gi et overslag for dose uten observert skadevirkning 
som kan brukes ved valg av dosenivåer for kroniske undersøkelser og til å fastsette sikkerhetskriterier for 
menneskers eksponering.

 Denne metoden legger mer vekt på nevrologiske endepunkter og gir en indikasjon på immunologiske 
virkninger og reproduksjonsvirkninger. Behovet for omhyggelige kliniske observasjoner av dyrene 
understrekes, slik at det utledes så mye informasjon som mulig. Undersøkelsen bør bidra til identifisering 
av kjemikalier med potensial til å forårsake nevrotoksiske og immunologiske virkninger og virkninger på 
forplantningsorganene, som kan kreve ytterligere undersøkelser.

 Se også den generelle innledningen til del B.

1.2. DEFINISJONER

 Dose er den mengde av forsøksstoffet som gis. Dosen uttrykkes som vekt (gram eller milligram) eller som 
vekt av forsøksstoff per vektenhet forsøksdyr (f.eks. milligram per kilogram kroppsvekt) eller som konstante 
konsentrasjoner i fôret (ppm).

 Dosering er en generell term som omfatter dose, hyppighet og varighet av dosering.

 NOAEL er engelsk forkortelse for «no observed adverse effect level», dose uten observert skadevirkning, og 
er høyeste dose eller eksponeringsnivå der det ikke observeres skadelige virkninger av behandlingen.

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Stoffet tilføres gjennom munnen daglig i graderte doser til flere grupper av forsøksdyr, idet det gis ett 
dosenivå per gruppe i 90 dager. Under tilførselsperioden observeres dyrene omhyggelig for tegn på toksisitet. 
Dyr som dør eller avlives under forsøket, obduseres, og de overlevende dyrene avlives og obduseres ved 
avslutningen av forsøket.

1.4. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1. Forberedelse av dyrene

 Det benyttes sunne dyr som har vendt seg til laboratorieomgivelsene i minst fem dager, og som ikke er 
blitt utsatt for tidligere forsøk. Forsøksdyrene beskrives med hensyn til art, stamme, kilde, kjønn, vekt 
og/eller alder. Dyrene fordeles tilfeldig i kontrollgruppen og behandlingsgruppen. Burene skal ordnes slik 
at mulige virkninger som skyldes burenes plassering, reduseres mest mulig. Hvert dyr tildeles et unikt 
identifikasjonsnummer.
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1.4.2. Tilberedning av doser

 Forsøksstoffet tilføres med magesonde, i fôret eller i drikkevannet. Metoden for tilførsel gjennom munnen 
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 egenskaper være kjent. Forsøksstoffets stabilitet i bæreren bør bestemmes.

1.4.3. Forsøksvilkår

1.4.3.1. Forsøksdyr

 Rotter er de foretrukne forsøksdyr, men andre gnagerarter, f.eks. mus, kan også 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 minst mulig og ikke 
overstige ± 20 % i forhold til gjennomsnittsvekten for hvert kjønn. Dersom undersøkelsen foretas som en 
forundersøkelse til en langtidsundersøkelse av kronisk toksisitet, bør det benyttes dyr av samme stamme og 
opprinnelse i begge undersøkelsene.

1.4.3.2. Antall og kjønn

 Minst tjue dyr (ti hunner og ti 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. 
På grunnlag av tidligere kunnskap om kjemikalien eller en analog kjemikalie kan man vurdere å ta med en 
ekstragruppe på ti dyr (fem dyr av hvert kjønn) i kontrollgruppen og i gruppen med høyeste dose, slik at 
man etter behandlingsperioden kan observere reversible eller varige toksiske virkninger. Varigheten av denne 
etterbehandlingsperioden fastsettes ut fra hvilke virkninger man skal observere.

1.4.3.3. Dosenivåer

 Minst tre dosenivåer og en samtidig kontroll benyttes, med mindre et grenseforsøk utføres (se 1.4.3.4). 
Dosenivåene kan baseres på resultatene av forsøk med gjentatt dose eller doseintervall, og det bør tas hensyn 
til eventuelle foreliggende toksikologiske og toksikokinetiske data for forsøksstoffet eller beslektede stoffer. 
Med mindre forsøksstoffets fysisk-kjemiske egenskaper eller biologiske virkninger setter grenser, bør høyeste 
dosenivå velges med sikte på å framkalle toksiske virkninger, men ikke dødelighet eller alvorlig lidelse. En 
fallende rekke av dosenivåer velges med sikte på å påvise eventuelle doserelaterte reaksjoner og dose uten 
observert skadevirkning (NOAEL) ved laveste dosenivå. 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 ca. 6-10) mellom to doser.

 Kontrollgruppen skal være en ubehandlet gruppe eller en bærerkontrollgruppe dersom en bærer benyttes 
ved tilførsel av forsøksstoffet. Bortsett fra behandlingen med forsøksstoffet bør dyrene i kontrollgruppen 
behandles på samme måte som dyrene i forsøksgruppene. Dersom en bærer benyttes ved tilførsel av 
forsøksstoffet, bør kontrollgruppen tilføres samme bærer i høyeste anvendte volum. Dersom forsøksstoffet 
tilføres gjennom fôret og forårsaker mindre fôrinntak, kan en parallellfôret kontrollgruppe være nyttig for 
å skille mellom reduksjoner som skyldes fordøyeligheten og dem som skyldes toksikologiske endringer i 
forsøksmodellen.

 Det bør også eventuelt tas hensyn til følgende egenskaper ved bæreren og andre tilsetningsstoffer: virkninger 
på absorpsjon, distribusjon, stoffskifte eller retensjon av forsøksstoffet, virkninger på forsøksstoffets kjemiske 
egenskaper som kan endre dets toksiske egenskaper, og virkninger på fôr- eller vanninntaket eller dyrenes 
ernæringsmessige tilstand.

1.4.3.4. Grenseforsøk

 Dersom et forsøk utføres etter framgangsmåten beskrevet her med en forsøksdose på minst 1 000 mg/kg 
kroppsvekt per dag uten at det framkaller observerbare skadevirkninger, og dersom toksisitet ikke kan 
forventes ut fra data for strukturelt beslektede stoffer, kan en fullstendig undersøkelse med tre dosenivåer 
betraktes som unødvendig. Grenseforsøket får anvendelse med mindre eksponering av mennesker viser et 
behov for å benytte et høyere dosenivå.
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1.5. FRAMGANGSMÅTE

1.5.1. Tilførsel av doser

 Dyrene tilføres forsøksstoffet daglig sju dager i uken i 90 dager. Enhver annen doseringsordning, f.eks. bruk 
av fem dagers dosering 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. Største 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 normalt vil medføre sterkere virkninger, bør variasjonen 
i forsøksvolum gjøres minst mulig ved en justering av konsentrasjonen slik at det sikres et konstant volum 
uansett dosenivå.

 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, skal 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 90-dagers undersøkelse foretas som en forundersøkelse til en 
langtidsundersøkelse av kronisk toksisitet, bør fôret være det samme i begge undersøkelsene.

1.5.2. Observasjoner

 Observasjonsperioden skal vare i minst 90 dager. Dyrene i en ekstragruppe bestemt for tilleggsobservasjoner 
skal ikke gis noen behandling i et passende tidsrom, slik at man kan påvise forekomst av vedvarende eller 
ikke-varige toksiske virkninger.

 Det foretas generelle kliniske observasjoner minst én gang om dagen, fortrinnsvis på samme tid(er) hver 
dag, idet det tas hensyn til når de forventede virkningene etter doseringen er sterkest. Dyrenes kliniske 
tilstand registreres. Alle dyr observeres minst to ganger daglig, vanligvis morgen og kveld, for symptomer på 
sykelighet og dødelighet.

 Minst 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, fortrinnsvis i en standardinnhegning og på samme tidspunkt hver gang. 
De bør registreres omhyggelig, fortrinnsvis ved hjelp av en rangeringsskala som er eksplisitt definert av 
forsøkslaboratoriet. Det bør tilstrebes minst mulig variasjon i forsøksvilkårene. 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 (1).

 Oftalmologisk undersøkelse, ved hjelp av oftalmoskop eller tilsvarende egnet utstyr, bør foretas før 
forsøksstoffet tilføres, og ved avslutningen av forsøket, fortrinnsvis til alle dyrene, men i hvert fall i 
høydosegruppen og kontrollgruppen. Dersom endringer i øynene observeres, bør alle dyrene undersøkes.

 Mot slutten av eksponeringsperioden, og i hvert fall ikke senere enn i uke 11, vurderes reaktiviteten overfor 
sensoriske stimuli av forskjellig art (1) (f.eks. auditive, visuelle og proprioseptive stimuli) (2), (3), (4), 
gripestyrke (5) og motorisk aktivitet (6). Litteraturhenvisningene inneholder ytterligere opplysninger om de 
metoder som kan benyttes. Alternative framgangsmåter kan imidlertid også benyttes.

 Funksjonelle observasjoner foretatt mot slutten av undersøkelsen kan utelates dersom data for funksjonelle 
observasjoner er tilgjengelige fra andre undersøkelser og de daglige kliniske observasjonene ikke har påvist 
funksjonelle mangler.

 I unntakstilfeller kan funksjonelle observasjoner dessuten utelates for grupper som ellers viser tegn på 
toksisitet i en grad som vil ha betydelig innflytelse på resultatene av den funksjonelle undersøkelsen.
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1.5.2.1. 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. Vanninntaket bør 
også tas i betraktning når forsøksstoffet tilføres gjennom fôret eller gjennom sonde dersom drikkeaktiviteten 
kan endres som følge av dette.

1.5.2.2. Hematologi og klinisk biokjemi

 Det tas blodprøver fra et fastsatt sted, og prøvene oppbevares under egnede vilkår. Ved slutten av 
forsøksperioden samles prøvene like før eller i forbindelse med avlivningen av dyrene.

 Følgende hematologiske undersøkelser foretas ved slutten av forsøksperioden og når blodprøver tas 
underveis: hematokrit, hemoglobinkonsentrasjon, telling av røde blodlegemer, samlet og differensiell telling 
av hvite blodlegemer, telling av blodplater og måling av blodets koaguleringstid/-evne.

 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 og/eller avlivet under forsøket). Det anbefales at dyrene faster over natten før 
blodprøvene tas(1). Analyser av plasma eller serum skal omfatte natrium, kalium, glukose, totalt kolesterol, 
urea, ureanitrogen i blodet, kreatinin, totalt protein og albumin, flere enn to enzymer hvis forekomst kan være 
tegn på hepatocellulære virkninger (for eksempel alanin aminotransferase, aspartat aminotransferase, alkalisk 
fosfatase, gamma glutamyl transpeptidase og sorbitol dehydrogenase). Bestemmelser av andre enzymer (av 
hepatisk eller annen opprinnelse) og gallesyrer kan under visse omstendigheter gi nyttige opplysninger.

 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 forsøksdyr og de 
observerte og/eller forventede virkninger av 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 (7).

1.5.2.3. Kontroll post mortem

 Alle forsøksdyrene skal gjennomgå en fullstendig kontroll post mortem, som skal omfatte en omhyggelig 
undersøkelse av den utvendige kroppsoverflaten, alle kroppsåpninger samt kranie-, toraks- og bukhulen og 
innholdet i disse. Lever, nyrer, binyrer, testikler, bitestikler, uterus, eggstokker, brissel, milt, hjerne og hjerte i 
alle dyr (unntatt dem som blir funnet døende og/eller er avlivet underveis) befris for alt vedhengende vev og 
veies våte så raskt som mulig etter disseksjonen for å unngå uttørring.

(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 
tolkingen 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 undersøkelsen.
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 Følgende vev skal oppbevares i det best egnede fikseringsmedium etter vevstype og senere påtenkte 
histopatologiske undersøkelser: Alle organer og vev med store lesjoner, hjerne (representative regioner, 
herunder cerebrum, cerebellum og medulla/pons), ryggmarg (på tre nivåer: cervikal, midt-torakal og lumbal), 
hypofyse, skjoldbruskkjertel, biskjoldbruskkjertler, brissel, spiserør, spyttkjertler, magesekk, tykktarm 
og tynntarm (herunder Peyerpletter), lever, bukspyttkjertel, nyrer, binyrer, milt, hjerte, luftrør og lunger 
(konservert ved oppumping med fikseringsmedium, deretter nedsenkning), aorta, kjønnskjertler, uterus, 
sekundære kjønnsorganer, brystkjertler fra hunndyr, prostata, urinblære, galleblære (mus), 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, en 
del av beinmargen (og/eller et nypreparert beinmargsaspirat), hud og øyne (dersom endringer er observert 
under oftalmologiske undersøkelser). 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.

1.5.2.4. Histopatologi

 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 OG RAPPORTERING

2.1. DATA

 Det skal registreres data for hvert enkelt dyr. Dessuten skal alle data oppsummeres i tabellform, som for hver 
forsøksgruppe skal vise antall dyr ved forsøkets begynnelse, 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, typen lesjoner og prosentdelen av dyr med de ulike lesjonene.

 Om mulig evalueres de numeriske resultater etter en egnet og alminnelig anerkjent statistisk metode. Den 
statistiske metoden skal velges i forbindelse med utformingen av forsøket.

2.2. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

2.2.1. Forsøksstoff

⎯ fysisk tilstand, renhet og fysisk-kjemiske egenskaper,

⎯ identifikasjonsdata,

⎯ bærer (ev.): begrunnelse for valg av bærer, med mindre det er vann.

2.2.2.  Forsøksdyr

⎯ benyttet art/stamme,

⎯ dyrenes antall, alder og kjønn,
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⎯ dyrenes opprinnelse, oppbevaringsvilkår, fôr osv.,

⎯ hvert enkelt dyrs vekt ved forsøkets begynnelse.

2.2.3.  Forsøksvilkår

⎯ begrunnelse for valg av dosenivå,

⎯ opplysninger om forsøksstoffets sammensetning/tilberedning, oppnådd konsentrasjon og stoffblandingens 
stabilitet og homogenitet,

⎯ opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet,

⎯ faktisk dose (mg/kg kroppsvekt per dag) og omregningsfaktor fra forsøksstoffets konsentrasjon (ppm) i 
fôr/drikkevann til faktisk dose, om relevant,

⎯ opplysninger om fôr- og vannkvalitet.

2.2.4.  Resultater

⎯ kroppsvekt og 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),

⎯ resultater av oftalmologisk undersøkelse,

⎯ vurdering av sensorisk aktivitet, gripestyrke og motorisk aktivitet (om tilgjengelig),

⎯ hematologiske forsøk med relevante referanseverdier,

⎯ klinisk-biokjemiske forsøk med relevante referanseverdier,

⎯ kroppsvekt ved avlivning, vekten til organer og forhold mellom organvekt og kroppsvekt,

⎯ resultater av post mortem-kontroll,

⎯ detaljert beskrivelse av alle histopatologiske funn,

⎯ absorpsjonsdata, om tilgjengelige,

⎯ statistisk behandling av resultatene, dersom det er relevant.

 Diskusjon av resultatene.

 Konklusjoner.
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VEDLEGG 5E

SUBKRONISK TOKSISITET, INNTAK GJENNOM MUNNEN

FORSØK MED 90 DAGERS GJENTATT ORAL DOSE MED ANDRE ARTER ENN GNAGERE

1. METODE

Denne metoden for subkronisk oral toksisitet tilsvarer OECDs retningslinje nr. 409 (1998).

1.1. INNLEDNING

Ved vurdering og evaluering av en kjemikalies toksiske egenskaper kan bestemmelse av subkronisk oral 
toksisitet med gjentatte doser utføres etter at foreløpige opplysninger om toksisitet er framskaffet fra forsøk 
for akutt toksisitet eller 28-dagersforsøk med gjentatt dose. 90-dagersundersøkelsen gir opplysninger om 
mulige helsefarer som kan oppstå ved gjentatt eksponering over et tidsrom med hurtig vekst og inn i tidlig 
voksen alder. Undersøkelsen skal gi opplysninger om viktige toksiske virkninger, peke på hvilke organer som 
rammes, samt muligheten for akkumulering, og kan gi et overslag for dose uten observert skadevirkning, 
som kan brukes ved valg av dosenivåer for kroniske undersøkelser og til å fastsette sikkerhetskriterier for 
menneskers eksponering.

Denne forsøksmetoden gjør det mulig å identifisere skadevirkninger av eksponering for kjemikalier hos andre 
dyr enn gnagere, og kan bare brukes

⎯ dersom observerte virkninger i andre undersøkelser tyder på behov for oppklaring/karakterisering i et ny 
dyreart som ikke er gnager, eller

⎯ dersom toksikokinetiske undersøkelser tyder på at bruk av en bestemt art som ikke er gnager, er det mest 
relevante valg av forsøksdyr, eller

⎯ dersom andre bestemte årsaker rettferdiggjør bruk av arter som ikke er gnagere.

Se også den generelle innledningen til del B.

1.2.  DEFINISJONER

Dose er den mengde av forsøksstoffet som gis. Dosen uttrykkes som vekt (gram eller milligram) eller som 
vekt av forsøksstoff per vektenhet forsøksdyr (f.eks. milligram per kilogram kroppsvekt) eller som konstante 
konsentrasjoner i fôret (ppm).

Dosering er en generell term som omfatter dose, hyppighet og varighet av dosering.

NOAEL er engelsk forkortelse for «no observed adverse effect level», dose uten observert skadevirkning, og 
er høyeste dose eller eksponeringsnivå der det ikke observeres skadelige virkninger av behandlingen.

1.3.  PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Stoffet tilføres daglig gjennom munnen i graderte doser til flere grupper av forsøksdyr, idet det gis ett 
dosenivå per gruppe i 90 dager. Under tilførselsperioden observeres dyrene omhyggelig for tegn på toksisitet. 
Dyr som dør eller avlives under forsøket, obduseres, og de overlevende dyrene avlives og obduseres ved 
avslutningen av forsøket.

1.4.  BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1.  Valg av dyrearter

Den vanligst brukte arten av ikke-gnager er hund, som bør være av veldefinert rase; beagle brukes ofte. Andre 
arter, f.eks. gris eller minigris, kan også brukes. Primater anbefales ikke, og bruk av slike skal begrunnes. 
Unge, sunne dyr benyttes, og for hund bør doseringen fortrinnsvis begynne ved 4-6-månedersalderen og ikke 
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senere enn ved nimånedersalderen. Dersom undersøkelsen er en forundersøkelse til en langtidsundersøkelse 
for kronisk toksisitet, bør det fortrinnsvis benyttes dyr av samme art og rase i begge undersøkelsene.

1.4.2.  Forberedelse av dyrene

Det benyttes sunne dyr som har vendt seg til laboratorievilkårene, og som ikke er blitt utsatt for tidligere 
forsøk. Tilvenningsperioden avhenger av dyrearten og dens kilde. Minst fem dager anbefales for hunder og for 
spesialoppdrettede griser, og minst to uker dersom dyrene kommer fra eksterne kilder. Forsøksdyrene beskrives 
med hensyn til art, stamme, kilde, kjønn, vekt og/eller alder. Dyrene fordeles tilfeldig i kontrollgruppen og 
behandlingsgruppen. Burene skal ordnes slik at mulige virkninger som skyldes burenes plassering, er minst 
mulig. Hvert dyr tildeles et unikt identifikasjonsnummer.

1.4.3.  Tilberedning av doser

Forsøksstoffet tilføres i fôret eller i drikkevannet, med magesonde eller i kapsler. Metoden for tilførsel 
gjennom munnen 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 egenskaper være kjent. Forsøksstoffets stabilitet i bæreren bør bestemmes.

1.5.  FRAMGANGSMÅTE

1.5.1.  Dyrenes antall og kjønn

Minst åtte dyr (fire hunner og fire 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. 
Antallet dyr ved forsøkets avslutning må være tilstrekkelig til at de toksiske virkningene kan evalueres på en 
meningsfylt måte. På grunnlag av tidligere kunnskap om stoffet eller et analogt stoff kan man vurdere å ta 
med en ekstragruppe på åtte dyr (fire dyr av hvert kjønn) i kontrollgruppen og i gruppen med høyeste dose, 
slik at man etter behandlingsperioden kan observere reversible eller varige toksiske virkninger. Varigheten av 
denne etterbehandlingsperioden fastsettes ut fra hvilke virkninger man skal observere.

1.5.2.  Dosering

Minst tre dosenivåer og en samtidig kontroll benyttes, med mindre et grenseforsøk utføres (se 1.5.3). 
Dosenivåene kan baseres på resultatene av forsøk med gjentatt dose eller doseintervall, og det bør tas hensyn 
til eventuelle foreliggende toksikologiske og toksikokinetiske data for forsøksstoffet eller beslektede stoffer. 
Med mindre forsøksstoffets fysisk-kjemiske egenskaper eller biologiske virkninger setter grenser, bør høyeste 
dosenivå velges med sikte på å framkalle toksiske virkninger, men ikke dødelighet eller alvorlig lidelse. En 
fallende rekke av dosenivåer velges med sikte på å påvise eventuelle doserelaterte reaksjoner og dose uten 
observert skadevirkning (NOAEL) ved laveste dosenivå. 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 ca. 6-10) mellom to doser.

Kontrollgruppen skal være en ubehandlet gruppe eller en bærerkontrollgruppe dersom en bærer benyttes 
ved tilførsel av forsøksstoffet. Bortsett fra behandlingen med forsøksstoffet bør dyrene i kontrollgruppen 
behandles på samme måte som dyrene i forsøksgruppene. Dersom en bærer benyttes ved tilførsel av 
forsøksstoffet, bør kontrollgruppen tilføres samme bærer i høyeste anvendte volum. Dersom forsøksstoffet 
tilføres gjennom fôret og forårsaker mindre fôrinntak, kan en parallellfôret kontrollgruppe være nyttig for 
å skille mellom reduksjoner som skyldes fordøyeligheten og dem som skyldes toksikologiske endringer i 
forsøksmodellen.
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Det bør også eventuelt tas hensyn til følgende egenskaper ved bæreren og andre tilsetningsstoffer: virkninger 
på absorpsjon, distribusjon, stoffskifte eller retensjon av forsøksstoffet, virkninger på forsøksstoffets kjemiske 
egenskaper som kan endre dets toksiske egenskaper, og virkninger på fôr- eller vanninntaket eller dyrenes 
ernæringsmessige tilstand.

1.5.3.  Grenseforsøk

Dersom et forsøk utføres etter framgangsmåten beskrevet her med en forsøksdose på minst 1 000 mg/kg 
kroppsvekt per dag uten at det framkaller observerbare skadevirkninger, og dersom toksisitet ikke kan 
forventes ut fra data for strukturelt beslektede stoffer, kan en fullstendig undersøkelse med tre dosenivåer 
betraktes som unødvendig. Grenseforsøket får anvendelse med mindre eksponering av mennesker viser et 
behov for å benytte et høyere dosenivå.

1.5.4.  Tilførsel av doser

Dyrene tilføres forsøksstoffet daglig sju dager i uken i 90 dager. Enhver annen doseringsordning, f.eks. bruk 
av fem dagers dosering 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. Største væskevolum 
som kan tilføres på én gang, avhenger av forsøksdyrets størrelse. Volumet bør normalt holdes så lite som 
mulig. Unntatt for irriterende eller etsende stoffer, der høyere konsentrasjoner normalt vil medføre sterkere 
virkninger, bør variasjonen i forsøksvolum minimeres ved en justering av konsentrasjonen slik at det sikres 
et konstant volum uansett dosenivå.

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 90-dagers undersøkelse foretas som en forundersøkelse til en 
langtidsundersøkelse av kronisk toksisitet, bør fôret være det samme i begge undersøkelsene.

1.5.5.  Observasjoner

Observasjonsperioden skal vare i minst 90 dager. Dyrene i en ekstragruppe bestemt for tilleggsobservasjoner 
skal ikke gis noen behandling i et passende tidsrom, slik at man kan påvise forekomst av vedvarende eller 
ikke-varige toksiske virkninger.

Det foretas generelle kliniske observasjoner minst én gang om dagen, fortrinnsvis på samme tid(er) hver 
dag, idet man tar hensyn til når de forventede virkningene etter doseringen er sterkest. Dyrenes kliniske 
tilstand registreres. Alle dyr observeres minst to ganger daglig, vanligvis morgen og kveld, for symptomer på 
sykelighet og dødelighet.

Minst 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, fortrinnsvis i en standardinnhegning og på samme tidspunkt hver gang. Det bør 
tilstrebes minimal variasjon i forsøksvilkårene. Symptomer på toksisitet registreres omhyggelig, herunder 
tidspunkt da de viste seg, grad og varighet. 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.

Oftalmologisk undersøkelse, ved hjelp av oftalmoskop eller tilsvarende egnet utstyr, bør foretas før 
forsøksstoffet tilføres, og ved avslutningen av forsøket, fortrinnsvis til alle dyrene, men i hvert fall i 
høydosegruppen og kontrollgruppen. Dersom endringer i øynene observeres, bør alle dyrene undersøkes.
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1.5.5.1. 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. Vanninntaket 
bør måles også når forsøksstoffet tilføres gjennom fôret eller gjennom sonde dersom drikkeaktiviteten kan 
endres som følge av dette.

1.5.5.2. Hematologi og klinisk biokjemi

Det tas blodprøver fra et fastsatt sted, og prøvene oppbevares under egnede vilkår. Ved slutten av 
forsøksperioden samles prøvene like før eller i forbindelse med avlivningen av dyrene.

Hematologi, herunder hematokrit, hemoglobinkonsentrasjon, telling av røde blodlegemer, samlet og 
differensiell telling av hvite blodlegemer, telling av blodplater og måling av blodets koaguleringsevne, f.eks. 
i form av koaguleringstiden, utføres ved begynnelsen av forsøksperioden, deretter hver måned eller midt i 
forsøksperioden og så ved slutten av forsøksperioden.

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 ved begynnelsen av forsøket, deretter hver måned eller i midten av 
forsøksperioden og så ved slutten av forsøksperioden. Prøvingen bør omfatte områder som elektrolyttbalanse, 
karbohydratstoffskifte og lever- og nyrefunksjon. Valg av bestemte forsøk avhenger av observasjoner av 
forsøksstoffets virkningsmåte. Dyrene bør, avhengig av art, faste i et passende tidsrom før blodprøvene tas. 
Det anbefales at følgende bestemmes: kalsium, fosfor, klorid, natrium, kalium, glukose ved faste, alanin 
aminotransferase, aspartat aminotransferase, ornitin dekarboksylase, gamma glutamyl transpeptidase, 
ureanitrogen, albumin, blodkreatinin, totalt kreatinin og totalt serumprotein.

Urinanalyser bør foretas ved begynnelsen, midten og slutten av undersøkelsen, idet tidsavhengige urinprøver 
benyttes. Urinanalysene omfatter utseende, volum, osmolalitet eller spesifikk tetthet, pH, protein, glukose og 
blod/blodceller. Andre parametrer kan benyttes dersom det er nødvendig å utvide undersøkelsen av observerte 
virkninger.

Dessuten bør det vurderes å gjennomføre undersøkelser av serummarkører for generelle vevsskader. Andre 
analyser som kan være nødvendige for en tilstrekkelig toksikologisk analyse, er lipider, hormoner, syre/base-
balanse, methemoglobin og kolinesterasehemming. Andre klinisk-biokjemiske analyser kan om nødvendig 
utføres for å utvide undersøkelsen av observerte virkninger. Disse identifiseres for kjemikalier i visse klasser 
i hvert enkelt tilfelle.

Det er i det hele tatt behov for en fleksibel framgangsmåte, avhengig av benyttet art forsøksdyr og de 
observerte og/eller forventede virkninger av et bestemt stoff.

1.5.2.3. Kontroll post mortem

Alle forsøksdyrene skal gjennomgå en fullstendig kontroll post mortem, som skal omfatte en omhyggelig 
undersøkelse av den utvendige kroppsoverflaten, alle kroppsåpninger samt kranie-, toraks- og bukhulen 
og innholdet i disse. Lever med galleblære, nyrer, binyrer, testikler, bitestikler, eggstokker, uterus, 
skjoldbruskkjertel (med biskjoldbruskkjertler), brissel, milt, hjerne og hjerte i alle dyr (unntatt dem som blir 
funnet døende og/eller er avlivet underveis) 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 senere påtenkte 
histopatologiske undersøkelser: Alle organer og vev med store lesjoner, hjerne (representative regioner, 
herunder cerebrum, cerebellum og medulla/pons), ryggmarg (på tre nivåer: cervikal, midt-torakal og lumbal), 
hypofyse, øyne, skjoldbruskkjertel, biskjoldbruskkjertler, brissel, spiserør, spyttkjertler, magesekk, tykktarm 
og tynntarm (herunder Peyerpletter), lever, galleblære, bukspyttkjertel, nyrer, binyrer, milt, hjerte, luftrør og 
lunger, aorta, kjønnskjertler, uterus, sekundære kjønnsorganer, brystkjertler fra hunndyr, 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 
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nær muskelen, en del av beinmargen (og/eller et nypreparert beinmargsaspirat) og hud. 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.

1.5.2.4. Histopatologi

 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 OG RAPPORTERING

2.1. DATA

Det skal registreres data for hvert enkelt dyr. Dessuten skal alle data oppsummeres i tabellform, som for hver 
forsøksgruppe skal vise antall dyr ved forsøkets begynnelse, 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, typen lesjoner og prosentdelen av dyr med de ulike lesjonene.

Om mulig evalueres de numeriske resultater etter en egnet og alminnelig anerkjent statistisk metode. Den 
statistiske metoden skal velges i forbindelse med utformingen av forsøket.

2.2. FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

2.2.1. Forsøksstoff

⎯ fysisk tilstand, renhet og fysisk-kjemiske egenskaper,

⎯ identifikasjonsdata,

⎯ bærer (ev.): begrunnelse for valg av bærer, med mindre det er vann.

2.2.2. Forsøksdyr

⎯ benyttet art/stamme,

⎯ dyrenes antall, alder og kjønn,

⎯ dyrenes opprinnelse, oppbevaringsvilkår, fôr osv.,

⎯ hvert enkelt dyrs vekt ved forsøkets begynnelse.

2.2.3. Forsøksvilkår

⎯ begrunnelse for valg av dosenivå,

⎯ opplysninger om forsøksstoffets sammensetning/tilberedning, oppnådd konsentrasjon og stoffblandingens 
stabilitet og homogenitet,
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⎯ opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet,

⎯ faktisk dose (mg/kg kroppsvekt per dag) og omregningsfaktor fra forsøksstoffets konsentrasjon (ppm) i 
fôr/drikkevann til faktisk dose, om relevant,

⎯ opplysninger om fôr- og vannkvalitet.

2.2.4. Resultater

⎯ kroppsvekt og 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),

⎯ oftalmologisk undersøkelse,

⎯ hematologiske forsøk med relevante referanseverdier,

⎯ klinisk-biokjemiske forsøk med relevante referanseverdier,

⎯ kroppsvekt ved avlivning, vekten til organer og forhold mellom organvekt og kroppsvekt,

⎯ resultater av post mortem-kontroll,

⎯ detaljert beskrivelse av alle histopatologiske funn,

⎯ statistisk behandling av resultatene, dersom det er relevant.

Diskusjon av resultatene.

Konklusjoner.
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VEDLEGG 5F

C.14. VEKSTFORSØK FOR FISKEYNGEL

1. METODE

Denne forsøksmetoden for veksttoksisitet tilsvarer OECDs retningslinje nr. 215 (2000).

1.1. INNLEDNING

Dette forsøket skal vurdere virkningene av langvarig eksponering for kjemikalier på veksten hos fiskeyngel. 
Det er basert på en metode som er utviklet og er underlagt ringforsøk (1) (3) i Den europeiske union for 
vurdering av kjemikaliers virkninger på veksten hos yngel av regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) under 
gjennomstrømningsvilkår. Andre veldokumenterte arter kan benyttes. For eksempel har man erfaring fra 
vekstforsøk med zebrafisk /Danio rerio) (2) (4) (5) og medaka (Oryzias latipes) (6) (7) (8).

Se også den generelle innledningen til del C.

1.2. DEFINISJONER

Laveste konsentrasjon med observert virkning (LOEC) er laveste konsentrasjon av et forsøksstoff der det 
observeres en betydelig virkning (p < 0,05) sammenlignet med kontrollgruppen. Alle forsøkskonsentrasjoner 
over LOEC må imidlertid ha en skadevirkning som er lik eller større enn den som er observert ved LOEC.

Konsentrasjon uten observert virkning (NOEC) er forsøkskonsentrasjonen umiddelbart under LOEC.

ECx er i denne forsøksmetoden den konsentrasjon av forsøksstoffet som forårsaker x % variasjon i fiskens 
vekstrate sammenlignet med kontrollgruppen.

Belastningsgrad er fiskens våtvekt per volumenhet vann.

Dyretetthet er antall fisk per volumenhet vann.

Spesifikk vekstrate for enkeltfisk uttrykker vekstraten til et enkeltindivid ut fra utgangsvekten.

Gjennomsnittlig spesifikk vekstrate for tank er gjennomsnittlig vekstrate for en tankpopulasjon ved en 
bestemt konsentrasjon.

Pseudospesifikk vekstrate uttrykker den enkelte fisks vekstrate sammenlignet med tankpopulasjonens 
gjennomsnittlige utgangsvekt.

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Fiskeyngel i eksponensiell vekstfase veies og anbringes i forsøkskamre og eksponeres for en rekke ikke-giftige 
konsentrasjoner av forsøksstoffet oppløst i vann, fortrinnsvis med gjennomstrømning, eller dersom dette ikke 
er mulig, under egnede semistatiske forsøk. Forsøket varer i 28 dager. Fisken fôres daglig. Fôrrasjonen bygger 
på fiskenes utgangsvekter og kan beregnes på nytt etter 14 dager. Ved forsøkets avslutning veies fiskene på 
nytt. Virkningene på vekstratene analyseres ved hjelp av en regresjonsmodell, slik at man kan vurdere hvilken 
konsentrasjon som vil forårsake x % variasjon i vekstraten, dvs. ECx (f.eks. EC10, EC20 eller EC30). Alternativt 
kan dataene sammenlignes med kontrollverdier med sikte på å bestemme laveste konsentrasjon med observert 
virkning (LOEC) og dermed konsentrasjon uten observert virkning (NOEC).

1.4. OPPLYSNINGER OM FORSØKSSTOFFET

Det bør foreligge resultater av et forsøk for akutt toksisitet (se forsøksmetode C.1), fortrinnsvis utført med 
arten som er valgt for dette forsøket. Dette innebærer at forsøksstoffets vannløselighet og damptrykk er kjent, 
og at det foreligger en pålitelig analysemetode for kvantitativ bestemmelse av stoffet i forsøksløsningene med 
kjent og rapportert nøyaktighet og påvisningsgrense.
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Det er nyttig å kjenne til stoffets strukturformel, renhet, vann- og lysstabilitet, pKa, Pow og resultater av et 
forsøk for biologisk nedbrytbarhet (se forsøksmetode C.4).

1.5. FORSØKETS GYLDIGHET

For at forsøket skal være gyldig, må følgende vilkår oppfylles:

⎯ dødeligheten i kontrollgruppen(e) skal ikke overstige 10 % ved forsøkets avslutning,

⎯ gjennomsnittsvekten til fiskene i kontrollgruppen(e) må ha økt tilstrekkelig til at den minstevariasjon i 
vekstraten som anses å være signifikant, kan påvises. Et ringforsøk (3) har vist at gjennomsnittsvekten 
for regnbueørret i kontrollgruppene må ha økt med minst halvparten (dvs. 50 %) av gjennomsnittlig 
utgangsvekt over 28 dager; f.eks. utgangsvekt: 1 g/fisk (= 100 %), sluttvekt etter 28 dager ≥ 1,5 g/fisk (≥ 
150 %),

⎯ konsentrasjonen av oppløst oksygen må ha vært minst 60 % av verdien for luftmetning (ASV) i 
forsøket,

⎯ vanntemperaturen må ikke avvike med mer enn ± 1 °C mellom forsøkskamrene på noe tidspunkt i 
løpet av forsøket, og den bør holdes innenfor et intervall på 2 °C fra temperaturintervallene angitt for 
forsøksarten (tillegg 1).

1.6. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.6.1. Apparatur

Normalt laboratorieutstyr, særlig følgende:

a) oksygenmåler og pH-meter,

b) utstyr til bestemmelse av vannets hardhet og alkalinitet,

c) tilstrekkelig apparatur for temperaturkontroll, fortrinnsvis kontinuerlig overvåking,

d) tanker framstilt av et kjemisk inert materiale og med passende kapasitet ut fra anbefalt belastningsgrad 
og dyretetthet (se nr. 1.8.5 og tillegg 1),

e) vekt med tilstrekkelig nøyaktighet (f.eks. presisjon på ± 0,5 %).

1.6.2. Vann

Ethvert vann der forsøksarten framviser passende langtidsoverlevelse og vekst, kan brukes i forsøket. Det 
skal være av jevn kvalitet i hele forsøksperioden. Vannets pH-verdi skal være mellom 6,5 og 8,5, men i løpet 
av forsøket skal den ikke variere med mer enn ± 0,5. Hardhet over 140 mg/l (som CaCO3) anbefales. For å 
sikre at fortynningsvannet ikke får urimelig innvirkning på forsøksresultatet (for eksempel ved at det danner 
komplekser med forsøksstoffet), skal det regelmessig tas prøver til analyse. Målinger av tungmetaller (f.eks. 
Cu, Pb, Zn, Hg, Cd og Ni), viktige anioner og kationer (f.eks. Ca, Mg, Na, K, Cl og SO4), plantevernmidler 
(f.eks. totalt innhold av organisk fosfor og organisk klor i plantevernmidler), totalt organisk karbon og 
oppslemmede faste stoffer bør utføres, f.eks. hver tredje måned, dersom det er kjent at fortynningsvannet 
holder relativt stabil kvalitet. Dersom vannkvaliteten er påvist å være konstant over minst ett år, kan analysene 
utføres mindre hyppig, og intervallene kan utvides (f.eks. hver sjette måned). Enkelte kjemiske egenskaper 
for akseptabelt fortynningsvann er oppført i tillegg 2.

1.6.3. Forsøksløsninger

Forsøksløsninger med de valgte konsentrasjoner framstilles ved fortynning i en stamløsning.

Stamløsningen bør fortrinnsvis framstilles ved at forsøksstoffet ganske enkelt blandes eller ristes mekanisk 
med fortynningsvannet (f.eks. ved omrøring eller ultralydbehandling). Metningssøyler (løselighetssøyler) kan 
brukes for å oppnå en stamløsning med passende konsentrasjon.

Bruk av løsemidler eller dispergeringsmidler (løselighetsfremmere) kan være nødvendig i enkelte tilfeller 
for å oppnå en stamløsning med passende konsentrasjon. Eksempler på egnede løsemidler er aceton, etanol, 
metanol, dimetylsulfoksid, dimetylformamid og trietylenglykol. Eksempler på egnede dispergeringsmidler 
er Cremophor RH40, Tween 80, metylcellulose 0,01 % og HCO-40. Ved bruk av biologisk lett nedbrytbare 
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stoffer (f.eks. aceton) og/eller svært flyktige bestanddeler bør det utvises forsiktighet, idet disse kan gi 
problemer med bakterieoppbygging ved gjennomstrømningsforsøk. Dersom en løselighetsfremmer benyttes, 
må den ikke ha noen vesentlig innvirkning på fiskeveksten eller synlige skadevirkninger på fiskeyngelen som 
kan avsløres ved hjelp av kontroll med bare løsemiddel.

For gjennomstrømningsforsøk kreves et system som kontinuerlig doserer og fortynner en stamløsning av 
forsøksstoffet (f.eks. målepumpe, proporsjonsfortynner, metningssystem), slik at det avgis forskjellige 
konsentrasjoner til forsøkskamrene. Stamløsningenes og fortynningsvannets strømningshastigheter 
kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis daglig, under forsøket, og skal ikke variere med mer enn 10 % i løpet av 
forsøket. Et ringforsøk (3) har vist at en utskifting av vannet på 6 l/g fisk/dag er akseptabelt for regnbueørret 
(se nr. 1.8.2.2).

For semistatiske forsøk (utskiftingsforsøk) vil mediets utskiftingshastighet avhenge av forsøksstoffets 
stabilitet, men daglig utskifting av vannet anbefales. Dersom det på bakgrunn av innledende stabilitetsforsøk 
(se nr. 1.4) har vist seg at forsøksstoffets konsentrasjon ikke er stabil (dvs. ikke i området 80-120 % av nominell 
verdi eller under 80 % av målt utgangskonsentrasjon) i utskiftingsperioden, bør et gjennomstrømningsforsøk 
vurderes.

1.6.4 Valg av arter

Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) er den anbefalte art til dette forsøket, siden man har mest erfaring 
med ringforsøk med denne arten (1) (3). Andre veldokumenterte arter kan imidlertid benyttes, men 
framgangsmåten må eventuelt tilpasses, så man oppnår egnede forsøksvilkår. Det foreligger for eksempel 
også erfaringer med zebrafisk (Danio rerio) (4) (5) og medaka (Oryzias latipes) (6) (7) (8). Begrunnelsen for 
valget av art og forsøksmetode skal tas med i rapporten i dette tilfellet.

1.6.5. Oppbevaring av fiskene

Forsøksfiskene velges blant en populasjon av én enkelt stamme, fortrinnsvis fra samme gyting, som før 
forsøket er blitt oppbevart i minst to uker under vannkvalitets- og lysvilkår som tilsvarer dem i forsøket. De 
skal fôres med en rasjon som minst tilsvarer 2 % av kroppsvekten per dag, og helst 4 % av kroppsvekten per 
dag, gjennom hele oppbevaringsperioden og forsøket.

Etter en 48-timers akklimatiseringsperiode registreres dødeligheten, og følgende kriterier gjelder:

⎯ ved dødelighet på over 10 % av populasjonen på sju dager kasseres hele fiskepartiet,

⎯ ved dødelighet på mellom 5 % og 10 % av populasjonen: videre akklimatisering i sju dager; ved over 5 % 
dødelighet i løpet av den andre sjudagersperioden kasseres hele partiet,

⎯ ved dødelighet på under 5 % av populasjonen på sju dager godkjennes partiet.

Fisken skal ikke behandles for sykdom i løpet av de to ukene før forsøket eller under forsøket.

1.7. UTFORMING AV FORSØKET

«Forsøkets utforming» gjelder forsøkskonsentrasjonenes valgte antall og intervaller, antallet tanker med hver 
konsentrasjon og antallet fisk per tank. Ideelt skal det i utformingen av forsøket tas hensyn til

a) formålet med undersøkelsen,

b) benyttet metode for statistisk analyse,

c) forsøksressursenes tilgjengelighet og pris.

Beskrivelsen av formålet bør om mulig angi den statistiske oppløsningsgrad der en gitt forskjellsstørrelse 
(f.eks. i vekstrate) skal kunne påvises, eller alternativt den nøyaktighet der ECx (f.eks. med x = 10, 20 
eller 30, og fortrinnsvis ikke under 10) skal beregnes. Uten dette kan det ikke gis en sikker beskrivelse av 
undersøkelsens omfang.
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Det er viktig å være klar over at en utforming som er optimal (utnytter ressursene best) til bruk med en metode 
for statistisk analyse, ikke nødvendigvis er optimal med en annen. Den anbefalte utformingen til vurdering av 
LOEC/NOEC er dermed ikke den samme som anbefales til regresjonsanalyse.

I de fleste tilfeller er regresjonsanalyse å foretrekke framfor variansanalyse, av årsaker som er diskutert i 
Stephan & Rogers (9). Dersom det ikke foreligger noen egnet regresjonsmodell (r2 < 0,9), bør NOEC/LOEC 
benyttes.

1.7.1. Utforming for regresjonsanalyse

Det er viktig å ta hensyn til følgende ved utformingen av et forsøk som skal regresjonsanalyseres:

a) Forsøket må nødvendigvis omfatte et intervall av konsentrasjoner som ligger omkring 
virkningskonsentrasjonen (f.eks. EC10,20,30) og konsentrasjonsområdet der virkningen av forsøksstoffet er av 
interesse. Beregningen av virksomme konsentrasjoner vil være mest nøyaktig når virkningskonsentrasjonen 
ligger midt i forsøkskonsentrasjonsområdet. En forundersøkelse for å bestemme dette området kan være 
nyttig med tanke på valg av forsøkskonsentrasjoner.

b) For at det skal være mulig å utarbeide en tilfredsstillende statistisk modell, skal forsøket omfatte minst 
én kontrolltank og ytterligere fem tanker med forskjellige konsentrasjoner. Dersom det benyttes en 
løselighetsfremmer, bør det eventuelt i tillegg til forsøksserien utføres et forsøk på én kontrolltank med 
den høyeste forsøkskonsentrasjonen (se nr. 1.8.3 og 1.8.4).

c) Det kan benyttes en passende geometrisk eller logaritmisk rekke (10) (se tillegg 3). Logaritmiske 
intervaller mellom forsøkskonsentrasjonene er å foretrekke.

d) Dersom flere enn seks tanker er tilgjengelige, skal de øvrige tankene brukes til replikering eller fordeles 
over konsentrasjonsområdet, slik at det blir bedre mulighet til kortere intervaller mellom nivåene. Disse 
to mulighetene er like ønskelige.

1.7.2. Utforming for vurdering av NOEC/LOEC med variansanalyse (ANOVA)

Det bør fortrinnsvis være replikasjonstanker for hver konsentrasjon, og statistisk analyse bør utføres på 
tanknivå (11). Dersom det ikke finnes replikasjonstanker, kan man ikke ta høyde for variabiliteten mellom 
tankene utover det som skyldes enkeltfisk. Forsøk har imidlertid vist (12) at variabiliteten mellom tankene 
har vært svært liten sammenlignet med variabiliteten innenfor hver tank (dvs. mellom fisk) i de undersøkte 
tilfellene. Det er derfor et relativt akseptabelt alternativ å utføre statistisk analyse på enkeltfisknivå.

Normalt anvendes minst fem konsentrasjoner i en geometrisk rekke med en faktor som fortrinnsvis ikke 
overstiger 3,2.

Når det utføres forsøk med replikasjonstanker, bør antallet replikasjonskontrolltanker og dermed antallet fisk 
generelt være det dobbelte av antallet for hver av forsøkskonsentrasjonene, som bør omfatte samme antall 
(13) (14) (15). Hvis det derimot ikke brukes replikasjonstanker, bør antallet fisk i kontrollgruppen være det 
samme som antallet for hver forsøkskonsentrasjon.

Dersom ANOVA skal baseres på tanker snarere enn enkeltfisk (som ville innebære enten merking av hver 
enkelt fisk eller bruk av «pseudo»-spesifikke vekstrater (se nr. 2.1.2), er det behov for tilstrekkelig mange 
replikasjonstanker til at standardavviket for «tanker innen konsentrasjonene» kan bestemmes. Det betyr at 
feilfrihetsgraden i variansanalysen bør være minst 5 (11). Dersom bare kontrollgruppene replikeres, er det 
fare for at feilvariabiliteten blir skjev, siden den kan øke med gjennomsnittsverdien av den aktuelle vekstraten. 
Siden det er sannsynlig at vekstraten kan minke med økende konsentrasjon, kan dette føre til at variabiliteten 
overvurderes.

1.8. FRAMGANGSMÅTE

1.8.1. Utvalg og veiing av forsøksfisk

Det er viktig å minimere variasjonen i fiskenes vekt ved forsøkets begynnelse. Passende størrelsesintervaller 
for forskjellige arter som anbefales brukt i dette forsøket, er gitt i tillegg 1. For hele partiet med fisk som 
brukes i forsøket, bør intervallet av enkeltvekter ved forsøkets begynnelse ideelt være innenfor ± 10 % av 
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den aritmetiske gjennomsnittsvekten, og den bør uansett ikke overstige 25 %. Det anbefales at en delprøve av 
fisken veies før forsøket, slik at gjennomsnittsvekten kan beregnes.

Stampopulasjonen bør ikke fôres de siste 24 timene før forsøket. Fisken bør så velges vilkårlig. Ved hjelp 
av et alminnelig bedøvelsesmiddel (f.eks. en løsning av 100 mg/l trikainmetansulfonat (MS 222) nøytralisert 
ved tilsetting av to deler natriumbikarbonat per del MS 222) veies fisken enkeltvis som våtvekt (tørket 
med papir) med nøyaktigheten gitt i tillegg 1. Fisker med vekt innenfor det ønskede området beholdes og 
fordeles tilfeldig mellom forsøkskarene. Den samlede våtvekten til fisken registreres. Bruk av bedøvelse og 
håndtering av fisk (herunder tørking og veiing) kan forårsake stress og skader på fiskeyngelen, særlig for 
arter av liten størrelse. Håndteringen av fiskeyngelen må derfor være ytterst forsiktig, slik at stress og skader 
på forsøksdyrene unngås.

Fisken veies på nytt på forsøkets 28. dag (se nr. 1.8.6). Dersom det anses som nødvendig for å beregnes 
fôrrasjonen, kan imidlertid fisken veies igjen på forsøkets dag 14 (se nr. 1.8.2.3). En annen metode, f.eks. 
fotografisk metode, kan brukes til å bestemme endringer i fiskestørrelse som kan danne grunnlag for 
justeringer i fôrrasjonene.

1.8.2. Eksponeringsvilkår

1.8.2.1. Varighet

Forsøkets varighet er ≥ 28 dager.

1.8.2.2. Belastningsgrad og dyretetthet

Det er viktig at belastningsgraden og dyretettheten er passende for den benyttede forsøksarten (se tillegg 1). 
Dersom dyretettheten er for høy, vil det oppstå stress på grunn av trengsel som vil føre til reduserte vekstrater 
og muligens sykdom. Dersom den er for lav, kan det føre til en territorialatferd som også påvirker vekstraten. 
Uansett bør belastningsgraden være lav nok til at en konsentrasjon av oppløst oksygen på minst 60 % ASV 
kan opprettholdes uten lufting. For regnbueørret har et ringforsøk (3) vist at en belastningsgrad på 16 ørret 
i et volum på 40 liter er akseptabelt. Den anbefalte frekvensen for utskifting av vann under forsøket er 6 l/g 
fisk/dag.

1.8.2.3. Fôring

Fiskene fôres med egnet fôr (tillegg 1) i tilstrekkelig mengde til at en akseptabel vekstrate oppnås. Det må 
vises omhu, slik at mikrobevekst og urenheter i vannet unngås. For regnbueørret vil en fôrtilførsel på 4 % av 
kroppsvekten per dag kunne oppfylle disse vilkårene (3) (16) (17) (18). Den daglige rasjonen kan deles i to 
like porsjoner og gis til fiskene i to omganger per dag, med minst fem timers mellomrom. Dersom fisken veies 
igjen på dag 14, beregnes rasjonen på nytt. Fiskene bør ikke fôres de siste 24 timer før veiing.

Fôrrester og avføring fjernes fra forsøkskarene hver dag idet bunnen rengjøres omhyggelig ved hjelp av 
oppsuging.

1.8.2.4. Lys og temperatur

Periodene med lys og forsøksvannets temperatur skal være tilpasset den valgte art (tillegg 1).

1.8.3. Forsøkskonsentrasjoner

Normalt kreves fem konsentrasjoner av forsøksstoffet, uansett forsøkets utforming (se nr. 1.7.2). 
Forhåndskunnskaper om forsøksstoffets toksisitet (f.eks. fra et akuttforsøk og/eller fra forsøk for å 
finne konsentrasjonsområde) vil være nyttig ved valg av forsøkskonsentrasjoner. Dersom færre enn fem 
konsentrasjoner benyttes, skal det begrunnes. Den høyeste forsøkskonsentrasjonen skal ikke overstige stoffets 
løselighetsgrense i vann.
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Dersom det benyttes en løselighetsfremmer som hjelpemiddel ved framstilling av stamløsning, skal 
sluttkonsentrasjonen ikke overstige 0,1 ml/l, og den bør fortrinnsvis være den samme i alle forsøkskarene (se 
nr. 1.6.3). Bruk av slike materialer bør imidlertid, så langt det er mulig, unngås.

1.8.4. Kontroller

Antallet fortynningsvannkontroller avhenger av forsøkets utforming (se nr. 1.7-1.7.2). Dersom en 
løselighetsfremmer benyttes, skal det dessuten tas med samme antall løselighetsfremmerkontroller som 
fortynningsvannkontroller.

1.8.5. Hyppighet av analyser og målinger

Under forsøket måles konsentrasjonene av forsøksstoffet med regelmessige mellomrom (se nedenfor).

Ved gjennomstrømningsforsøk skal strømningshastighetene for fortynningsmiddelet og stamløsningen av 
giftstoff kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis daglig, og de skal ikke variere med mer enn 10 % under 
hele forsøket. Dersom forsøksstoffets konsentrasjoner forventes å ligge innenfor ± 20 % av de nominelle 
verdiene (dvs. innenfor området 80-120 %; se nr. 1.6.2 og 1.6.3), anbefales det som et minstemål at høyeste 
og laveste forsøkskonsentrasjoner analyseres ved forsøkets begynnelse og deretter hver uke. Ved forsøk 
der forsøksstoffets konsentrasjon ikke forventes å holde seg innenfor ± 20 % av de nominelle verdiene (på 
grunnlag av stabilitetsdata for forsøksstoffet), er det nødvendig å analysere alle forsøkskonsentrasjoner, men 
etter de samme retningslinjene.

Dersom semistatiske forsøk (utskiftingsforsøk) der forsøksstoffets konsentrasjon forventes å ligge innenfor ± 
20 % av de nominelle verdiene, anbefales det som et minstemål at høyeste og laveste forsøkskonsentrasjoner 
analyseres like etter at de er framstilt, og umiddelbart før utskifting ved forsøkets begynnelse og deretter 
hver uke. Ved forsøk der forsøksstoffets konsentrasjon ikke forventes å holde seg innenfor ± 20 % av de 
nominelle verdiene, må alle forsøkskonsentrasjoner analyseres etter samme framgangsmåte som for mer 
stabile forsøksstoffer.

Det anbefales at resultatene baseres på målte konsentrasjoner, Dersom det kan påvises at forsøksstoffets 
konsentrasjon i løsningen i tilstrekkelig grad har holdt seg innenfor ± 20 % av de nominelle verdiene eller den 
målte utgangskonsentrasjonen gjennom forsøket, kan resultatene baseres på nominelle eller målte verdier.

Det kan være nødvendig å filtrere (f.eks. ved hjelp av et filter med en porestørrelse på 0,45 μm) eller 
sentrifugere prøvene. Sentrifugering anbefales, men dersom forsøksmaterialet ikke adsorberer på filteret, kan 
også filtrering aksepteres.

Under forsøket måles oppløst oksygen, pH og temperatur i alle forsøkskar. Samlet hardhetsgrad, alkalinitet 
og (eventuelt) saltinnhold måles i kontrollene og én tank med høyeste konsentrasjon. Som et minstemål måles 
oppløst oksygen og (eventuelt) saltinnhold tre ganger (ved begynnelsen, midten og slutten av forsøket). Ved 
semistatiske forsøk anbefales det at oppløst oksygen måles oftere, fortrinnsvis før og etter hver utskifting 
av vann eller minst ukentlig. pH måles ved begynnelsen og slutten av hver vannutskifting for statiske 
utskiftingsforsøk og minst ukentlig for gjennomstrømningsforsøk. Hardhet og alkalinitet måles én gang per 
forsøk. Temperaturen bør fortrinnsvis overvåkes kontinuerlig i minst ett forsøkskar.

1.8.6. Observasjoner

Vekt: Ved avslutningen av forsøket skal alle overlevende fisker veies som våtvekt (tørket med papir), enten 
gruppevis per forsøkskar eller enkeltvis. Veiing av dyr per forsøkskar foretrekkes framfor enkeltveiing, som 
krever at fisken merkes. Dersom fiskene skal veies enkeltvis med sikte på å bestemme spesifikk vekstrate for 
enkeltfisk, må det velges en merketeknikk som unngår å stresse dyrene (alternativer til frysemerking, f.eks. 
bruk av tynt, farget fiskesnøre, kan være egnet).

Fiskene skal i løpet av forsøket undersøkes daglig for eventuelle ytre abnormiteter (f.eks. blødningen eller 
misfarging), og unormal atferd noteres. Eventuell dødelighet registreres, og død fisk fjernes så raskt som 
mulig. Døde fisk erstattes ikke, idet belastningsgraden og dyretettheten er tilstrekkelig til at man unngår 
virkninger på veksten som følge av endringer i antallet fisk per tank. Fôrmengden må imidlertid justeres.



23.11.2006 Nr. 58/1445EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. DATA OG RAPPORTERING

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

Det anbefales at en statistiker bidrar til utforming og analyse av forsøket, siden forsøksmetoden 
tillater betydelige variasjoner med hensyn til utforming, for eksempel i antallet forsøkskar, antallet 
forsøkskonsentrasjoner, antallet fisk osv. Tatt i betraktning valgmulighetene med hensyn til forsøkets 
utforming, gis ingen konkret veiledning i statistisk metode her.

Vekstrater bør ikke beregnes for forsøkskar der dødeligheten overstiger 10 %. Dødelighetsprosenten skal 
imidlertid oppgis for alle forsøkskonsentrasjoner.

Uansett hvilken metode som benyttes til analyse av data, er det sentrale konseptet den bestemte tilveksten r 
mellom tidspunktet t1 og tidspunktet t2. Denne kan defineres på flere måter avhengig av hvorvidt fiskene er 
merket enkeltvis eller om det skal beregnes et gjennomsnitt for hver tank.

der

r1 = spesifikk vekstrate for enkeltfisk,

r2 = gjennomsnittlig spesifikk vekstrate for tank,

r3 = pseudospesifikk vekstrate,

w1, w2 = en bestemt fisks vekt på hhv. tidspunkt t1 og t2,

loge w1 = logaritmen av vekten til en enkeltfisk ved forsøksperiodens begynnelse,

loge w2 = logaritmen av vekten til en enkeltfisk ved forsøksperiodens slutt,

 = gjennomsnitt av logaritmene av verdien w1 for fisken i tanken ved forsøksperiodens 
  begynnelse,

 = gjennomsnitt av logaritmene av verdien w2 for fisken i tanken ved forsøksperiodens slutt,

t1, t2 = klokkeslett for forsøksperiodens begynnelse og slutt.

r1, r2, r3 kan beregnes for perioden på 0-28 dager, og dersom det er aktuelt (dvs. dersom måling er foretatt på 
dag 14), for tidsrommene fra dag 0-14 og 14-28.

2.1.1. Regresjonsanalyse av resultatene (konsentrasjonsvirkningsmodell)

Denne analysemetoden gir en passende matematisk sammenheng mellom den spesifikke vekstraten og 
konsentrasjonen, og gjør det dermed mulig å beregne «EC», dvs. en hvilken som helst ønsket EC-verdi. Ved 
bruk av denne metoden er beregning av r for enkeltfisk (r1) ikke nødvendig, og analysen kan istedenfor baseres 
på tankgjennomsnittsverdien for r (r2). Denne siste metoden foretrekkes. Den er også mest hensiktsmessig 
dersom små arter benyttes.

Gjennomsnittlig spesifikk vekstrate for tank (r2) bør settes av grafisk mot konsentrasjonen, slik at forholdet 
mellom konsentrasjon og virkning kan undersøkes.
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Til å uttrykke forholdet mellom r2 og konsentrasjonen bør det velges en hensiktsmessig modell, og valget bør 
behørig begrunnes.

Dersom det ikke er like mange overlevende fisk i hver tank, bør prosessen med modelltilpasning, enten denne 
er enkel eller ikke-lineær, vektes for å ta høyde for grupper av ulik størrelse.

Modelltilpasningsmetoden skal gjøre det mulig å beregne f.eks. EC20 og utlede spredningen (standardavvik 
eller konfidensintervall) av denne. Grafen for den tilpassede modellen bør vises i forhold til dataene, slik at 
det tydelig framgår hvor egnet tilpasningsmodellen er (9) (19) (20) (21).

2.1.2. Analyse av resultatene for beregning av LOEC

Dersom forsøket har omfattet replikering av samtlige konsentrasjonsnivåer, kan beregningen av LOEC 
baseres på variansanalyse (ANOVA) av gjennomsnittlig spesifikk vekstrate for hver tank (se nr. 2.1), 
etterfulgt av en egnet metode (f.eks. Dunnetts eller Williams’ forsøk (13) (14) (15) (22)) for sammenligning 
av gjennomsnittlig r for hver enkelt konsentrasjon med gjennomsnittlig r for kontrollgruppene, slik at man kan 
identifisere den laveste konsentrasjonen der denne forskjellen er signifikant på et sannsynlighetsnivå på 0,05. 
Dersom de nødvendige forutsetninger for parametriske metoder ikke er oppfylt —unormal fordeling (f.eks. 
Shapiro-Wilks forsøk) eller heterogen varians (Bartletts forsøk) — bør det vurderes å transformere dataene 
for å homogenisere variansene før ANOVA utføres, eller å utføre en veid ANOVA.

Dersom forsøket ikke har omfattet replikering av tanker ved hver enkelt konsentrasjon, vil en ANOVA som 
baseres på tanker, være ikke-utslagsgivende eller umulig. I et slikt tilfelle er det akseptabelt å basere ANOVA 
på den «pseudo»-spesifikke vekstraten r3 for enkeltfisk.

Gjennomsnittlig r3 for hver enkelt forsøkskonsentrasjon kan så sammenlignes med gjennomsnittlig r3 for 
kontrollgruppene. Deretter kan LOEC identifiseres som før. Man må være klar over at denne metoden verken 
tar hensyn til eller beskytter mot variabilitet mellom tankene utover det som kan tilskrives variabilitet mellom 
enkeltfisk. Erfaring har imidlertid vist (9) at variabiliteten mellom tankene har vært svært liten sammenlignet 
med variabiliteten innen hver enkelt tank (dvs. mellom fisk). Dersom analysen ikke omfatter enkeltfisk, skal 
metoden for identifisering av ekstremverdier angis samt en begrunnelse for bruken av den.

2.2. TOLKING AV RESULTATENE

Resultatene må tolkes med varsomhet dersom de målte konsentrasjonene av giftstoffer i forsøksløsningene 
ligger nær analysemetodens påvisningsgrense, eller ved semistatiske forsøk dersom konsentrasjonen av 
forsøksstoffet avtar i tidsrommet mellom nylig framstilt løsning og utskifting.

2.3. FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

2.3.1. Forsøksstoff

⎯ fysisk tilstand og relevante fysisk-kjemiske egenskaper,

⎯ kjemiske identifikasjonsdata, herunder renhet og eventuelt analysemetode for kvantitativ bestemmelse av 
forsøksstoffet.

2.3.2. Fiskeart(er)

⎯ vitenskapelig navn,

⎯ eventuelt stamme, størrelse, leverandør, forutgående behandling osv.

2.3.3. Forsøksvilkår

⎯ benyttet forsøksmetode (f.eks. semistatisk/utskifting, gjennomstrømning, belastning, fisketetthet osv.),

⎯ forsøkets utforming (f.eks. antall forsøkskar, forsøkskonsentrasjoner og replikasjoner, antall fisk per 
beholder),
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⎯ metode for framstilling av stamløsninger samt utskiftingshyppighet (eventuell anvendt løselighetsfremmer 
og dens konsentrasjon skal angis),

⎯ nominelle forsøkskonsentrasjoner, gjennomsnitt av de målte verdiene og standardavvikene i 
forsøksbeholderne, hvordan de er oppnådd, og dokumentasjon for at målingene viser til forsøksstoffets 
konsentrasjon i faktisk løsning,

⎯ fortynningsvannets egenskaper: pH, hardhetsgrad, alkalinitet, temperatur, konsentrasjon av oppløst 
oksygen, restinnhold av klor (om målt), samlet mengde organisk karbon, oppslemmet tørrstoff, 
forsøksmediets saltinnhold (om målt) og eventuelle andre målinger,

⎯ vannkvaliteten i forsøksbeholderne: pH, hardhetsgrad, temperatur og konsentrasjon av oppløst oksygen,

⎯ detaljerte opplysninger om fôring (f.eks. fôrtype(r), kilde, mengde og fôringshyppighet).

2.3.4. Resultater

⎯ dokumentasjon for at kontrollgruppene oppfyller gyldighetskriteriet for overlevelse, samt data for 
dødelighet ved de enkelte forsøkskonsentrasjoner,

⎯ benyttede statistiske analyseteknikker, statistikker basert på replikasjoner eller fisk, behandling av data 
og begrunnelse for benyttede teknikker,

⎯ tabelldata for fiskenes individuelle og gjennomsnittlige vekt på dag 0, 14 (dersom målt), og 28, verdier 
for tankgjennomsnittlig og pseudospesifikk vekstrate (det som er aktuelt) i tidsrommet fra dag 0- 28 eller 
eventuelt 0-14 og 14-28,

⎯ resultater av den statistiske analysen (dvs. regresjonsanalyse eller ANOVA), fortrinnsvis i tabellform og 
grafisk form, og LOEC (p = 0,05) og NOEC eller ECx, eventuelt med standardavvik, alt etter hva som er 
relevant,

⎯ forekomst av eventuelle uvanlige reaksjoner hos fisken samt eventuelle synlige virkninger av 
forsøksstoffet.
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TILLEGG 2

NOEN KJEMISKE EGENSKAPER FOR AKSEPTABELT FORTYNNINGSVANN

Stoff Konsentrasjoner

Partikler < 20 mg/l

Totalt organisk karbon < 2 mg/l

Ikke-ionisert ammoniakk < 1 µg/l

Restklor < 10 µg/l

Samlede fosforholdige organiske plantevernmidler < 50 ng/l

Samlede klorholdige organiske plantevernmidler samt polyklorerte bifenyler < 50 ng/l

Totalt organisk klor < 25 ng/l
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TILLEGG 3

LOGARITMISKE REKKER AV KONSENTRASJONER SOM EGNER SEG TIL  
TOKSISITETSFORSØK (9)

Spalte (antall konsentrasjoner mellom 100 og 10, eller mellom 10 og 1 (1)

1 2 3 4 5 6 7

100 100 100 100 100 100 100

32 46 56 63 68 72 75

10 22 32 40 46 52 56

3,2 10 18 25 32 37 42

1,0 4,6 10 16 22 27 32

2,2 5,6 10 15 19 24

1,0 3,2 6,3 10 14 18

1,8 4,0 6,8 10 13

1,0 2,5 4,6 7,2 10

1,6 3,2 5,2 7,5

1,0 2,2 3,7 5,6

1,5 2,7 4,2

1,0 1,9 3,2

1,4 2,4

1,0 1,8

1,3

1,0

(1) En rekke av fem (eller flere) etterfølgende konsentrasjoner kan velges fra en spalte. Midtpunktene mellom konsentrasjonene i spalte 
(x) finnes i spalte (2x + 1). De angitte verdiene kan representere konsentrasjoner uttrykt i volumprosent eller vektprosent (mg/l eller 
µg/l). Verdiene kan multipliseres med en hvilken som helst potens av 10 etter behov. Spalte 1 kan eventuelt brukes dersom det har 
vært betydelig tvil om toksisitetsnivået.
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C.15. FISK, KORTVARIG TOKSISISETSFORSØK PÅ FISKEEMBRYOER OG PLOMMESEKKYNGEL

1. METODE

 Denne kortvarige veksttoksisitetsmetoden tilsvarer OECDs retningslinje nr. 212 (1998).

1.1. INNLEDNING

Dette kortvarige forsøket utført på fiskeembryoer og plommesekkyngel er et kortvarig forsøk der 
utviklingsstadiene fra nybefruktet egg til plommesekkyngel utsettes for giftstoffer. Det fôres ikke i dette 
embryo- og plommesekkforsøket, og forsøket avsluttes dermed mens yngelen fortsatt får næring fra 
plommesekken.

Forsøket har til formål å definere dødelige, og til en viss grad, subletale virkninger av kjemikalier på spesielle 
stadier og arter. Forsøket kan frambringe nyttig informasjon, siden det kan a) danne bro mellom dødelige 
og subletale forsøk, b) brukes som faktorforsøk for et forsøk på alle tidlige livsstadier eller for et forsøk for 
kronisk toksisitet, c) brukes til å prøve arter der dyrkningsteknikker ikke er tilstrekkelig utviklet til å dekke 
overgangsperioden mellom endogen og eksogen fôring.

Man bør være klar over at bare forsøk som omfatter alle stadier i fiskens livssyklus, kan antas å gi en presis 
vurdering av kjemikaliers kroniske toksisitet for fisk, og at enhver begrensning i eksponeringen i enkelte 
livsstadier kan redusere følsomheten og føre til undervurdering av kronisk toksisitet. Man må derfor forvente 
at forsøket med embryo og plommesekkyngel vil framvise mindre følsomhet enn et forsøk med alle tidlige 
livsstadier, særlig med hensyn til svært lipofile kjemikalier (log Pow > 4) og kjemikalier med særlig typisk 
toksisk virkning. Mindre forskjeller i følsomhet mellom to forsøk må imidlertid forventes for kjemikalier med 
ikke-spesifikk, narkotisk virkemåte(1).

Før offentliggjøringen av dette forsøket har man ved de fleste forsøk på stadiene embryo og plommesekkyngel 
benyttet ferskvannsfisken Danio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae — zebrafisk). Det er derfor 
gitt en detaljert veiledning i utførelsen av forsøket med denne arten i tillegg 1. Dette utelukker ikke bruk av 
andre arter som det foreligger erfaring med (tabell 1A og 1B).

1.2. DEFINISJONER

Laveste konsentrasjon med observert virkning (LOEC) er laveste konsentrasjon av et forsøksstoff der det 
observeres en betydelig virkning (p < 0,05) sammenlignet med kontrollgruppen. Alle forsøkskonsentrasjoner 
over LOEC må imidlertid ha en skadevirkning som er lik eller større enn den som er observert ved LOEC.

Konsentrasjon uten observert virkning (NOEC) er forsøkskonsentrasjonen umiddelbart under LOEC.

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Fiskeembryoer og plommesekkyngel eksponeres for en rekke konsentrasjoner av forsøksstoffet oppløst i vann. 
Protokollen tillater valg mellom semistatiske forsøk og gjennomstrømning. Valget avhenger av forsøksstoffets 
art. Forsøket begynner ved at befruktede egg anbringes i forsøkskamre, og avsluttes rett før plommesekken 
til en av larvene i forsøkskamrene er fullstendig absorbert, eller før det inntreffer dødsfall i forsøkskamrene 
på grunn av sult. Dødelige og subletale virkninger vurderes og sammenlignes med kontrollverdiene for å 
fastslå laveste konsentrasjon med observert virkning. Alternativt kan dataene analyseres ved hjelp av en 
regresjonsmodell, slik at man kan vurdere hvilken konsentrasjon som vil forårsake en gitt prosentvirkning 
(dvs. LC/ECx, der x er den definerte prosentvirkningen).

1.4. OPPLYSNINGER OM FORSØKSSTOFFET

Det bør foreligge resultater av et forsøk for akutt toksisitet (se forsøksmetode C.1), fortrinnsvis utført med 
arten som er valgt for dette forsøket. Disse resultatene kan være nyttige med henblikk på valg av passende 
område av forsøkskonsentrasjoner i forsøket utført i tidlige livsstadier. Forsøksstoffets vannløselighet 
(herunder løseligheten i forsøksvannet) og damptrykk skal være kjent. Det bør foreligge en pålitelig 
analysemetode for kvantitativ bestemmelse av stoffet i forsøksløsningene med kjent og rapportert nøyaktighet 
og påvisningsgrense.
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Blant opplysninger om stoffet som det er nyttig å kjenne med henblikk på å bestemme forsøksvilkår, er 
strukturformel, renhet, lysstabilitet, stabilitet ved forsøksvilkårene, pKa, Pow og resultater av et forsøk for 
biologisk nedbrytbarhet (se forsøksmetode C.4).

1.5. FORSØKETS GYLDIGHET

For at forsøket skal være gyldig må følgende vilkår oppfylles:

⎯ den generelle overlevelsen for befruktede egg i kontrollgruppene, og om relevant, i løsemiddelkarene, 
skal være lik eller høyere enn grensene fastsatt i tillegg 2 og 3,

⎯ konsentrasjonen av oppløst oksygen skal være mellom 60 og 100 % av verdien for luftmetning (ASV) i 
hele forsøksperioden,

⎯ vanntemperaturen skal ikke avvike med mer enn ± 1,5 °C mellom forsøkskamrene eller fra dag til 
dag på noe tidspunkt i løpet av forsøket, og den bør holdes innenfor temperaturintervallene angitt for 
forsøksarten (tillegg 2 og 3).

1.6. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.6.1. Forsøkskamre

Enhver type glass eller annet kjemisk inert materiale kan benyttes. Forsøkskarenes dimensjoner skal være 
tilstrekkelig store til at kravene til belastningsgrad (se nr. 1.7.1.2) oppfylles. Det anbefales å plassere 
forsøkskarene tilfeldig i den delen av laboratoriet der forsøket avvikles. Det er ønskelig at forsøkskarene 
plasseres etter en plan med tilfeldig fordeling i grupper der samme behandling finner sted i hver gruppe, 
framfor et system med fullstendig tilfeldig gruppering, dersom det er systematiske virkninger i laboratoriet 
som kan kontrolleres ved den tilfeldige fordelingen i grupper. I den påfølgende dataanalysen bør det tas 
hensyn til en eventuell gruppering. Forsøkskarene bør beskyttes mot unødvendige forstyrrelser.

1.6.2. Valg av fiskeart

 Anbefalte arter er gitt i tabell 1A. Dette utelukker ikke bruk av andre arter (eksempler er gitt i tabell 1B), men 
det er mulig at framgangsmåten må tilpasses for at man skal oppnå passende forsøksvilkår. Bruk av andre 
arter og annen framgangsmåte skal begrunnes.

1.6.3. Oppbevaring av stamfisk

 Detaljerte opplysninger om tilfredsstillende oppbevaring av stamfisk finnes i OECDs retningslinje nr. 210(1) 
og i henvisningene (2) (3) (4) (5) (6).

1.6.4 Håndtering av embryoer og larver

Embryoer og larver kan eksponeres for forsøksstoffet mens de befinner seg i mindre kar med nettvegger eller 
i rør med nett i endene som er anbrakt innenfor hovedkaret slik at forsøksløsningen kan strømme gjennom 
karet. Ikke-turbulent gjennomstrømning gjennom disse mindre karene kan oppnås ved at karene får henge ned 
fra en arm som beveger karene opp og ned, men alltid holder organismene nedsenket: man kan også benytte 
et system med gjennomskylling ved hjelp av overtrykk. Befruktede egg av laksefisk kan anbringes på stativer 
eller nett med tilstrekkelig store masker til at larvene faller gjennom etter utklekking. Pasteurpipetter kan 
brukes til å flytte embryoer og larver i de semistatiske forsøkene i forbindelse med den fullstendige daglige 
utskiftingen av forsøksløsningen (se nr. 1.6.6).

Dersom det er benyttet beholdere, rister eller nett til å holde egg inne i forsøkskaret, skal disse fjernes når 
eggene er klekket(1), men man beholder det nettet som er nødvendig for å hindre fiskene i å forsvinne. Dersom 
det er behov for å overføre larvene, må de ikke utsettes for luft, og det bør ikke brukes nett til å fjerne fisk 
fra eggbeholdere (en slik advarsel er muligens ikke nødvendig for mindre følsomme arter, f.eks. karpe). 
Tidspunktet for denne overføringen varierer fra art til art, og overføring er ikke alltid nødvendig. Ved bruk 
av semistatisk teknikk kan begerglass eller lave beholdere benyttes, om nødvendig utstyrt med et nett som er 
noe hevet over bunnen av begeret. Dersom beholderne er store nok til å oppfylle kravene til belastningsgrad 
(se nr. 1.7.1.2), er det ikke nødvendig å flytte embryoer eller larver.

(1) OECD, Paris, 1992. Test Guideline 210, «Fish, Early-life Stage Toxicity Test».
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1.6.5. Vann

Ethvert vann som samsvarer med de kjemiske egenskapene til akseptabelt fortynningsvann som angitt i 
tillegg 4, og der forsøksarten framviser kontrolloverlevelse som er minst like god som den som er beskrevet 
i tillegg 2 og 3, er egnet som forsøksvann. Det skal være av jevn kvalitet i hele forsøksperioden. pH-
verdien skal ikke variere med mer enn ± 0,5. Hardhet over 140 mg/l (som CaCO3) anbefales. For å sikre 
at fortynningsvannet ikke får urimelig innvirkning på forsøksresultatet (for eksempel ved at det danner 
komplekser med forsøksstoffet) eller virker uheldig på prestasjonene som man forventer av stamfisk, skal det 
regelmessig tas prøver til analyse. Målinger av tungmetaller (f.eks. Cu, Pb, Zn, Hg, Cd og Ni), viktige anioner 
og kationer (f.eks. Ca, Mg, Na, K, Cl og SO4), plantevernmidler (f.eks. totalt innhold av organisk fosfor og 
organisk klor i plantevernmidler), totalt organisk karbon og suspenderte faste stoffer bør utføres, f.eks. hver 
tredje måned, dersom det er kjent at fortynningsvannet holder relativt stabil kvalitet. Dersom vannkvaliteten 
er påvist å være konstant over minst ett år, kan bestemmelsene utføres mindre hyppig, og intervallene kan 
utvides (f.eks. hver sjette måned).

1.6.6. Forsøksløsninger

Forsøksløsninger med de valgte konsentrasjoner framstilles ved fortynning av en stamløsning.

Stamløsningen bør fortrinnsvis framstilles ved at forsøksstoffet ganske enkelt blandes eller ristes mekanisk 
med fortynningsvannet (f.eks. ved omrøring eller ultralydbehandling). Metningssøyler (løselighetssøyler) kan 
brukes for å oppnå en stamløsning med passende konsentrasjon. Bruk av løsemidler eller dispergeringsmidler 
(løselighetsfremmere) bør i størst mulig grad unngås; det kan imidlertid være nødvendig med slike stoffer 
i enkelte tilfeller for å oppnå en stamløsning med passende konsentrasjon. Eksempler på egnede løsemidler 
er aceton, etanol, metanol, dimetylformamid og trietylenglykol. Eksempler på egnede dispergeringsmidler 
er Cremophor RH40, Tween 80, metylcellulose 0,01 % og HCO-40. Ved bruk av biologisk lett nedbrytbare 
stoffer (f.eks. aceton) og/eller svært flyktige bestanddeler bør det utvises forsiktighet, idet disse kan gi 
problemer med bakterieoppbygging ved gjennomstrømningsforsøk. Dersom en løselighetsfremmer benyttes, 
må den ikke ha noen vesentlig virkning på fiskeveksten eller synlige skadevirkninger på fiskeyngelen som 
kan avsløres ved hjelp av kontroll med bare løsemiddel. Bruk av slike stoffer bør imidlertid unngås i den 
grad det er mulig.

For semistatiske forsøk kan det benyttes to forskjellige framgangsmåter ved utskifting av forsøksstoffet, enten 
i) framstilles nye forsøksløsninger i rene forsøksbeholdere, og overlevende egg og larver flyttes forsiktig 
inn i små volumer av den gamle løsningen til den nye forsøksbeholderen, idet man unngår å utsette dem 
for luft, eller ii) forsøksorganismene holdes i forsøksbeholderne mens minst 3/4 av forsøksvannet byttes ut. 
Hvor ofte dette skal gjøres, avhenger av forsøksstoffets stabilitet, men daglig utskifting anbefales. Dersom 
det på bakgrunn av innledende stabilitetsforsøk (se nr. 1.4) har vist seg at forsøksstoffets konsentrasjon ikke 
er stabil (dvs. ikke i området 80-120 % av nominell verdi eller under 80 % av målt utgangskonsentrasjon) i 
utskiftingsperioden, bør et gjennomstrømningsforsøk vurderes.

For gjennomstrømningsforsøk kreves et system som kontinuerlig doserer og fortynner en stamløsning av 
forsøksstoffet (f.eks. målepumpe, proporsjonsfortynner, metningssystem), slik at det avgis forskjellige 
konsentrasjoner til forsøkskamrene. Stamløsningenes og fortynningsvannets strømningshastigheter 
kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis daglig, under forsøket, og skal ikke variere med mer enn 10 % i løpet 
av forsøket. En strømningshastighet som tilsvarer volumet av minst fem målekamre per volum per 24 timer, 
er funnet å være passende (2).

1.7. FRAMGANGSMÅTE

Nyttige opplysninger om gjennomføringen av toksisitetsforsøkene med fiskeembryoer og plommesekkyngel 
finnes i litteraturlisten (7) (8) (9).

1.7.1. Eksponeringsvilkår

1.7.1.1. Varighet

Forsøket skal helst begynne mindre enn 30 minutter etter befruktningen av eggene. Embryoene senkes ned i 
forsøksløsningen før eller snarest mulig etter at blastocysten har delt seg, og i hvert fall før begynnelsen av 
gastrulastadiet. Med egg fra kommersielle leverandører kan man ikke alltid begynne forsøket umiddelbart 
etter befruktningen. Siden larvene ikke fôres i eksponeringsperioden, avsluttes forsøket rett før plommesekken 
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til en av larvene i forsøkskamrene er fullstendig absorbert, eller før det inntreffer dødsfall i forsøkskamrene 
på grunn av sult. Varigheten vil avhenge av arten som benyttes. Det er gitt noen anbefalinger med hensyn til 
varighet i tillegg 2 og 3.

1.7.1.2. Belastning

Antallet befruktede egg ved forsøkets begynnelse skal være tilstrekkelig til å oppfylle statistikkravene. 
Eggene fordeles vilkårlig mellom forskjellige behandlinger, og minst 30 befruktede egg, fordelt jevnt 
(eller så jevnt som mulig, siden det kan være vanskelig å oppnå like mengder ved bruk av enkelte arter), 
benyttes per konsentrasjon. Belastningsgraden (biomasse per volum av forsøksløsningen) bør være så 
lav at en konsentrasjon av oppløst oksygen på minst 60 % ASV kan opprettholdes uten utlufting. Til 
gjennomstrømningsforsøk anbefales en belastningsgrad på høyst 0,5 g/l per døgn og høyst 5 g/l løsning på 
ethvert tidspunkt (2).

1.7.1.3. Lys og temperatur

Periodene med lys og forsøksvannets temperatur skal være tilpasset den valgte art (tillegg 2 og 3). Med 
henblikk på temperaturovervåking kan det være nødvendig med enda et forsøkskar.

1.7.2. Forsøkskonsentrasjoner

Normalt kreves fem konsentrasjoner av forsøksstoffet med en avstandsfaktor som ikke overstiger 3,2. Kurven 
for LC50 fra forsøket for akutt toksisitet bør tas i betraktning ved valg av område for forsøkskonsentrasjonene. 
Bruk av færre enn fem konsentrasjoner, for eksempel i grenseforsøk, og snevrere konsentrasjonsintervaller 
kan være berettiget under visse omstendigheter. Begrunnelse skal gis dersom færre enn fem konsentrasjoner 
benyttes. Det er ikke nødvendig å prøve høyere konsentrasjoner enn tilsvarende 96 timers LC50 eller 100 mg/l, 
avhengig av hva som er lavest av disse. Stoffer prøves ikke over løselighetsgrensen i vann.

Dersom det benyttes en løselighetsfremmer som hjelpemiddel ved framstilling av stamløsning (se nr. 
1.6.6), skal sluttkonsentrasjonen ikke overstige 0,1 ml/l, og den bør fortrinnsvis være den samme i alle 
forsøkskarene.

1.7.3. Kontroller

Sammen med forsøksrekken utføres en kontroll av fortynningsvannet (replikert ved behov), og om relevant, 
en kontroll med løsemiddelet (replikert ved behov).

1.7.4. Hyppighet av analyser og målinger

Under forsøket måles konsentrasjonene av forsøksstoffet med regelmessige mellomrom (se nedenfor).

For semistatiske forsøk (utskiftingsforsøk) der forsøksstoffets konsentrasjon forventes å ligge innenfor ± 
20 % av de nominelle verdiene (dvs. innenfor området 80-120 %; se nr. 1.4 og 1.6.6), anbefales det som et 
minstemål at høyeste og laveste forsøkskonsentrasjoner analyseres like etter at de er framstilt, og umiddelbart 
før utskifting minst tre ganger jevnt fordelt utover forsøksperioden (det vil si at analysene utføres på en prøve 
fra samme løsning, når den er nyframstilt og ved utskifting).

For forsøk der konsentrasjonen av forsøksstoffet ikke forventes å ligge innenfor ± 20 % av de nominelle 
verdiene (basert på stoffets stabilitetsdata), er det nødvendig å analysere alle forsøkskonsentrasjonene når 
de er nyframstilt og ved utskifting, men etter samme system (dvs. minst tre ganger fordelt jevnt over hele 
forsøksperioden). Det er nødvendig med bestemmelse av forsøksstoffets konsentrasjoner før utskifting bare på 
et replikasjonskar ved hver forsøkskonsentrasjon. Bestemmelsene utføres med høyst sju dagers mellomrom. 
Det anbefales at resultatene baseres på målte konsentrasjoner. Dersom det foreligger dokumentasjon på 
at konsentrasjonen av forsøksstoffet i løsningen på tilfredsstillende måte er holdt innenfor ± 20 % av den 
nominelle eller målte utgangskonsentrasjonen under forsøket, kan resultatene baseres på nominelle eller målte 
utgangsverdier.

For gjennomstrømningsforsøk passer det med en lignende prøvetakingsordning som for den beskrevet for 
semistatiske forsøk (men måling av løsninger før utskifting utføres ikke). Dersom forsøket varer lenger enn 
sju dager, kan det være tilrådelig å øke antallet prøvetakinger den første uken (f.eks. tre sett med målinger) 
for å sikre at forsøkskonsentrasjonene er stabile.
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Det kan være nødvendig å sentrifugere eller filtrere (f.eks. ved hjelp av et filter med en porestørrelse på 0,45 
μm) prøvene. Siden verken sentrifugering eller filtrering alltid ser ut til å skille den biotilgjengelige og den 
ikke-biotilgjengelige del av forsøksstoffet, er det imidlertid ikke sikkert at prøvene behøver å gjennomgå 
denne behandlingen.

Under forsøket måles oppløst oksygen, pH og temperatur i alle forsøkskar. Samlet hardhetsgrad, alkalinitet 
og (om relevant) saltinnhold måles i kontrollgruppene og i én tank med høyeste konsentrasjon. Som et 
minstemål måles oppløst oksygen og (om relevant) saltinnhold tre ganger (ved begynnelsen, midten og slutten 
av forsøket). Ved semistatiske forsøk anbefales det at oppløst oksygen måles oftere, fortrinnsvis før og etter 
hver utskifting av vann eller minst ukentlig. pH måles ved begynnelsen og slutten av hver vannutskifting for 
statiske utskiftingsforsøk og minst ukentlig for gjennomstrømningsforsøk. Hardhet og alkalinitet måles én 
gang per forsøk. Temperaturen bør fortrinnsvis overvåkes kontinuerlig i minst ett forsøkskar.

1.7.5. Observasjoner

1.7.5.1. Embryoets utviklingsstadium

Fosterstadiet (dvs. gastrulastadiet) bør fastslås så sikkert som mulig ved begynnelsen av forsøket. Dette kan 
gjøres ved hjelp av en representativ prøve med egg som er oppbevart og gjort gjennomskinnelige på passende 
måte. Litteraturen inneholder beskrivelser og illustrasjoner av fosterstadiene (2) (5) (10) (11).

1.7.5.2. Utklekking og overlevelse

Utklekking og overlevelse observeres minst én gang om dagen og registreres. Det kan være ønskelig med 
hyppigere observasjoner i begynnelsen av forsøket (f.eks. hver 30. minutt de første tre timene), siden 
overlevelsestidene i enkelte tilfeller kan være mer relevante enn antallet dødsfall (f.eks. dersom det er 
akutte toksiske virkninger). Døde embryoer og larver fjernes så snart de er observert, siden de kan gå raskt 
i oppløsning. Det bør utvises stor forsiktighet ved fjerning av døde enkeltindivider, slik at ikke nærliggende 
egg og larver ikke støtes eller blir fysisk skadet, siden disse er svært sarte og følsomme. Kriterier for død 
varierer med livsstadium:

⎯ for egg: særlig i de tidlige stadier ses et markert tap av gjennomskinnelighet og endring i farge, forårsaket 
av koagulering og/eller utfelling av protein, hvilket gir et hvitt, ugjennomsiktig utseende,

⎯ for embryoer: fravær av kroppsbevegelse og/eller fravær av hjerteslag og/eller ugjennomsiktig 
misfarging hos arter hvis embryoer vanligvis er gjennomskinnelige,

⎯ for larver: ubevegelighet og/eller fravær av åndedrettsbevegelse og/eller fravær av hjerteslag og/eller 
hvit, ugjennomsiktig farging av sentralnervesystemet og/eller manglende reaksjon på mekaniske 
stimuli.

1.7.5.3. Abnormt utseende

Antallet larver som utviser abnorm kroppsform og/eller pigmentering, og tidspunktet for absorpsjon av 
plommesekken, registreres med passende mellomrom, avhengig av forsøkets varighet og arten av den 
beskrevne abnormitet. Det bør bemerkes at abnorme embryoer og larver forekommer naturlig og kan opptre 
i størrelsesorden flere prosent i kontrollgruppen(e) hos enkelte arter. Abnorme dyr fjernes fra forsøkskarene 
bare ved dødsfall.

1.7.5.4. Abnorm atferd

Abnorm atferd, f.eks. hyperventilering, ukoordinert svømming og atypisk ubevegelighet registreres med 
passende mellomrom, avhengig av forsøkets varighet. Selv om disse virkningene er vanskelige å kvantifisere, 
kan de, når de oppdages, bidra til tolking av dødelighetsdata, dvs. gi opplysninger om stoffets toksiske 
virkemåte.

1.7.5.5. Lengde

Ved forsøkets avslutning anbefales måling av enkeltindividenes lengder; standardlengden, lengden til 
haledelingspunktet eller totallengden kan brukes. Dersom det forekommer råte (sopp) på halefinnen eller 
erosjon av finnen, benyttes imidlertid standardlengden. Vanligvis vil variasjonskoeffisienten for lengden i de 
forskjellige forsøkskarene i et godt gjennomført forsøk være ≤ 20 %.



23.11.2006 Nr. 58/1457EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1.7.5.6. Vekt

Ved forsøkets avslutning kan hvert enkeltindivid veies; tørrvekt (24 timer ved 60 °C) er å foretrekke framfor 
våtvekt (tørket av). Vanligvis vil variasjonskoeffisienten for vekten i de forskjellige forsøkskarene i et godt 
gjennomført forsøk være ≤ 20 %.

Disse observasjonene vil føre til at alle følgende data blir tilgjengelige for statistisk analyse:

⎯ kumulativ dødelighet,

⎯ antall sunne larver ved forsøkets avslutning,

⎯ start- og sluttidspunkt for klekking (dvs. 90 % klekking i hver replikasjon),

⎯ antall larver som klekkes daglig,

⎯ lengde (og vekt) for overlevende dyr ved forsøkets avslutning,

⎯ antall larver som er deformert eller har abnormt utseende,

⎯ antall larver med abnorm atferd.

2. DATA OG RAPPORTERING

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

Det anbefales at en statistiker bidrar til utforming og analyse av forsøket, siden forsøksmetoden tillater betydelige 
variasjoner med hensyn til utforming, for eksempel i antallet forsøkskar, antallet forsøkskonsentrasjoner, 
utgangsantallet av befruktede egg og målte parametrer. Tatt i betraktning valgmulighetene med hensyn til 
forsøkets utforming gis ingen konkret veiledning i statistisk metode her.

Dersom LOEC/NOEC skal beregnes, er det nødvendig å analysere variasjonen innenfor hvert sett av 
replikasjoner ved hjelp av variansanalyse (ANOVA) eller kontingenstabeller. Dunnetts metode kan være 
nyttig (12) (13). Det finnes også andre nyttige eksempler (14) (15). Størrelsen på den målbare virkningen 
ved bruk av ANOVA eller andre framgangsmåter (dvs. forsøkets styrke) bør beregnes og angis. Det bør 
bemerkes at ikke alle observasjoner oppført i nr. 1.7.5.6 egner seg for statistisk analyse med ANOVA. For 
eksempel kan kumulativ dødelighet og antallet sunne larver ved forsøkets avslutning analyseres ved hjelp av 
probitmetoder.

Dersom LC/ECx skal beregnes, bør én eller flere passende kurver, for eksempel logistikkurven, tilpasses de 
ønskede dataene ved hjelp av en statistikkmetode som f.eks. minste kvadraters metode eller ikke-lineære 
minste kvadraters metode. Kurven(e) parametriseres slik at ønsket LC/ECx med standardavvik kan beregnes 
direkte. Dette vil i stor grad lette beregningen av sannsynlighetsgrenser rundt LC/ECx. Med mindre det er 
gode grunner til å foretrekke andre sannsynlighetsgrenser, bør tosidige 95 % sannsynlighetsgrenser brukes. 
Tilpasningsmetoden bør fortrinnsvis gi mulighet for vurdering av signifikansen for manglende tilpasning. 
Grafiske metoder for tilpasningskurver kan brukes. Regresjonsanalyse er egnet for alle observasjoner oppført 
i nr. 1.7.5.6.

2.2. TOLKING AV RESULTATENE

Resultatene må tolkes med varsomhet dersom de målte konsentrasjonene av giftstoffer i forsøksløsningene 
ligger nær analysemetodens påvisningsgrense. Tolking av resultater for konsentrasjoner over stoffets 
vannløselighet bør også skje med varsomhet.

2.3. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:
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2.3.1. Forsøksstoff

⎯ fysisk tilstand og relevante fysisk-kjemiske egenskaper,

⎯ kjemiske identifikasjonsdata, herunder renhet og eventuelt analysemetode for kvantitativ bestemmelse av 
forsøksstoffet.

2.3.2. Forsøksart

⎯ vitenskapelig navn, stamme, antall foreldrefisk (dvs. antallet hunndyr som er brukt til å framskaffe det 
ønskede antallet egg til forsøket), kilde og metode for innsamling av befruktede egg og deres senere 
behandling.

2.3.3. Forsøksvilkår

⎯ benyttet forsøksmetode (f.eks. semistatisk eller gjennomstrømning, tid fra befruktning til forsøkets 
begynnelse, belastning osv.),

⎯ lysperiode(r),

⎯ forsøkets utforming (f.eks. antall forsøkskamre og replikasjoner, antall embryoer per replikasjon),

⎯ metode for framstilling av stamløsninger samt utskiftingshyppighet (eventuell anvendt løselighetsfremmer 
og dennes konsentrasjon skal angis),

⎯ nominelle forsøkskonsentrasjoner, målte verdier, deres gjennomsnitt og standardavvik i forsøkskarene, 
hvordan de er oppnådd, og dersom forsøksstoffet er løselig i vann ved høyere konsentrasjoner enn dem 
som er brukt i forsøket, dokumentasjon for at målingene viser til forsøksstoffets konsentrasjon i faktisk 
løsning,

⎯ fortynningsvannets egenskaper: pH, hardhetsgrad, temperatur, konsentrasjon av oppløst oksygen, 
restinnhold av klor (om målt), totalt organisk karbon, oppslemmet tørrstoff, forsøksmediets saltinnhold 
(om målt) og eventuelle andre målinger,

⎯ vannkvaliteten i forsøkskarene: pH, hardhetsgrad, temperatur og konsentrasjon av oppløst oksygen,

2.3.4. Resultater

⎯ resultater av eventuelle forundersøkelser med forsøksstoffets stabilitet,

⎯ dokumentasjon for at kontrollgruppene oppfyller det overordnede gyldighetskriteriet for overlevelse for 
forsøksarten (tillegg 2 og 3),

⎯ data for dødelighet/overlevelse på foster- og larvestadiene og samlet dødelighet/overlevelse,

⎯ antall dager til klekkingen og antall klekkinger,

⎯ data for lengde (og vekt),

⎯ forekomst og beskrivelse av eventuelle morfologiske abnormiteter,

⎯ statistisk analyse og behandling av data,

⎯ for forsøk analysert med ANOVA: laveste konsentrasjon med observert virkning (LOEC) ved p = 
0,05 og konsentrasjon uten observert virkning (NOEC) ved hver måling, herunder beskrivelse av 
statistikkmetoder og angivelse av omfanget av observert virkning,

⎯ for forsøk analysert ved regresjonsanalyse: LC/ECx og konfidensintervaller og en graf med 
tilpasningsmetoden benyttet ved beregningen,

⎯ redegjørelse for eventuelle avvik fra denne forsøksmetoden.
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TABELL 1A: Fiskearter som anbefales til forsøket

Ferskvann

Oncorhynchus mykiss
Regnbueørret (9) (16)

Danio rerio
Zebrafisk (7) (17) (18)

Cyprinus caprio
Karpe (8) (19)

Oryzias latipes
Medaka (20) (21)

Pimephales promelas
Ørekyte (8) (22)

TABELL 1B: Eksempler på veldokumenterte arter som også har vært brukt

Ferskvann Saltvann

Carassius auratus
Gullfisk (8)

Menidia peninsulae
Tidewater silverside (23) (24) (25)

Lepomis macrochirus
Blågjellet solabbor(8)

Clupea harengus
Sild (24) (25)

Gadus morhua
Torsk (24) (25)

Cyprinodon variegatus
Sheepshead minnow (23) (24) (25)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/1462 23.11.2006

TILLEGG 1

VEILEDNING TIL UTFØRELSE AV TOKSISITETSFORSØK PÅ EMBRYOER OG 
PLOMMESEKKYNGEL AV ZEBRAFISK (BRACHYDANIO RERIO)

INNLEDNING

Zebrafisken kommer fra opprinnelig fra Coromandelkysten i India, der den lever i elver med sterk strøm. Den er en 
vanlig akvariefisk i karpefamilien, og opplysninger om framgangsmåte for behandling og dyrking av den finnes i 
standard oppslagsbøker om tropisk fisk. Dens biologi og anvendelse i fiskeriforskning er gjennomgått av Laale (1).

Fisken blir sjelden lengre enn 45 cm. Kroppen er sylindrisk med 7-9 mørkeblå, horisontale striper. Disse stripene løper 
ut i hale- og gattfinnene. Ryggen er olivengrønn. Hannene er slankere enn hunnene. Hunnene er mer sølvfargede, og 
buken er oppsvulmet, særlig like før gyting.

Voksne fisk tåler store svingninger i temperatur, pH og hardhetsgrad. For å sikre at man får sunne fisk som legger egg 
av god kvalitet, bør man imidlertid sørge for optimale vilkår.

Under gytingen forfølger hannen hunnen og dytter til henne med snuten; når eggene støtes ut, blir de befruktet. Eggene, 
som er gjennomsiktige og ikke-klebende, faller til bunns, der de kan bli ett av foreldrene. Gytingen påvirkes av lyset. 
Dersom morgenlyset er tilstrekkelig, gyter fisken vanligvis de første timene etter soloppgang.

En hunn kan produsere flere hundre egg med ukers mellomrom.

VILKÅR FOR FORELDREFISK, REPRODUKSJON OG TIDLIGE LIVSSTADIER

Velg et passende antall sunn fisk, og hold dem i passende vann (f.eks. tillegg 4) i minst to uker før den påtenkte 
gytingen. Gruppen av fisk bør få gyte minst én gang før de produserer det partiet med egg som brukes i forsøket. 
Fisketettheten bør i denne perioden ikke overstige 1 gram fisk per liter. Regelmessig utskifting av vann eller bruk av 
rensesystemer muliggjør høyere tetthet. Temperaturen i oppbevaringstankene bør holdes på 23 ± 2 °C. Fisken bør få 
variert fôr, som kan bestå av passende, kommersielt tørrfôr, levende, nyklekkede Arthemia, kironomider, dafnier, hvite 
leddormer (Enchytraeider).

Nedenfor er det gjengitt to framgangsmåter som i praksis har ført til en tilstrekkelig mengde sunne, befruktede egg til 
at et forsøk kan utføres.

i) Åtte hunner og seksten hanner anbringes i et akvarium med 50 liter fortynningsvann, skjermet fra direkte sollys 
og holdt så uforstyrret som mulig i minst 48 timer. En gytegrop anbringes i bunnen av akvariet om ettermiddagen 
dagen før forsøket begynner. Gytegropen består av en ramme (pleksiglass eller annet egnet materiale), 5-7 cm høy 
med et 2-5 mm grovt nett festet på toppen og et 10-30 µm fint nett på bunnen. Et passende antall «gytetrær» som 
består av utvinnet nylontråd, festes til det grove nettet på rammen. Etter at fisken har oppholdt seg i mørke i 12 
timer, slås et svakt lys på, noe som vil sette i gang gytingen. To til fire timer etter gytingen fjernes gytegropen, 
og eggene samles inn. Gytegropen vil hindre fisken i å ete eggene, samtidig som det er lett å samle inn eggene. 
Fiskegruppen bør ha gytt minst én gang før det tas egg fra en gyting til forsøket.

ii) Fem til ti han- og hunfisk holdes atskilt i minst to uker før den planlagte gytingen. Etter 5-10 dager vil hunnenes 
buk være oppsvulmet og deres papillae genitales synlige. Hanfisk har ikke papillae. Gytingen foregår i gytegroper 
utstyrt med en falsk nettbunn (som ovenfor). Tanken fylles med fortynningsvann, slik at vanndybden over nettet 
er 5-10 cm En hunn og to hanner anbringes i tanken dagen før planlagt gyting. Vanntemperaturen økes gradvis 
til én grad høyere enn akklimatiseringstemperaturen. Lyset slås av, og tanken holdes så uforstyrret som mulig. 
Om morgenen slås et svakt lys på, noe som får gytingen i gang. Etter 2-4 timer fjernes fisken, og eggene samles 
sammen. Dersom det er behov for større partier med egg enn det som kan oppnås fra én hunn, kan tilstrekkelig 
mange gytetanker stilles opp parallelt. Ved å registrere formeringsevnen til de enkelte hunnene før forsøket (partiets 
størrelse og kvalitet) kan man velge ut hunnene med størst formeringsevne til forsøket.
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Eggene overføres til forsøkskarene ved hjelp av glassrør (med en innvendig diameter på minst 4 mm) utstyrt med en 
elastisk sugepropp. Mengden av vann som følger med eggene ved flyttingen, skal være minst mulig. Eggene er tyngre 
enn vann, og synker ut av røret. Det bør utvises varsomhet for å hindre at egg (og larver) kommer i kontakt med luft. 
Mikroskopisk undersøkelse av prøve(r) av parti(er) utføres for å sikre at det ikke er uregelmessigheter i de første 
utviklingsstadiene. Det er ikke tillatt å desinfisere eggene.

Dødelighetsraten for egg er høyest de første 24 timer etter befruktningen. En dødelighet på 5-40 % ses ofte i denne 
perioden. Egg degenererer på grunn av mislykket befruktning eller utviklingsfeil. Kvaliteten til eggpartiet avhenger 
av hunfisken, idet noen hunner stadig produserer egg av god kvalitet, mens andre aldri gjør det. Utviklings- og 
gytehastigheten varierer også fra et parti til et annet. Egg med vellykket befruktning og plommesekklarver klarer seg 
godt, normalt over 90 %. Ved 25 ºC vil eggene klekkes 3-5 dager etter befruktningen, og plommesekken vil absorberes 
ca. 13 dager etter befruktningen.

Fosterutviklingen er godt beskrevet av Hisaoka og Battle (2). På grunn av eggenes og de utklekkede larvenes 
gjennomsiktighet kan fiskenes utvikling følges og tilstedeværelsen av misdannelser observeres. Circa fire timer etter 
gytingen kan de ubefruktede eggenes skjelnes fra de befruktede (3). Til denne undersøkelsen anbringes egg og larver i 
små forsøkskar og studeres under mikroskop.

Forsøksvilkårene, som gjelder de tidlige livsstadiene, er angitt i tillegg 2. Optimale verdier for pH og fortynningsvannets 
hardhet er henholdsvis 7,8 og 350 mg CaCO3/l.

BEREGNINGER OG STATISTIKK

Det foreslås en framgangsmåte med to trinn. Først foretas statistisk analyse av dataene for dødelighet, abnorm utvikling 
og gytetid. Deretter vurderes kroppslengden statistisk for konsentrasjoner der ingen skadevirkninger er observert ved 
noen av disse parametrene. Denne framgangsmåten er å anbefale, siden giftstoffet kan tenkes å drepe mindre fisk 
selektivt, forsinke gytingen og forårsake grove misdannelser, og dermed føre til ensidige lengdemålinger. Dessuten vil 
det være omtrent samme antall fisk å måle per behandling, slik at forsøksstatistikkens gyldighet sikres.

BESTEMMELSE AV LC50 OG EC50

Prosentdelen av overlevende egg og larver beregnes og korrigeres for dødelighet i kontrollgruppene etter Abbotts 
formel (4):

der

P = korrigert prosentdel overlevende,

P‘ = overlevelse observert i forsøkskonsentrasjonen,

C = overlevelse i kontrollgruppen.

Om mulig bestemmes LC50 ved en egnet metode ved slutten av forsøket.

Dersom morfologiske abnormiteter tas med i EC50-statistikken, finnes det en veiledning i Stephan (5).

VURDERING AV LOEC OG NOEC

Et av formålene med forsøket med egg og plommesekkyngel er å sammenligne konsentrasjoner over null med 
kontrollgruppens, dvs. å bestemme LOEC. Derfor bør flere framgangsmåter for sammenligning benyttes (6) (7) (8) 
(9) (10).
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TILLEGG 4

NOEN KJEMISKE EGENSKAPER FOR AKSEPTABELT FORTYNNINGSVANN

Stoff Konsentrasjon

Partikler < 20 mg/l

Totalt organisk karbon < 2 mg/l

Ikke-ionisert ammoniakk < 1 µg/l

Restklor < 10 µg/l

Totalt organisk fosfor i plantevernmidler < 50 ng/l

Totalt organisk klor i plantevernmidler + polyklorerte 
bifenyler

< 50 ng/l

Totalt organisk klor < 25 ng/l
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C.16. HONNINGBIER — FORSØK FOR AKUTT TOKSISITET, INNTAK GJENNOM MUNNEN

1. METODE

 Denne forsøksmetoden for akutt toksisitet tilsvarer OECDs retningslinje nr. 213 (1998).

1.1. INNLEDNING

Dette toksisitetsforsøket er en laboratoriemetode for vurdering av plantevernmidlers og andre kjemikaliers 
akutte toksisitet ved inntak gjennom munnen for voksne arbeidsbier.

Ved vurdering og evaluering av et stoffs toksiske egenskaper kan bestemmelse av akutt toksisitet ved inntak 
gjennom munnen hos honningbier være nødvendig, f.eks. når det er sannsynlig at bier blir utsatt for dette 
stoffet. Forsøket for akutt toksisitet gjennom munnen utføres for å bestemme den iboende toksisiteten til 
plantevernmidler og andre kjemikalier overfor bier. Resultatene av dette forsøket brukes til å definere behovet 
for ytterligere evaluering. Metoden kan særlig brukes i trinnvise programmer for evaluering av de farer 
plantevernmidler utgjør for bier, på grunnlag av sekvensiell progresjon fra laboratorieforsøk for toksisitet til 
tilnærmede feltforsøk og rene feltforsøk (1). Plantevernmidler kan prøves som aktive stoffer (a.s.) eller som 
ferdige produkter.

 Det bør benyttes en toksisk standard til å kontrollere bienes følsomhet og framgangsmåtens nøyaktighet.

1.2. DEFINISJONER

Akutt toksisitet gjennom munnen er de skadevirkninger som opptrer i løpet av høyst 96 timer etter inntak 
gjennom munnen av én enkelt dose av forsøksstoffet.

Dose er den mengde av forsøksstoffet som inntas. Dosen uttrykkes som masse (µg) av forsøksstoffet per 
forsøksdyr (µg/bie). Den reelle dosen som hver bie får, kan ikke beregnes, siden biene fôres kollektivt, men 
en gjennomsnittsdose kan anslås (samlet mengde forsøksstoff inntatt/antall forsøksbier i et bur).

LD50 (gjennomsnittlig dødelig dose), gjennom munnen, er en statistisk beregnet enkeltdose av et stoff 
som kan forårsake døden hos 50 % av dyrene ved inntak gjennom munnen. LD50-verdien uttrykkes i µg 
forsøksstoff per bie. For plantevernmidler kan forsøksstoffet være enten et aktivt stoff (a.s.) eller et ferdig 
produkt som inneholder ett eller flere aktive stoffer.

Dødelighet: Et dyr regnes som dødt når det er fullstendig ubevegelig.

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Voksne arbeidshonningbier (Apis mellifera) utsettes for en rekke doser av forsøksstoffet oppløst i 
sukroseløsning. Bienes fôres deretter med samme løsning, men uten forsøksstoffet. Dødeligheten registreres 
daglig i minst 48 timer, og sammenlignes med kontrollverdiene. Dersom dødeligheten øker mellom 
24 timer og 48 timer mens kontrollgruppens dødelighet holder seg på et akseptabelt nivå, dvs. ≤ 10 %, bør 
forsøksperioden forlenges inntil høyst 96 timer. Resultatene analyseres, slik at LD50 kan beregnes ved 24 
timer og 48 timer, og dersom forsøket forlenges, ved 72 timer og 96 timer.

1.4. FORSØKETS GYLDIGHET

For at forsøket skal være gyldig, må følgende vilkår oppfylles:

⎯ gjennomsnittsdødeligheten for det samlede antallet kontroller må ikke overstige 10 % ved forsøkets 
avslutning,

⎯ LD50 for den toksiske standarden må ligge innenfor fastsatt område.

1.5. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.5.1. Innsamling av bier

Unge, voksne arbeidsbier av samme rase anvendes, dvs. bier av samme alder, fôringstilstand osv. Biene hentes 
fra tilstrekkelig fôrede, sunne og mest mulig sykdomsfrie bisamfunn med dronning, og med kjent historie 
og fysiologisk tilstand. De kan samles inn om morgenen eller om kvelden før forsøket og holdes under 
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forsøksvilkårene til neste dag. Bier samlet inn fra rammer uten yngel kan anvendes. Innsamling tidlig på våren 
eller sent på høsten bør unngås, siden biene har endret fysiologi på disse tidspunktene. Dersom forsøk må 
utføres tidlig på våren eller sent på høsten, kan biene anbringes i en inkubator og fôres med «bibrød» (pollen 
samlet fra vokskaken) og sukroseløsning. Bier som er behandlet med kjemiske stoffer, f.eks. antibiotika, 
antivarroa osv., skal ikke brukes i toksisitetsforsøk i de fire første ukene etter behandlingen.

1.5.2. Oppbevarings- og fôringsvilkår

Det benyttes bur som er lette å holde rent og godt ventilert. Ethvert egnet materiale kan brukes, f.eks. rustfritt 
stål, metallnett, plast eller engangstrebur osv. Grupper av 10 bier per bur er å foretrekke. Størrelsen på 
forsøksburene bør tilpasses antallet bier, dvs. slik at det er tilstrekkelig plass.

Biene holdes i mørke i et forsøksrom ved en temperatur på 25 ± 2 ºC. Relativ fuktighet, normalt omkring 
50-70 %, registreres under hele forsøket. Håndtering, herunder behandling og observasjon, kan foregå i 
(dags)lys. Sukroseløsning i vann med en endelig konsentrasjon på 500 g/l (50 % vekt/volum) brukes som 
fôr. Etter at forsøksdosene er gitt, forsynes biene med fôr ad libitum. Fôringssystemet bør gjøre det mulig å 
registrere fôrinntaket for hvert bur (se nr. 1.6.3.1). Et glassrør (ca. 50 mm langt og 10 mm vidt, med den smale 
enden innsnevret til en diameter på ca. 2 mm) kan brukes.

1.5.3. Forberedelse av biene

De innsamlede biene fordeles vilkårlig i forsøksrommet.

Biene sultes i inntil to timer før forsøkets begynnelse. Det anbefales at biene sulter før behandlingen, slik at 
alle bier står likt med hensyn til tarminnhold ved forsøkets begynnelse. Døende bier kasseres og erstattes med 
sunne bier før forsøket begynner.

1.5.4. Framstilling av doser

Dersom forsøksstoffet kan blandes med vann, kan det dispergeres direkte i en 50 % sukroseløsning. For 
tekniske produkter og stoffer med lav vannløselighet kan det benyttes hjelpestoffer som organiske løsemidler, 
emulgatorer eller dispergeringsmidler av lav toksisitet overfor bier (f.eks. aceton, dimetyldormamid, 
dimetylsulfoksid). Hjelpestoffets konsentrasjon avhenger av forsøksstoffets løselighet, og bør være den 
samme i alle konsentrasjoner som undersøkes. En konsentrasjon av bæreren på 1 % er normalt passe, og bør 
ikke overskrides.

Passende kontrolløsninger framstilles, dvs. dersom et løsemiddel eller dispergeringsmiddel brukes til å gjøre 
forsøksstoffet løselig, bør det benyttes to separate kontrollgrupper: en løsning i vann og en sukroseløsning 
med løsemiddel/bærer med samme konsentrasjon som i forsøksløsningene.

1.6. FRAMGANGSMÅTE

1.6.1. Forsøks- og kontrollgrupper

Antallet doser og replikasjoner bør tilsvare statistikkravene for bestemmelse av LD50 med 95 % 
sannsynlighetsgrense. Normalt kreves det i forsøket fem doser i en geometrisk rekke, med en faktor som 
ikke overstiger 2,2, og som omfatter området for LD50. Fortynningsfaktor og antall dosekonsentrasjoner 
må imidlertid bestemmes ut fra toksisitetskurvens helning (dose mot dødelighet) idet det tas hensyn til 
statistikkmetoden som velges for analyse av resultatene. En forundersøkelse for å finne doseområdet kan være 
til hjelp ved valg av passende dosekonsentrasjoner.

Minst tre replikasjonsforsøksgrupper, hver på ti bier, utsettes for hver forsøkskonsentrasjon. Minst tre 
kontrollgrupper, hver på ti bier, deltar parallelt med forsøksrekken. Kontrollgrupper skal også tas med for å 
belyse de løsemidler/bærere som benyttes (se nr. 1.5.4).

1.6.2. Toksisk standard

En toksisk standard skal tas med i forsøksrekken, Minst tre doser velges for å dekke den forventede LD50-
verdien. Minst tre bur, hvert med ti bier, brukes for hver forsøksdose. Den foretrukne toksiske standarden 
er dimetoat, som har en rapportert oral LD50 for 24 timer i området 0,10-0,35 µg a.s./bie (2). Andre toksiske 
standarder kan imidlertid være akseptable dersom det kan framskaffes tilstrekkelige data til å verifisere den 
forventede doseresponsen (f.eks. paration).
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1.6.3. Eksponering

1.6.3.1. Tilførsel av doser

Hver forsøksgruppe av bier tilføres 100-200 µl av 50 % sukroseløsning i vann, med forsøksstoffet i den 
aktuelle konsentrasjonen. Det kreves større volum for produkter med lav løselighet, lav toksisitet eller 
lav konsentrasjon i stoffblandingen, siden det må brukes større mengder i sukroseløsningen. Mengden av 
behandlet fôr som inntas av hver gruppe, overvåkes. Straks fôret er inntatt (vanligvis etter 3-4 timer), fjernes 
fôringssystemet fra buret og erstattes med et nytt med sukroseløsning. Sukroseløsningen tilføres ad libitum. 
Enkelte stoffer kan i høyere doser bli avvist av biene, slik at det inntas lite eller intet fôr. Etter høyst 6 timer 
skal resten av det behandlede fôret fjernes og erstattes med ren sukroseløsning. Mengden av behandlet fôr 
som inntas, beregnes (f.eks. måling av volum/vekt av gjenværende fôr).

1.6.3.2. Varighet

Forsøket varer fortrinnsvis til 48 timer etter at forsøksløsningen er erstattet med ren sukroseløsning. Dersom 
dødeligheten fortsetter å stige med mer enn 10 % etter de første 24 timer, bør forsøkets varighet utvides til 
høyst 96 timer, forutsatt at dødeligheten ikke overstiger 10 %.

1.6.4. Observasjoner

Dødeligheten registreres 4 timer etter forsøkets begynnelse og deretter ved 24 timer og 48 timer (dvs. etter 
gitt dose). Dersom det er nødvendig å forlenge observasjonsperioden, gjøres ytterligere registreringer med 24 
timers mellomrom, i inntil 96 timer, forutsatt at dødeligheten blant kontrolldyrene ikke overstiger 10 %.

Mengden av fôr som inntas av hver gruppe, vurderes. Sammenligning av hvor raskt det behandlede og ikke-
behandlede fôret inntas i løpet av 6 timer, kan gi opplysninger om smakskvaliteten til det behandlede fôret.

Enhver unormal atferd som observeres blant biene, registreres.

1.6.5. Grenseforsøk

I noen tilfeller (f.eks. dersom et forsøksstoff antas å ha lav toksisitet) kan det utføres et grenseforsøk der 
man bruker 100 µg a.s./bie for å vise at LD50 er større enn denne verdien. Samme framgangsmåte benyttes, 
herunder tre replikasjonsforsøksgrupper for hver forsøksdose, relevante kontroller, vurdering av mengden 
behandlet fôr som inntas, og bruk av toksisk standard. Dersom dødelighet forekommer, utføres et fullstendig 
forsøk. Dersom subletale virkninger observeres (se nr. 1.6.4), skal disse registreres.

2. DATA OG RAPPORTERING

2.1. DATA

Dataene oppsummeres i tabellform som for hver behandlingsgruppe, kontrollgruppe og gruppe med toksisk 
standard viser antallet benyttede bier, dødelighet for hvert observasjonstidspunkt og bier med unormal atferd. 
Dødelighetsdataene analyseres med en passende statistikkmetode (f.eks. probitanalyse, veide gjennomsnitt, 
binominal sannsynlighet) (3) (4). Dose/respons-kurver settes av ved hver anbefalte observasjonstid, og 
kurvenes helning samt gjennomsnittlig dødelig dose (LD50) beregnes med 95 % sannsynlighetsgrenser. 
Korrigeringer for kontrollenes dødelighet kan foretas ved hjelp av Abbotts korrigering (4) (5). Dersom det 
behandlede fôret ikke inntas i sin helhet, bestemmes dosen av forsøksstoff som inntas per gruppe. LD50 
uttrykkes i µg forsøksstoff per bie.

2.2. FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

2.2.1. Forsøksstoff

⎯ fysisk tilstand og relevante fysisk-kjemiske egenskaper (f.eks. stabilitet i vann, damptrykk),

⎯ kjemiske identifikasjonsdata, herunder strukturformel, renhet (dvs. for plantevernmidler, identitet og 
konsentrasjon av aktivt/aktive stoff(er)).
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2.2.2. Forsøksart

⎯ vitenskapelig navn, rase, omtrentlig alder (uker), innsamlingsmetode, dato for innsamling,

⎯ opplysninger om de bisamfunn som er benyttet ved innsamling av forsøksbier, herunder helse, voksne 
biers eventuelle sykdommer, eventuell forbehandling osv.

2.2.3. Forsøksvilkår

⎯ temperatur og relativ fuktighet i forsøksrommet,

⎯ oppbevaringsvilkår, herunder burenes type, størrelse og materiale,

⎯ framgangsmåte for framstilling av stamløsning og prøveløsning (eventuelt løsemiddel og dets 
konsentrasjon angis),

⎯ utforming av forsøket, f.eks. antall forsøkskonsentrasjoner og deres størrelse, antall kontroller; for hver 
forsøkskonsentrasjon og kontroll angis antall replikasjoner og antall bier per bur,

⎯ dato for forsøket.

2.2.4. Resultater

⎯ resultater av eventuelle forundersøkelser for å finne konsentrasjonsområder,

⎯ rådata: dødelighet på hvert dosenivå ved hvert observasjonstidspunkt,

⎯ graf med dose/respons-kurven ved forsøkets avslutning,

⎯ LD50-verdier med 95 % sannsynlighetsgrenser for hvert anbefalte observasjonstidspunkt, for forsøksstoffet 
og den toksiske standarden,

⎯ statistisk metode for fastsettelse av LD50,

⎯ dødelighet blant kontrolldyrene,

⎯ andre biologiske virkninger som er observert eller målt, f.eks. unormal atferd blant biene (herunder 
avvisning av forsøksdosen), inntakshastighet for fôr i behandlede og ubehandlede grupper,

⎯ eventuelle avvik fra framgangsmåten beskrevet her samt eventuelle andre relevante opplysninger.
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C.17. HONNINGBIER — FORSØK FOR AKUTT KONTAKTTOKSISITET

1. METODE

Denne forsøksmetoden for akutt kontakttoksisitet tilsvarer OECDs retningslinje nr. 214 (1998).

1.1. INNLEDNING

Dette toksisitetsforsøket er en laboratoriemetode for vurdering av plantevernmidlers og andre kjemikaliers 
akutte kontakttoksisitet på voksne arbeidsbier.

Ved vurdering og evaluering av et stoffs toksiske egenskaper kan bestemmelse av akutt kontakttoksisitet hos 
honningbier være nødvendig, f.eks. når det er sannsynlig at bier blir utsatt for dette stoffet. Forsøket for akutt 
kontakttoksisitet utføres for å bestemme den iboende toksisiteten til plantevernmidler og andre kjemikalier 
overfor bier. Resultatene av dette forsøket brukes til å definere behovet for ytterligere evaluering. Metoden 
kan særlig brukes i trinnvise programmer for evaluering av de farer plantevernmidler utgjør for bier, på 
grunnlag av sekvensiell progresjon fra laboratorieforsøk for toksisitet til tilnærmede feltforsøk og rene 
feltforsøk (1). Plantevernmidler kan prøves som aktive stoffer (a.s.) eller som ferdige produkter.

 Det bør benyttes en toksisk standard til å kontrollere bienes følsomhet og framgangsmåtens nøyaktighet.

1.2. DEFINISJONER

Akutt kontakttoksisitet er de skadevirkninger som opptrer i løpet av høyst 96 timer etter lokal anbringelse 
av én enkelt dose av forsøksstoffet.

Dose er den mengde av forsøksstoffet som anbringes. Dosen uttrykkes som masse (µg) av forsøksstoffet per 
forsøksdyr (µg/bie).

LD50 (gjennomsnittlig dødelig dose) kontakt, er en statistisk beregnet enkeltdose av et stoff som kan 
forårsake døden hos 50 % av dyrene når den tilføres ved kontakt. LD50-verdien uttrykkes i µg forsøksstoff 
per bie. For plantevernmidler kan forsøksstoffet være enten et aktivt stoff (a.s.) eller et ferdig produkt som 
inneholder ett eller flere aktive stoffer.

Dødelighet: Et dyr regnes som dødt når det er fullstendig ubevegelig.

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Voksne arbeidshonningbier (Apis mellifera) utsettes for en rekke doser av forsøksstoffet oppløst i en passende 
bærerløsning, ved direkte anbringelse på toraks (små dråper). Forsøket varer i 48 timer. Dersom dødeligheten 
øker mellom 24 timer og 48 timer mens kontrollgruppens dødelighet holder seg på et akseptabelt nivå, dvs. 
≤ 10 %, bør forsøksperioden forlenges til høyst 96 timer. Dødeligheten registreres daglig og sammenlignes 
med kontrollverdiene. Resultatene analyseres, slik at LD50 kan beregnes ved 24 timer og 48 timer, og dersom 
forsøket forlenges, ved 72 timer og 96 timer.

1.4. FORSØKETS GYLDIGHET

For at forsøket skal være gyldig, må følgende vilkår oppfylles:

⎯ gjennomsnittsdødeligheten for det samlede antallet kontroller må ikke overstige 10 % ved forsøkets 
avslutning,

⎯ LD50 for den toksiske standarden må ligge innenfor det fastsatte område.

1.5. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.5.1. Innsamling av bier

Unge, voksne arbeidsbier av samme rase anvendes, dvs. bier av samme alder, fôringstilstand osv. Biene hentes 
fra tilstrekkelig fôrede, sunne og mest mulig sykdomsfrie bisamfunn med dronning, og med kjent historie 
og fysiologisk tilstand. De kan samles inn om morgenen eller om kvelden før forsøket og holdes under 
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forsøksvilkårene til neste dag. Bier samlet inn fra rammer uten yngel kan anvendes. Innsamling tidlig på våren 
eller sent på høsten bør unngås, siden biene har endret fysiologi på disse tidspunktene. Dersom forsøk må 
utføres tidlig på våren eller sent på høsten, kan biene anbringes i en inkubator og fôres med «bibrød» (pollen 
samlet fra vokskaken) og sukroseløsning. Bier som er behandlet med kjemiske stoffer, f.eks. antibiotika, 
antivarroa osv., skal ikke brukes i toksisitetsforsøk i de fire første ukene etter behandlingen.

1.5.2. Oppbevarings- og fôringsvilkår

Det anvendes bur som er lette å holde rent og godt ventilert. Ethvert egnet materiale kan brukes, f.eks. 
rustfritt stål, metallnett, plast eller engangstrebur osv. Grupper av 10 bier per bur er å foretrekke. Størrelsen 
på forsøksburene bør tilpasses antallet bier, dvs. slik at det er tilstrekkelig plass.

Biene holdes i mørke i et forsøksrom ved en temperatur på 25 ± 2 ºC. Relativ fuktighet, normalt omkring 
50-70 %, registreres under hele forsøket. Håndtering, herunder behandling og observasjon, kan foregå i 
(dags)lys. Sukroseløsning i vann med en endelig konsentrasjon på 500 g/l (50 % vekt/volum) brukes som fôr 
og gis ad libitum. Fôringssystemet bør gjøre det mulig å registrere fôrinntaket for hvert bur (se nr. 1.6.3.1). 
Et glassrør (ca. 50 mm langt og 10 mm vidt, med den smale enden innsnevret til en diameter på ca. 2 mm) 
kan brukes.

1.5.3. Forberedelse av biene

De innsamlede biene kan bedøves med karbondioksid eller nitrogen for anbringelse av forsøksstoffet. 
Mengden av bedøvelsesmiddel og eksponeringstid bør være minst mulig. Døende bier kasseres og erstattes 
med sunne bier før forsøket begynner.

1.5.4. Framstilling av doser

Forsøksstoffet skal anbringes som løsning i en bærer, dvs. et organisk løsemiddel eller en vandig løsning 
med et fuktemiddel. Som organisk løsemiddel foretrekkes aceton, men andre organiske løsemidler med lav 
toksisitet for bier kan brukes (f.eks. dimetylformamid, dimetylsulfoksid). Vannløselige stoffblandinger og 
høypolare organiske stoffer som ikke er løselige i bærerløsninger, kan være lettere å anbringe dersom de 
framstilles i en svak løsning av kommersielle fuktemidler (f.eks. Agral, Cittowet, Lubrol, Triton, Tween).

Passende kontrolløsninger framstilles, dvs. dersom et løsemiddel eller dispergeringsmiddel brukes til å gjøre 
forsøksstoffet løselig, bør det benyttes to separate kontrollgrupper: én behandlet med vann og én behandlet 
med løsemiddel/dispergeringsmiddel.

1.6. FRAMGANGSMÅTE

1.6.1. Forsøks- og kontrollgrupper

Antallet doser og replikasjoner bør tilsvare statistikkravene for bestemmelse av LD50 med 95 % 
sannsynlighetsgrense. Normalt kreves det i forsøket fem doser i en geometrisk rekke, med en faktor som 
ikke overstiger 2,2 og som omfatter området for LD50. Antallet doser må imidlertid bestemmes ut fra 
toksisitetskurvens helning (dose mot dødelighet) idet det tas hensyn til statistikkmetoden som velges for 
analyse av resultatene. En forundersøkelse for å finne doseområdet kan være til hjelp ved valg av passende 
doser.

Minst tre replikasjonsforsøksgrupper, hver på ti bier, utsettes for hver forsøkskonsentrasjon.

Minst tre kontrollgrupper, hver på ti bier, deltar parallelt med forsøksrekken. Dersom et organisk løsemiddel 
eller fuktemiddel brukes, skal det tas med ytterligere tre kontrollgrupper på ti bier for løsemiddelet og 
fuktemiddelet.

1.6.2. Toksisk standard

En toksisk standard skal tas med i forsøksrekken, Minst tre doser velges for å dekke den forventede LD50-
verdien. Minst tre bur, hvert med ti bier, brukes for hver forsøksdose. Den foretrukne toksiske standarden 
er dimetoat, som har en rapportert oral LD50 for 24 timer i området 0,10-0,35 µg a.s./bie (2). Andre toksiske 
standarder kan imidlertid være akseptable dersom det kan framskaffes tilstrekkelige data til å verifisere den 
forventede doseresponsen (f.eks. paration).
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1.6.3. Eksponering

1.6.3.1. Tilførsel av doser

Bedøvede bier behandles individuelt med lokal anbringelse. Biene fordeles tilfeldig til forskjellige 
forsøksdoser og kontroller. 1 µl av løsningen med forsøksstoffet i passende konsentrasjon anbringes med 
en mikroapplikator på ryggsiden av biens toraks. Andre volum kan brukes dersom det er grunn til det. Etter 
anbringelsen anbringes biene i forsøksburene og forsynes med sukroseløsning.

1.6.3.2. Varighet

Forsøket varer fortrinnsvis i 48 timer. Dersom dødeligheten stiger med mer enn 10 % etter de første 24 timer, 
bør forsøkets varighet utvides til høyst 96 timer, forutsatt at dødeligheten ikke overstiger 10 %.

1.6.4. Observasjoner

Dødeligheten registreres 4 timer etter gitt dose og deretter ved 24 timer og 48 timer. Dersom det er nødvendig 
å forlenge observasjonsperioden, gjøres ytterligere registreringer med 24 timers mellomrom, i inntil 96 timer, 
forutsatt at dødeligheten blant kontrolldyrene ikke overstiger 10 %.

Enhver unormal atferd som observeres blant biene, registreres.

1.6.5. Grenseforsøk

 I noen tilfeller (f.eks. dersom et forsøksstoff antas å ha lav toksisitet) kan det utføres et grenseforsøk der 
man bruker 100 µg a.s./bie for å vise at LD50 er større enn denne verdien. Samme framgangsmåte benyttes, 
herunder tre replikasjonsforsøksgrupper for hver forsøksdose, relevante kontroller og bruk av toksisk standard. 
Dersom dødelighet forekommer, utføres et fullstendig forsøk. Dersom subletale virkninger observeres (se nr. 
1.6.4), skal disse registreres.

2. DATA OG RAPPORTERING

2.1. DATA

 Dataene oppsummeres i tabellform som for hver behandlingsgruppe, kontrollgruppe og gruppe med toksisk 
standard viser antallet benyttede bier, dødelighet for hvert observasjonstidspunkt og bier med unormal atferd. 
Dødelighetsdataene analyseres med en passende statistikkmetode (f.eks. probitanalyse, veide gjennomsnitt, 
binominal sannsynlighet) (3) (4). Dose/respons-kurver plottes ved hver anbefalte observasjonstid (dvs. etter 
24 timer, 48 timer, og om relevant, 72 timer og 96 timer), og kurvenes helning samt median dødelig dose 
(LD50) beregnes med 95 % sannsynlighetsgrenser. Korrigeringer for kontrollenes dødelighet kan foretas ved 
hjelp av Abbotts korrigering (4) (5). LD50 uttrykkes i µg forsøksstoff per bie.

2.2. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

2.2.1. Forsøksstoff

⎯ fysisk tilstand og relevante fysisk-kjemiske egenskaper (f.eks. stabilitet i vann, damptrykk),

⎯ kjemiske identifikasjonsdata, herunder strukturformel, renhet (dvs. for plantevernmidler, aktivt/aktive 
stoffs(ers))identitet og konsentrasjon.

2.2.2. Forsøksart

⎯ vitenskapelig navn, rase, omtrentlig alder (uker), innsamlingsmetode, dato for innsamling,

⎯ opplysninger om de bisamfunn som er benyttet ved innsamling av forsøksbier, herunder helse, voksne 
biers eventuelle sykdommer, eventuell forbehandling osv.
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2.2.3. Forsøksvilkår

⎯ temperatur og relativ fuktighet i forsøksrommet,

⎯ oppbevaringsvilkår, herunder burenes type, størrelse og materiale,

⎯ framgangsmåte for tilføring av forsøksstoff (e.eks. benyttet bærerløsning, forsøksløsningens volum, 
benyttet bedøvelsesmiddel,

⎯ utforming av forsøket, f.eks. antall forsøkskonsentrasjoner og deres størrelse, antall kontroller; for hver 
forsøkskonsentrasjon og kontroll angis antall replikasjoner og antall bier per bur,

⎯ dato for forsøket.

2.2.4. Resultater

⎯ resultater av eventuelle forundersøkelser for å finne konsentrasjonsområder,

⎯ rådata: dødelighet på hvert dosenivå ved hvert observasjonstidspunkt,

⎯ graf med dose/respons-kurven ved forsøkets avslutning,

⎯ LD50-verdier med 95 % sannsynlighetsgrenser for hvert anbefalte observasjonstidspunkt, for hvert 
forsøksstoff og for den toksiske standarden,

⎯ statistisk metode for fastsettelse av LD50,

⎯ dødelighet blant kontrolldyrene,

⎯ andre biologiske virkninger observert eller målt og eventuell unormal atferd blant biene,

⎯ eventuelle avvik fra framgangsmåten beskrevet her samt eventuelle andre relevante opplysninger.
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C.18. ADSORPSJON/DESORPSJON MED RISTEMETODE

1.  METODE

Denne forsøksmetoden tilsvarer OECDs retningslinje nr. 106: «Determination of Soil Adsorption/Desorption, 
using a Batch Equilibrium Method» (2000).

1.1.  INNLEDNING

Forsøket bygger på et ringforsøk og et seminar for valg av jord med sikte på utvikling av adsorpsjonsforsøk 
(1) (2) (3) (4) samt eksisterende retningslinjer på nasjonalt plan (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11).

Adsorpsjons-/desorpsjonsundersøkelsene kan gi opplysninger om kjemiske stoffers mobilitet og fordeling i 
biosfærens jord-, vann- og luftdeler (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21). Slike opplysninger kan 
brukes til å utarbeide prognoser eller overslag for egenskaper ved et kjemisk stoff: muligheten for kjemisk 
nedbryting (22) (23), omdanning og opptak i organismer (24), utvasking gjennom jordbunnprofilen (16) (18) 
(19) (21) (25) (26) (27) (28), fordampning fra jorden (21) (29) (30) og avrenning fra jordoverflaten til naturlig 
vann (18) (31) (32). Adsorpsjonsdata kan brukes til sammenligninger og til å utarbeide modeller (19) (33) 
(34) (35).

Et kjemisk stoffs fordeling mellom jord- og vannfasen er en kompleks prosess som bestemmes av forskjellige 
faktorer: stoffets kjemiske egenskaper (12) (36) (37) (38) (39) (40), jordens egenskaper (4) (12) (13) (14) (41) 
(42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) og klimafaktorer som nedbør, temperatur, sollys og vind. De mange 
fenomener og mekanismer ved adsorpsjon av et kjemisk stoff til jord kan altså ikke defineres fullstendig ved 
en forenklet laboratoriemodell som denne metoden. Men selv om dette forsøket ikke kan dekke alle tilfeller 
som kan forekomme i miljøet, gir det tilstrekkelige opplysninger om miljørelevansen av adsorpsjonen til et 
kjemisk stoff.

Se også den generelle innledningen.

1.2.  VIRKEOMRÅDE

Metoden har som formål å vurdere et stoffs adsorpsjon/desorpsjon i jord. Målet er å nå fram til en 
adsorpsjonsverdi som kan brukes til å forutsi fordelingen under forskjellige miljøvilkår; til dette formål 
bestemmes koeffisienter for likevektsadsorpsjon for et kjemisk stoff på forskjellige jordtyper som funksjon 
av jordegenskaper (f.eks. innhold av organisk karbon, leireinnhold, jordens tekstur og pH). Det må benyttes 
forskjellige jordtyper for å få så bred dekning som mulig av vekselvirkningen mellom et gitt stoff og naturlig 
forekommende jordtyper.

I denne metoden representerer adsorpsjon prosessen med å binde et kjemisk stoff til overflaten av forskjellige 
jordtyper; det skilles ikke mellom forskjellige adsorpsjonsprosesser (fysisk og kjemisk adsorpsjon) og 
prosesser som overflatekatalysert nedbryting, masseadsorpsjon eller kjemisk reaksjon. Det tas ikke hensyn til 
adsorpsjon som forekommer på kolloide partikler (diameter < 0,2 µm) dannet av jordsmonn.

Følgende jordparametrer anses å være viktigst for adsorpsjon: innhold av organisk karbon (3) (4) (12) (13) 
(14) (41) (43) (44) (45) (46) (47) (48), leireinnhold og jordstruktur (3) (4) (41) (42) (43) (44) (45) (46) 
(47) (48) og pH for ioniserte forbindelser (3) (4) (42). Andre jordparametrer som kan ha en innvirkning på 
adsorpsjon/desorpsjon av et bestemt stoff, er effektiv kationebyttingskapasitet (ECEC), innhold av amorfe 
jern- og aluminiumoksider, særlig for vulkanske og tropiske jordsmonn (4), og spesifikk overflate (49).

Forsøket er utformet med sikte på å vurdere adsorpsjonen av et kjemisk stoff på forskjellige jordtyper med 
varierende innhold av organisk karbon, leireinnhold og jordtekstur samt pH. Forsøket omfatter tre trinn:

Trinn 1: Forundersøkelse til bestemmelse av

⎯ forholdet jord/løsning,

⎯ likevektstid for adsorpsjon og mengden av forsøksstoff adsorbert ved likevekt,

⎯ forsøksstoffets adsorpsjon på overflaten av forsøksbeholderne samt forsøksstoffets stabilitet i 
forsøksperioden.

Trinn 2: Faktorforsøk: Adsorpsjonen i fem forskjellige jordtyper undersøkes adsorpsjonskinetisk ved én 
enkelt konsentrasjon og bestemmelse av fordelingskoeffisientene Kd og Koc.
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Trinn 3: Bestemmelse av Freundlichs adsorpsjonsisotermer til fastsettelse av konsentrasjonens innvirkning 
på adsorpsjonen av jord.

 Undersøkelse av desorpsjon ved hjelp av desorpsjonskinetikk/Freundlichs desorpsjonsisotermer 
(tillegg 1).

1.3. DEFINISJONER OG ENHETER

Symbol Definisjon Enhet

Ati adsorpsjonsprosent til tiden ti %

Aeq adsorpsjonsprosent ved adsorpsjonslikevekt %

ms
ads(ti) masse av forsøksstoff adsorbert i jorden til tiden ti µg

ms
ads(∆ti) masse av forsøksstoff adsorbert i jorden i tidsintervallet ∆ti µg

ms
ads(eq) masse av forsøksstoff adsorbert i jorden ved adsorpsjonslikevekt µg

M0 masse av forsøksstoff i reagensglasset ved begynnelsen av 
adsorpsjonsforsøket

µg

mm
ads(ti) masse av forsøksstoff målt i en prøve (va

A) på tidspunktet ti µg

maq
ads(eq) masse av stoffet i løsningen ved adsorpsjonslikevekt µg

msoil mengde av jordfasen, angitt som tørr jordmasse g

Cst massekonsentrasjonen av stoffets stamløsning µg cm-3

C0 forsøksløsningens utgangsmassekonsentrasjon i kontakt med jorden µg cm-3

Caq  (ti) massekonsentrasjon av stoffet i vandig fase på tidspunktet ti da 
analysen utføres

µg cm-3

Cs
     (eq) innhold av stoff adsorbert i jorden ved adsorpsjonslikevekt µg g-1

Caq
   (eq) massekonsentrasjon av stoffet i vandig fase ved 

adsorpsjonslikevekt
µg cm-3

V0 utgangsvolum for vandig fase i kontakt med jorden under 
adsorpsjonsforsøket

cm3

va
A volum av prøven som forsøksstoffet måles i cm3

Kd fordelingskoeffisient for adsorpsjon cm3 g-1

Koc normalisert adsorpsjonskoeffisient for organisk karbon cm3 g-1

Kom normalisert adsorpsjonskoeffisient for organisk stoff cm3 g-1

KF
 Freundlichs adsorpsjonskoeffisient µg 1-1/n (cm3) 1/n g-1

1/n Freundlich-eksponent

Dti desorpsjonskoeffisient på tidspunktet ti %

D∆ti desorpsjonskoeffisient i tidsintervallet ∆ti %

Kdes tilsynelatende desorpsjonskoeffisient cm3 g-1

KF
 Freundlichs desorpsjonskoeffisient µg 1-1/n (cm3) 1/n g-1

maq (ti) forsøksstoffets masse desorbert fra jorden i løpet av tiden ti µgdes

des

ads

ads

ads

ads
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Symbol Definisjon Enhet

maq
    (∆ti) forsøksstoffets masse desorbert fra jorden i løpet av tidsintervallet 

∆ti

µg

mm
    (eq) masse av stoff bestemt analytisk i vandig fase ved 

desorpsjonslikevekt
µg

maq
    (eq) samlet masse av forsøksstoffet desorbert ved desorpsjonslikevekt µg

ms
    (∆ti) masse av forsøksstoffet som fortsatt er adsorbert i jorden etter 

tidsintervallet ti

µg

maqA masse av stoff som er igjen etter at adsorpsjonslikevekt har 
inntrådt, pga. ufullstendig volumutskifting

µg

Cs
     (eq) innhold av forsøksstoff som fortsatt er desorbert i jorden ved 

desorpsjonslikevekt
µg g-1

Caq
   (eq) massekonsentrasjon av forsøksstoffet i vandig fase ved 

desorpsjonslikevekt
µg cm-3

VT samlet volum av vandig fase i kontakt med jorden under desorpsjon
skinetikkforsøket utført ved sekvensiell metode

cm3

VR volum av supernatant som etter adsorpsjonslikevektens inntreden 
er fjernet fra reagensglasset og erstattet med samme volum 0,01 M 
CaCl2-løsning

cm3

va
D volum av prøve tatt for analyse fra tidspunktet (i) under desorpsjon

skinetikkforsøket utført ved sekvensiell metode
cm3

Vr
i volum av løsning tatt for analyse fra reagensglass (i) til bestemmelse 

av forsøksstoff i desorpsjonskinetikkforsøket (parallell metode)
cm3

Vr
F volum av løsning tatt fra reagensglass (i) til bestemmelse av 

forsøksstoff ved desorpsjonslikevekt
cm3

MB Massebalanse %

mE samlet masse av forsøksstoffet ekstrahert fra jord og 
reagensglassets vegger i to trinn

µg

Vrec volum av supernatant som er oppsamlet etter 
adsorpsjonslikevektens inntreden

cm3

Pow fordelingskoeffisient oktanol/vann

pKa dissosiasjonskonstant

Sw vannløselighet g l-1

1.4. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Kjente volumer av løsninger av forsøksstoffet, umerket eller radiomerket, ved kjente konsentrasjoner i 
0,01 M CaCl2 tilsettes til prøver av kjent tørrvekt som er forhåndskalibrert i 0,01 M CaCl2. Blandingen ristes 
passende lenge. Jordsuspensjonene separeres ved sentrifugering, og om ønskelig, filtrering, og den vandige 
fasen analyseres. Mengden av forsøksstoff som adsorberes på jordprøven, beregnes som differansen mellom 
mengden av forsøksstoff i løsningen i begynnelsen og mengden som er igjen ved slutten av forsøket (indirekte 
metode).

 Eventuelt kan mengden av forsøksstoff som adsorberes også bestemmes direkte ved analyse av jorden (direkte 
metode). Denne framgangsmåten, som innebærer trinnvis ekstrahering av jorden med egnet løsemiddel, 
anbefales i tilfeller der forskjellen i stoffets konsentrasjon i løsningen ikke kan bestemmes nøyaktig. 
Eksempler på slike tilfeller er: adsorpsjon av forsøksstoffet på overflaten av forsøkskarene, forsøksstoff som 
er ustabilt over tid i løpet av forsøket, svak adsorpsjon som gir liten konsentrasjonsendring i løsningen, og 
sterk adsorpsjon som gir lav konsentrasjon som ikke kan bestemmes nøyaktig. Dersom et radiomerket stoff 

des

des

des

des

des

des
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benyttes, kan jordekstraheringen unngås ved analyse av jordfasen ved forbrenning og væskescintillasjonstel
ling. Væskescintillasjonstelling er imidlertid en uspesifikk teknikk som ikke kan skille mellom morstoff og 
omdanningsprodukter; den bør derfor benyttes bare dersom forsøksstoffet er stabilt i hele undersøkelsens 
varighet.

1.5. OPPLYSNINGER OM FORSØKSSTOFFET

 Kjemiske reagenser skal være av analysekvalitet. Bruk av umerkede forsøksstoffer av kjent sammensetning 
og fortrinnsvis minst 95 % renhet, eller radiomerkede forsøksstoffer av kjent sammensetning og radioaktiv 
renhet, anbefales. For sporstoffer med kort halveringstid må det korrigeres for nedbryting.

 Før et forsøk utføres, må følgende opplysninger om forsøksstoffet være tilgjengelige:

a) vannløselighet (A.6),

b) damptrykk (A.4) og/eller Henrys lov-konstant,

c) abiotisk nedbryting: hydrolyse som funksjon av pH (C.7),

d) fordelingskoeffisient (A.8)

e) umiddelbar biologisk nedbrytbarhet (C.4) eller aerob og anaerob omdanning i jord,

f) pKa for ioniserbare stoffer,

g) direkte fotolyse i vann (dvs. UV-Vis absorpsjonsspektrum i vann, kvanteutbytte) og fotonedbryting på 
jord.

1.6  FORSØKETS ANVENDELIGHET

Forsøket kan anvendes på kjemiske stoffer som det finnes en analysemetode med tilstrekkelig nøyaktighet 
for. En viktig parameter som kan ha betydning for resultatenes pålitelighet, særlig ved bruk av den indirekte 
metoden, er forsøksstoffets stabilitet innenfor det tidsrom forsøket varer. Det er dermed en forutsetning at 
stabiliteten kontrolleres i en forundersøkelse; dersom omdanning observeres i løpet av det tidsrom forsøket 
varer, anbefales det at hovedundersøkelsen utføres ved analyse av både jord- og vannfase.

Det kan oppstå vanskeligheter med utførelsen av forsøket for forsøksstoffer med lav vannløselighet  
(Sw< 10-4 g l-1), og for sterkt ladede stoffer, fordi konsentrasjonen i den vandige fasen ikke kan måles analytisk 
med tilstrekkelig nøyaktighet. I slike tilfeller må det tas ytterligere forholdsregler. Veiledning i hvordan slike 
problemer kan angripes, er gitt i de relevante avsnitt i denne metoden.

Ved prøving av flyktige stoffer må det vises forsiktighet, slik at man unngår tap under undersøkelsen.

1.7. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.7.1. Apparatur og kjemiske reagenser

 Standard laboratorieutstyr, særlig følgende:

a) reagensglass eller beholdere til forsøket. Det er viktig at disse glassene eller beholderne

⎯ passer direkte i sentrifugen, slik at feil ved håndtering og overføring kan begrenses mest mulig,

⎯ er framstilt av inert materiale, slik at adsorpsjonen av forsøksstoffet på overflaten blir minst mulig,

b) risteenhet: vertikalrister eller tilsvarende; ristebordet skal holde jorden oppslemmet under omristingen,
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c) sentrifuge: helst med høy hastighet, f.eks. sentrifugalkraft > 3 000 g, temperaturkontrollert, skal kunne 
fjerne partikler med diameter over 0,2 µm fra vandige løsninger. Beholderne skal være tilstoppet under 
omristing og sentrifugering, slik at man unngår flyktighets- og vanntap; for å minimere adsorpsjonen på 
proppene bør det benyttes deaktiverte propper, f.eks. teflonbelagte skrupropper,

d) valgfritt: filtreringsapparat; sterile engangsfiltre med porestørrelse på 0,2 µm. Filtermaterialet bør velges 
særlig nøye med sikte på å unngå ethvert tap av forsøksstoff på filtrene; til tungtløselige forsøksstoffer 
anbefales ikke filtre av organiske materialer,

e) analyseutstyr som egner seg til å måle konsentrasjonen av forsøksstoffet,

f) laboratorieovn som kan holde temperaturer fra 103 ºC til 110 ºC.

1.7.2.  Karakterisering og valg av jord

Jorden bør være kjennetegnet ved tre parametrer som i hovedsak anses som avgjørende for adsorpsjonskapasiteten: 
organisk karbon, leireinnhold og jordtekstur samt pH. Som allerede nevnt (se Virkeområde) kan andre fysisk-
kjemiske egenskaper virke inn på adsorpsjonen/desorpsjonen av et bestemt stoff, og bør tas i betraktning i 
slike tilfeller.

Det ha svært stor betydning hvilke metoder som benyttes til karakterisering av jorden, og de kan ha stor 
innvirkning på resultatene. Det anbefales derfor at jordens pH måles i en løsning på 0,01 M CaCl2 (dvs. 
løsningen brukt i adsorpsjons-/desorpsjonsforsøket) i samsvar med gjeldende ISO-metode (ISO-10390-1). 
Det anbefales også at andre relevante jordegenskaper bestemmes i samsvar med standardmetodene (f.eks. 
ISO Handbook of Soil Analysis); dermed kan analysen av sorpsjonsdataene baseres på globalt standardiserte 
jordparametrer. En viss veiledning for eksisterende standardmetoder for jordanalyse og -karakterisering er gitt 
i litteraturen (50-52). Til kalibrering av jordprøvingsmetodene anbefales bruk av referansejordtyper.

Veiledning i utvalg av jordtyper til adsorpsjons-/desorpsjonsforsøk er gitt i tabell 1. De sju valgte jordtypene 
omfatter jordtyper som finnes i tempererte geografiske soner. For ioniserbare forsøksstoffer bør de valgte 
jordtypene dekke et vidt pH-område, slik at det er mulig å vurdere adsorpsjonen av stoffet i sine ioniserte 
og ikke-ioniserte former. Veiledning i hvor mange forskjellige jordtyper som bør benyttes i de forskjellige 
stadiene av forsøket, er gitt under 1.9. Utførelse av forsøket.

Dersom andre jordtyper foretrekkes, bør de karakteriseres med de samme parametrene og ha lignende variasjon 
i egenskaper som dem som er beskrevet i tabell 1, selv om de ikke oppfyller kriteriene helt nøyaktig.

Tabell 1: Veiledning i valg av jordprøver til adsorpsjon/desorpsjon

Jordtype
pH-område (i 0,01 M 

CaCl2)
Innhold av organisk 

karbon (%)
Leireinnhold (%) Jordtekstur(1)

1 4,5-5,5 1,0-2,0 65-80 leire

2 > 7,5 3,5-5,0 20-40 sandholdig leire

3 5,5-7,0 1,5-3,0 15-25 siltjord

4 4,0-5,5 3,0-4,0 15-30 leirjord

5 < 4,0-6,0(2) < 0,5-1,5(2)(3) < 10-15(2) leirholdig sand

6 > 7,0 < 0,5-1,0(2)(3) 40-65 sandholdig leire/leire

7 < 4,5 > 1,0 < 10 sand/leirholdig sand

(1) I henhold til FAO og US-systemet (85)
(2) De respektive variabler bør fortrinnsvis framvise verdier innenfor det angitte området. Dersom det er vanskelig å finne 

egnet jordmateriale, kan imidlertid verdier under det angitte minstemål godtas.
(3) Jordtyper med mindre enn 0,3 % organisk karbon kan forstyrre sammenhengen mellom innholdet av organisk karbon og 

adsorpsjonen. Det anbefales derfor at man bruker jord med et innhold av organisk karbon på minst 0,3 %.
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1.7.3.  Innsamling og oppbevaring av jordprøver

1.7.3.1. Innsamling

Ingen bestemte prøvetakingsteknikker eller -redskaper anbefales; prøvetakingsmetoden avhenger av formålet 
med undersøkelsen (53) (54) (55) (56) (57) (58).

Følgende bør tas i betraktning:

a) Utførlige opplysninger om stedets historie er nødvendige, herunder beliggenhet, plantedekke, 
behandling med plantevernmidler og/eller gjødsling, biologisk tilvekst eller tilfeldig forurensning. 
Anbefalingene i ISO-standarden for jordprøver (ISO 10381-6) bør følges når det gjelder beskrivelse av 
prøvetakingsstedet.

b) Prøvetakingsstedet skal være definert ved UTM (Universal Transversal Mercator-Projection/European 
Horizontal Datum) eller geografiske koordinater; dette skulle kunne gjøre det mulig å gjenfinne en 
bestemt jordtype i framtiden og være til hjelp når man skal definere jordtypen under forskjellige 
klassifiseringssystemer som brukes i forskjellige land. Dessuten samles bare A-horisont til en største 
dybde på 20 cm inn. Spesielt gjelder for jordtype nr. 7 at dersom en Oh-horisont er til stede som en del 
av jorden, bør den tas med i prøvetakingen.

Jordprøvene bør transporteres i beholdere og under temperaturvilkår som sikrer at de opprinnelige 
jordegenskapene ikke endres betydelig.

1.7.3.2. Oppbevaring

Det bør fortrinnsvis brukes nylig uttatt jord. Bare dersom dette ikke er mulig, kan jord lagres i 
omgivelsestemperatur i lufttørket tilstand. Det anbefales ingen grense for lagringstid, men jord som lagres 
lenger enn i tre år, bør analyseres på nytt for innhold av organisk karbon, pH og kationebyttingskapasitet.

1.7.3.3. Håndtering og klargjøring av jordprøver til forsøket

Jordprøvene lufttørkes ved omgivelsestemperatur (fortrinnsvis ved 20-25 ºC). Jorden løses opp med så 
liten kraft som mulig, slik at den opprinnelige teksturen endres så lite som mulig. Jordprøvene siktes til en 
partikkelstørrelse på ≤ 2 mm; ved siktingen følges anbefalingene i ISO-standarden for jordprøvetaking (ISO 
10381-6). Forsiktig homogenisering anbefales, da dette øker resultatenes reproduserbarhet. Fuktighetsinnholdet 
i hver jordtype bestemmes på tre delprøver ved oppvarming til 105 ºC til vekten ikke lenger endrer seg 
vesentlig (ca. 12 timer). I alle beregninger viser jordens masse til den ovnstørkede massen, dvs. jordens vekt 
korrigert for fuktighetsinnhold.

1.7.4.  Klargjøring av forsøksstoff som skal tilføres jorden

Forsøksstoffet løses opp i en løsning av 0,01 M CaCl2 i destillert eller avionisert vann; CaCl2-løsningen brukes 
som vandig løsemiddelfase for å forbedre sentrifugeringen og minimere kationebyttingen. Konsentrasjonen 
til stamløsningen bør fortrinnsvis være tre størrelsesklasser over påvisningsgrensen for den benyttede 
analysemetoden. Denne terskelen sikrer nøyaktige målinger med hensyn til metodikken som følges i denne 
metoden; dessuten bør stamløsningens konsentrasjon være lavere enn forsøksstoffets vannløselighet.

Stamløsningen bør fortrinnsvis tilberedes like før anvendelsen på jordprøver, og bør oppbevares lukket i 
mørke ved 4 ºC. Lagringstiden avhenger av forsøkesstoffets stabilitet og konsentrasjon i løsningen.

Bare for tungtløselige stoffer (SW < 10-4 g l-1) kan det være nødvendig å bruke et passende løsemiddel dersom 
forsøksstoffet er vanskelig å løse opp. Denne løselighetsfremmeren bør a) kunne blandes med vann, som 
f.eks. metanol eller acetonitril, b) dens konsentrasjon bør ikke overstige 1 % av stamløsningens samlede 
volum og bør være mindre i løsningen av forsøksstoffet som kommer i kontakt med jorden (fortrinnsvis 
mindre enn 0,1 %), og c) den bør ikke være et overflateaktivt stoff eller inngå i solvolytiske reaksjoner med 
forsøksstoffet. Bruk av løselighetsfremmer skal angis og begrunnes i rapporteringen av dataene.

Et annet alternativ for tungtløselige stoffer er å blande forsøksstoffet i et forsøkssystem: Forsøksstoffet løses 
opp i et organisk løsemiddel, hvorav en liten del tilsettes systemet bestående av jord og 0,01 M løsning av 
CaCl2 i destillert eller avionisert vann. Innholdet av organisk løsemiddel iden vandige fasen skal holdes 
lavest mulig, og skal normalt ikke overstige 0,1 %. Ved blanding fra en organisk løsning kan man risikere 
manglende reproduserbarhet av volumet. Dermed kan det bli innført en ekstra feilkilde i forsøket, siden 
konsentrasjonen av forsøksstoff og hjelpeløsemiddel ikke vil være likt i alle forsøk.
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1.8.  VILKÅR FOR UTFØRELSE AV ADSORPSJONS-/DESORPSJONSFORSØK

1.8.1.  Analysemetode

Blant de viktigste parametrene som kan påvirke nøyaktigheten til sorpsjonsmålingene, er analysemetodens 
nøyaktighet for både løsningen og adsorberte faser, forsøksstoffets stabilitet og renhet, tiden til 
adsorpsjonslikevekt nås, hvor mye løsningens konsentrasjon endrer seg, forholdet jord/løsning og endringer 
i jordstrukturen under stabiliseringsprosessen (35) (59-62). Noen eksempler med relevans for nøyaktighetsp
roblematikken er gitt i tillegg 2.

Påliteligheten til den benyttede analysemetoden må kontrolleres i det konsentrasjonsområdet som forventes 
å forekomme i forsøket. Den som utfører forsøket, bør ha frihet til å utvikle en hensiktsmessig metode med 
passende nøyaktighet, presisjon, reproduserbarhet, påvisningsgrenser og gjenfinningsgrad. Veiledning i 
utførelsen av et slikt forsøk er gitt i forbindelse med det aktuelle forsøk nedenfor.

Et passende volum av 0,01 M CaCl2, f.eks. 100 cm3, ristes i 4 timer med en jordmasse, f.eks. 20 g, av høy 
adsorpsjonsevne, dvs. med høyt innhold av organisk karbon og leire; disse massene kan variere avhengig av 
analysebehov, men et forhold jord/løsning på 1 : 5 er et passende utgangspunkt. Blandingen sentrifugeres, og 
den vandige fasen kan filtreres. Et visst volum av stamløsningen av forsøksstoff tilføyes til sistnevnte, slik at 
man når en nominell konsentrasjon innenfor det sannsynlige løsningsområdet for forsøket. Dette volumet skal 
ikke overstige 10 % av det endelige volumet av den vandige fasen, slik at løsningens natur før stabiliseringen 
endres minst mulig. Løsningen analyseres.

En blindprøve bestående av systemets jord + CaCl2-løsning (uten forsøksstoff) skal være med, slik at det kan 
kontrolleres om analysemetoden medfører falske resultater, og om jorden gir matrisevirkninger.

Blant analysemetoder som kan benyttes til sorpsjonsmålinger, er gasskromatografi (GLC), høytrykksvæsk
ekromatografi (HPLC), spektrometri (f.eks. GC/massespektrometri, HPLC/massespektrometri) og væske-
scintillasjonstelling (for radiomerkede stoffer). Uavhengig av benyttet analysemetode anses det som passende 
dersom gjenfinningen er på mellom 90 % og 110 % av den nominelle verdien. For å muliggjøre påvisning og 
vurdering etter separasjonen bør analysemetodens påvisningsgrenser være minst to størrelsesordener under 
den nominelle konsentrasjonen.

Egenskaper og påvisningsgrenser for den analysemetoden som er tilgjengelig for utførelsen av adsorpsjons
undersøkelser, spiller en viktig rolle ved fastsettelse av forsøksvilkår og forsøkets samlede resultat. Denne 
metoden følger en generell forsøksgang og gir anbefalinger og veiledning for alternative løsninger der 
analysemetode og laboratorieutstyr kan sette begrensninger.

1.8.2. Valg av optimale jord/løsning-forhold

Valg av passende jord/løsning-forhold for sorpsjonsundersøkelser avhenger av fordelingskoeffisienten Kd 
og den ønskede relative adsorpsjonsgraden. Endringen i stoffets konsentrasjon i løsningen bestemmer den 
statistiske nøyaktigheten til målingen på grunnlag av formen til adsorpsjonsligningen og grensen for analytisk 
metodikk ved bestemmelse av stoffets konsentrasjon i løsningen. I praksis er det derfor generelt nyttig å 
bestemme seg for noen få faste forhold som gir en adsorpsjonsprosent på over 20 % og fortrinnsvis > 50 % 
(62), samtidig som det sørges for at forsøksstoffets konsentrasjon i den vandige fasen er høy nok til å kunne 
måles nøyaktig. Dette er særlig viktig for høye adsorpsjonsprosenter.

En praktisk måte å velge passende jord/vann-forhold på er på grunnlag av en beregnet Kd-verdi, enten ut fra 
forundersøkelser eller på grunnlag av veletablerte beregningsteknikker (tillegg 3). Et passende forhold kan så 
velges ut fra en kurve der jord/løsning-forholdet settes av mot Kd for faste adsorpsjonsprosenter (fig. 1). Ved 
denne framstillingen antas det at adsorpsjonsligningen er lineær(1). Det aktuelle forhold finnes ved at ligning 
(4) for Kd gjøres om til samme form som ligning (1):

V0 / msoil = (m0 / ms
ads eq − 1) Kd     (1(1))

(1) 
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eller i logaritmisk form, idet det forutsettes at  R = msoil/V0 og Aeq%/100=

     (2)

Figur 1: Sammenhengen mellom forholdet jord/løsning og Kd ved forskjellige adsorpsjonsprosenter for 
forsøksstoffet.

Figur 1 viser nødvendige jord/løsning-forhold som funksjon av Kd ved forskjellige adsorpsjonsprosenter. For 
eksempel fås med et forhold på 1 : 5 og Kd = 20 en adsorpsjon på ca. 80 %. For å få 50 % adsorpsjon med 
samme Kd-verdi må man ha et forhold på 1 : 25. Denne måten å velge et passende jord/løsning-forhold på gir 
undersøkelsen den fleksibilitet som er nødvendig ut fra forsøksbehovene.

Det er vanskeligere å håndtere områder der det kjemiske stoffet blir adsorbert i svært høy eller svært lav 
grad. Ved lav adsorpsjon anbefales et jord/løsning-forhold på 1 : 1, selv om det for enkelte svært organiske 
jordtyper kan være nødvendig med et lavere forhold for å oppnå en grøtlignende konsistens. Det må utvises 
varsomhet med analysemetodikken ved måling av svært små endringer i løsningens konsentrasjon; ellers vil 
adsorpsjonsmålingen bli unøyaktig. Dersom fordelingskoeffisienten Kd på den annen side er svært høy, kan 
man gå opp til et jord/løsning-forhold på 1 : 100, slik at en vesentlig del av stoffet forblir i løsningen. Det 
må imidlertid sørges for god blanding, og systemet må få tilstrekkelig tid til å oppnå likevekt. En alternativ 
framgangsmåte er å forutsi Kd-verdien ved hjelp av beregningsteknikker som bygger for eksempel på Pow-
verdier (tillegg 3). Dette kan være spesielt nyttig for lavt adsorberte/polare kjemiske stoffer med Pow < 20 og 
for lipofile/sterkt sorptive stoffer med Pow > 104.

1.9.  UTFØRELSE AV FORSØKET

1.9.1.  Forsøksvilkår

Alle forsøk utføres ved omgivelsestemperatur, og om mulig, ved en konstant temperatur mellom 20 ºC og 
25 ºC.

Sentrifugering skulle gjøre det mulig å fjerne partikler som er større enn 0,2 µm fra løsningen. Denne verdien 
tilsvarer den minste verdi som betraktes som en fast partikkel, og er grensen mellom fast stoff og kolloide 
partikler. Veiledning til bestemmelse av sentrifugeringsparametrene finnes i tillegg 4.

Dersom sentrifugeringsfasilitetene ikke kan garantere at partikler over 0,2 µm fjernes, kan eventuelt en 
kombinasjon av sentrifugering og filtrering med 0,2 µm filtre benyttes. Disse filtrene skal være laget av 
passende inert materiale, slik at man unngår tap av forsøksstoff på dem. Det skal under alle omstendigheter 
godtgjøres at det ikke skjer noe tap av forsøksstoff under filtreringen.

no-59h.indd   1483 20-11-2006   12:18:42



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/1484 23.11.2006

1.9.2. Trinn 1 — Forundersøkelse

Formålet med forundersøkelsen er beskrevet i avsnittet «Virkeområde». Veiledning til gjennomføringen av en 
slik undersøkelse er gitt i forbindelse med det foreslåtte forsøk.

1.9.2.1. Valg av optimalt jord/løsning-forhold

Det benyttes to jordtyper og tre forskjellige jord/løsning-forhold (seks enkeltforsøk). Den ene jordtypen har 
høyt innhold av organisk karbon og lavt leireinnhold, mens den andre har lavt innhold av organisk karbon og 
høyt leireinnhold. Følgende to forhold foreslås:

⎯ 50 g jord til 50 cm3 vandig løsning av forsøksstoffet (forhold 1 : 1),

⎯ 10 g jord til 50 cm3 vandig løsning av forsøksstoffet (forhold 1 : 5),

⎯ 2 g jord til 50 cm3 vandig løsning av forsøksstoffet (forhold 1 : 25).

Den minste mengden jord som forsøket kan gjennomføres med, avhenger av laboratorieutstyret og 
prestasjonene til de benyttede laboratoriemetoder. Det anbefales imidlertid at det benyttes minst 1 g, og helst 
2 g, for å få pålitelige resultater av forsøket.

Én kontrollprøve med bare forsøksstoffet i 0,01 M CaCl2-løsning (ingen jord) underkastes nøyaktig samme 
framgangsmåte som forsøkssystemene for å kontrollere forsøksstoffets stabilitet i CaCl2-løsning og dets 
mulige adsorpsjon på overflaten av forsøkskarene.

For hver jordtype gjennomføres samme forsøksprosedyre på en blindprøve med samme jordmengde og et 
samlet volum på 50 cm3 0,01 M CaCl2-løsning (uten forsøksstoff). Dette tjener som bakgrunn for analysen 
med sikte på å påvise forstyrrende stoffer eller forurenset jord.

Alle forsøkene, herunder kontroll- og blindforsøk, utføres minst som dobbeltforsøk. Det samlede antall prøver 
som skal framstilles til forsøket, kan beregnes ut fra metoden som skal benyttes.

Metodene for forundersøkelsen og hovedundersøkelsen er vanligvis de samme; unntak fra dette nevnes i 
aktuelle tilfeller.

Dagen før forsøksdagen bringes de lufttørkede jordprøvene i likevekt ved risting med et minstevolum 
på 45 cm3 0,01 M CaCl2 natten over (12 timer). Deretter tilsettes samme volum av stamløsningen av 
forsøksstoffet, slik at det endelige volumet justeres til 50 cm3. Dette volumet av tilsatt stamløsning skal a) ikke 
være over 10 % av det endelige volumet på 50 cm3 av den vandige fasen, slik at ikke førlikevektsløsningens 
art endres mer enn nødvendig, og bør b) fortrinnsvis føre til at forsøksstoffet som er i kontakt med jorden (C0), 
har en utgangskonsentrasjon som er minst to størrelsesklasser høyere enn analysemetodens påvisningsgrense; 
denne terskelen sikrer at det er mulig å utføre nøyaktige målinger selv når sterk adsorpsjon forekommer 
(> 90 %), og gjør det mulig senere å bestemme adsorpsjonsisotermene. Det anbefales også, om mulig, at 
stoffets utgangskonsentrasjon (C0) ikke er høyere enn halvparten av løseligheten.

Et eksempel på hvordan konsentrasjonen (Cst) til stamløsningen beregnes, er gitt nedenfor. Det antas at 
påvisningsgrensen er 0,01 µg cm-3, og at adsorpsjonen er 90 %; utgangskonsentrasjonen til forsøksstoffet i 
kontakt med jorden bør dermed helst være 1 µg cm-3 (to størrelsesklasser over påvisningsgrensen). Dersom 
man antar at det anbefalte største volum stamløsning, dvs. 5 til 45 cm3 0,01 M CaCl2 likevektsløsning (= 
10 % stamløsning i 50 cm3 samlet volum vandig fase) tilsettes, bør konsentrasjonen til stamløsningen være 
10 µg cm-3, altså tre størrelsesklasser over analysemetodens påvisningsgrense.

pH-verdien til den vandige fasen bør måles før og etter kontakt med jorden, siden den spiller en viktig rolle i 
hele adsorpsjonsprosessen, særlig for ioniserbare stoffer.

Blandingen ristes til adsorpsjonslikevekt oppnås. Likevektstiden i jord varierer sterkt, og avhenger av det 
kjemiske stoffet og av jorden; et tidsrom på 24 h er vanligvis tilstrekkelig (77). I forundersøkelsen kan 
prøvene måles sekvensielt over en blandingsperiode på 48 h (f.eks. 4, 8, 24, 48 h). Analysetidspunktene bør 
imidlertid vurderes fleksibelt ut fra hensynet til laboratoriets arbeidsplan.
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Det er to alternativer for analyse av forsøksstoffet i den vandige løsningen: a) parallell metode og b) 
sekvensiell metode. Det understrekes at selv om den parallelle metoden er forsøksmessig mer omstendelig, 
er den matematiske behandlingen av resultatene enklere (tillegg 5). Valg av metode er imidlertid opp til den 
som skal utføre forsøket, som må ta hensyn til tilgjengelig laboratorieutstyr og ressurser.

a) Parallell metode: Det framstilles prøver med likt jord/løsning-forhold, like mange som antallet 
tidsintervaller det er ønskelig å studere adsorpsjonskinetikk for. Etter sentrifugering, og om ønsket, 
filtrering, samles den vandige fasen i første reagensglass så fullstendig som mulig og måles etter f.eks. 
4 h, den i annet reagensglass etter 8 h, i tredje reagensglass etter 24 h osv.

b) Sekvensiell metode: Det framstilles bare én dobbeltprøve for hvert jord/løsning-forhold Ved fastsatte 
tidsintervaller sentrifugeres blandingen for å skille fasene. En liten prøve av den vandige fasen analyseres 
umiddelbart for forsøksstoffet; deretter fortsetter forsøket med den opprinnelige blandingen. Dersom 
det filtreres etter sentrifugeringen, bør laboratoriet ha det nødvendige utstyr til å håndtere filtrering av 
små vandige prøver. Det anbefales at det samlede volum av de uttatte delprøvene ikke overstiger 1 % av 
løsningens samlede volum, slik at ikke forholdet jord/løsning endres vesentlig og massen av oppløst stoff 
som er til rådighet for adsorpsjon under forsøket, minskes.

Adsorpsjonsprosenten Ati beregnes for hvert tidspunkt (ti) på grunnlag av den nominelle utgangskonsentrasjonen 
og den målte konsentrasjonen på prøvetakingstidspunktet (ti), korrigert for blindverdien. Grafer av Ati som 
funksjon av tiden (fig. 1 i tillegg 5) settes av med sikte på å vurdere om et likevektsplatå er nådd(1). Kd-
verdien ved likevekt beregnes også. På grunnlag av denne Kd-verdien velges passende forhold jord/løsning 
i figur 1, slik at adsorpsjonprosenten kommer over 20 % og helst > 50 % (61). Alle aktuelle ligninger og 
prinsipper for grafisk framstilling er gjengitt i avsnittet om data og rapportering i tillegg 5.

1.9.2.2. Bestemmelse av tid for adsorpsjonslikevekt og mengden forsøksstoff adsorbert ved likevekt

Som nevnt gjør grafer over Ati eller Caq
ads  som funksjon av tiden det mulig å vurdere når adsorpsjonslikevekt 

er inntrådt samt å vurdere den adsorberte mengden forsøksstoff ved likevekt. Eksempler på slike grafer er vist 
i figur 1 og 2 i tillegg 5. Likevektstiden er den tiden systemet trenger for å nå et platå.

Dersom det med en bestemt jordtype ikke nås et platå, men man får en konstant stigende verdi, kan det 
skyldes kompliserende faktorer som biologisk nedbryting eller langsom diffusjon. Biologisk nedbryting kan 
påvises ved at forsøket gjentas med en sterilisert prøve av jorden. Dersom det heller ikke i dette tilfellet nås 
et platå, bør den som utfører forsøket, søke etter andre fenomener som kan gjøre seg gjeldende i nettopp 
vedkommendes undersøkelser. Dette kan skje ved for eksempel at forsøksvilkårene endres (temperatur, 
ristetider, jord/løsning-forhold). Det er opp til den som utfører forsøket, å avgjøre om forsøket skal fortsette 
uansett om man muligens ikke oppnår likevekt.

1.9.2.3. Adsorpsjon av forsøksstoff på overflaten av forsøkskar og forsøksstoffets stabilitet

Ved analyse av kontrollprøvene kan det framskaffes enkelte opplysninger om adsorpsjon av forsøksstoffet 
på overflaten i forsøkskarene samt stoffets stabilitet. Dersom det observeres en uttynning som er større enn 
analysemetodens standardavvik, kan det dreie seg om abiotisk nedbryting og/eller adsorpsjon på overflaten 
i forsøkskarene. Man kan skille mellom disse to fenomenene ved å vaske veggene i karet grundig med et 
kjent volum av et egnet løsemiddel og deretter analysere vaskeløsningen for forsøksstoffet. Dersom det ikke 
konstateres adsorpsjon av forsøksstoff på overflaten i forsøkskarene, er uttynningen et bevis på abiotisk 
nedbryting av forsøksstoffet. Dersom det forekommer adsorpsjon, må det benyttes forsøkskar av et annet 
materiale. Opplysningene om adsorpsjon av forsøksstoff på overflaten av forsøkskarene som er utledet av 
dette forsøket, kan imidlertid ikke overføres direkte til jord/løsning-forsøket. Forekomst av jord vil påvirke 
denne adsorpsjonen.

Flere opplysninger om forsøksstoffets stabilitet kan fås ved bestemmelse av massebalansen for morstoffet over 
tid. Det betyr at den vandige fasen, ekstrakter av jord og forsøkskarets vegger analyseres for forsøksstoffet. 
Differansen mellom massen av tilsatt forsøksstoff og summen av massene av forsøksstoffet i den vandige 
fasen, ekstrakter av jord og forsøkskarets vegger er lik massen som er nedbrutt og/eller fordampet og/eller 
ikke ekstrahert. Med tanke på bestemmelse av massebalansen bør det være oppnådd adsorpsjonslikevekt i 
løpet av forsøksperioden.

Massebalansen bestemmes for begge jordprøvene og for ett jord/løsning-forhold for hver jordtype som gir et 
fortynning på over 20 % og helst > 50 % ved likevekt. Når forsøket for å fastsette forholdet jord/løsning er 

(1) Kurver over konsentrasjon av forsøksstoffet i den vandige fasen (Caq
ads) som funksjon av tiden kan også brukes til å vurdere om et 

likevektsplatå er nådd (se fig. 2 i tillegg 5).
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fullført med analyse av den siste prøven av den vandige fasen etter 48 h, skilles fasene ved sentrifugering, og 
om ønsket, ved filtrering. Mest mulig av den vandige fasen samles opp, og et passende ekstraksjonsløsemiddel 
(ekstraksjonskoeffisient på minst 95 %) tilsettes jorden for å ekstrahere forsøksstoffet. Minst to påfølgende 
ekstraksjoner anbefales. Mengden av forsøksstoff i ekstraktene fra jorden og forsøkskaret bestemmes, 
og massebalansen beregnes (ligning 10, data og rapportering). Dersom den er lavere enn 90 %, anses 
forsøksstoffet å være ustabilt innenfor forsøksperioden. Undersøkelsene kan imidlertid likevel fortsettes, idet 
det tas hensyn til forsøksstoffets ustabilitet; det anbefales da å analysere begge faser i hovedundersøkelsen.

1.9.3.  Trinn 2 — Adsorpsjonskinetikk ved én konsentrasjon av forsøksstoffet

Det benyttes fem jordtyper valgt fra tabell 1. Det er en fordel å ta med noen av eller alle jordtypene 
som benyttes i forundersøkelsen. Dermed unngår man å gjenta trinn 2 for jordtypene som er benyttet i 
forundersøkelsen.

Likevektstiden, jord/løsning-forholdet, jordprøvens vekt, volumet til vandig fase i kontakt med jord og 
forsøksstoffets konsentrasjon i løsningen velges på grunnlag av resultatene av forundersøkelsen. Analysen bør 
fortrinnsvis finne sted etter ca. 2, 4, 6, 8 (eventuelt også 10) og 24 h kontakttid; ristetiden kan utvides til høyst 
48 h dersom et forsøksstoff krever lengre likevektstid i forbindelse med fastsettelse av blandingsforholdet. 
Analysetidspunktene kan imidlertid vurderes fleksibelt.

Hvert forsøk (ett med jord og ett med løsning) utføres minst som dobbeltforsøk, slik at resultatenes varians 
kan vurderes. I hvert forsøk skal det inngå én blindprøve. Den består av jord og 0,01 M CaCl2-løsning, uten 
forsøksstoffet, og med henholdsvis vekt og volum som er identiske med dem i forsøket. En kontrollprøve 
med bare forsøksstoffet i 0,01 M CaCl2-løsning (uten jord) gjennomgår samme forsøksprosedyre for å sikre 
mot uventede resultater.

Adsorpsjonsprosenten beregnes ved hvert tidspunkt Ati og/eller tidsintervall A∆ti (etter behov) og settes av 
mot tiden. Fordelingskoeffisienten Kd ved likevekt og den normaliserte adsorpsjonskoeffisienten for organisk 
karbon Koc (for apolare organiske stoffer) beregnes også.

Resultatene av adsorpsjonskinetikkforsøket:

Den lineære Kd-verdien er generelt nøyaktig nok til å beskrive sorpsjonsvilkårene i jord (35) (78), og 
representerer et uttrykk for iboende mobilitet for kjemiske stoffer i jord. For eksempel anses kjemiske stoffer 
med Kd ≤ 1 cm3 g-1 for å være kvalitativt mobile. Likeledes er et mobilitetsklassifiseringsskjema basert på 
Koc-verdier utviklet av MacCall et al. (16). Videre finnes det klassifiseringssystemer for utvasking basert på 
et forhold mellom Koc og DT-50(1) (32) (79).

I henhold til feilanalyseundersøkelser (61) kan Kd-verdier under 0,3 cm3 g-1 ikke beregnes nøyaktig ut fra en 
konsentrasjonsreduksjon i den vandige fasen, selv når de gunstigste (ut fra et nøyaktighetssynspunkt) jord/
løsning-forhold benyttes, dvs. 1 : 1. I dette tilfellet anbefales det å analysere begge faser, jord og løsning.

Når det gjelder betraktningene ovenfor, anbefales det at undersøkelsen av adsorpsjonsvilkårene i et kjemisk 
stoff i jord og dets potensielle mobilitet følges opp med bestemmelse av Freundlichs adsorpsjonsisotermer 
for disse systemene, som det er mulig å bestemme Kd nøyaktig for ved hjelp av forsøksprotokollen i denne 
forsøksmetoden. Nøyaktig bestemmelse er mulig dersom verdien man får ved å multiplisere Kd med jord/
løsning-forholdet, er > 0,3, når målingene baseres på redusert konsentrasjon i den vandige fasen (indirekte 
metode), henholdsvis > 0,1 når begge faser analyseres (direkte metode) (61).

1.9.4.  Trinn 3 — Adsorpsjonsisotermer og desorpsjonskinetikk/desorpsjonsisotermer

1.9.4.1. Adsorpsjonsisotermer

Det benyttes fem konsentrasjoner av forsøksstoffet, og de bør helst spenne over to størrelsesklasser; valg 
av disse konsentrasjonene bør skje på grunnlag av vannløseligheten og de resulterende likevektskonsen
trasjonene i vann. Det samme jord/løsning-forholdet bør brukes for hver jordtype i hele undersøkelsen. 
Adsorpsjonsforsøket utføres som beskrevet ovenfor, med den ene forskjell at den vandige fasen analyseres 
bare én gang, idet likevekt som tidligere er bestemt i trinn 2, er inntrådt. Likevektskonsentrasjonene i 

(1) DT-50: Nedbrytingstid for 50 % av forsøksstoffet.
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løsningen bestemmes, og den adsorberte mengden beregnes ut fra svinnet av forsøksstoff i løsningen eller 
ved hjelp av den direkte metoden. Den adsorberte massen per masseenhet av jord settes av som funksjon av 
forsøksstoffets likevektskonsentrasjon (se «Data og rapportering»).

Resultater av forsøket med adsorpsjonsisotermer:

Blant de matematiske adsorpsjonsmodellene som hittil er foreslått, er Freundlich-isotermen den som oftest 
benyttes til å beskrive adsorpsjonsprosesser. Mer detaljerte opplysninger om tolking og betydningen av 
adsorpsjonsmodellene er gitt i henvisningene (41) (45) (80) (81) (82).

Merk: Det bør nevnes at en sammenligning av KF-verdier (Freundlichs adsorpsjonskoeffisient) for 
forskjellige stoffer er mulig bare dersom disse KF-verdiene uttrykkes i samme enheter (83).

1.9.4.2. Desorpsjonskinetikk

Formålet med dette forsøket er å undersøke om et kjemisk stoff adsorberes reversibelt eller irreversibelt på 
en jordtype. Denne opplysningen er viktig, for desorpsjonsprosessen spiller også en viktig rolle for et stoffs 
oppførsel i jord i naturen. Dessuten er desorpsjonsdata nyttige som inndata for databehandlingsmodeller av et 
stoffs utvasking og avrenning i oppløst form. Dersom en desorpsjonsundersøkelse er ønskelig, anbefales det 
at undersøkelsen beskrevet nedenfor utføres på hvert system som det var mulig å bestemme Kd nøyaktig for 
i adsorpsjonskinetikkforsøket ovenfor.

Akkurat som for adsorpsjonskinetikkforsøket er det to alternativer for desorpsjonskinetikkforsøket: a) 
parallell metode og b) sekvensiell metode. Valget av metode overlates til den som utfører forsøket, som må 
ta hensyn til tilgjengelig laboratorieutstyr og ressurser.

a) Parallell metode: For hver jordtype som velges til desorpsjonsundersøkelsen, framstilles prøver 
med samme jord/løsning-forhold, like mange som antallet tidsintervaller det er ønskelig å studere 
desorpsjonskinetikk for. Tidsintervallene bør helst være de samme som i adsorpsjonskinetikkforsøket; 
den samlede tiden kan imidlertid utvides, slik at systemet kan nå desorpsjonslikevekt. I hvert forsøk (ett 
med jord og ett med løsning) skal det inngå én blindprøve. Den består av jord og 0,01 M CaCl2-løsning, 
uten forsøksstoffet, og med en vekt og et volum som er identisk med dem i forsøket. En kontrollprøve 
med bare forsøksstoffet i 0,01 M CaCl2-løsning (uten jord) gjennomgår samme forsøksprosedyre. Alle 
blandingene av jord og løsning ristes til adsorpsjonslikevekt nås (som tidligere bestemt i trinn 2). Så 
skilles fasene ved sentrifugering, og den vandige fasen fjernes så fullstendig som mulig. Volumet av 
fjernet væske erstattes med det samme volumet 0,01 M CaCl2 uten forsøksstoff, og de nye blandingene 
ristes på nytt. Den vandige fasen til det første reagensglasset samles opp så fullstendig som mulig 
og måles etter f.eks. 2 h, den i annet reagensglass etter 4 h, i tredje reagensglass etter 8 h osv. til 
desorpsjonslikevekt nås.

b) Sekvensiell metode: Etter adsorpsjonskinetikkforsøket sentrifugeres blandingen, og den vandige fasen 
fjernes så fullstendig som mulig. Volumet av fjernet løsning erstattes med samme volum 0,01 M 
CaCl2 uten forsøksstoff. Den nye blandingen ristes til desorpsjonslikevekt nås. I løpet av denne 
tiden sentrifugeres blandingen, slik at fasene skilles. En liten prøve av den vandige fasen analyseres 
umiddelbart for forsøksstoffet; deretter fortsetter forsøket med den opprinnelige blandingen. Volumet av 
hver enkelt prøve skal være mindre enn 1 % av løsningens samlede volum. Samme mengde frisk 0,01 M 
CaCl2-løsning tilsettes blandingen for å bevare forholdet mellom jord og løsning, og ristingen fortsetter 
til neste tidsintervall.

Desorpsjonsprosenten beregnes ved hvert tidspunkt (Dti) og/eller tidsintervall (D∆ti) (etter undersøkelsens 
behov) og settes av mot tiden. Desorpsjonskoeffisienten Kdes ved likevekt beregnes også. Alle relevante 
ligninger er gitt under «Data og rapportering» i tillegg 5.

Resultatene av desorpsjonskinetikkforsøket:

Felles grafisk framstilling av desorpsjonsprosenten Dti og adsorpsjonsprosenten Ati mot tiden gjør det mulig 
å vurdere adsorpsjonsprosessens reversibilitet. Dersom desorpsjonslikevekten nås selv om det tar dobbelt så 
lang tid som å nå adsorpsjonslikevekt, og den samlede desorpsjonen er over 75 % av den adsorberte mengden, 
anses adsorpsjonen å være reversibel.
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1.9.4.3. Desorpsjonsisotermer

Freundlichs desorpsjonsisotermer bestemmes for jordtypene som er benyttet i adsorpsjonsisotermforsøket. 
Desorpsjonsforsøket utføres som beskrevet i avsnittet «Desorpsjonskinetikk», bare med den forskjell at den 
vandige fasen analyseres med én gang, ved desorpsjonslikevekt. Mengden av desorbert forsøksstoff 
beregnes. Innholdet av forsøksstoff som er igjen på jorden ved desorpsjonslikevekt, plottes som funksjon av 
forsøksstoffets likevektskonsentrasjon i løsningen (se «Data og rapportering» samt tillegg 5).

2.  DATA OG RAPPORTERING

Analysedata framstilles i tabellform (se tillegg 6). Enkeltmålinger og beregnede gjennomsnitt angis. 
Adsorpsjonsisotermer framstilles grafisk. Beregningene utføres som beskrevet nedenfor.

I forbindelse med dette forsøket anses vekten av 1 cm3 vandig fase å være 1 g. Jord/løsning-forholdet kan 
uttrykkes i vekt/vekt- eller vekt/volum-enheter med samme tallverdi.

2.1.  ADSORPSJON

Adsorpsjonen (Ati) defineres som den prosentdel av forsøksstoffet som, under forsøksvilkårene, var til stede 
ved forsøkets begynnelse og som adsorberes på jorden. Dersom forsøksstoffet er stabilt og ikke adsorberer 
vesentlig på forsøkskarets vegg, beregnes Ati på hvert tidspunkt ti etter følgende ligning:

      (3)

der

Ati = adsorpsjonsprosent på tidspunktet ti (%),

ms
    (ti) = forsøksstoffets masse adsorbert på jorden på tidspunktet ti (µg),

m0 = forsøksstoffets masse i reagensglasset ved forsøkets begynnelse (µg).

Detaljerte opplysninger om hvordan adsorpsjonsprosenten Ati beregnes for parallell og sekvensiell metode 
er gitt i tillegg 5.

Fordelingskoeffisienten Kd er forholdet mellom innholdet av forsøksstoff i jordfasen og massekonsentrasjonen 
til stoffet i den vandige løsningen under forsøksvilkårene når adsorpsjonslikevekt er nådd.

     (4)

der

Cs
     (eq)  = innhold av stoff adsorbert på jorden ved adsorpsjonslikevekt (µg g-1),

 Caq 
  (eq)  = massekonsentrasjon av stoff i den vandige fasen ved adsorpsjonslikevekt (µg cm-3). Denne 

konsentrasjonen bestemmes analytisk idet det tas hensyn til resultatene av blindprøvene,

ms
    (eq)  = masse av stoff adsorbert på jorden ved adsorpsjonslikevekt (µg),

maq
   (eq)  = masse av stoff i løsningen ved adsorpsjonslikevekt (µg),

Msoil = mengde jordfase, uttrykt som tørr masse av jord (g),

v0 = startvolum av vandig fase i kontakt med jorden (cm3).

ads

ads

ads

ads

ads
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Forholdet mellom Aeq og Kd er gitt ved

      (5)

der

Aq  = adsorpsjonsprosenten ved adsorpsjonslikevekt (%).

Den normaliserte adsorpsjonskoeffisienten for organisk karbon, Koc, angir sammenhengen mellom 
fordelingskoeffisienten Kd og jordprøvens innhold av organisk karbon:

      (6)

der

% oc  = prosentdel av organisk karbon i jordprøven (g g-1).

Koeffisienten Koc representerer ved én enkelt verdi fordelingen av hovedsakelig apolare organiske stoffer 
mellom organisk karbon i jord eller avleiring og vann. Adsorpsjonen av slike stoffer er korrelert mot det 
organiske innholdet av det sorberende faste stoffet (7); dermed avhenger Koc-verdiene av de bestemte 
egenskapene til humusfraksjonene, hvis sorpsjonskapasitet varierer betydelig på grunn av forskjellig 
opprinnelse, dannelse osv.

2.1.1. Adsorpsjonsisotermer

Freundlichs adsorpsjonsisotermligning gir sammenhengen mellom den adsorberte mengden forsøksstoff og 
konsentrasjonen av oppløst forsøksstoff ved likevekt (ligning 8).

Dataene behandles som angitt under «Adsorpsjon», og for hvert reagensglass beregnes innholdet av 
forsøksstoff som er adsorbert på jorden etter adsorpsjonsforsøket (Cs

ads(eq), andre steder betegnet som x/m). 
Det antas at likevekt er inntrådt, og at Cs

ads(eq) uttrykker likevektsverdien:

    (7)

Freundlichs adsorpsjonsligning er vist i (8):

     (8)

eller på lineær form:

     (9)

der

 KF
ads = Freundlichs adsorpsjonskoeffisient; den har dimensjonen cm3 g-1 bare dersom 1/n = 1; i alle 

andre tilfeller innføres helningen 1/n i dimensjonen av KF
ads (µg1-1/n (cm3)1/n g-1),

 N = regresjonskonstant; 1/n ligger vanligvis i intervallet 0,7-1,0, noe som viser at sorpsjonsdata 
ofte er noe ikke-lineære.

Ligning 8 og 9 framstilles grafisk, og verdiene av KF
ads og 1/n beregnes ved regresjon ved hjelp av ligning 9. 

Korrelasjonskoeffisienten r2 for den logaritmiske ligningen beregnes også. Et eksempel på slike framstillinger 
er gitt i figur 2.

Figur 2. Freundlichs adsorpsjonskurve, normal og linearisert.

Koc = Kd . 100 (cm3 g–1)%0C
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2.1.2. Massebalanse

Massebalansen (MB) er definert som den prosentdelen stoff som kan gjenfinnes analytisk etter et 
adsorpsjonsforsøk, regnet mot den nominelle mengden stoff ved begynnelsen av forsøket.

Behandlingen av dataene vil avvike dersom løsemiddelet er fullstendig blandbart med vann. For vannblandbare 
løsemidler kan databehandlingen beskrevet under «Desorpsjon» brukes til å bestemme mengden av stoff som 
gjenfinnes ved løsemiddelekstraksjon. Dersom løsemiddelet er mindre blandbart med vann, må den gjenfunne 
mengden bestemmes.

Massebalansen MB for adsorpsjonen beregnes som følger; det antas at (mE) tilsvarer den samlede masse 
forsøksstoff som ekstraheres fra jorden og overflaten på forsøkskaret med et organisk løsemiddel:

     (10)

der

MB = massebalanse (%),

mE = samlet masse forsøksstoff som er ekstrahert fra orden og veggene i forsøkskaret i to trinn  
  (µg),

C0 = utgangsmassekonsentrasjon for forsøksløsningen i kontakt med jorden (µg cm-3),

Vrec = volum av supernatant som er oppsamlet etter adsorpsjonslikevekt (cm-3).

2.2.  DESORPSJON

Desorpsjonen (D) defineres som prosentdelen av den tidligere adsorberte stoffmengde som desorberes under 
forsøksvilkårene:

      (11)

der

Dti = desorpsjonsprosent på tidspunktet ti (%),

maq
  (ti) = forsøksstoffets masse desorbert fra jorden på tidspunktet ti (µg),

ms
    (eq) = forsøksstoffets masse adsorbert til jorden ved adsorpsjonslikevekt (µg).

Detaljerte opplysninger om hvordan desorpsjonsprosenten Dti beregnes for parallell og sekvensiell metode 
er gitt i tillegg 5.

Den tilsynelatende desorpsjonskoeffisienten (Kdes) tilsvarer, under forsøksvilkårene, forholdet mellom 
innholdet av stoff som er igjen i jordfasen, og massekonsentrasjonen av desorbert stoff i den vandige 
løsningen når desorpsjonslikevekt er nådd:

    (12)

der

Kdes = desorpsjonskoeffisienten (cm3 g-1),

maq
   (eq) = samlet masse av forsøksstoff desorbert fra jorden ved desorpsjonslikevekt (µg),

VT = samlet masse av vandig fase i kontakt med jorden under desorpsjonskinetikkforsøket (cm3).

Veiledning i beregning av maq
des(eq) er gitt i tillegg 5 under overskriften «Desorpsjon».

des

des

des
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Merknad:

Dersom adsorpsjonsforsøket ble utført med den parallelle metoden, settes volumet VT i ligning 12 likt V0.

2.2.1.  Desorpsjonsisotermer

Freundlichs ligning for desorpsjonsisotermer uttrykker sammenhengen mellom mengden av forsøksstoff 
som fortsatt er adsorbert på jorden og konsentrasjonen av forsøksstoff i løsningen ved desorpsjonslikevekt 
(ligning 16).

For hvert reagensglass beregnes innholdet av fortsatt adsorbert forsøksstoff på jorden ved desorpsjonslikevekt 
som følger:

    (13)

maq
   (eq) defineres som

    (14)

der

Cs
   (eq) = innholdet av forsøksstoff som ved desorpsjonslikevekt fortsatt er adsorbert på jorden (µg g-

1),

mm
  (eq) = massen av stoff bestemt analytisk i den vandige fasen ved desorpsjonslikevekt (µg),

maq
 = massen av forsøksstoff som på grunn av ufullstendig volumutskifting er tilbake etter at  

  adsorpsjonslikevekt er inntrådt (µg),

maq
  (eq) = massen av stoff i løsningen ved adsorpsjonslikevekt (µg):

    (15)

Vr
F = volumet av løsning som ved desorpsjonslikevekt er tatt ut av reagensglasset med sikte på å  

  bestemme forsøksstoffet (cm3),

VR = volumet av supernatant som etter at desorpsjonslikevekt er inntrådt, er blitt fjernet fra 
  reagensglasset og erstattet med samme volum 0,01 M CaCl2-løsning (cm3).

Freundlichs desorpsjonsligning er vist i (16):

    (16)

eller i lineær form:

   (17)

der

KF
  = Freundlichs desorpsjonskoeffisient,

n = regresjonskonstant,

Caq
   (eq) = stoffets massekonsentrasjon i den vandige fasen ved desorpsjonslikevekt (µg cm-3).

Ligning 16 og 17 kan framstilles grafisk, og verdien av KF
des og 1/n beregnes ved regresjonsanalyse ved hjelp 

av ligning 17.

Merknad:

Dersom Freundlichs adsorpsjons- eller desorpsjonseksponent 1/n er lik 1, vil Freundlichs bindingskonstant 
for adsorpsjon eller desorpsjon (KF

ads og KF
des) være lik likevektskonstantene (Kd og Kdes) for henholdsvis 

adsorpsjon og desorpsjon, og ved å sette av Cs mot Caq får man en rett linje. Dersom eksponentene ikke 
er lik 1, vil grafisk en framstilling av Cs som en funksjon av Caq ikke bli lineær, og adsorpsjons- og 
desorpsjonskonstantene vil variere langs isotermene.

des

des

des

des

A

des

des
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2.2.2. Forsøksrapport

Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

⎯ fullstendig identifikasjon av de benyttede jordprøvene, herunder

⎯ geografisk stedsreferanse (bredde, lengde),

⎯ dato for prøvetaking,

⎯ opprinnelse (f.eks. landbruksjord, skog osv.),

⎯ prøvetakingsdybde,

⎯ sand-/slam-/leireinnhold,

⎯ pH-verdier (i 0,01 M CaCl2),

⎯ innhold av organisk karbon,

⎯ innhold av organisk stoff,

⎯ nitrogeninnhold,

⎯ C/N-forhold,

⎯ kationebyttingskapasitet (mmol/kg),

⎯ alle opplysninger om innsamling og oppbevaring av jordprøver,

⎯ alle relevante opplysninger for tolking av adsorpsjon/desorpsjon av forsøksstoffet, om 
hensiktsmessig,

⎯ henvisninger til metodene som benyttet til bestemmelse av hver enkelt parameter,

⎯ opplysninger om forsøksstoffet, om relevant,

⎯ forsøkstemperatur,

⎯ sentrifugeringsvilkår,

⎯ analytisk framgangsmåte ved analyse av forsøksstoffet,

⎯ begrunnelse for eventuell bruk av løselighetsfremmer til framstilling av stamløsning for forsøksstoffet,

⎯ forklaring av eventuelle korreksjoner i beregningene,

⎯ data i henhold til formularet (tillegg 6) og grafiske framstillinger,

⎯ alle opplysninger og observasjoner som er til hjelp ved tolking av forsøksresultatene.
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TILLEGG 2

BETYDNINGEN AV ANALYSEMETODENS NØYAKTIGHET OG AV KONSENTRASJONSENDRINGER 
FOR ADSORPSJONSRESULTATENES NØYAKTIGHET

Tabellen nedenfor (84) viser at når forskjellen mellom forsøksstoffets utgangsmasse (m0 = 110 µg) og likevektsmasse 
(maq

ads (eq) = 100 µg) i løsningen er svært liten, gir en feil på 5 % ved måling av likevektskonsentrasjonen en feil på 
50 % ved beregning av massen av stoff som er adsorbert i jorden (ms

ads (eq)) og på 52,4 % ved beregning av Kd.

Mengde jord msoil = 10 g

Løsningens volum V0 = 100 cm3

der

ms
    (eq) = massen av forsøksstoff i jordfasen ved likevekt (µg),

maq
   (eq) = massen av forsøksstoff i den vandige fasen ved likevekt (µg),

Cs
    (eq) = innholdet av forsøksstoff i jordfasen ved likevekt (µg g-1),

Caq
   (eq) = innholdet av forsøksstoff i den vandige fasen ved likevekt (µg cm-3),

R  = analysefeil ved bestemmelse av maq
  (eq),

R1  = beregningsfeil som følge av analysefeil R.

ads 

ads

ads

ads

ads
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TILLEGG 3

TEKNIKKER FOR BEREGNING AV Kd

1. Ved hjelp av beregningsteknikker er det mulig å forutsi størrelsen til Kd på grunnlag av korrelasjoner med f.eks. 
verdier av Pow (12) (39) (63-68), vannløselighetsdata (12) (19) (21) (39) (68-73) eller polaritetsdata avledet ved 
hjelp av HPLC på omvendt fase (74-76). Som vist i tabell 1 og 2, beregnes Koc eller Kom og dermed indirekte Kd 
ved hjelp av følgende ligninger:

2. Prinsippet for disse korrelasjonene bygger på to forutsetninger: (1) Et stoffs adsorpsjon bestemmes hovedsakelig 
av jordens innhold av organisk stoff, og (2) vekselvirkningene som er involvert, er hovedsakelig apolare. For 
disse korrelasjonene gjelder dermed (1) at de ikke eller bare i liten grad gjelder for polare stoffer, og (2) at de 
ikke gjelder dersom innholdet av organisk stoff i jorden er svært lite (12). Dessuten gjelder at selv om det er 
funnet tilfredsstillende korrelasjoner mellom Pow og adsorpsjonen (19), kan ikke det samme sies om forholdet 
mellom vannløselighet og omfanget av adsorpsjonen (19) (21); undersøkelser har så langt gitt svært motstridende 
resultater.

3. Noen eksempler på korrelasjoner mellom adsorpsjonskoeffisienten og fordelingskoeffisienten oktanol/vann samt 
vannløselighet er gitt i henholdsvis tabell 1 og 2.

Tabell 1. Eksempler på korrelasjoner mellom adsorpsjonsfordelingskoeffisienten og fordelingskoeffisienten 
oktanol/vann; flere eksempler er gitt i (12) og (68).

Stoffer Korrelasjoner Forfattere

Substituert urea log Kom = 0,69 + 0,52 log Pow Briggs (1981) (39)

Aromatiske klorerte log Koc = -0,779 + 0,904 log Pow Chiou et al. (1983) (65)

Diverse plantevernmidler log Kom = 4,4 + 0,72 log Pow Gerstl og Mingelgrin (1984) (66)

Aromatiske hydrokarboner log Koc = -2,53 + 1,15 log Pow Vowles og Mantoura (1987) (67)

Tabell 2. Eksempler på korrelasjoner mellom adsorpsjonsfordelingskoeffisienten og vannløseligheten; flere 
eksempler er gitt i (68) og (69).

Stoffer Korrelasjoner Forfattere

Diverse plantevernmidler log Kom = 3,8 - 0,561 log Sw Gerstl og Mingelgrin (1984) (66)

Alifatiske og aromatiske klorerte 
stoffer

log Kom = (4,040 +/- 0,038) 
- (0,557 +/- 0,012) log Sow

Chiou et al. (1979) (70)

α-naftol log Koc = 4,273 - 0,686 log Sw Hasset et al. (1981) (71)

Sykliske, alifatiske og aromatiske 
stoffer

log Koc = -1,405 - 0,921 log  Sw -  
0,00953 (mp-25)

Karickhoff (1981) (72)

Diverse forbindelser log Kom = 2,75 - 0,45 log Sw Moreale van Blade (1982) (73)
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TILLEGG 4

BEREGNINGER FOR FASTSETTELSE AV SENTRIFUGERINGSVILKÅR

1. Sentrifugeringstiden er gitt ved følgende formel, idet partiklene antas å være kuleformede:

(1)

For enkelhets skyld er alle parametrer angitt i ikke-SI-enheter (g, cm),

der

 = rotasjonshastighet (= 2 π rpm/60), rad s-1,

rpm = omdreininger per minutt,

η = løsningens viskositet, g s-1 cm-1,

rp = partikkelradius, cm,

ρs = jordens massetetthet, g cm-3,

ρaq = løsningens massetetthet, g cm-3,

Rt = avstanden fra sentrum av sentrifugen til overflaten av løsningen i sentrifugeglasset, cm,

Rb = avstanden fra sentrum av sentrifugerotoren til bunnen av sentrifugeglasset, cm

Rb-Rt = lengden av jord/løsning-blanding i sentrifugeglasset, cm.

I praksis fordobles vanligvis de beregnede tidene for å sikre fullstendig separasjon.

2. Ligning 1 kan forenkles ytterligere dersom løsningens viskositet (η) og massetetthet (ρaq) settes lik viskositeten og 
massetettheten til vann ved 25 ºC, altså η = 8,95 × 10-3 g s-1 cm-1 og ρ = 1,0 g cm-3.

 Sentrifugeringstiden er da gitt ved ligning 2:

(2)

3. Av ligning 2 framgår det at to parametrer er viktige ved fastsettelse av sentrifugeringsvilkårene, nemlig tid (t) og 
hastighet (rpm), når man skal skille ut partikler med en gitt størrelse (i vårt tilfelle med radius 0,1 µm); (1) jordens 
tetthet og (2) lengden av blandingen i sentrifugeglasset (Rb-Rt), dvs. avstanden som en jordpartikkel tilbakelegger 
fra toppen av løsningen til bunnen av røret; for et fastlagt volum er det klart at lengden av blandingen i røret vil 
avhenge av kvadratet av radien til røret.

4. Figur 1 viser sammenhengen mellom sentrifugeringstiden (t) og sentrifugeringshastigheten (rpm) for forskjellige 
tettheter for jord (ρs) (fig. 1a) og forskjellige lengder av blandingen i sentrifugerørene (fig. 1b). Av fig. 1a ses 
betydningen av jordens tetthet tydelig. For en typisk sentrifugering ved 3 000 rpm er sentrifugeringstiden ca. 240 
min. for jord med en tetthet på 1,2 g cm-3, mens den bare er 50 min. for 2,0 g cm-3. Tilsvarende ses av fig. 1b at 
sentrifugeringstiden er ca. 50 min. for en typisk sentrifugering ved 3 000 rpm med en lengde på blandingen på 
10 cm, og bare 7 min. for en lengde på 1 cm. I ethvert tilfelle er det viktig å finne et optimalt forhold mellom 
sentrifugering som krever minst mulig lengde, og separasjon av fasene som gjør det lett for den som utfører 
forsøket, å håndtere fasene etter sentrifugeringen.

Rb

Rt
In

rp (ps
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5. Ved fastsettelse av forsøksvilkårene for separasjon av jord/løsning-fasene er det dessuten viktig å ta hensyn til 
eventuell tilstedeværelse av en tredje «pseudofase», kolloider. Disse partiklene, med en størrelse på mindre enn 
0,2 µm, kan ha en betydelig innvirkning på hele adsorpsjonsmekanismen til et stoff i en jordsuspensjon. Når 
sentrifugeringen utføres som beskrevet ovenfor, blir det kolloider igjen i den vandige fasen som blir analysert 
sammen med den vandige fasen. Opplysninger om deres virkning går dermed tapt.

 Dersom laboratoriet som utfører forsøket, har utstyr for ultrasentrifugering eller ultrafiltrering, kan adsorpsjon/
desorpsjon av et stoff i jorden undersøkes grundigere, herunder opplysninger om stoffets adsorpsjon på kolloider. 
I et slikt tilfelle bør det foretas en ultrasentrifugering ved 60 000 rpm eller en ultrafiltrering med filterporøsitet 
på 100 000 dalton for å skille de tre fasene jord, kolloider og løsning. Forsøksprotokollen bør dessuten endres 
tilsvarende, slik at alle tre faser analyseres for stoffet.

Fig. 1a. Variasjoner i sentrifugeringstid (t) satt av mot sentrifugeringshastighet (rpm) for forskjellige massetettheter 
av jord (ρs). Rt = 10 cm, Rb-Rt = 10 cm, η = 8,95 × 10-3 g s-1 cm-1 og ρaq = 1,0 g cm-3 ved 25 ºC.

Fig. 1b. Variasjoner i sentrifugeringstid (t) satt av mot sentrifugeringshastighet (rpm) for forskjellige lengder av 
blandingen i sentrifugerøret (Rb-Rt) = L; Rt = 10 cm, η = 8,95 × 10-3 g s-1 cm-1 og ρaq = 1,0 g cm-3 ved 
25 ºC og ρs = 2,0 g cm-3.
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TILLEGG 5

BEREGNING AV ADSORPSJON A (%) OG DESORPSJON D (%)

Tidsplanen for framgangsmåten er som følger:

For alle beregninger forutsettes at forsøksstoffet er stabilt og ikke adsorberer nevneverdig til veggene i beholderen.

ADSORPSJON A (A %)

a) Parallell metode

Adsorpsjonsprosenten beregnes for hvert reagensglass (i) ved hvert tidspunkt (ti) etter følgende ligning:

(1)(1)

Leddene i ligningen kan beregnes som følger:

(2)

(2) (3)

der

Ati = adsorpsjonsprosent (%) ved tiden ti,

ms    (ti) = massen av forsøksstoff adsorbert på jorden på tidspunktet ti da analysen foretas (µg),

m0 = massen av forsøksstoff i reagensglasset ved forsøkets begynnelse (µg),

C0 = utgangsmassekonsentrasjon av forsøksløsningen i kontakt med jorden (µg cm-
3),

Caq
  (ti) = massekonsentrasjon av stoffet i den vandige fasen på tidspunktet ti da analysen utføres (µg cm-3); 

   denne konsentrasjonen bestemmes analytisk idet det tas hensyn til verdiene for blindprøvene,

V0 = utgangsvolumet av forsøksløsningen i kontakt med jord (cm-3).

 Verdiene for adsorpsjonsprosenten Ati eller Caq
   (ti) framstilles grafisk som funksjon av tiden, og tiden det tar å nå 

adsorpsjonslikevekt, bestemmes. Eksempler på slike framstillinger er gitt i hhv. fig. 1 og fig. 2.

ads

ads

ads

Tid

m0 = C0 Μ V0 (µg)

(1) Ligningen har gyldighet for både den direkte og den indirekte metoden. Alle andre ligninger har gyldighet bare for den indirekte 
metoden.
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Fig. 1. Kurve for adsorpsjonslikevekt

Fig. 2. Massekonsentrasjon av forsøksstoffet i den vandige fasen (Caq) som funksjon av tiden

b) Sekvensiell metode

 I de følgende ligninger er det tatt hensyn til at adsorpsjonsbestemmelsen er utført ved måling av forsøksstoffet i 
små prøver av vandig fase ved bestemte tidsintervaller.

⎯ Innenfor hvert tidsintervall beregnes mengden av stoff som er adsorbert på jorden, som følger:

⎯ for første tidsintervall ∆ti = ti - t0

(4)

⎯ for annet tidsintervall ∆t2 = t2 - t1

(5)
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⎯ for tredje tidsintervall ∆t3 = t3 - t2

(6)

⎯ for n'te tidsintervall ∆tn = tn - tn-1

(7)

⎯ Adsorpsjonsprosenten i hvert tidsintervall, A∆ti, beregnes etter følgende ligning:

(8)(1)

 mens adsorpsjonsprosenten (Ati) på tidspunktet ti er gitt ved følgende ligning:

(9)(1)

  Adsorpsjonsverdiene Ati eller A∆ti (avhengig av hva undersøkelsen krever) framstilles grafisk som funksjon av 
tiden, og tiden til sorpsjonslikevekt inntrer, bestemmes.

⎯ Ved likevektstidspunktet teq

⎯ er massen av forsøksstoff adsorbert på jorden:

(10)(1)

⎯ er massen av forsøksstoff i løsningen:

(11)(1)

⎯ er adsorpsjonsprosenten ved likevekt:

(12)(1)

Parametrene brukt ovenfor er definert som følger:

ms
ads(∆t1), ms

ads(∆t2),..., ms
ads(∆tn) = massen av forsøksstoff adsorbert på jorden i løpet av tidsintervallene ∆t1, 

  ∆t2 ,..., ∆tn (µg),

mm
ads(t1), mm

ads(t2),..., mm
ads(tn) = massen av forsøksstoff målt i en prøve va

A på tidspunktene  
  t1, t2 ,..., tn (µg),

ms
ads(eq) = massen av stoff adsorbert på jorden ved adsorpsjonslikevekt (µg),

maq
ads(eq) = massen av stoff i løsningen ved adsorpsjonslikevekt (µg),

va
A  = volum av delprøven som forsøksstoffet måles i (cm3),

A∆ti  = adsorpsjonsprosent tilsvarende tidsintervallet ∆ti (%),

Aeq  = adsorpsjonsprosent ved adsorpsjonslikevekt (%).

(1) Ligningen har gyldighet for både den direkte og den indirekte metoden. Alle andre ligninger har gyldighet bare for den indirekte 
metoden.
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DESORPSJON D (%)

Tiden t0 som markerer starten på desorpsjonskinetikkforsøket anses som det tidspunkt da det største oppsamlede volum 
av forsøksstoffløsningen (etter at adsorpsjonslikevekt er inntrådt) erstattes av et tilsvarende volum 0,01 M CaCl2-
løsning.

a) Parallell metode

På tidspunktet ti måles massen av forsøksstoff i den vandige fasen tatt fra reagensglass i (Vr
i), og den desorberte 

massen beregnes ved hjelp av følgende ligning:

     (13)

Ved desorpsjonslikevekt er ti = teq og dermed maq
ads(ti) = maq

ads(eq).

Massen av forsøksstoff desorbert i et tidsintervall (∆t) er gitt ved følgende ligning:

     (14)

Desorpsjonsprosenten beregnes:

— på tidspunktet ti fra ligningen

     

 (15)

— og i et tidsintervall (∆ti) fra ligningen

    

 (16)

der

Dti  = desorpsjonsprosent ved tiden ti (%),

D∆ti  = desorpsjonsprosent tilsvarende tidsintervallet ∆ti (%),

maq
des(ti) = massen av forsøksstoff desorbert på tidspunktet ti (µg),

maq
des(∆ti) = massen av forsøksstoff desorbert i løpet av tidsintervallet ∆ti (µg),

mm
des(ti) = massen av forsøksstoff bestemt analytisk på tidspunktet ti i en løsning med volum Vr

i som tas ut til 
   analyse (µg),

maq
A = massen av forsøksstoff som er til overs i løsningen etter adsorpsjonslikevekt som følge av 

   ufullstendig volumutskifting (µg),

     (17)

maq
ads(eq) = massen av forsøksstoff adsorbert ved adsorpsjonslikevekt (µg),

VR = volumet av supernatantmasse som er fjernet fra reagensglasset etter at adsorpsjonslikevekt er 
   inntrådt, og erstattet med samme volum 0,01 M CaCl2-løsning (cm3),

Vr
i = volumet av løsning tatt fra reagensglass (i) for å bestemme forsøksstoffet i desorpsjonskinetikkfo 

   søket (cm3).
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Verdiene for desorpsjonen Dti eller D∆ti (avhengig av hva undersøkelsen krever) framstilles grafisk som funksjon av tiden, 
og tiden det tar å nå desorpsjonslikevekt, bestemmes.

b) Sekvensiell metode

 I de følgende ligninger er det tatt hensyn til at adsorpsjonsbestemmelsen er utført ved måling av forsøksstoffet i små 
prøver (va

A) av vandig fase ved bestemte tidsintervaller (sekvensiell metode i 14.9. Forsøkets prestasjoner). Det antas at (a) 
volumet av supernatanten som fjernes fra reagensglasset etter adsorpsjonskinetikkforsøket, er erstattet med samme volum 
0,01 M CaCl2-løsning. (VR), og (b) at det samlede volumet av den vandige fasen som er i kontakt med jorden (VT) i løpet 
av desorpsjonskinetikkforsøket, er konstant og er gitt ved følgende ligning:

      

(18)

På tidspunktet ti

⎯ måles massen av forsøksstoff i en liten delprøve (va
D), og den desorberte massen beregnes etter følgende ligning:

   

(19)

⎯ ved desorpsjonslikevekt er ti = teq og dermed er maq
des(ti) = maq

des(eq).

⎯ kan desorpsjonsprosenten Dti beregnes etter følgende ligning:

     

(20)

I et tidsintervall (∆ti):

Mengden av stoff desorbert i hvert tidsintervall beregnes som følger:

⎯ for første tidsintervall ∆t1 = t1 - t0

                                      

(21)

⎯ for annet tidsintervall ∆t2 = t2 - t1

 

     

(22)

⎯ for n'te tidsintervall ∆tn = tn - tn-1

        
(23)

og

og
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Endelig beregnes desorpsjonsprosenten i hvert tidsintervall, D∆ti, ved følgende ligning:

     
(24)

mens desorpsjonsprosenten Dti på tidspunktet ti er gitt ved følgende ligning:

     
(25)

der parametrene brukt ovenfor er definert som følger:

ms
des(∆t1), ms

des(∆t2),..., ms
des(∆tn) = massen av forsøksstoff adsorbert på jorden i løpet av tidsintervallene  

  ∆t1, ∆t2 ,..., ∆tn (µg),

maq
des(∆t1), maq

des(∆t2),..., maq
des(∆tn) = massen av forsøksstoff desorbert i løpet av tidsintervallene  

  ∆t1, ∆t2 ,..., ∆tn (µg),

mm
des(t1), mm

des(t2),..., mm
des(tn) = massen av forsøksstoff målt i en delprøve va

D på tidspunktene  
  t1, t2 ,..., tn (µg),

VT = samlet volum av vandig fase i kontakt med jorden under desorpsjonskinetik 
  forsøket gjennomført etter sekvensiell metode (cm3),

maq
A = massen av forsøksstoff som er til overs etter at adsorpsjonslikevekt har 

  inntrådt, som følge av ufullstendig volumutskifting (µg),

 (26)

vR = volum av supernatant som etter at adsorpsjonslikevekt har inntrådt, er fjernet 
  fra reagensglasset og ersattet med samme volum 0,01 M CaCl2-løsning 
  (cm3),

va
D = volum av delprøven tatt fra reagensrør (i) til analyseformål i løpet av desorp 

  jonskinetikkforsøket gjennomført ved sekvensiell metode (cm3).

    
(27)v  = 0,02 · VT
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TILLEGG 6

ADSORPSJON-DESORPSJON I JORD: PRESENTASJON AV DATA (SKJEMA

Undersøkt stoff:

Undersøkt jord:

Jordens innhold av tørrmasse (105 ºC, 12 h):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

Temperatur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ºC

Analysemetodens egnethet

Veid jord G

Jord: tørrmasse G

Volum CaCl2-løsning cm3

Nominell konsentrasjon i den endelige løsningen µg cm-3

Analytisk konsentrasjon i den endelige løsningen µg cm-3

Prinsipp for benyttet analysemetode:

Kalibrering av analysemetode:



23.11.2006 Nr. 58/1509EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Undersøkt stoff:

Undersøkt jord:

Jordens innhold av tørrmasse (105 ºC, 12 h):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%

Temperatur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ºC

Benyttet analysemetodikk: Indirekte    � Parallell    � Sekvensiell    �

  Direkte      �

Adsorpsjonsforsøk: prøver til forsøk

Symbol Enhet Likevektstid Likevektstid Likevektstid Likevektstid

Reagensglass nr.

Veid jord — G

Jord: tørrmasse msoil G

Vannvolum i veid jord (beregnet) VWS cm3

Volum 0,01 M CaCl2-løsning til 
likevektsinnstilling av jord

cm3

Volum stamløsning cm3e

Samlet volum vandig fase i 
kontakt med jord

V0 cm3

Utgangskonsentrasjon av 
forsøksløsning

C0 µg cm-3

Masse av forsøksstoff ved 
forsøkets begynnelse

m0 µg

Etter risting og sentrifugering

Indirekte metode

Parallell metode

Konsentrasjon av forsøksstoffet i 
vandig fase, herunder korreksjon 
for blindverdi

Caq
  (ti) µg cm-3

Sekvensiell metode

Målt masse av forsøksstoffet i 
prøve Va

A

maq
  (ti) µg

Direkte metode

Masse av forsøksstoffet adsorbert 
på jorden

ms
    (ti) µg

Beregning av adsorpsjon

Adsorpsjon Ati %

A∆ti %

Gjennomsnittsverdier

Adsorpsjonskoeffisient Kd cm3 g-1

Gjennomsnittsverdier

Adsorpsjonskoeffisient Koc cm3 g-1

Gjennomsnittsverdier

ads

ads

ads
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Undersøkt stoff:

Undersøkt jord:

Jordens innhold av tørrmasse (105 ºC, 12 h):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

Temperatur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ºC

Adsorpsjonsforsøk: blindprøver og kontrollprøver

Symbol Enhet Blindprøve Blindprøve Kontroll

Glass nr.

Veid jord g 0 0

Vannmengde i veid jord (beregnet) cm3 — —

Tilsatt volum 0,01 M CaCl2-løsning cm3

Tilsatt volum forsøksstoff cm3 0 0

Samlet volum vandig fase (beregnet) cm3 — —

Utgangskonsentrasjon av forsøksstoff 
i vandig fase

µg cm-3

Etter risting og sentrifugering

Konsentrasjon i vandig fase µg cm-3

Merk: Flere kolonner tilføyes om nødvendig.
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Undersøkt stoff:

Undersøkt jord:

Jordens innhold av tørrmasse (105 ºC, 12 h):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

Temperatur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ºC

Massebalanse

Symbol Enhet

Reagensglass nr.

Veid jord — g

Jord: tørrmasse msoil g

Vannvolum i veid jord (beregnet) VWS Ml

Volum 0,01 M CaCl2-løsning til 
likevektsinnstilling av jord

Ml

Volum stamløsning cm3

Samlet volum vandig fase i kontakt med 
jorden

V0 cm3

Utgangskonsentrasjon av prøveløsning C0 µg cm-3

Likevektstid — h

Etter risting og sentrifugering

Konsentrasjon av forsøksstoff i vandig fase 
ved adsorpsjonslikevekt, herunder korreksjon 
for blindverdi

Caq
   (eq) µg cm-3

Likevektstid teq h

Første fortynning med løsemiddel

Fjernet volum av vandig fase Vrec cm3

Tilsatt volum av løsemiddel ∆V cm3

Første ekstraksjon med løsemiddel

Signal analysert i løsemiddel SE1 var.

Konsentrert forsøksstoff i løsemiddel CE1 µg cm-3

Masse av stoff ekstrahert fra jord og karets 
vegger

mE1 µg

Annen fortynning med løsemiddel

Fjernet volum av vandig fase ∆Vs cm3

Tilsatt volum av løsemiddel ∆V’ cm3

Annen ekstraksjon med løsemiddel

Signal analysert i løsemiddel SE2 var.

Konsentrert forsøksstoff i løsemiddel CE2 µg cm-3

Masse av stoff ekstrahert fra jord og karets 
vegger

mE2 µg

Samlet masse av forsøksstoff ekstrahert i to 
trinn

mE µg

Massebalanse MB %

ads
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Undersøkt stoff:

Undersøkt jord:

Jordens innhold av tørrmasse (105 ºC, 12 h):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

Temperatur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ºC

Adsorpsjonsisotermer

Symbol Enhet

Reagensglass nr.

Veid jord — G

Jord: tørrmasse E g

Volum vann i veid jord 
(beregnet)

VWS cm3

Volum 0,01 M CaCl2-løsning 
til likevektsinnstilling av jord

cm3

Tilsatt volum stamløsning cm3

Samlet volum vandig 
fase i kontakt med jorden 
(beregnet)

V0 cm3

Konsentrasjon i løsning C0 µg cm-3

Likevektstid — h

Etter risting og sentrifugering

Stoffets konsentrasjon 
i vandig fase, herunder 
korreksjon for blindverdi

Caq 
  (eq) µg cm-3

Temperatur º C

Adsorpsjonsmasse per enhet 
jord

Cs
     (eq) µg g-1

Regresjonsanalyse:

verdi av KF   :

verdi av 1/n:

regresjonskoeffisienter r2:

ads

ads

ads
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Undersøkt stoff:

Undersøkt jord:

Jordens innhold av tørrmasse (105 ºC, 12 h):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

Temperatur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ºC

Benyttet analysemetodikk: Indirekte    � Parallell    � Sekvensiell    �

Desorpsjonsforsøk

Symbol Enhet Tids-
intervall

Tids-
intervall

Tids-
intervall

Tids-
intervall

Reagensglassnr. fra adsorpsjon

Masse av stoff adsorbert på jorden ved 
adsorpsjonslikevekt

ms
    (eq) µg

Fjernet volum av vandig fase, erstattet med 0,01 M 
CaCl2

VR cm3

Samlet volum av vandig fase i kontakt med 
jorden

PM V0 cm3

SM VT cm3

Masse av forsøksstoff til overs etter at 
adsorpsjonslikevekt har inntrådt, som følge av 
ufullstendig volumutskifting

maq
  µg

Desorpsjonskinetikk

Målt masse av stoff desorbert fra jorden på tidspunktet 
ti

mm
   (ti) µg

Volum av løsningen tatt fra glass (i) til 
måling av forsøksstoff

PM Vr
i cm3

SM Va
D cm3

Masse av stoff desorbert fra jorden på tidspunktet ti 
(beregnet)

maq
   (ti) µg

Masse av stoff desorbert fra jorden i løpet av 
tidsintervallet ∆ti (beregnet)

maq
   (∆ti) µg

Desorpsjonsprosent

Desorpsjon ved tidspunktet ti Dti %

Desorpsjon i tidsintervallet ∆ti D∆ti %

Tilsynelatende desorpsjonskoeffisient Kdes

PM: parallell metode

SM: sekvensiell metode

ads

des

des

des

A
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C.19. BEREGNING AV ADSORPSJONSKOEFFISIENTEN (KOC) I JORD OG SLAM FRA RENSEANLEGG 
VED HJELP AV HØYTRYKKSVÆSKEKROMATOGRAFI (HPLC)

1 METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje nr. 121 (2000).

1.1. INNLEDNING

Sorpsjonsvilkårene i jord eller i slam fra renseanlegg kan beskrives ved hjelp av parametrer som bestemmes 
eksperimentelt ved hjelp av forsøksmetode C.18. En viktig parameter er adsorpsjonskoeffisienten, som er 
definert som forholdet mellom stoffets konsentrasjon i jord/slam fra renseanlegg og stoffets konsentrasjon i 
den vandige fasen ved adsorpsjonslikevekt. Adsorpsjonskoeffisienten normalisert etter innholdet av organisk 
karbon i jorden, Koc, er nyttig som indikator på bindingskapasiteten til et kjemisk stoff i organisk materiale i 
jord og slam fra renseanlegg, og gjør det mulig å foreta en sammenligning mellom forskjellige stoffer. Denne 
parameteren kan bestemmes ved korrelering med vannløseligheten og fordelingskoeffisienten n-oktanol/vann 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7).

Forsøksmetoden beskrevet her bruker HPLC til å beregne adsorpsjonskoeffisienten Koc i jord og i slam 
fra renseanlegg (8). De beregnede verdiene er mer pålitelige enn verdiene fra QSAR-beregningene (9). 
Den beregnede Koc kan imidlertid være nyttig ved valg av passende forsøksparametrer for adsorpsjons-
/desorpsjonsundersøkelser etter forsøksmetode C.18, idet Kd (fordelingskoeffisienten) eller Kf (Freundlichs 
adsorpsjonskoeffisient) beregnes etter ligning 3 (nr. 1.2).

1.2. DEFINISJONER

Kd: Fordelingskoeffisienten er definert som forholdet mellom likevektskonsentrasjonene C av et oppløst 
forsøksstoff i et tofasesystem som består av en sorbent (jord eller slam fra renseanlegg) og en vandig 
fase; den er en dimensjonsløs verdi når konsentrasjonene i begge faser uttrykkes som vekt/vekt. Dersom 
konsentrasjonen i den vandige fasen uttrykkes som vekt/volum, er enhetene ml · g-1. Kd kan variere med 
sorbentens egenskaper, og kan være avhengig av konsentrasjonen.

      (1)

der

Csoil = konsentrasjonen av forsøksstoff i jorden ved likevekt (µg · g-1),

Csludge = konsentrasjonen av forsøksstoff i slam fra renseanlegg ved likevekt (µg · g-1),

Caq = konsentrasjonen av forsøksstoff i vandig fase ved likevekt (µg · g-1, µg · ml-1).

Kf: Freundlichs adsorpsjonskoeffisient er definert som konsentrasjonen av forsøksstoff i jorden eller i slam 
fra renseanlegg (x/m) når likevektskonsentrasjonen Caq i den vandige fasen er lik én; den uttrykkes i µg ·g-1 
sorbent. Verdien kan variere med sorbentens egenskaper.

     (2)

der

x/m = mengden av forsøksstoff x (µg) adsorbert på en mengde sorbent m (g) ved likevekt,

1/n = helningen til Freundlichs adsorpsjonsisoterm,

Caq = forsøksstoffets konsentrasjon i den vandige fasen ved likevekt (µg · ml-1).

Ved Caq =  1; log Kf = log  

aq aq

aq
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Koc: Fordelingskoeffisient (Kd) eller Freundlichs adsorpsjonskoeffisient (Kf) normalisert etter innholdet av 
organisk karbon (foc) i en sorbent; særlig for ikke-ioniserte stoffer er dette en god indikator på omfanget av et 
stoffs adsorpsjon på sorbenten, og den kan brukes til å sammenligne forskjellige kjemiske stoffer. Avhengig 
av dimensjonene til Kd og Kf kan Koc være dimensjonsløs eller uttrykkes som ml · g-1 eller µg · g-1 organisk 
stoff.

    (3)

Forholdet mellom Koc og Kd er ikke alltid lineært, og dermed kan verdiene for Koc variere fra jordtype til 
jordtype, men variasjonsbredden er sterkt redusert sammenlignet med verdiene av Kd eller Kf.

Adsorpsjonskoeffisienten (Koc) utledes av kapasitetsfaktoren (k’) ved hjelp av en kalibreringskurve over 
log k’ som funksjon av log Koc for de valgte referansestoffene.

       (4)

der

tR = HPLC-retensjonstiden for forsøks- og referansestoff (minutter),

t0 = HPLC-dødtid (minutter) (se nr. 1.8.2).

POW: Fordelingskoeffisient oktanol/vann er definert som forholdet mellom konsentrasjonen av oppløst stoff i 
n-oktanol og vann; den er dimensjonsløs.

      (5)

1.3. REFERANSESTOFFER

Før metoden benyttes, bør strukturformel, renhet og ev. dissosiasjonskonstant være kjent. Opplysninger om 
løselighet i vann og organiske løsemidler, fordelingskoeffisient oktanol/vann og hydrolyseegenskaper er også 
nyttige.

For å korrelere de målte HPLC-retensjonsdataene for et forsøksstoff med adsorpsjonskoeffisienten Koc må det 
avsettes en kalibreringskurve over log Koc mot log k’. Minst seks referansepunkter, hvorav minst ett over og 
ett under den forventede verdien for forsøksstoffet, skal brukes. Metodens nøyaktighet kan forbedres vesentlig 
dersom man benytter referansestoffer som er strukturelt beslektet med forsøksstoffet. Dersom slike data ikke 
er tilgjengelige, er det opp til brukeren å velge egnede kalibreringsstoffer. I så fall bør det benyttes en mer 
generell serie med strukturelt heterogene stoffer. Stoffer og Koc-verdier som kan brukes, er gjengitt i tillegget, 
i tabell 1 for slam fra renseanlegg og i tabell 3 for jord. Valg av andre kalibreringsstoffer skal begrunnes.

1.4. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

HPLC utføres på analysekolonner pakket med en kommersielt tilgjengelig cyanopropyl-faststoff-fase med 
både lipofile og polare enheter. Det benyttes en moderat polar stasjonærfase basert på en silikamatrise:

dimensjonsløs eller ml

Silika apolart fyllstoff polar enhet

aq
ow ow

octanol

ellerKo
Kd

fo
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Forsøksmetodens prinsipp ligner på forsøksmetode A.8 (fordelingskoeffisient, HPLC-metode). Når 
forsøksstoffet passerer gjennom kolonnen sammen med den mobile fasen, reagerer forsøksstoffet med 
den stasjonære fasen. Som følge av delingen mellom mobil og stasjonær fase blir forsøksstoffet forsinket. 
Den todelte sammensetningen av den stasjonære fasen med polare og apolare bindingssteder muliggjør 
vekselvirkning mellom polare og apolare grupper av molekyler på samme måte som for organisk stoff i 
matriser av jord eller slam fra renseanlegg. Dette gjør det mulig å bestemme forholdet mellom retensjonstiden 
for kolonnen og adsorpsjonskoeffisienten på organisk stoff.

pH har en vesentlig betydning for sorpsjonsvilkårene for polare stoffer. For landbruksjord eller tanker på 
renseanlegg varierer pH normalt mellom 5,5 og 7,5. For ioniserbare stoffer bør det utføres to forsøk med både 
ioniserte og ikke-ioniserte former i passende bufferløsninger, men bare i tilfeller med minst 10 % dissosiering 
av forsøksforbindelsen mellom pH 5,5 og 7,5.

Siden bare forholdet mellom retensjonen på HPLC-kolonnen og adsorpsjonskoeffisienten brukes ved 
vurderingen, kreves ingen kvantitativ analysemetode, bare bestemmelse av retensjonstiden. Dersom et egnet 
sett med referansestoffer er tilgjengelig og standard prøvingsvilkår kan benyttes, er dette en rask og effektiv 
metode til å beregne adsorpsjonskoeffisienten Koc.

1.5. FORSØKETS ANVENDBARHET

HPLC-metoden kan anvendes på kjemiske stoffer (merkede eller umerkede) som det finnes et egnet 
påvisningssystem for (f.eks. spektrofotometer, strålingsdetektor), og som er tilstrekkelig stabile i løpet av den 
tiden forsøket varer. Det kan være særlig nyttig for kjemiske stoffer som er vanskelige å undersøke i andre 
forsøkssystemer (dvs. flyktige stoffer, stoffer som ikke er løselige i vann i konsentrasjoner som kan måles 
analytisk, stoffer med sterk affinitet til inkubasjonssystemets overflate). Metoden kan brukes for blandinger 
som gir dårlig atskilte elueringsbånd. I så fall bør øvre og nedre grense for log Koc-verdier for forbindelsene 
i forsøksblandingen oppgis.

Urenheter kan iblant skape problemer for tolkingen av HPLC-resultatene, men de er av mindre betydning så 
lenge forsøksstoffet med sikkerhet kan identifiseres analytisk og skilles fra urenheter.

Metoden er validert for stoffene oppført i tabell 1 i tillegget, og ble også brukt for en rekke kjemiske stoffer 
i følgende grupper:

⎯ aromatiske aminer (f.eks. trifluralin, 4-kloranilin, 3,5-dinitroanilin, 4-metylanilin, N-metylanilin,  
1-naftylamin),

⎯ aromatiske karboksylsyreestere (f.eks. metylbenzoat, 3,5-dinitrobenzosyreetylester),

⎯ aromatiske hydrokarboner (f.eks. toluener, xylen, etylbenzen, nitrobenzen),

⎯ aryloksyfenoksypropionsyreestere (f.eks. diklofopmetyl, fenoksapropetyl, fenoksaprop-P-etyl),

⎯ soppdrepende midler med benzimidazol og imidazol (f.eks. karbendazim, fuberidazol, triazoksid),

⎯ karboksylsyreamider (f.eks. 2-klorbenzamid, n,n-dimetylbenzamid, 3,5-dinitrobenzamid,  
N-metylbenzamid, 2-nitrobenzamid, 3-nitrobenzamid),

⎯ klorerte hydrokarboner (f.eks. endosulfan, DDT, heksaklorbenzen, kintozen, 1,2,3-triklorbenzen),

⎯ insektmidler med organisk fosfor (f.eks. azinfosmetyl, disulfoton, fenamifos, isofenos, pyrazofos, 
sulprofos, triazofos),

⎯ fenoler (f.eks. fenol, 2-nitrofenol, 4-nitrofenol, pentaklorfenol, 2,4,6-triklorfenol, 1-naftol),

⎯ fenylureaderivater (f.eks. isoproturon, monolinuron, pencykuron),

⎯ pigmentfargestoffer (f.eks. Acid Yellow 219, Basic Blue 41, Direct Red 81),
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⎯ polyaromatiske hydrokarboner (f.eks. acenaften, naftalen),

⎯ plantevernmidler med 1,3,5-triazin (f.eks. prometryn, propazin, simazin, terbutryn),

⎯ triazolderivater (f.eks. tebukonazol, triadimefon, triadimenol, triapentenol).

Metoden egner seg ikke for stoffer som reagerer med enten elueringsmiddelet eller stasjonærfasen. Det 
er heller ikke egnet for stoffer som reagerer med uorganiske bestanddeler (f.eks. danner komplekser med 
leirmineraler). Det er mulig at metoden ikke virker for overflateaktive stoffer, uorganiske forbindelser og 
moderat eller sterkt organiske syrer og baser. Log Koc-verdier fra 1,5 til 5,0 kan bestemmes. Ioniserbare 
stoffer må måles ved hjelp av en bufret mobilfase, men det må tas forholdsregler, slik at utfelling av 
bufferkomponenter eller forsøksstoff unngås.

1.6. KVALITETSKRITERIER

1.6.1. Nøyaktighet

Normalt kan adsorpsjonskoeffisienten til forsøksstoffet beregnes innenfor ± 0,5 log-enheter fra verdien 
bestemt ved ristemetoden (se tabell 1 i tillegget). Større nøyaktighet kan oppnås dersom referansestoffene 
som brukes, er strukturelt beslektet med forsøksstoffet.

1.6.2. Repeterbarhet

Bestemmelsene utføres minst som dobbeltbestemmelser. Verdier av log Koc som utledes av enkeltmålinger, 
bør være innenfor 0,25 log-enheter.

1.6.3.  Reproduserbarhet

Erfaring så langt med bruk av metoden støtter opp om dens gyldighet. Et forsøk HPLC-metoden på 48 
stoffer (hovedsakelig plantevernmidler) som det finnes pålitelige data for med hensyn til Koc på jord, gav en 
korrelasjonskoeffisient på R = 0,95 (10) (11).

Det er gjennomført en sammenlignende laboratorieundersøkelse med 11 deltakende laboratorier for å forbedre 
og validere metoden (12). Resultatene er gjengitt i tabell 2 i tillegget.

1.7. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.7.1. Foreløpig vurdering av adsorpsjonskoeffisienten

Fordelingskoeffisienten oktanol/vann, POW (= KOW), og til en viss grad vannløseligheten, kan brukes som 
indikatorer på adsorpsjonsgraden, særlig for ikke-ioniserte stoffer, og dermed til innledende avgrensning 
av området. Det er publisert en rekke nyttige korrelasjoner for flere grupper av stoffer (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7).

1.7.2. Apparatur

Det kreves en væskekromatograf utstyrt med en impulsfri pumpe og en egnet detektor. Bruk av 
injeksjonsventil med en injeksjonssløyfe anbefales. Det benyttes alminnelig tilgjengelige kjemiske bundne 
cyanopropylharpikser på silikabase (f.eks. Hypersil og Zorbax CN). En forkolonne av samme materiale kan 
anbringes mellom injeksjonssystemet og analysekolonnen. Kolonner fra forskjellige leverandører kan variere 
betydelig i separasjonsevne. Som en rettesnor bør man kunne oppnå følgende kapasitetsfaktor k’: log k’ > 0,0 
for log Koc = 3,0 og log k’ > 0,4 for log Koc = 2,0, ved bruk av metanol/vann 55/45 % som mobil fase.

1.7.3. Mobile faser

Flere mobile faser er utprøvd, og følgende to anbefales:

⎯ metanol/vann (55/45 % volum/volum),

⎯ metanol/0,01 M citratbuffer med pH 6,0 (55/45 % volum/volum).
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Metanol av HPLC-kvalitet og destillert vann brukes til framstilling av elueringsmiddelet. Blandingen 
avgasses før bruk. Elueringen skal være isokratisk. Dersom metanol/vann-blandinger ikke er egnet, kan andre 
organiske løsemiddel/vann-blandinger forsøkes, f.eks. etanol/vann eller acetonitril/vann. For ioniserbare 
forbindelser anbefales bruk av bufferløsning for å stabilisere pH. Det må tas forholdsregler for å unngå 
saltutfelling og tæring på kolonnen, noe som kan forekomme med enkelte organiske fase/buffer-blandinger.

Ingen tilsetningsstoffer som ionepar-reagenser må benyttes, siden de kan påvirke sorpsjonsegenskapene til 
stasjonærfasen. Slike endringer av stasjonærfasen kan være irreversible. Av den grunn er det nødvendig at 
forsøk med slike tilsetningsstoffer utføres på separate kolonner.

1.7.4. Løsninger

Forsøks- og referansestoffer løses opp i den mobile fasen.

1.8. UTFØRELSE AV FORSØKET

1.8.1. Forsøksvilkår

Temperaturen under målingene registreres. Bruk av temperaturkontrollerte kolonnedeler anbefales sterkt med 
henblikk på å sikre konstante vilkår under kalibrering og beregning samt måling av forsøksstoffet.

1.8.2. Bestemmelse av dødtiden t0

Til bestemmelse av dødtiden t0 kan to forskjellige metoder benyttes (se også nr. 1.2).

1.8.2.1. Bestemmelse av dødtiden t0 ved hjelp av en homolog rekke

Denne framgangsmåten har vist seg å gi pålitelige og standardiserte t0-verdier. Nærmere detaljer er gitt i 
forsøksmetode A.8: Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann), HPLC-metode.

1.8.2.2. Bestemmelse av dødtiden t0 ved hjelp av inerte stoffer som ikke blir igjen i kolonnen

Denne teknikken bygger på injeksjon av løsninger av formamid, urea eller natriumnitrat. Målinger utføres 
minst dobbelt.

1.8.3. Bestemmelse av retensjonstider tR

Referansestoffer velges som beskrevet i nr. 1.3. De kan injiseres som en blandet standard for å bestemme 
retensjonstidene, forutsatt at det er bekreftet at retensjonstiden til hver referansestandard er upåvirket av 
tilstedeværelsen av de andre referansestandardene. Kalibreringen bør utføres med jevne mellomrom minst 
to ganger daglig for å ta høyde for eventuelle uventede endringer i kolonnens ytelser. Det beste er at 
kalibreringsinjeksjonene utføres før og etter injeksjonene av forsøksstoffet, for å bekrefte at retensjonstidene 
ikke har forskjøvet seg. Forsøksstoffene injiseres separat i minst mulige mengder (for å unngå overbelastning 
av kolonnen), og retensjonstidene bestemmes.

For å gjøre målingene mer pålitelige bør de utføres minst som dobbeltbestemmelser. Verdiene av log Koc som 
utledes av enkeltmålingene, bør avvike med høyst 0,25 log-enheter.

1.8.4. Vurdering

Kapasitetsfaktorene k’ beregnes ut fra dødtiden t0 og retensjonstidene tR til de valgte referansestoffene 
etter ligning 4 (se nr. 1.2). Log k’-verdiene for referansestoffene settes så av mot log Koc-verdiene fra 
risteforsøkene gitt i tabell 1 til 3 i tillegget. Ved hjelp av denne grafen kan log k’-verdien til forsøksstoffet 
så brukes til å bestemme log Koc-verdien. Dersom de faktiske resultatene viser at log Koc til forsøksstoffet er 
utenfor kalibreringsområdet, bør forsøket gjentas med andre, bedre egnede referansestoffer.

2. DATA OG RAPPORTERING

Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:

⎯ forsøks- og referansestoffenes identitet, renhet og ev. pKa-verdier,
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⎯ beskrivelse av utstyr og forsøksvilkår, f.eks. analysekolonnens (og forkolonnens) type og dimensjoner, 
påvisningsmetode, mobile faser (forholdet mellom komponenter samt pH), temperaturområde under 
målingene,

⎯ dødtid og metode til bestemmelse av denne,

⎯ mengder av forsøks- og referansestoffer injisert i kolonnen,

⎯ retensjonstider for referanseforbindelser benyttet til kalibrering,

⎯ detaljer omkring justert retensjonslinje (log k’ mot log Koc) og grafisk framstilling av regresjonslinjen,

⎯ gjennomsnittlige retensjonsdata og beregnet d log Koc-verdi for forsøksforbindelsen,

⎯ kromatogrammer.
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TILLEGG

TABELL 1

Sammenligning av Koc-verdier for jord og slam fra renseanlegg samt verdier beregnet ved  
HPLC-utvalgsmetode (1)(2)

Stoff CAS-nr.
Log Koc 
slam fra 

renseanlegg

Log Koc 
HPLC

∆ Log Koc jord
Log Koc 
HPLC

∆

Atrazin 1912-24-9 1,66 2,14 0,48 1,81 2,20 0,39

Linuron 330-55-2 2,43 2,96 0,53 2,59 2,89 0,30

Fention 55-38-9 3,75 3,58 0,17 3,31 3,40 0,09

Monuron 150-68-5 1,46 2,21 0,75 1,99 2,26 0,27

Fenantren 85-01-8 4,35 3,72 0,63 4,09 3,52 0,57

Fenylbenzoat 93-99-2 3,26 3,03 0,23 2,87 2,94 0,07

Benzamid 55-21-0 1,60 1,00 0,60 1,26 1,25 0,01

4-nitrobenzamid 619-80-7 1,52 1,49 0,03 1,93 1,66 0,27

Acetanilid 103-84-4 1,52 1,53 0,01 1,26 1,69 0,08

Anilin 62-53-3 1,74 1,47 0,27 2,07 1,64 0,43

2,5-dikloranilin 95-82-9 2,45 2,59 0,14 2,55 2,58 0,03

(1)  W. Kördel, D. Hennecke, M. Herrmann (1997). Application of the HPLC-screening method for the determination of the adsorption 
coefficient on sewage sludges. Chemosphere, 35(1/2), pp. 121-128.

(2)  W. Kördel, D. Hennecke, C. Francke (1997). Determination of the adsorption-coefficients of organic substances on sewage sludges. 
Chemosphere, 35 (1/2), pp. 107-119.1

TABELL 2

Resultater av sammenlignende laboratorieundersøkelse (11 deltakende laboratorier) for å forbedre og validere 
HPLC-metoden(1)

Stoff CAS-nr. Log Koc (OECD 106)
Koc Log Koc

[HPLC-metode]

Atrazin 1912-24-9 1,81 78 ± 16 1,89

Monuron 150-68-5 1,99 100 ± 8 2,00

Triapentenol 77608-88-3 2,37 292 ± 58 2,47

Linuron 330-55-2 2,59 465 ± 62 2,67

Fention 55-38-9 3,31 2062 ± 648 3,31

(1)  W. Kördel, G. Kotthoff, J. Müller (1995). HPLC-screening method for the determination of the adsorption coefficient on soil-results 
of a ring test. Chemosphere, 30(7), pp. 1373-1384.



23.11.2006 Nr. 58/1521EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

TABELL 3

Anbefalte referansestoffer for HPLC-utvalgsmetoden basert på jordadsorpsjonsdata

Referansestoff CAS-nr.
Gjennomsnitt for 

log Koc-verdier fra 
risteforsøk

Antall Koc-data Log S.D. Kilde

Acetanilid 103-84-4 1,25 4 0,48 (a)

Fenol 108-95-2 1,32 4 0,70 (a)

2-nitrobenzamid 610-15-1 1,45 3 0,90 (b)

N,N-dimetylbenzamid 611-74-5 1,52 2 0,45 (a)

4-metylbenzamid 619-55-6 1,78 3 1,76 (a)

Metylbenzoat 93-58-3 1,80 4 1,08 (a)

Atrazin 1912-24-9 1,81 3 1,08 (c)

Isoproturon 34123-59-6 1,86 5 1,53 (c)

3-nitrobenzamid 645-09-0 1,95 3 1,31 (b)

Anilin 62-53-3 2,07 4 1,73 (a)

3,5-dinitrobenzamid 121-81-3 2,31 3 1,27 (b)

Karbendazim 10605-21-7 2,35 3 1,37 (c)

Triadimenol 55219-65-3 2,40 3 1,85 (c)

Triazoksid 72459-58-6 2,44 3 1,66 (c)

Triazofos 24017-47-8 2,55 3 1,78 (c)

Linuron 330-55-2 2,59 3 1,97 (c)

Naftalen 91-20-3 2,75 4 2,20 (a)

Endosulfan-diol 2157-19-9 3,02 5 2,29 (c)

Metiokarb 2032-65-7 3,10 4 2,39 (c)

Acid Yellow 219 63405-85-6 3,16 4 2,83 (a)

1,2,3-triklorbenzen 87-61-6 3,16 4 1,40 (a)

γ-HCH 58-89-9 3,23 5 2,94 (a)

Fention 55-38-9 3,31 3 2,49 (c)

Direct Red 81 2610-11-9 3,43 4 2,68 (a)

Pyrazofos 13457-18-6 3,65 3 2,70 (c)

α-endosulfan 959-98-8 4,09 5 3,74 (c)

Diklofop-metyl 51338-27-3 4,20 3 3,77 (c)

Fenantren 85-01-8 4,09 4 3,83 (a)

Basic Blue 41 (mix) 26850-47-5 4,89 4 4,46 (a)

12270-13-2

DDT 50-29-3 5,63 1 — (b)

(a)  W. Kördel, J. Müller (1994). Bestimmung des Adsorptionskoeffizienten organischer Chemikalien mit der HPLC. UBA R & D Report 
No 106 01 044 (1994).

(b)  B. V. Oepen, W. Kördel, W. Klein (1991). Chemosphere, 22, pp. 285-304.
(c)  Data stilt til rådighet av bransjen.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/1522 23.11.2006

C.20 REPRODUKSJONSFORSØK MED DAPHNIA MAGNA

1. METODE

Denne metoden for reproduksjonsforsøk tilsvarer OECDs retningslinje nr. 211 (1998).

1.1. INNLEDNING

Hovedformålet med forsøket er å vurdere virkningen av kjemiske stoffer på reproduksjonsevnen til Daphnia 
magna.

1.2. DEFINISJONER OG ENHETER

Foreldredyr er de hunner av dafnier som er til stede ved forsøkets begynnelse, og hvis reproduksjonsevne 
er formålet med undersøkelsen.

Avkom er de unge dafnier som er produsert av foreldredyrene i løpet av forsøket.

Laveste konsentrasjon med observert virkning (LOEC) er laveste konsentrasjon der stoffet er observert 
å ha en statistisk signifikant virkning på reproduksjonen og foreldrenes dødelighet (p < 0,05) sammenlignet 
med kontrollgruppen innenfor den fastsatte forsøkstiden. Alle forsøkskonsentrasjoner over LOEC må 
imidlertid ha en skadevirkning som er lik eller større enn den som er observert ved LOEC. Dersom ikke disse 
to vilkårene er oppfylt, må det gjøres utførlig rede for hvordan LOEC (og dermed NOEC) er valgt.

Konsentrasjon uten observert virkning (NOEC) er forsøkskonsentrasjonen umiddelbart under LOEC, som 
ved sammenligning med kontrollen ikke har noen statistisk signifikant virkning (p < 0,05) innenfor en fastsatt 
eksponeringsperiode.

ECx er i denne forsøksmetoden den konsentrasjon av forsøksstoffet som forårsaker x % variasjon i fiskens 
vekstrate sammenlignet med kontrollgruppen.

Iboende formeringshastighet er et mål for populasjonsveksten som omfatter reproduksjonsevne og 
aldersspesifikk dødelighet (20) (21) (22). I stabile populasjoner vil den være null. For voksende populasjoner 
vil den være positiv, og for minkende populasjoner negativ. Det er klart at sistnevnte ikke vil overleve, men 
vil til slutt utslettes.

Påvisningsgrense er den laveste konsentrasjon som kan påvises, men ikke kvantifiseres.

Bestemmelsesgrense er den laveste konsentrasjon som kan måles kvantitativt.

Dødelighet: Et dyr anses som dødt når det ikke kan bevege seg, dvs. at det ikke er i stand til å svømme, 
eller at det ikke observeres bevegelser av vedheng eller postabdomen innen 15 sekunder etter forsiktig 
risting av forsøksbeholderen. (Dersom en annen definisjon benyttes, må dette rapporteres sammen med en 
henvisning.)

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

Unge hundafnier (foreldredyr), yngre enn 24 timer ved forsøkets begynnelse, eksponeres for forsøksstoffet 
tilsatt vann i en rekke konsentrasjoner. Forsøket varer i 21 dager. Ved avslutningen av forsøket vurderes det 
samlede antallet levende avkom produsert per foreldredyr som fortsatt lever ved forsøkets avslutning. Det betyr 
at yngel produsert av voksne som dør i løpet av forsøket, utelukkes fra beregningene. Reproduksjonsevnen 
til foreldredyrene kan uttrykkes på andre måter (f.eks. antall levende avkom produsert per dyr per dag fra 
første avkom ble observert), men disse bør rapporteres i tillegg til det samlede antallet yngel produsert per 
foreldredyr som lever ved avslutningen av forsøket. Reproduksjonsevnen til dyrene som er blitt eksponert for 
forsøksstoffet, sammenlignes med den for kontrollen(e), slik at man kan bestemme laveste konsentrasjon med 
observert virkning (LOEC) og dermed også konsentrasjon uten observert virkning (NOEC). I tillegg og i den 
grad det er mulig, analyseres dataene ved hjelp av en regresjonsmodell for å vurdere hvilken konsentrasjon 
som vil forårsake en reduksjon på x % i reproduksjonsevnen (dvs. EC50, EC20 eller EC10).

Foreldredyrenes overlevelse og tiden fram til produksjon av første yngel skal også rapporteres. Andre 
stoffrelaterte virkninger på parametrer som vekst (f.eks. lengde) og eventuelt iboende formeringshastighet 
kan også undersøkes.
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1.4. OPPLYSNINGER OM FORSØKSSTOFFET

Resultater av et forsøk for akutt toksisitet (se metode C.2, del I) utført på Daphnia magna bør være 
tilgjengelige. Resultatet kan være nyttig med tanke på valg av en passende rekke av forsøkskonsentrasjoner 
i reproduksjonsforsøkene. Vannløseligheten og damptrykket til forsøksstoffet bør være kjent, og en 
pålitelig analysemetode for kvantitativ bestemmelse av stoffet i forsøksløsningene med rapportert 
gjenfinningseffektivitet og påvisningsgrense bør være tilgjengelig.

Blant opplysninger om forsøksstoffet som kan være nyttige for å bestemme forsøksvilkårene, er 
strukturformel, stoffets renhet, lysstabilitet, stabilitet under vilkårene i forsøket, pKa, Pow og resultater av 
forsøket for umiddelbar biologisk nedbrytbarhet (se metode C.4).

1.5. FORSØKETS GYLDIGHET

For at forsøket skal være gyldig, må følgende ytelseskriterier være oppfylt i kontrollen(e):

⎯ dødeligheten blant foreldredyrene (hundafnier) skal ikke overstige 20 % ved forsøkets avslutning,

⎯ gjennomsnittsantallet levende avkom per foreldredyr som lever ved forsøkets avslutning, er ≥ 60.

1.6. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.6.1. Apparatur

Forsøkskar og annen apparatur som vil komme i kontakt med forsøksløsningene, skal være framstilt 
utelukkende av glass eller et annet kjemisk inert materiale. Forsøkskarene vil normalt være begerglass.

I tillegg kan samtlige eller enkelte apparater i følgende apparatur være nødvendig:

⎯ oksygenmåler (med mikroelektrode eller annen egnet innretning for å måle oppløst oksygen i 
småvolumprøver),

⎯ egnet apparatur til temperaturkontroll,

⎯ pH-meter,

⎯ utstyr til måling av vannets hardhet,

⎯ utstyr til å bestemme av totalt organisk karboninnhold (TOC) i vann eller utstyr til å bestemme kjemisk 
oksygenforbruk (COD),

⎯ egnet utstyr til å kontrollere lysbruken og måle lysintensiteten.

1.6.2. Forsøksorganisme

Arten som skal benyttes i forsøket, er Daphnia magna Straus. Andre Daphnia-arter kan benyttes, forutsatt 
at de oppfyller relevante gyldighetskriterier (gyldighetskriteriet for reproduksjonsevnen skulle være relevant 
for dafniearten). Dersom andre arter av Daphnia benyttes, skal de være klart identifisert, og bruken av dem 
skal begrunnes.

Klonen bør fortrinnsvis være identifisert ved genotype. Forskning har (a) vist at reproduksjonsevnen til klone 
A (som stammer fra IRCHA i Frankrike) (3), konsekvent oppfyller gyldighetskriteriet med et gjennomsnitt 
på ≥ 60 avkom per foreldredyr som overlever ved dyrking under vilkårene beskrevet i denne metoden. Andre 
kloner er imidlertid akseptable, forutsatt at dafniekulturen kan påvises å oppfylle gyldighetskriteriet for et 
forsøk.

Ved begynnelsen av forsøket bør dyrene være under 24 timer gamle, og de må ikke være første generasjon 
av avkom. De bør komme fra en sunn stamme (dvs. ingen tegn til stress som høy dødelighet, tilstedeværelse 
av hanner og ephippia, forsinkelse i produksjonen av første avkom, misfargede dyr osv.). Stamdyrene skal 
holdes under dyrkingsvilkår (lys, temperatur, medium, fôring og dyr per volumenhet) som ligner på dem 
som benyttes i forsøket. Dersom dyrkingsmediet for dafniene i forsøket er et annet enn det som brukes til 
rutinemessig dafniedyrking, er det god skikk å legge inn en akklimatiseringsperiode før forsøket på normalt 
tre uker (dvs. én generasjon) for å unngå å stresse foreldredyrene.
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1.6.3. Forsøksmedium

Det anbefales at det benyttes et fullstendig definert medium i dette forsøket. Dermed unngås bruk av 
tilsetningsstoffer (f.eks. tang, jordekstrakt osv.) som er vanskelige å karakterisere, og dermed bedres 
mulighetene for standardisering blant laboratoriene. Elendt M4 (4) og M7-medier (se tillegg 1) er funnet å 
være egnet til dette formål. Andre medier, f.eks. (f.eks. (5) (6)) er imidlertid akseptable, forutsatt at ytelsen til 
dafniekulturen kan påvises å oppfylle gyldighetskriteriene for forsøket.

Dersom det benyttes medier som omfatter udefinerte tilsetningsstoffer, skal disse tilsetningsstoffene 
angis klart, og det skal gis opplysninger i forsøksrapporten om sammensetningen, særlig med hensyn til 
karboninnhold, siden dette kan bidra til næringen som gis. Det anbefales at totalt organisk karbon (TOC) og/
eller kjemisk oksygenforbruk (COD) bestemmes for stamløsningen av organisk løsemiddel, og at det gjøres 
et overslag over det resulterende bidrag til TOC/COD i forsøksmediet. Det anbefales at TOC-nivået i mediet 
(dvs. før tilsetning av alger) er under 2 mg/l (7).

Ved undersøkelse av stoffer som inneholder metaller, er det viktig å innse at egenskapene til forsøksmediet 
(f.eks. hardhet, kjelateringsevne) kan ha innflytelse på forsøksstoffets giftighet. Av den grunn er et fullstendig 
definert medium ønskelig. De eneste fullstendig definerte medier som man for tiden vet egner seg til 
langvarig dyrking av Daphnia magna, er Elendt M4 og M7. Begge mediene inneholder kjelatdanneren EDTA. 
Undersøkelser har vist (2) at kadmiums «tilsynelatende toksisitet» generelt er lavere når reproduksjonsforsøket 
utføres i M4- og M7-mediene enn i medier uten EDTA. M4 og M7 anbefales derfor ikke til forsøk med 
stoffer som inneholder metaller, og andre medier som inneholder kjente kjelatdannere, bør også unngås. For 
metallholdige stoffer bør det brukes et alternativt medium, for eksempel hardt ferskvann rekonstituert med 
ASTM (7), som ikke inneholder EDTA, med tilsatt tangekstrakt (8). Denne kombinasjonen av hardt ferskvann 
rekonstituert med ASTM og tangekstrakt egner seg også til langvarig dyrking og undersøkelse av Daphnia 
magna (2), selv om den har en lett kjelatdannende virkning på grunn av den organiske komponenten i den 
tilsatte tangekstrakten.

Ved begynnelsen av forsøket bør konsentrasjonen av oppløst oksygen være over 3 mg/l. pH bør være i 
området 6-9, og den bør normalt ikke variere med mer enn 1,5 enheter i et forsøk. Hardhet over 140 mg/l 
(som CaCO3) anbefales. Forsøk på dette nivået og over har påvist reproduksjonsevne i samsvar med 
gyldighetskriteriene (9) (10).

1.6.4. Forsøksløsninger

Forsøksløsninger i de valgte konsentrasjoner framstilles vanligvis ved fortynning av en stamløsning. 
Stamløsninger bør fortrinnsvis framstilles ved oppløsning av stoffet i forsøksmediet.

Bruk av organiske løsemidler eller dispergeringsmidler kan være nødvendig i enkelte tilfeller for å oppnå 
en tilstrekkelig konsentrert løsning, men alle forholdsregler bør tas for å unngå bruk av slike materialer. 
Eksempler på egnede løsemidler er aceton, etanol, metanol, dimetylformamid og trietylenglykol. Eksempler 
på egnede dispergeringsmidler er Cremaphor RH40, metylcellulose 0,01 % og HCO-40. Forsøksstoffet skal 
under ingen omstendigheter overstige løselighetsgrensen i forsøksmediet.

Løsemidler brukes til å framstille en stamløsning som kan doseres nøyaktig i vann. Ved den anbefalte løsem
iddelkonsentrasjonen i det endelige forsøksmediet (dvs. ≤ 0,1 ml) vil løsemidlene oppført ovenfor ikke være 
giftige, og de vil ikke øke vannløseligheten til et stoff.

Dispergeringsmidler kan bidra til nøyaktig dosering og dispergering. Ved den anbefalte konsentrasjonen i det 
endelige forsøksmediet (dvs. ≤ 0,1 ml) vil dispergeringsmidlene oppført ovenfor ikke være giftige, og de vil 
ikke øke vannløseligheten til et stoff.

1.7. UTFORMING AV FORSØKET

Fordelingen av behandlinger på forsøkskarene og all påfølgende håndtering av karene bør skje i tilfeldig 
rekkefølge. I motsatt fall kan man risikere en ensidighet som kan tolkes som konsentrasjonsvirkning. 
Særlig dersom forsøksenhetene håndteres i behandlings- eller konsentrasjonsrekkefølge, kan tidsavhengige 
virkninger som menneskelig tretthet eller andre feil gis større virkninger ved høyere konsentrasjoner. Dersom 
forsøksresultatene kan tenkes å påvirkes av begivenheter ved forsøkets begynnelse eller miljøvilkår, f.eks. 
plasseringen i laboratoriet, bør det dessuten vurderes å dele forsøket opp i grupper.



23.11.2006 Nr. 58/1525EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1.8. FRAMGANGSMÅTE

1.8.1. Eksponeringsvilkår

1.8.1.1. Varighet

 Forsøket varer i 21 dager.

1.8.1.2. Bestand

Foreldredyrene holdes enkeltvis, ett per forsøkskar, med 50-100 ml medium i hvert kar.

Større volumer kan iblant være nødvendig av hensyn til analysemetoden for bestemmelse av forsøksstoffets 
konsentrasjon, selv om gruppering av replikasjoner for kjemisk analyse også er tillatelig. Dersom volumer 
over 100 ml benyttes, kan det være nødvendig å øke rasjonen som gis til Daphnia, for å sikre tilstrekkelig 
fôrtilgang og oppfylle gyldighetskriteriet. Ved gjennomstrømningsforsøk kan alternative utforminger 
vurderes av tekniske årsaker (f.eks. fire grupper à ti dyr i et større forsøksvolum), men enhver endring i 
forsøkets utforming skal rapporteres.

1.8.1.3. Antall dyr

Ved semistatiske forsøk skal det være minst 10 dyr holdt enkeltvis for hver forsøkskonsentrasjon og minst 10 
dyr holdt enkeltvis i kontrollrekken.

Ved gjennomstrømningsforsøk har 40 dyr delt i fire grupper à 10 dyr vist seg å være passe (1). Et mindre 
antall forsøksorganismer kan brukes, og minst 20 dyr per konsentrasjon fordelt på to eller flere replikasjoner 
à like mange dyr (f.eks. fire replikasjoner à fem dafnier) anbefales da. Merk at for forsøk der dyrene 
holdes i grupper, vil det ikke være mulig å uttrykke reproduksjonsevnen som samlet antall levende avkom 
produsert per levende foreldredyr ved forsøkets avslutning dersom foreldredyr dør. I slike tilfeller bør 
reproduksjonsevnen uttrykkes som samlet antall levende avkom produsert per foreldredyr som var i live ved 
forsøkets begynnelse.

1.8.1.4. Fôring

Ved semistatiske forsøk bør fôringen foretas fortrinnsvis daglig, men minst tre antall ganger per uke (dvs. 
tilsvarende utskifting av medium). Avvik fra dette (f.eks. for gjennomstrømningsforsøk) skal rapporteres.

Under forsøket bør foreldredyrenes næring fortrinnsvis være levende algeceller av én eller flere av følgende: 
Chlorella sp., Selenastrum capricornutum (nå Pseudokirchneriella subcapitata (11)) og Scenedesmus 
subspicatus. Den tilførte næringen bør baseres på innholdet av organisk karbon (C) for hvert foreldredyr. 
Forskning (12) har vist at det for Daphnia magna er tilstrekkelig med rasjoner på mellom 0,1 og 0,2 mg 
C/Daphnia/dag for å oppnå det nødvendige antall avkom til å oppfylle forsøkets gyldighetskriterier. Rasjonen 
kan tilføres med konstant hastighet under forsøket, eller man kan om ønskelig benytte en lavere hastighet ved 
begynnelsen av forsøket og så øke i løpet av forsøket for å ta hensyn til foreldredyrenes vekst. I så fall bør 
rasjonen fortsatt være innenfor det anbefalte området på 0,1-0,2 mg C/Daphnia/dag.

En konsentrert algesuspensjon bør tilføres dafniene for å minske volumet av algekulturmedium som overføres 
til forsøkskaret. Konsentreringen av algene kan oppnås ved sentrifugering etterfulgt at resuspensjon i destillert 
vann, avionisert vann eller dafniekulturmedium.

1.8.1.5. Lys

16 timers lys med en intensitet på høyst 15-20 µE · m-2 · s-1.
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1.8.1.6. Temperatur

Temperaturen i forsøksmediet skal ligge mellom 18 og 22 ºC. Likevel skal temperaturen for et enkeltforsøk 
om mulig ikke variere med mer enn 2 ºC innen disse grensene (f.eks. 18-20, 19-21 eller 20-22 ºC). Det kan 
være nyttig å bruke et ekstra forsøkskar med sikte på temperaturovervåking.

1.8.1.7. Lufting

Forsøkskarene skal ikke luftes under forsøket.

1.8.2. Forsøkskonsentrasjon

Normalt skal det være minst fem forsøkskonsentrasjoner ordnet i en geometrisk rekke atskilt med en faktor 
på høyst 3,2, og det benyttes et passende antall replikasjoner for hver forsøkskonsentrasjon (se nr. 1.8.1.3). 
Det skal begrunnes dersom færre enn fem konsentrasjoner benyttes. Stoffene skal ikke testes over sine 
løselighetsgrenser i forsøksmediet.

Ved fastsettelsen av områder for konsentrasjonene skal det tas hensyn til følgende:

i) Dersom formålet er å bestemme LOEC/NOEC, må laveste forsøkskonsentrasjon være lav nok til at 
fruktbarheten ved konsentrasjonen ikke blir betydelig lavere enn i kontrollen. Dersom dette ikke er 
tilfellet, må forsøket gjentas med en redusert laveste konsentrasjon.

ii) Dersom formålet er å bestemme LOEC/NOEC, må høyeste forsøkskonsentrasjon være høy nok til at 
fruktbarheten ved konsentrasjonen er betydelig lavere enn i kontrollen. Dersom dette ikke er tilfellet, må 
forsøket gjentas med en økt høyeste konsentrasjon.

iii) Dersom ECx for virkningene på reproduksjonen beregnes, bør det benyttes tilstrekkelig 
mange konsentrasjoner til at ECx kan defineres med tilstrekkelig sikkerhet. Dersom EC50 for 
reproduksjonsvirkninger beregnes, bør høyeste forsøkskonsentrasjon være høyere enn denne EC50. Ellers 
vil konfidensintervallet for EC50, selv om det er mulig å beregne EC50, være svært stort, og det er ikke 
sikkert det er mulig å vurdere modellens egnethet på en tilfredsstillende måte.

iv) Området for forsøkskonsentrasjonen bør fortrinnsvis ikke omfatte noen konsentrasjoner som har en 
statistisk signifikant innvirkning på foreldredyrenes overlevelse, siden dette ville endre forsøkets natur 
fra et enkelt reproduksjonsforsøk til et kombinert reproduksjons- og dødelighetsforsøk som krever langt 
mer kompleks statistisk analyse.

Forhåndskunnskaper om stoffets giftighet (f.eks. et forsøk for akutt toksisitet og/eller undersøkelser for å 
finne område) skulle være til hjelp ved valg av passende forsøkskonsentrasjoner.

Dersom et løsemiddel eller dispergeringsmiddel brukes som hjelp i framstillingen av forsøksløsninger (se nr. 
1.6.4), skal dets endelige konsentrasjon i forsøkskarene ikke overstige 0,1 ml/l, og den skal være den samme 
i alle karene.

1.8.3. Kontroller

I tillegg til forsøksrekken skal det også utføres en forsøksmediumkontroll, og om relevant, en kontrollrekke 
med løsemiddel eller dispergeringsmiddel. Dersom løsemiddel eller dispergeringsmiddel benyttes, skal det 
være det samme som brukes i karene som inneholder forsøksstoffet. Et passende antall replikasjoner foretas 
(se nr. 1.8.1.3).

Generelt i et vellykket forsøk vil variasjonskoeffisienten for gjennomsnittlig antall levende avkom per 
foreldredyr i kontrollen(e) være ≤ 25 %, og dette skal rapporteres for forsøk dyr er holdt enkeltvis.

1.8.4. Utskifting av forsøksmedium

Hyppigheten for utskifting av medium avhenger av forsøksstoffets stabilitet, men den bør være minst tre ganger 
i uken. Dersom innledende stabilitetsforsøk (se nr. 1.4) viser at forsøkskonsentrasjonen ikke er stabil (dvs. 
utenfor området 80-120 % av nominell konsentrasjon eller under 80 % av den målte utgangskonsentrasjonen) 
over den lengste utskiftingsperioden (dvs. tre dager), bør det vurderes å skifte ut mediet oftere, eller å bruke 
gjennomstrømningsforsøk.
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Når mediet fornyes i semistatiske forsøk, framstilles en annen rekke av forsøkskar, og foreldredyrene 
overføres til dem, for eksempel ved hjelp av glasspipette av passende diameter. Volumet av medium som 
overføres med Daphnia, bør være minst mulig.

1.8.5. Observasjoner

Resultatene av observasjonene gjort under forsøket noteres på datablader (se eksempler i tillegg 3 og 4). 
Dersom andre målinger kreves (se nr. 1.3 og 1.8.8), kan det være nødvendig med flere observasjoner.

1.8.6. Avkom

Avkommet produsert av hvert foreldredyr bør fortrinnsvis fjernes og telles daglig fra første observasjon 
av yngel, for å hindre dem i å innta fôret som er beregnet på foreldredyret. I den sammenheng er det bare 
nødvendig å telle antallet levende avkom, men forekomster av aborterte egg og dødt avkom bør også 
registreres.

1.8.7. Dødelighet

Dødeligheten blant foreldredyrene registreres fortrinnsvis daglig, og i hvert fall samtidig med at avkommet 
telles.

1.8.8. Andre parametrer

Selv om denne metoden primært er beregnet på vurdering av virkningene på reproduksjonen, er det mulig at 
også andre virkninger kan kvantifiseres med henblikk på statistisk analyse. Vekstmålinger er svært ønskelige, 
siden de også gir opplysninger om mulige subletale virkninger; måling av lengden til foreldredyrene (dvs. 
kroppslengde minus spydet) ved slutten av forsøket anbefales. Andre parametrer som kan måles eller 
beregnes, er tid fram til første avkom (og senere avkom), antall og størrelse på avkom per dyr, antall aborterte 
avkom, tilstedeværelse av hanner eller ephippia og reell populasjonsøkning.

1.8.9. Hyppighet av analytisk bestemmelse og målinger

Oksygenkonsentrasjon, temperatur, hardhet og pH-verdier måles minst ukentlig, i nye og gamle medier, i 
kontrollen(e) og den høyeste konsentrasjonen av forsøksstoffet.

Under forsøket bestemmes konsentrasjonene av forsøksstoff med jevne mellomrom.

I semistatiske forsøk der konsentrasjonen av forsøksstoff forventes å være innenfor ± 20 % av den nominelle 
konsentrasjonen (dvs. i området 80-120 % — se nr. 1.4 og 1.8.4), anbefales det som et minstemål at høyeste 
og laveste konsentrasjoner analyser som nyframstilt og i forbindelse med utskifting ved en anledning i løpet 
av den første uken av forsøket (dvs. at analyser skal utføres på en prøve fra samme løsning - nyframstilt og 
ved utskifting). Disse bestemmelsene gjentas deretter minst ukentlig.

For forsøk der konsentrasjonen av forsøksstoffet ikke forventes å holde seg innenfor ± 20 % av den 
nominelle konsentrasjonen, er det nødvendig å analysere alle forsøkskonsentrasjoner nyframstilt og ved 
utskifting. For forsøk der den målte utgangskonsentrasjonen av forsøksstoffet ikke er innenfor ± 20 % av 
den nominelle konsentrasjonen, men der det er tilstrekkelig med bevis for at utgangskonsentrasjonene er 
repeterbare og stabile (dvs. innenfor 80-120 % av utgangskonsentrasjonene), kan kjemiske bestemmelser 
reduseres i forsøkets uke 2 og 3 til høyeste og laveste forsøkskonsentrasjoner. I alle tilfeller er bestemmelse av 
forsøkskonsentrasjoner før utskifting nødvendig bare på ett replikasjonskar for hver forsøkskonsentrasjon.

Dersom gjennomstrømningsforsøk utføres, passer det med en lignende prøvetakingsordning som den for 
semistatiske forsøk (men målinger av «gamle» løsninger er ikke aktuelt i dette tilfellet). Det kan imidlertid 
være tilrådelig å øke antallet prøvetakinger den første uken (f.eks. tre sett med målinger) for å sikre at 
forsøkskonsentrasjonene er stabile. Ved disse typene forsøk bør fortynningsmiddelets og forsøksstoffets 
gjennomstrømningshastighet kontrolleres daglig.
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Dersom det viser seg at konsentrasjonen av stoffet som prøves, har vært tilfredsstillende stabilt innenfor 
± 20 % av den nominelle eller målte utgangskonsentrasjonen gjennom hele forsøket, kan resultatene baseres 
på nominelle eller målte utgangsverdier. Dersom avviket fra de nominelle eller målte utgangsverdiene er 
større enn ± 20 %, skal resultatene uttrykkes i form av tidsveide gjennomsnitt (se tillegg 5).

2. DATA OG RAPPORTERING

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

Formålet med forsøket er å bestemme virkningen av forsøksstoffet på det samlede antallet levende avkom 
som produseres av hvert foreldredyr som lever ved avslutningen av forsøket. Det samlede antallet avkom 
per foreldredyr beregnes for hvert forsøkskar (dvs. replikasjon). Dersom foreldredyret i en replikasjon dør 
under forsøket eller viser seg å være en hann, holdes replikasjonen utenfor analysen. Analysen baseres så på 
et redusert antall replikasjoner.

Ved beregning av LOEC og dermed NOEC for virkninger av det kjemikalien på reproduksjonsevnen er det 
nødvendig å beregnes gjennomsnittlig antall avkom på tvers av replikasjonene for hver konsentrasjon og 
det samlede reststandardavviket, og dette kan gjøres ved hjelp av variansanalyse (ANOVA). Gjennomsnittet 
for hver konsentrasjon må sammenlignes med kontrollgjennomsnittet ved hjelp av en passende metode for 
sammenligning av flere verdier. Dunnetts eller Williams’ forsøk kan være nyttige (14) (15) (16) (17). Det må 
kontrolleres om ANOVA-forutsetningen om varianshomogenitet holder. Det anbefales at dette gjøres grafisk 
snarere enn via et formelt signifikansforsøk (18); et passende alternativ er å utføre Bartletts forsøk. Dersom 
forutsetningen ikke holder stikk, bør det vurderes å transformere dataene med sikte på varianshomogenitet før 
utførelse av ANOVA, eller å utføre en veid ANOVA. Omfanget av virkningen som kan påvises med ANOVA 
(dvs. minst signifikante differanse) beregnes og rapporteres.

Til vurdering av konsentrasjonen som vil forårsake 50 % reduksjon i reproduksjonsevnen (dvs. EC50), avtegnes 
en passende kurve, som den logistiske kurven, som er tilpasset dataene, ved hjelp av en statistikkmetode som 
minste kvadrater. Kurven kan parametriseres slik at EC50 og standardavviket kan avleses direkte. Dette vil 
i stor grad lette beregningen av sannsynlighetsgrenser rundt EC50. Med mindre det er gode grunner til å 
foretrekke andre konfidensintervaller, bør tosidige 95 % sannsynlighetsgrenser oppgis. Tilpasningsmåten 
bør fortrinnsvis muliggjøre vurdering av signifikans eller mangel på sådan. Dette kan gjøres grafisk eller 
ved å dele restsummen av kvadrater inn i «mangel på tilpasning» og «rene feilkomponenter» og utføre et 
signifikansforsøk for manglende tilpasning. Siden behandlingene som gir høy fruktbarhet, kan antas å gi 
større varians i antallet yngel produsert enn behandlinger som gir lav fruktbarhet, bør det vurderes å veie de 
observerte verdiene slik at de gjenspeiler de forskjellige variansene i de forskjellige behandlingsgruppene (se 
bakgrunnsopplysninger i henvisning (18)).

Ved analysen av dataene fra det endelige ringforsøket (2) ble en logistisk kurve tilpasset ved hjelp av følgende 
modell, selv om andre egnede modeller også kan benyttes:

der

Y = samlet antall yngel per levende foreldredyr ved forsøkets avslutning (beregnet for hvert kar),

X = stoffets konsentrasjon,

C = forventet antall yngel når x = 0,

x0 = EC50 i populasjonen,

b = helningen.

Denne modellen er sannsynligvis tilstrekkelig i et stort antall situasjoner, men det vil være forsøk der den ikke 
passer. Modellens gyldighet bør derfor vurderes som antydet ovenfor. I noen tilfeller vil det passe å bruke en 
hormesis-modell der lave konsentrasjoner gir større virkninger (19).

Andre virkningskonsentrasjoner, som EC10 eller EC20, kan også beregnes, selv om det kan være ønskelig å 
bruke en annen parametrisering for modellen enn for den som ble brukt til å beregne EC50.
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2.2. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

2.2.1. Forsøksstoff:

⎯ fysisk tilstand og relevante fysisk-kjemiske egenskaper,

⎯ kjemiske identifikasjonsdata, herunder renhet.

2.2.2. Forsøksart:

⎯ klone (om den er genotypebestemt), leverandør eller kilde (om kjent) og dyrkingsvilkår. Dersom en annen 
art enn Daphnia magna er benyttet, skal dette rapporteres og begrunnes.

2.2.3. Forsøksvilkår:

⎯ framgangsmåte for forsøket (f.eks. semistatisk eller gjennomstrømning, volum, antall dafnier per liter ved 
påfyll),

⎯ lysperiode og lysintensitet,

⎯ forsøkets utforming (f.eks. antall replikasjoner, antall foreldredyr per replikasjon),

⎯ detaljer omkring det benyttede dyrkingsmediet,

⎯ eventuell tilsetning av organisk materiale, herunder sammensetning, kilde, framstillingsmetode, 
løsningens TOD/COD, vurdering av resulterende TOD/COD i forsøksmediet,

⎯ detaljerte opplysninger om fôring, herunder mengde (i mg C/Daphnia/dag) og plan (f.eks. type(r) fôr, 
herunder for alger, spesifikt navn (art), og om kjent, stamme, dyrkingsvilkår),

⎯ framstillingsmetode for stamløsninger og utskiftingsfrekvens (dersom løsemiddel eller dispergeringsmiddel 
er brukt, skal type og konsentrasjon angis).

2.2.4. Resultater:

⎯ resultater av eventuelle forundersøkelser av forsøksstoffets stabilitet,

⎯ nominelle forsøkskonsentrasjoner og resultater av alle analyser for å bestemme konsentrasjonen av 
forsøksstoffet i forsøkskarene (se eksempel på datablader i tillegg 4); gjenfinningseffektivitet og grense 
for bestemmelse skal også rapporteres,

⎯ vannkvalitet i forsøkskarene (dvs. pH, temperatur, konsentrasjon av oppløst oksygen, TOC/COD og/eller 
hardhet etter relevans) (se eksempel på datablad i tillegg 3),

⎯ full oversikt over levende avkom fra hvert foreldredyr (se eksempel på datablad i tillegg 3),

⎯ antall døde blant foreldredyrene og dag da dødsfall skjedde (se eksempel på datablad i tillegg 3),

⎯ variasjonskoeffisient for kontrollfruktbarhet (på grunnlag av samlet antall levende avkom per foreldredyr 
ved avslutningen av forsøket),

⎯ grafisk framstilling av samlet antall levende avkom per levende foreldredyr (for hver replikasjon) ved 
avslutningen av forsøket, satt av mot forsøksstoffets konsentrasjon,

⎯ laveste konsentrasjon med observert virkning (LOEC) for reproduksjon, herunder beskrivelse av benyttet 
statistikkmetode og angivelse av hvor stor virkning som kunne måles, samt konsentrasjon uten observert 
virkning (NOEC) for reproduksjon; der det er relevant, rapporteres også LOEC/NOEC for dødelighet 
blant foreldredyr,

⎯ om relevant, ECx for reproduksjon og konfidensintervaller og en grafisk framstilling for den tilpassede 
modellen brukt i beregningen, dose/respons-kurvens helningsvinkel og standardavvik,

⎯ andre observerte biologiske virkninger eller målinger: alle andre biologiske virkninger som er observert 
eller målt, skal rapporteres (f.eks. foreldredyrenes vekst), herunder relevante begrunnelser,

⎯ begrunnelser for eventuelle avvik fra forsøksmetoden.
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TILLEGG 1

FRAMSTILLING AV FULLSTENDIG DEFINERTE ELENDT M7- OG M4-MEDIER

Akklimatisering til Elendt M7- og M4-medier

Noen laboratorier har hatt vanskeligheter med å overføre dafnier direkte til mediene M4 (1) og M7. Det har imidlertid 
vært en viss suksess med gradvis akklimatisering, dvs. flytting fra et eget medium til 30 % Elendt, deretter til 60 % 
Elendt og så til 100 % Elendt. Akklimatiseringsperiodene kan være på opptil en måned.

FRAMSTILLING

Sporstoffer

Separate stamløsninger (I) for de enkelte sporstoffer framstilles først i vann av passende renhet, f.eks. avionisert, 
destillert eller renset ved omvendt osmose. Av disse forskjellige stamløsningene (I) framstilles en annen stamløsning 
(II) som inneholder alle sporstoffene (kombinert løsning), dvs.:

Stamløsning I
(enkeltstoff)

Mengde tilsatt til 
vann (mg/l)

Konsentrasjon (i 
forhold til medium 

M4) (ganger)

For å framstille den kombinerte 
stamløsning II tilsettes følgende mengde 

løsning I til vann  
(ml/l)

M4 M7

H3BO3 57 190 20 000 1,0 0,25

MnCl2 * 4 H2O 7 210 20 000 1,0 0,25

LiCl 6 120 20 000 1,0 0,25

RbCl 1 420 20 000 1,0 0,25

SrCl2 * 6 H2O 3 040 20 000 1,0 0,25

NaBr 320 20 000 1,0 0,25

Na2MoO4 * 2 H2O 1 260 20 000 1,0 0,25

CuCl2 * 2 H2O 335 20 000 1,0 0,25

ZnCl2 260 20 000 1,0 1,0

CoCl2 * 6 H2O 200 20 000 1,0 1,0

Kl 65 20 000 1,0 1,0

Na2SeO3 43,8 20 000 1,0 1,0

NH4VO3 11,5 20 000 1,0 1,0

Na2EDTA * 2 H2O 5 000 2 000 — —

FeSO4 * 7 H2O 1 991 2 000 — —

Na2EDTA- og FeSO4-løsning framstilles hver for seg, helles sammen og autoklaveres umiddelbart. Dette gir:

21 Fe-EDTA-løsning 1 000 20,0 5,0
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M4- og M7-medier

M4- og M7-mediene framstilles ved hjelp av stamløsning II, makronæringsstoffer og vitaminer som følger:

Mengde tilsatt til 
vann (mg/l)

Konsentrasjon (i 
forhold til medium 

M4) (ganger)

For å framstille mediet er tilsatt følgende 
mengde stamløsning   

(ml/l)

M4 M7

Stamløsning II (kombinasjon av 
sporstoffer)

20 50 50

Stamløsninger med makronæringsstoffer (enkeltstoffer)

CaCl2 * 2 H2O 293 800 1 000 1,0 1,0

MgSO4 * 7 H2O 246 600 2 000 0,5 0,5

KCl 58 000 10 000 0,1 0,1

NaHCO3 64 800 1 000 1,0 1,0

Na2SiO3 * 9 H2O 50 000 5 000 0,2 0,2

NaNO3 2 740 10 000 0,1 0,1

KH2PO4 1 430 10 000 0,1 0,1

K2HPO4 1 840 10 000 0,1 0,1

Kombinert vitaminstamløsning — 10 000 0,1 0,1

Den kombinerte vitaminstamløsningen framstilles ved å tilsette 3 vitaminer til 1 liter vann som vist nedenfor:

Tiaminhydroklorid 750 10 000 — —

Cyanokobalamin (B12) 10 10 000 — —

Biotin 7,5 10 000 — —

Den kombinerte vitaminstamløsningen lagres fryst i små mengder. Vitaminer tilsettes mediet like før bruk.

Merk:  For å unngå utfelling av salter ved framstilling av det fullstendige mediet tilsettes delmengder stamløsning til ca. 500-800 ml 
avionisert vann, og det fylles opp til 1 liter.

Den første publikasjonen av M4-mediet finnes i Elendt, B. P. (1990). Selenium deficiency in crustacea; an ultrastructural 
approach to antennal damage in Daphnia magna Straus. Protoplasma, 154, pp. 25-33.
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TILLEGG 2

ANALYSE FOR TOTALT ORGANISK KARBON (TOC) OG FRAMSTILLING AV NOMOGRAM FOR 
TOC-INNHOLDET I ALGEFÔR

Det er kjent at karboninnholdet i algefôr normalt ikke måles direkte, men utledes ved hjelp av korrelasjoner (dvs. 
nomogrammer) med erstatningsparametrer som antall algeceller eller lysabsorbans.

TOC måles ved oksidasjon ved høy temperatur snarere enn ved UV- eller persulfatmetodene. (Se: The Instrumental 
Determination of Total Organic Carbon. Total Oxygen Demand and Related Determinands 1979, HMSO 1980; 49 High 
Holborn, London WC1V 6HB).

Med henblikk på framstilling av nomogrammer skal algene skilles fra vekstmediet ved sentrifugering etterfulgt av 
resuspensjon i destillert vann. Erstatningsparameteren og TOC-konsentrasjonen måles i hver prøve ved tredobbel 
måling. Blindprøver i destillert vann analyseres, og TOC-konsentrasjonen utledes fra konsentrasjonen i algeprøven.

Nomogrammet skal være lineært i det fastsatte området av karbonkonsentrasjoner. Eksempler er vist nedenfor.

NB: Disse eksemplene skal ikke brukes til konvertering; det er viktig at laboratorier framstiller sine egne 
nomogrammer.
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TILLEGG 4

EKSEMPEL PÅ DATABLAD FOR REGISTRERING AV RESULTATER AV KJEMISK ANALYSE

a) Målte konsentrasjoner

Nominell 
konsentrasjon

Prøve i uke 1 Prøve i uke 2 Prøve i uke 3

Ny Gammel Ny Gammel Ny Gammel

b) Målte konsentrasjoner i prosent av nominell konsentrasjon

Nominell 
konsentrasjon

Prøve i uke 1 Prøve i uke 2 Prøve i uke 3

Ny Gammel Ny Gammel Ny Gammel
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TILLEGG 5

BEREGNING AV TIDSVEID GJENNOMSNITT

Tidsveid gjennomsnitt

Gitt at konsentrasjonen av forsøksstoffet kan avta i perioden mellom utskiftinger, er det nødvendig å vurdere hvilken 
konsentrasjon som skal velges som representativ for området av konsentrasjoner som foreldredafniene utsettes for. 
Valget bør baseres på biologiske så vel som statistiske betraktninger. Dersom reproduksjonen for eksempel antas 
å påvirkes mest ved den høyeste konsentrasjonen, bør høyeste konsentrasjon benyttes. Dersom på den annen side 
akkumulerte virkninger eller langtidsvirkninger av det giftige stoffet anses å være viktigere, er gjennomsnittskonsentr
asjonen mer relevant. I så fall er det den tidsveide gjennomsnittskonsentrasjonen som best egnet, siden den tar hensyn 
til variasjonen i øyeblikkskonsentrasjonen over tid.

Dager

Figur 1: Eksempel på tidsveid gjennomsnitt

Figur 1 viser et eksempel på et (forenklet) forsøk over sju dager med utskifting av mediet på dag 0, 2 og 4.

⎯ Den tynne sikksakklinjen representerer konsentrasjonen på et gitt tidspunkt. Konsentrasjonen antas å falle 
eksponensielt.

⎯ De seks inntegnede punktene representerer observerte konsentrasjoner målt ved starten og slutten av hver 
utskiftingsperiode.

⎯ Den tykke linjen angir den tidsveide gjennomsnittsverdien.

Den tidsveide gjennomsnittsverdien er slik beregnet at området under det tidsveide gjennomsnittet er av samme 
størrelse som området under konsentrasjonskurven. Beregningen for eksempelet ovenfor er vist i tabell 1.
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Tabell 1: Beregning av tidsveid gjennomsnitt

Utskifting nr. Dager Kons0 Kons1 Ln(Kons0) Ln(Kons1) Område

1 2 10,000 4,493 2,303 1,503 13,767

2 2 11,000 6,037 2,398 1,798 16,544

3 3 10,000 4,066 2,303 1,403 19,781

Samlet antall dager: 7 Samlet 
område

50,091

Tidsveid 
gjennomsnitt

7,156

«Dager» er antallet dager i utskiftingsperioden.

«Kons0» er den målte konsentrasjonen ved begynnelsen av hver utskiftingsperiode.

«Kons1» er den målte konsentrasjonen ved slutten av hver utskiftingsperiode.

«Ln(Kons0)» er den naturlige logaritmen til Kons0.

«Ln(Kons1)» er den naturlige logaritmen til Kons1.

«Område» er området under eksponensialkurven for hver utskiftingsperiode. Det beregnes som følger:

Område =                                         × Dager

Det tidsveide gjennomsnittet («Tidsveid gjennomsnitt») er «Samlet område» dividert med «Samlet antall dager».

Tabellen må naturligvis utvides til å omfatte 21 dager i forbindelse med forsøket med dafniereproduksjon.

Det er klart at når det foretas observasjoner bare ved begynnelsen og slutten av hver utskiftingsperiode, er det ikke 
mulig å bekrefte at konsentrasjonsfallet forløper eksponensielt. En annen kurve ville gi en annen beregning for 
«Område». En eksponensiell reduksjonsprosess er imidlertid ikke usannsynlig, og er sannsynligvis den beste kurve å 
bruke i mangel av andre opplysninger.

Det kreves imidlertid omhu dersom den kjemiske analysen ikke gjør det mulig å påvise noe stoff ved slutten av 
utskiftingsperioden. Med mindre det er mulig å vurdere hvor raskt stoffet forsvant fra løsningen, er det umulig å finne 
fram til et realistisk areal under kurven, og dermed umulig å oppnå et rimelig tidsveid gjennomsnitt.

Kons0 - Kons1
Ln(Kons0) - Ln(Kons1)
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VEDLEGG 6

VEDLEGG VI

ALMINNELIGE KRAV FOR KLASSIFISERING OG MERKING AV FARLIGE STOFFER OG 
STOFFBLANDINGER

Innhold

1. GENERELL INNLEDNING

2. KLASSIFISERING PÅ GRUNNLAG AV FYSISK-KJEMISKE EGENSKAPER

2.1. Innledning

2.2. Kriterier for klassifisering, valg av faresymboler, farebetegnelser og valg av risikosetninger

2.2.1. Eksplosiv

2.2.2. Okisiderende

2.2.3. Ekstremt brannfarlig

2.2.4. Meget brannfarlig

2.2.5. Brannfarlig

2.2.6. Andre fysisk-kjemiske egenskaper

3. KLASSIFISERING PÅ GRUNNLAG AV TOKSIKOLOGISKE EGENSKAPER

3.1. Innledning

3.2. Kriterier for klassifisering, valg av faresymboler, farebetegnelser og valg av risikosetninger

3.2.1. Meget giftig

3.2.2. Giftig

3.2.3. Helseskadelig

3.2.4. Merknader om bruk av R48

3.2.5. Etsende

3.2.6. Irriterende

3.2.7. Sensibiliserende

3.2.8. Andre toksikologiske egenskaper

4. KLASSIFISERING PÅ GRUNNLAG AV SÆRLIGE HELSEVIRKNINGER

4.1. Innledning

4.2. Kriterier for klassifisering, farebetegnelser og valg av risikosetninger

4.2.1. Kreftframkallende stoffer

4.2.2. Mutagene stoffer

4.2.3. Reproduksjonstoksiske stoffer

4.2.4. Framgangsmåte for klassifisering av stoffblandinger med hensyn til særlige helsevirkninger
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5. KLASSIFISERING PÅ GRUNNLAG AV MILJØVIRKNINGER

5.1. Innledning

5.2. Kriterier for klassifisering, farebetegnelser og valg av risikosetninger

5.2.1. Vannmiljø

5.2.2. Øvrig miljø (ikke-vannmiljø)

6. VALG AV SIKKERHETSSETNINGER

6.1. Innledning

6.2. Sikkerhetssetninger for stoffer og stoffblandinger

7. MERKING

8. SÆRLIGE 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 R65

9. SÆRLIGE TILFELLER: Stoffblandinger

9.1. Gassformige stoffblandinger (gassblandinger)

9.2.  Gassbeholdere beregnet på stoffblandinger som inneholder odorisert propan, butan eller flytende 
petroleumsgass (LPG)

9.3.  Legeringer, stoffblandinger som inneholder polymerer, stoffblandinger som inneholder elastomerer

9.4. Stoffblandinger klassifisert med R65

9.5. Organiske peroksider

9.6. Ytterligere merkingsbestemmelser for visse stoffblandinger

ERKLÆRING FRA KOMMISJONEN

1. GENERELL INNLEDNING

1.1. Formålet med klassifisering er å identifisere alle fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske 
egenskaper ved stoffer og stoffblandinger som kan utgjøre en fare ved normal håndtering eller bruk. Etter 
identifisering av eventuelle farlige egenskaper må stoffene eller stoffblandingene merkes slik at faren(e) er 
angitt og brukeren, offentligheten og miljøet dermed beskyttes.

1.2. Dette vedlegg inneholder de generelle prinsippene for klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger 
omhandlet i artikkel 4 i dette direktiv og artikkel 4 i direktiv 1999/45/EF og i andre relevante direktiver om 
farlige stoffblandinger.

 Vedlegget er rettet til alle (produsenter, importører, nasjonale myndigheter) som har befatning med metoder 
for klassifisering og merking av farlige stoffer og stoffblandinger.

1.3. Formålet med kravene i dette direktiv og i direktiv 1999/45/EF er å sørge for en metode for å gi offentligheten 
og arbeidstakere nødvendig informasjon om farlige stoffer og stoffblandinger. Etiketten gjør personer som 
håndterer eller bruker stoffer eller stoffblandinger, oppmerksom på de iboende farer ved visse av stoffene.
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 Etiketten kan også henlede oppmerksomheten på annen og mer omfattende produktinformasjon angående 
sikkerhet og bruk.

1.4. Etiketten tar hensyn til alle mulige farer som kan oppstå ved normal håndtering og bruk av farlige stoffer 
og stoffblandinger som er i den form de markedsføres i, men tar ikke nødvendigvis hensyn til den form de 
er i ved sluttbruk, for eksempel i fortynnet form. De alvorligste farene er framhevet ved hjelp av symboler; 
slike farer og de som er et resultat av andre farlige egenskaper, er angitt i standardiserte risikosetninger, mens 
sikkerhetssetningene gir råd om nødvendige forholdsregler.

 Informasjonen om stoffer suppleres med stoffets navn i en internasjonalt anerkjent kjemisk nomenklatur, 
fortrinnsvis det navnet som brukes i EINECS (Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske 
stoffer) eller i ELINCS (Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer), EF-nummeret og navnet, adressen og 
telefonnummeret til den person i Fellesskapet som er ansvarlig markedsføringen av stoffet.

 Informasjonen om stoffblandinger suppleres, i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i direktiv 1999/45/EF, med 
angivelse av

⎯ stoffblandingens betegnelse eller handelsnavn,

⎯ kjemisk navn på stoffene som finnes i stoffblandingen, og

⎯ navn, fullstendig adresse og telefonnummer til den person i Fellesskapet som er ansvarlig for 
markedsføringen av stoffblandingen.

1.5. I henhold til artikkel 6 skal produsenter, distributører og importører av farlige stoffer som er oppført i 
EINECS, men ennå ikke i vedlegg I, gjøre undersøkelser for å gjøre seg kjent med relevante data som 
finnes med hensyn til egenskapene til slike stoffer. På grunnlag av disse opplysningene skal de emballere og 
midlertidig merke stoffene i samsvar med reglene i artikkel 22-25 og kriteriene i dette vedlegg.

1.6. Data som er nødvendige for klassifisering og merking

1.6.1. Dataene som er nødvendige for klassifisering og merking av stoffer, fås slik:

a) for stoffer som opplysningene i vedlegg VII er obligatoriske for, finnes de fleste nødvendige data for 
klassifisering og merking i «basissettet». Denne klassifiseringen og merkingen må eventuelt revideres 
når flere opplysninger er tilgjengelige (vedlegg VIII),

b) for andre stoffer (for eksempel dem som omhandles i nr. 1.5) kan de nødvendige data for klassifisering 
og merking om nødvendig hentes fra en rekke forskjellige kilder, for eksempel

⎯ resultater fra tidligere forsøk,

⎯ opplysninger som kreves etter internasjonale regler for transport av farlig gods,

⎯ opplysninger fra oppslagsverker og litteratur, eller

⎯ opplysninger som stammer fra praktisk erfaring.

 Om relevant kan det også tas hensyn til resultater fra validerte struktur-/aktivitetsforhold og uttalelser fra 
sakkyndige.

1.6.2. Dataene som er nødvendige for klassifisering og merking av stoffblandinger, fås slik:

a) dersom det gjelder fysisk-kjemiske data, kan de framskaffes ved hjelp av metodene angitt i vedlegg V. 
Dette gjelder også for stoffblandinger som omfattes av direktiv 91/414/EØF, med mindre andre 
internasjonalt anerkjente metoder er akseptable etter bestemmelsene i vedlegg II og III til direktiv 
91/414/EØF (artikkel 5 nr. 5 i direktiv 1999/45/EF). For gassformige stoffblandinger kan det brukes 
en beregningsmetode for brennbare og oksiderende egenskaper (se nr. 9.1.1.1 og 9.1.1.2). For ikke-
gassformige stoffblandinger som inneholder organiske peroksider, kan det brukes en beregningsmetode 
for oksiderende egenskaper (se nr. 2.2.2.1),
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b) dersom det gjelder data om helsevirkninger:

⎯ ved hjelp av metodene angitt i vedlegg V, med mindre — for plantevernmidler — andre internasjonalt 
anerkjente metoder kan godtas i henhold til bestemmelsene i vedlegg II og III til direktiv 91/414/
EØF (artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i direktiv 1999/45/EF),

⎯ og/eller ved hjelp av en konvensjonell metode nevnt i artikkel 6 i og i vedlegg II del A.1-6 og B.1-5 
til direktiv 1999/45/EF, eller

⎯ i forbindelse med R65, etter reglene fastsatt i nr. 3.2.3,

⎯ for evaluering av kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper kan imidlertid 
dataene framskaffes ved hjelp av en konvensjonell metode nevnt i artikkel 6 i og i vedlegg II del 
A.7-9 og B.6 til direktiv 1999/45/EF,

c) dersom det gjelder data om økotoksikologiske egenskaper:

i) for toksisitet i vann:

⎯ ved hjelp av metodene nevnt i vedlegg V, underlagt vilkårene nevnt i vedlegg III del C til 
direktiv 1999/45/EF, med mindre — for plantevernmidler — andre internasjonalt anerkjente 
metoder kan godtas i henhold til bestemmelsene i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF 
(artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i direktiv 1999/45/EF), eller

⎯ ved hjelp av en konvensjonell metode nevnt i artikkel 7 i og i vedlegg III del A og B til direktiv 
1999/45/EF,

ii) for vurdering av potensiell (eller faktisk) bioakkumulering gjennom bestemmelse av log Pow (eller 
BCF), eller for vurdering av nedbrytbarheten, ved anvendelse av en konvensjonell metode nevnt i 
artikkel 7 i og vedlegg III del A og B til direktiv 1999/45/EF,

iii) for farer for ozonlaget ved anvendelse av en konvensjonell metode nevnt i artikkel 7 i og i vedlegg III 
del A og B til direktiv 1999/45/EF.

Merknad om gjennomføring av dyreforsøk:

Dyreforsøk som utføres for å framskaffe forsøksdata, er underlagt bestemmelsene i direktiv 86/609/EØF om 
vern av forsøksdyr.

Merknad om fysisk-kjemiske egenskaper:

For organiske peroksider og organiske peroksidblandinger kan data fås ved beregningsmetoden omhandlet i 
nr. 9.5. For gassformige stoffblandinger kan det benyttes en beregningsmetode for brennbare og oksiderende 
egenskaper (se avsnitt 9).

1.7. Bruk av veiledende kriterier

Klassifiseringen må omfatte stoffers og stoffblandingers fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske 
egenskaper.

Klassifisering av stoffer og stoffblandinger skjer i samsvar med nr. 1.6 på grunnlag av kriteriene i avsnitt 2- 5 
(stoffer) og avsnitt 2, 3, avsnitt 4.2.4 og avsnitt 5 i dette vedlegg. Alle typer farer må tas i betraktning. For 
eksempel betyr ikke klassifisering under 3.2.1 at avsnitt som 3.2.2 eller 3.2.4 kan overses.

Valget av symbol(er) og risikosetning(er) foretas på grunnlag av klassifiseringen, slik at den bestemte art av 
de potensielle farer som er identifisert ved klassifiseringen, kommer til uttrykk på etiketten.

Uten hensyn til kriteriene fastsatt i 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5 er stoffer og stoffblandinger i form av aerosoler 
underlagt kriteriene i direktiv 75/324/EØF, endret og tilpasset den tekniske utvikling.
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1.7.1. Definisjoner

«Stoffer» er kjemiske stoffer og forbindelser av disse i naturlig form eller framstilt ved en produksjonsprosess, 
herunder eventuelle tilsetningsstoffer som er nødvendige for å bevare produktets stabilitet, og eventuelle 
urenheter som stammer fra den benyttede produksjonsprosessen, men ikke eventuelle løsemidler som kan 
utskilles uten at det påvirker stoffets stabilitet eller endrer dets sammensetning.

Et stoff kan være kjemisk veldefinert (f.eks. aceton) eller en kompleks blanding av bestanddeler av variabel 
sammensetning (f.eks. aromatiske destillater). For visse komplekser stoffer er noen av enkeltbestanddelene 
identifisert.

«Stoffblandinger» er blandinger eller løsninger som består av to eller flere stoffer.

1.7.2. Bruk av veiledende kriterier for stoffer

De veiledende kriteriene i dette vedlegg får direkte anvendelse når de aktuelle dataene er framskaffet ved 
forsøksmetoder som tilsvarer metodene beskrevet i vedlegg V. I andre tilfeller må tilgjengelige data evalueres 
ved at de anvendte forsøksmetodene sammenlignes med metodene i vedlegg V og reglene i dette vedlegg for 
fastsettelse av riktig klassifisering og merking.

I noen tilfeller kan det være tvil om anvendelsen av relevante kriterier, særlig dersom disse krever bruk av 
sakkyndiges vurderinger. I slike tilfeller skal produsenten, distributøren eller importøren klassifisere og merke 
stoffet midlertidig på grunnlag av en kvalifisert persons vurdering av dokumentasjonen.

Dersom framgangsmåtene over er fulgt, men det er frykt for eventuelle inkonsekvenser, kan det framsettes 
forslag om at den midlertidige klassifiseringen oppføres i vedlegg I, uten at artikkel 6 berøres. Forslaget må 
framsettes overfor en medlemsstat og ledsages av relevante vitenskapelige data (se også nr. 4.1).

En lignende framgangsmåte kan følges dersom det foreligger opplysninger som reiser tvil om nøyaktigheten 
til en eksisterende post i vedlegg I.

1.7.2.1. Klassifisering av stoffer som inneholder urenheter, tilsetningsstoffer eller enkeltbestanddeler

Dersom det er identifisert urenheter, tilsetningsstoffer eller enkeltbestanddeler i stoffer, skal de tas i betraktning 
dersom konsentrasjonen av dem er lik eller høyere enn de fastsatte konsentrasjonsgrenseverdiene:

⎯ 0,1 % for stoffer som er klassifisert som meget giftige, giftige, kreftframkallende (kategori 1 eller 2), 
mutagene (kategori 1 eller 2), reproduksjonstoksiske (kategori 1 eller 2) eller farlige for miljøet (tildelt 
symbolet «N» for vannmiljø, skadelig for ozonlaget),

⎯ 1 % for stoffer som er klassifisert som skadelige, etsende, irriterende, sensibiliserende, kreftframkallende 
(kategori 3), mutagene (kategori 3), reproduksjonstoksiske (kategori 3) eller farlige for miljøet (ikke 
tildelt symbolet «N», dvs. farlige for vannorganismer, kan forårsake skadelige langtidsvirkninger),

med mindre lavere verdier er fastsatt i vedlegg I.

Med unntak av stoffene oppført i vedlegg I skal klassifiseringen foretas i samsvar med kravene i artikkel 5, 
6 og 7 i rådsdirektiv 1999/45/EF.

For asbest (650-013-00-6) får denne generelle regelen ikke anvendelse før det er fastsatt en konsentrasjonsg
renseverdi i vedlegg I. Stoffer som inneholder asbest, må klassifiseres og merkes i samsvar med prinsippene 
i artikkel 6 i dette direktiv.

1.7.3. Bruk av veiledende kriterier for stoffblandinger

De veiledende kriteriene i dette vedlegg får direkte anvendelse dersom dataene det gjelder, er et resultat av 
forsøksmetoder som tilsvarer metodene beskrevet i vedlegg V, unntatt kriteriene i avsnitt 4, der bare den 
konvensjonelle metoden gjelder. En konvensjonell metode kan også anvendes med hensyn til kriteriene i 
avsnitt 5, med unntak av vanntoksisitet, med forbehold for vilkårene nevnt i vedlegg III, del C, til direktiv 
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1999/45/EF. For stoffblandinger som omfattes av direktiv 91/414/EØF, er data for klassifisering og 
merking akseptable også ut fra andre internasjonalt anerkjente metoder (se særlige bestemmelser i nr. 1.6 
i dette vedlegg). I andre tilfeller må tilgjengelige data vurderes ved sammenligning av analysemetodene 
som er brukt, med metodene angitt i vedlegg V og reglene fastsatt i dette vedlegg for å bestemme riktige 
klassifiserings- og merkingskriterier.

Dersom helsefarene vurderes ved hjelp av en konvensjonell metode som nevnt i artikkel 6 og 7 og i vedlegg II 
og III til direktiv 1999/45/EF, brukes de individuelle konsentrasjonsgrensene som er fastsatt i

⎯ vedlegg I til dette direktiv, eller

⎯ vedlegg II del B og/eller vedlegg III del B til direktiv 1999/45/EF, dersom stoffet eller stoffene ikke er 
oppført i vedlegg I til dette direktiv eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser.

 Stoffblandinger som inneholder gassblandinger, skal med hensyn til helsefarer klassifiseres etter 
beregningsmetoden på grunnlag av de individuelle konsentrasjonsgrensene i vedlegg I til dette direktiv eller, 
dersom disse grensene ikke er fastsatt i vedlegg I, på grunnlag av kriteriene i vedlegg II og III til direktiv 
1999/45/EF.

1.7.3.1. Stoffblandinger eller stoffer beskrevet i nr. 1.7.2.1 som brukes som bestanddeler i andre stoffblandinger

Merking av slike stoffblandinger skal være i samsvar med bestemmelsene i artikkel 10 etter prinsippene 
fastsatt i artikkel 3 og 4 i direktiv 1999/45/EF. I enkelte tilfeller er ikke opplysningene gitt på etiketten til 
stoffblandingen eller stoffet beskrevet i 1.7.2.1 tilstrekkelige til at andre produsenter som ønsker å bruke det 
som bestanddel i egne stoffblandinger, kan klassifisere og merke sin) stoffblanding(er) korrekt.

I slike tilfeller skal den person i Fellesskapet som er ansvarlig for markedsføring av den opprinnelige 
stoffblandingen eller stoffet beskrevet i 1.7.2.1, enten det er produsenten, importøren eller distributøren, 
etter begrunnet anmodning og snarest mulig, framskaffe alle nødvendige data om de farlige stoffene som 
forekommer, slik at den nye stoffblandingen kan klassifiseres og merkes. Disse dataene er nødvendige også 
for at den person som skal markedsføre den nye stoffblandingen, skal kunne oppfylle andre krav i direktiv 
1999/45/EF.

2. KLASSIFISERING PÅ GRUNNLAG AV FYSISK-KJEMISKE EGENSKAPER

2.1. Innledning

Forsøksmetodene for eksplosive, oksiderende og brannfarlige egenskaper som finnes i vedlegg V til dette 
direktiv, har til formål å gi de generelle definisjonene i artikkel 2 nr. 2 bokstav a)-e) konkret betydning. 
Kriteriene følger direkte av forsøksmetodene i vedlegg V, der de er nevnt.

Dersom det finnes tilstrekkelig informasjon til å vise i praksis at de fysisk-kjemiske egenskapene til stoffer 
og stoffblandinger (bortsett fra organiske peroksider) er forskjellige fra egenskapene som ble påvist ved 
forsøksmetodene omhandlet i vedlegg V, skal slike stoffer og stoffblandinger klassifiseres på grunnlag av 
de eventuelle farer de utgjør for personer som håndterer disse stoffer og stoffblandinger, eller for andre 
personer.

2.2. Kriterier for klassifisering, valg av faresymboler, farebetegnelser og valg av risikosetninger

For stoffblandinger skal det tas hensyn til kriteriene nevnt i artikkel 5 i direktiv 1999/45/EF.

2.2.1. Eksplosiv

Stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres som eksplosive og tildeles faresymbolet «E» og farebetegnelsen 
«eksplosiv» i samsvar med resultatene av forsøkene gitt i vedlegg V og forutsatt at stoffene og stoffblandingene 
er eksplosive i den form de markedsføres i. Én risikosetning er obligatorisk, og den fastsettes på grunnlag 
av følgende:
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R2 Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antenningskilder

⎯ stoffer og stoffblandinger, herunder visse organiske peroksider, med unntak av dem som er nevnt 
nedenfor.

R3 Meget eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antenningskilder

⎯ stoffer og stoffblandinger som er svært følsomme, for eksempel salter av pikrinsyre, PETN.

2.2.2. Oksiderende

 Stoffer og stoffblandinger klassifiseres som oksiderende og tildeles faresymbolet «O» og farebetegnelsen 
«oksiderende» i samsvar med resultatene av forsøkene i vedlegg V. Én risikosetning er obligatorisk, og den 
fastsettes på grunnlag av forsøksresultatene i henhold til følgende:

R7 Kan forårsake brann

⎯ organiske peroksider som har brannfarlige egenskaper selv om de ikke er i kontakt med andre 
brennbare stoffer.

R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer

⎯ andre oksiderende stoffer og stoffblandinger, herunder uorganiske peroksider, som kan forårsake 
eller øke faren for brann ved kontakt med brennbare stoffer.

R9 Eksplosjonsfarlig ved blanding med brennbare stoffer

⎯ andre stoffer og stoffblandinger som kan eksplodere når de blandes med brennbare stoffer, for 
eksempel visse klorater.

2.2.2.1. Merknader om peroksider

Når det gjelder eksplosjonsfare, blir organiske peroksider eller stoffblandinger av disse i den form det bringes 
på markedet, klassifisert etter kriteriene i nr. 2.2.1 på grunnlag av forsøk utført i samsvar med metodene i 
vedlegg V.

I forbindelse med oksiderende egenskaper kan ikke de eksisterende metodene i vedlegg V anvendes på 
organiske peroksider.

For stoffer klassifiseres organiske peroksider som ikke allerede er klassifisert som eksplosive, som farlige på 
grunnlag av sin struktur (for eksempel R-O-O-H ; R1-O-O-R2).

Stoffblandinger som ikke allerede er klassifisert som eksplosive, klassifiseres ved hjelp av beregningsmodellen 
som bygger på prosentdelen av aktivt oksygen, som er vist i nr. 9.5.

Organiske peroksider eller stoffblandinger av disse som ikke allerede er klassifisert som eksplosive, 
klassifiseres som oksiderende dersom peroksidet eller stoffblandingen inneholder

⎯ mer enn 5 % organiske peroksider, eller

⎯ mer enn 0,5 % tilgjengelig oksygen fra organiske peroksider og mer enn 5 % hydrogenperoksid.

2.2.3. Ekstremt brannfarlig

Stoffer og stoffblandinger klassifiseres som ekstremt brannfarlige og tildeles faresymbolet «F+» og 
farebetegnelsen «ekstremt brannfarlig» i samsvar med resultatene av forsøkene i vedlegg V. Risikosetningen 
tildeles etter følgende kriterier:

R12 Ekstremt brannfarlig

⎯ stoffer og flytende stoffblandinger som har et flammepunkt lavere enn 0 ºC  og et kokepunkt (ved 
kokepunktsområder gjelder utgangskokepunktet) lavere enn eller lik 35 ºC,

⎯ stoffer og gassformige stoffblandinger som er antennelige i kontakt med luft ved omgivelsestemperatur 
og -trykk.
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2.2.4. Meget brannfarlig

Stoffer og stoffblandinger klassifiseres som meget brannfarlige og tildeles faresymbolet «F» og farebetegnelsen 
«meget brannfarlig» i samsvar med resultatene av forsøkene i vedlegg V. Risikosetninger tildeles etter 
følgende kriterier:

R11 Meget brannfarlig

⎯ faste stoffer og stoffblandinger som lett antennes etter kortvarig kontakt med en antenningskilde, 
og som fortsetter å brenne eller gløde etter at antenningskilden er fjernet,

⎯ stoffer og stoffblandinger i flytende form som har et flammepunkt lavere enn 21 ºC, men som ikke 
er ekstremt brannfarlige.

R15 Reagerer med vann under dannelse av meget brannfarlige gasser

⎯ stoffer og stoffblandinger som i kontakt med vann eller fuktig luft utvikler meget brannfarlige 
gasser i farlige mengder, det vil si minst en liter per kg per time.

R17 Selvantennelig i luft

⎯ stoffer og stoffblandinger som i kontakt med luft ved omgivelsestemperatur og uten energitilførsel 
kan utvikle varme og til slutt antennes.

2.2.5. Brannfarlig

 Stoffer og stoffblandinger klassifiseres som brannfarlige i samsvar med resultatene av forsøkene i vedlegg V. 
Risikosetningen tildeles etter følgende kriterier:

R10 Brannfarlig

⎯ stoffer og stoffblandinger i flytende form som har et flammepunkt lik eller høyere enn 21 ºC og 
lavere enn eller lik 55 ºC.

 Det har imidlertid vist seg i praksis at det ikke er nødvendig å klassifisere en stoffblanding som har et 
flammepunkt lik eller høyere enn 21 ºC og lavere enn eller lik 55 ºC, som brannfarlig dersom stoffblandingen 
ikke på noen måte kan nære en brann og det ikke grunn til å frykte at stoffblandingen medfører fare for 
personer som håndterer den, eller for andre personer.

2.2.6. Andre fysisk-kjemiske egenskaper

 Supplerende risikosetninger tildeles stoffer og stoffblandinger som er klassifisert i henhold til 2.2.1-2.2.5 
ovenfor eller i henhold til avsnitt 3, 4 og 5 nedenfor, etter følgende kriterier (basert på erfaringer fra arbeidet 
med å utarbeide vedlegg I):

R1 Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand

 Gjelder eksplosjonsfarlige stoffer og stoffblandinger som markedsføres i oppløsning eller i fuktet form, 
for eksempel nitrocellulose med mer enn 12,6 % nitrogen.

R4 Danner meget følsomme, eksplosjonsfarlige metallforbindelser

 Gjelder stoffer og stoffblandinger som kan danne følsomme, eksplosjonsfarlige metallderivater, for 
eksempel pikrinsyre, styfninsyre.

R5 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming

 Gjelder termisk ustabile stoffer og stoffblandinger som ikke er klassifisert som eksplosjonsfarlige, for 
eksempel perklorsyre > 50 %.

R6 Eksplosjonsfarlig ved og uten kontakt med luft

 Gjelder stoffer og stoffblandinger som er ustabile ved omgivelsestemperaturer, for eksempel acetylen.
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R7 Kan forårsake brann

 Gjelder reaktive stoffer og stoffblandinger, for eksempel fluor, natriumhydrosulfitt.

R14 Reagerer voldsomt med vann

 Gjelder stoffer og stoffblandinger som reagerer voldsomt med vann, for eksempel acetylklorid, 
alkaliske metaller, titantetraklorid.

R16 Eksplosjonsfarlig ved blanding med oksiderende stoffer

 Gjelder stoffer og stoffblandinger som reagerer eksplosivt med oksiderende stoffer, for eksempel rødt 
fosfor.

R18 Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes

 Gjelder stoffblandinger som ikke selv er klassifisert som brannfarlige, men som inneholder flyktige 
bestanddeler som er brannfarlige i kontakt med luft.

R19 Kan danne eksplosive peroksider

 Gjelder stoffer og stoffblandinger som kan danne eksplosive peroksider under lagring, for eksempel 
dietyleter, 1,4-dioksan.

R30 Kan bli meget brannfarlig under bruk

 Gjelder stoffblandinger som ikke selv er klassifisert som brannfarlige, men som kan bli brannfarlige på 
grunn av tap av ikke-brennbare flyktige komponenter.

R44 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom

 Gjelder stoffer og stoffblandinger som ikke selv er klassifisert som brannfarlige i samsvar med 2.2.1 
ovenfor, men som likevel kan utvikle eksplosive egenskaper i praksis dersom de oppvarmes tilstrekkelig 
innestengt. Noen stoffer kan for eksempel spaltes eksplosivt dersom de oppvarmes i et stålfat, men ikke 
dersom de oppvarmes i mindre solide beholdere.

 Supplerende risikosetninger er oppført under 3.2.8.

3.  KLASSIFISERING PÅ GRUNNLAG AV TOKSIKOLOGISKE EGENSKAPER

3.1.  Innledning

3.1.1. Klassifiseringen gjelder både akutte virkninger og langtidsvirkninger fra disse stoffene og stoffblandingene, 
uansett om det dreier seg om en enkelt eksponering eller gjentatt eller lengre tids eksponering.

Dersom det kan påvises ved hjelp av epidemiologiske undersøkelser, ved vitenskapelig gyldige undersøkelser 
av enkelttilfeller slik det er angitt i dette vedlegg, eller ved statistisk underbygd erfaring at toksibiologiske 
virkninger på mennesker skiller seg fra dem som følger av anvendelsen av metodene i nr. 1.6 i dette vedlegg, 
klassifiseres slike stoffer og stoffblandinger i samsvar med sine virkninger på mennesker. Forsøk på 
mennesker frarådes imidlertid, og bør ikke brukes til å motbevise positive data fra dyreforsøk.

Direktiv 86/609/EØF har som mål å verne dyr som brukes til forsøk og andre vitenskapelige formål. For 
flere typer toksisitet finnes det validerte in vitro-metoder i vedlegg V til dette direktiv, og disse forsøkene bør 
benyttes der de er relevante.

3.1.2. Klassifiseringen av stoffer skal foretas på grunnlag av tilgjengelige forsøksdata, etter følgende kriterier som 
tar hensyn til virkningenes omfang:

a) for akutt toksisitet (dødelige og irreversible virkninger etter én enkelt eksponering) skal parametrene 
angitt under nr. 3.2.1-3.2.3 brukes,

b) for subakutt, subkronisk eller kronisk toksisitet skal kriteriene under nr. 3.2.2-3.2.4 brukes,
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c) for etsende og irriterende virkninger skal kriteriene under nr. 3.2.5 og 3.2.6 brukes,

d) for sensibiliserende virkninger skal kriteriene under nr. 3.2.7 brukes,

e) for særlige helsevirkninger (kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske) skal kriteriene i nr. 4 
brukes.

3.1.3. Klassifiseringen som gjelder helsefarer, skal for stoffblandinger foretas

a) på grunnlag av en konvensjonell metode nevnt i artikkel 6 i og i vedlegg II til direktiv 1999/45/EF dersom 
det ikke foreligger forsøksdata. I så fall baseres klassifiseringen på de enkelte konsentrasjonsgrenser:

⎯ tatt enten fra vedlegg I til dette direktiv, eller

⎯ fra vedlegg II del B til direktiv 1999/45/EF dersom stoffet eller stoffene ikke er oppført i vedlegg I 
til dette direktiv eller er oppført der uten konsentrasjonsgrenser,

b) eller dersom forsøksdata foreligger, etter kriteriene beskrevet under nr. 3.1.2, bortsett fra de 
kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske egenskaper nevnt i nr. 3.1.2 bokstav e), som må 
vurderes ved hjelp av den konvensjonelle metoden nevnt i artikkel 6 i og i vedlegg II del A.7-9 og B.6 til 
direktiv 1999/45/EF.

Merk: Bare dersom det kan bevises vitenskapelig av vedkommende person som har ansvaret for 
markedsføringen av stoffblandingen at stoffblandingens toksikologiske egenskaper ikke kan bestemmes 
korrekt ved hjelp av framgangsmåten gjengitt i nr. 3.1.3 bokstav a), eller på grunnlag av eksisterende 
forsøksresultater fra dyr, kan metodene gjengitt i nr. 3.1.3 bokstav b) brukes, uten at bestemmelsene i direktiv 
91/414/EØF berøres, forutsatt at bruken begrunnes eller er uttrykkelig tillatt i henhold til artikkel 12 i direktiv 
86/609/EØF.

Uansett hvilken metode som brukes til å vurdere faren ved en stoffblanding, må det tas hensyn til alle de 
helseskadelige virkningene definert i vedlegg II del B til direktiv 1999/45/EF.

3.1.4. Når klassifiseringen skal foretas på grunnlag av resultater av dyreforsøk, bør resultatene ha gyldighet for 
mennesker ved at forsøkene på en passende måte avspeiler farene for mennesker.

3.1.5. Akutt oral toksisitet i stoffer eller stoffblandinger som markedsføres, kan fastslås enten ved en metode som 
muliggjør vurdering av LD50-verdien, eller ved bestemmelse av den kritiske dosen (fastdosemetode) eller ved 
bestemmelse av eksponeringsområdet der dødelighet forventes (metode for akutt toksisk klasse).

3.1.5.1. Den kritiske dosen er den dose som forårsaker tydelig toksisitet, men ikke dødelighet, og må være et av de 
fire dosenivåene fastsatt i vedlegg V (5, 50, 500 eler 2 000 mg per kg kroppsvekt).

Begrepet tydelig toksisitet brukes til å betegne toksiske virkninger etter eksponering for det testede stoffet 
som er så alvorlige at eksponeringen for neste høyere dose sannsynligvis vil være dødelig.

Resultatene av forsøk med en bestemt dose etter fastdosemetoden kan være

⎯ mindre enn 100 % overlevelse,

⎯ 100 % overlevelse, men tydelig toksisitet,

⎯ 100 % overlevelse, men ingen tydelig toksisitet.

I kriteriene i nr. 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.3 vises bare det endelige resultatet. Dosen på 2 000 mg/kg bør primært 
brukes til å få opplysninger om toksiske virkninger av stoffer som har lav akutt toksisitet og ikke er klassifisert 
på grunnlag av akutt toksisitet

Fastdosemetoden krever i enkelte tilfelle forsøk med høyere eller lavere doser, dersom det ikke allerede er 
utført forsøk ved relevant dosenivå, Se også evalueringstabellen i forsøksmetode B.1 b).

3.1.5.2. Eksponeringsområdet der dødelighet forventes, utledes av det observerte fravær eller nærvær av stoffrelatert 
dødelighet etter metoden for akutt toksisitet. Til det innledende forsøk benyttes én av tre faste utgangsdoser 
(25, 200 eller 2 000 mg per kg kroppsvekt).
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Metoden for akutt toksisitet krever i noen tilfeller forsøk ved høyere eller lavere doser, dersom det ikke 
allerede er utført forsøk ved relevant dosenivå, Se også forsøksdiagrammene i forsøksmetode B.1 c) i  
vedlegg V.

3.2. Kriterier for klassifisering, valg av faresymboler, farebetegnelse og valg av risikosetninger

3.2.1. Meget giftig

Stoffer og stoffblandinger klassifiseres som meget giftige og tildeles faresymbolet «T+» og farebetegnelsen 
«meget giftig» etter kriteriene gjengitt nedenfor.

Risikosetninger tildeles etter følgende kriterier:

R28 Meget giftig ved svelging

Akutt toksisitet:

⎯ LD50 oral, rotte: ≤ 25 mg/kg,

⎯ mindre enn 100 % overlevelse ved 5 mg/kg oral, rotte, etter fastdosemetoden, eller

⎯ høy dødelighet ved doser ≤ 25 mg/kg oral, rotte, ved metoden for akutt toksisitetsklasse (for tolking 
av forsøksresultater vises det til diagrammene i tillegg 2 til forsøksmetode B.1 c) i vedlegg V).

R27 Meget giftig ved hudkontakt

Akutt toksisitet:

⎯ LD50 dermal, rotte eller kanin: ≤ 50 mg/kg.

R26 Meget giftig ved innånding

Akutt toksisitet:

⎯ LC50 ved innånding, rotte, for aerosoler eller partikler: ≤ 0,25 mg/l per 4 timer,

⎯ LC50 ved innånding, rotte, for gass eller damp: ≤ 0,5 mg/l per 4 timer.

R39 Fare for svært alvorlige irreversible virkninger

⎯ stor sannsynlighet for at andre irreversible skader enn dem som er nevnt i nr. 4, kan forårsakes av 
én enkelt eksponering ved den relevante eksponeringsmåte, vanligvis ved ovennevnte dosenivå.

 For å angi opptaksvei/eksponeringsmåte brukes en av følgende kombinasjoner: R39/26, R39/27, 
R39/28, R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28, R39/26/27/28.

3.2.2. Giftig

 Stoffer og stoffblandinger klassifiseres som giftige og tildeles faresymbolet «T» og farebetegnelsen «giftig» 
etter kriteriene gjengitt nedenfor. Risikosetninger tildeles etter følgende kriterier:

R25 Giftig ved svelging

Akutt toksisitet:

⎯ LD50 oral, rotte: 25 < LD50 ≤ 200 mg/kg,

⎯ kritisk dose, oral, rotte, 5 mg/kg: 100 % overlevelse, men tydelig toksisitet, eller

⎯ høy dødelighet i doseområdet > 25 til ≤ 200 mg/kg oral, rotte, etter metoden for akutt toksisitetsklasse 
(for tolking av forsøksresultater vises det til diagrammene i tillegg 2 til forsøksmetode B.1 c) i 
vedlegg V).

R24 Giftig ved hudkontakt

Akutt toksisitet:

⎯ LD50 dermal, rotte eller kanin: 50 < LD50 ≤ 400 mg/kg.
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R23 Giftig ved innånding

Akutt toksisitet:

⎯ LC50 ved innånding, rotte, for aerosoler eller partikler: 0,25 < LC50 ≤ 1 mg/l per 4 timer,

⎯ LC50 ved innånding, rotte, for gass og damp: 0,5 < LC50 ≤ 2 mg/l per 4 timer.

R39 Fare for svært alvorlige irreversible virkninger

⎯ stor sannsynlighet for at andre irreversible skader enn dem som er nevnt i avsnitt 4, kan forårsakes 
av én enkelt eksponering ved den relevante opptaksvei, vanligvis ved ovennevnte dosenivå.

 For å angi opptaksvei/eksponeringsmåte brukes en av følgende kombinasjoner: R39/23, R39/24, 
R39/25, R39/23/24, R39/23/25, R39/24/25, R39/23/24/25.

R48 Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning

⎯ sannsynlighet for at gjentatt eller lengre tids eksponering ved en relevant opptaksvei kan gi 
alvorlige skader (tydelig funksjonell forstyrrelse eller morfologisk endring som har toksikologisk 
betydning).

 Stoffer og stoffblandinger klassifiseres minst som giftige når disse virkningene blir observert på nivåer 
som er en størrelsesklasse lavere enn (det vil si 1/10 av) dem som er angitt i R48 i nr. 3.2.3.

 For å angi opptaksvei/eksponeringsmåte brukes en av følgende kombinasjoner: R48/23, R48/24, 
R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25, R48/23/24/25.

3.2.3. Helseskadelig

 Stoffer og stoffblandinger klassifiseres som helseskadelige og tildeles faresymbolet «Xn» og farebetegnelsen 
«helseskadelig» etter kriteriene nedenfor. Risikosetninger tildeles etter følgende kriterier:

R22 Farlig ved svelging

Akutt toksisitet:

⎯ LD50 oral, rotte: 200 < LD50 ≤ 2 000 mg/kg,

⎯ kritisk dose, oral, rotte, 50 mg/kg: 100 % overlevelse, men tydelig toksisitet,

⎯ mindre enn 100 % overlevelse ved 500 mg/kg, rotte, oral, etter fastdosemetoden. Se 
evalueringstabellen i forsøksmetode B.1 b) i vedlegg V, eller

⎯ høy dødelighet i doseområdet > 200 til ≤ 2 000 mg/kg, oral, rotte, ved metoden for akutt 
toksisitetsklasse (for tolking av forsøksresultater vises det til diagrammene i tillegg 2 til 
forsøksmetode B.1 c) i vedlegg V).

R21 Farlig ved hudkontakt

Akutt toksisitet:

⎯ LD50 dermal, rotte eller kanin: 400 < LD50 ≤ 2 000 mg/kg.

R20 Farlig ved innånding

Akutt toksisitet:

⎯ LC50 ved innånding, rotte, for aerosoler eller partikler: 1 < LC50 ≤ 5 mg/l per 4 timer,

⎯ LC50 ved innånding, rotte, for gass eller damp: 2 < LC50 ≤ 20 mg/l per 4 timer.

R65 Farlig: Kan gi lungeskade ved svelging

Flytende stoffer som på grunn av sin lave viskositet utgjør en innåndingsfare for mennesker:

a) Stoffer og stoffblandinger som inneholder alifatiske, alisykliske og aromatiske hydrokarboner i en 
samlet konsentrasjon på minst 10 % og med
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⎯ en strømningstid på mindre enn 30 sekunder i et 3 mm ISO-beger i henhold til ISO 2431 (april 
1996/juli 1999-utgaven) i forbindelse med maling og lakk — bestemmelse av strømningstid 
ved hjelp av strømningsbegre,

⎯ en kinematisk viskositet målt med et kalibrert glasskapilarviskosimeter etter ISO-
standard 3104/3105 på mindre enn 7 × 10-6 m2/s ved 40 ºC (ISO 3104, 1994-utgaven, om 
«Petroleumsprodukter — gjennomsiktige og ugjennomsiktige væsker — bestemmelse av 
kinematisk viskositet og beregning av dynamisk viskositet», ISO 3105, 1994-utgaven, om 
«Kinematiske glasskapillærviskosimetrer — spesifikasjoner og bruksanvisning»), eller

⎯ en kinematisk viskositet utledet av rotasjonsviskosimetri etter ISO-standard 3219 på mindre 
enn 7 × 10-6 m2/s ved 40 ºC (ISO 3219, 1993-utgaven, om «Plast — polymerer/harpikser i 
væskeform eller som emulsjoner eller dispersjoner — bestemmelse av viskositet ved hjelp av 
et rotasjonsviskosimeter med definert avskjæringshastighet».

 Merk at stoffer og stoffblandinger som oppfyller disse vilkårene, ikke nødvendigvis må 
klassifiseres dersom de har en gjennomsnittlig overflatespenning på mer enn 33 mN/m ved 25 ºC 
målt med Nouy-tensiometer eller etter forsøksmetodene vist i vedlegg V del A.5.

b) Andre stoffer og stoffblandinger ut fra praktiske erfaringer hos mennesker.

R68 Mulig fare for irreversible virkninger

⎯ stor sannsynlighet for at andre irreversible skader enn dem som er nevnt i avsnitt 4, kan forårsakes 
av én enkelt eksponering ved en relevant eksponeringsmåte, vanligvis ved ovennevnte dosenivå.

 For å angi opptaksvei/eksponeringsmåte brukes en av følgende kombinasjoner: R68/20, R68/21, 
R68/22, R68/20/21, R68/20/22, R68/21/22, R68/20/21/22.

R48 Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning

⎯ sannsynlighet for at gjentatt eller lengre tids eksponering kan gi alvorlige skader (tydelig 
toksikologisk signifikant funksjonell forstyrrelse eller morfologisk endring) ved en relevant 
eksponeringsmåte.

 Stoffer og stoffblandinger klassifiseres minst som helseskadelige når disse virkningene blir observert 
på nivåer av følgende størrelsesorden:

⎯ oral, rotte ≤ 50 mg/kg (kroppsvekt) per dag,

⎯ dermal, rotte eller kanin ≤ 100 mg/kg (kroppsvekt) per dag,

⎯ ved innånding, rotte ≤ 0,25 mg/l per 6 timer per dag.

 Disse veiledende verdiene kan anvendes direkte når alvorlige skader er blitt observert i forbindelse med 
et forsøk for subkronisk toksisitet (90 dager). Ved tolking av resultater av et forsøk for subakutt toksisitet 
(28 dager) skal disse verdiene tilnærmet tredobles. Dersom det foreligger resultater av et forsøk for kronisk 
toksisitet (to år), bør hvert enkelt tilfelle evalueres. Dersom det foreligger resultater fra undersøkelser av 
forskjellig varighet, bør normalt resultater av undersøkelsen med lengst varighet brukes.

 For å angi opptaksvei/eksponeringsmåte brukes en av følgende kombinasjoner: R48/20, R48/21, R48/22, 
R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22, R48/20/21/22.

3.2.3.1. Merknader om flyktige stoffer

 For enkelte stoffer med høy konsentrasjon av mettet damp kan det foreligge tegn på virkninger som gir grunn 
til bekymring. Det er mulig at slike stoffer ikke blir klassifisert etter kriteriene for helsevirkninger i denne 
veiledningen (nr. 3.2.3) eller omfattet av nr. 3.2.8. Dersom det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for at 
slike stoffer kan utgjøre en risiko ved normal håndtering og bruk, kan imidlertid klassifisering i henhold til 
vedlegg I være nødvendig i enkelttilfeller.

3.2.4. Merknader om bruk av R48

 Denne risikosetningen brukes for å vise til spesielle biologiske virkninger av den art som beskrives nedenfor. 
Ved anvendelse av denne risikosetningen omfatter alvorlig helsefare også døden, tydelige toksikologisk 
signifikant funksjonelle forstyrrelser eller morfologiske endringer. Den er særlig viktig når endringene er 
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varige. Det er også viktig at det tas hensyn ikke bare til særlig alvorlige endringer i ett enkelt organ eller 
biologisk system, men også til generelle endringer av mindre alvorlig karakter i flere organer eller alvorlige 
endringer i den generelle helsetilstanden.

 Ved vurdering av om det finnes bevis for denne typen virkninger, bør følgende retningslinjer følges:

1. Tegn på at R48 bør anvendes:

a) dødsfall som kan relateres til stoffet,

b) i) betydelige funksjonelle endringer i sentralnervesystemet eller i det perifere nervesystemet, 
herunder syn, hørsel og luktesans, vurdert ved hjelp av kliniske observasjoner eller andre egnede 
metoder (for eksempel elektrofysiologi),

 ii) betydelige funksjonelle endringer i andre organer (for eksempel lungene),

c) vesentlige endringer i parametrer for klinisk biokjemi, hematologi eller urinanalyse som angir 
alvorlig funksjonsfeil i et organ. Hematologiske forstyrrelser anses som særlig viktige dersom det 
finnes tegn på at de skyldes redusert beinmargsproduksjon av blodceller,

d) alvorlige organskader konstatert på grunnlag av mikroskopiske undersøkelser etter obduksjon:

i) utbredt eller alvorlig dannelse av nekrose, fibrose eller granuloma i vitale organer som har 
regenerative egenskaper (for eksempel leveren),

ii) alvorlige morfologiske endringer som potensielt er reversible, men som er et klart tegn på 
markant funksjonsfeil i et organ (for eksempel alvorlige endringer i leverens fettinnhold, alvorlig 
akutt tubulær nefrose i nyrene, ulcerøs gastritt),

iii) tegn på betydelig celledød i vitale organer som ikke har regenerative egenskaper (for eksempel 
fibrose i hjertets muskulatur eller ødeleggelse av nerver), eller i en stamcellepopulasjon (for 
eksempel aplasi eller hypoplasi i beinmargen).

De ovennevnte bevis oppnås vanligvis ved dyreforsøk. Dersom det brukes data som er basert på praktisk 
erfaring, skal det legges særlig vekt på eksponeringsnivåer.

2. Tegn på at R48 ikke bør anvendes:

 Denne risikosetningen skal brukes bare dersom det er fare for «alvorlig helsefare ved lengre tids 
påvirkning». En rekke stoffrelaterte virkninger som ikke gir grunnlag for å bruke R48, kan observeres 
hos både mennesker og dyr. Disse virkningene er av betydning ved forsøk på å bestemme på hvilket nivå 
et kjemisk stoff ikke har noen virkning. Som eksempler på veldokumenterte endringer der klassifisering 
med R48 ikke kan forsvares, uavhengig av deres statistiske signifikans, kan nevnes

a) kliniske observasjoner eller endringer i kroppsvektøkning og inntak av mat eller vann som kan ha en 
viss toksikologisk betydning, men som i seg selv ikke tyder på «alvorlig skade»,

b) små endringer i parametrer for klinisk biokjemi, hematologi eller urinanalyse som er av tvilsom eller 
minimal toksikologisk betydning,

c) endringer i organers vekt uten at det er tegn på funksjonsfeil i organene,

d) tilpasningsreaksjoner (for eksempel migrasjon av makrofager i lungene, leverhypertrofi og 
enzyminduksjon, hyperplastiske responser på irriterende stoffer). Lokale reaksjoner i huden på grunn 
av gjentatt dermal kontakt med et stoff som bedre klassifiseres med R38 «irriterer huden»,

e) tilfeller der det er påvist en artsspesifikk toksisitetsmekanisme (for eksempel særlige metabolske 
veier).

3.2.5. Etsende

 Et stoff eller en stoffblanding klassifiseres som etsende og tildeles faresymbolet «C» og farebetegnelsen 
«etsende» etter følgende kriterier:

⎯ et stoff eller en stoffblanding betraktes som etsende dersom det i kontakt med sunn, uskadd hud 
hos forsøksdyr framkalles dyptgående hudvevsdød på minst ett dyr i løpet av hudirritasjonsforsøket 
omhandlet i vedlegg V eller ved en tilsvarende metode,
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⎯ klassifisering kan baseres på resultater som er underbygget av in vitro-forsøk, for eksempel dem som er 
gjengitt i vedlegg V (B.40: Hudetsende virkning: Måling av transkutan elektrisk motstand i rottehud og 
et forsøk som benytter en menneskehudmodell),

⎯ et stoff eller en stoffblanding betraktes også som etsende dersom resultatet kan forutsies, for eksempel ved 
sterkt sure eller alkaliske reaksjoner med pH på 2 eller mindre, eller 11,5 eller høyere. Dersom ekstrem 
pH er grunnlaget for klassifiseringen, kan syre-/basereserve(1) også tas i betraktning. Dersom det ut fra 
vurdering av base-/syrereserve anses at stoffet eller stoffblandingen ikke er etsende, utføres ytterligere 
forsøk for å bekrefte dette, fortrinnsvis ved hjelp av et passende, validert in vitro-forsøk. Vurdering 
av base-/syrereserve skal ikke alene brukes til å unndra stoffer eller stoffblandinger klassifisering som 
etsende.

Risikosetninger tildeles etter følgende kriterier:

R35 Sterkt etsende

⎯ når det etter inntil tre minutters kontakt med sunn, uskadd hud hos forsøksdyr framkalles 
dyptgående hudvevsdød, eller dersom dette resultat kan forutsies.

R34 Etsende

⎯ når det etter inntil fire timers kontakt med sunn, uskadd hud hos forsøksdyr framkalles dyptgående 
hudvevsdød, eller dersom dette resultat kan forutsies,

⎯ organiske hydroperoksider, med mindre det foreligger dokumentasjon på det motsatte.

Merk:

Dersom klassifiseringen bygger på resultater av et validert in vitro-forsøk, anvendes R35 eller R34 avhengig 
av forsøksmetodens evne til å skille mellom disse.

Dersom klassifiseringen bygger på vurdering av ekstrem pH alene, anvendes R35.

3.2.6. Irriterende

 Ikke-etsende stoffer og stoffblandinger klassifiseres som irriterende og tildeles faresymbolet «Xi» og 
farebetegnelsen «irriterende» etter kriteriene nedenfor.

3.2.6.1. Betennelse i huden

 Følgende risikosetning tildeles etter de gitte kriterier:

R 38 Irriterer huden

⎯ Stoffer og stoffblandinger som forårsaker betydelig betennelse i huden som vedvarer i minst 
24 timer etter en eksponeringstid på inntil fire timer, bestemt på kaniner i samsvar med 
hudirritasjonsforsøket omhandlet i vedlegg V.

Betennelsen i huden er betydelig

a) dersom gjennomsnittsverdien av tallene for rødme og skorpedannelse eller for ødemdannelse, 
beregnet for alle forsøksdyr, er 2 eller høyere, eller

b) dersom forsøket omhandlet i vedlegg V er utført på tre dyr og det hos minst to dyr er blitt 
observert rødme og skorpedannelse eller ødemdannelse tilsvarende en gjennomsnittsverdi på 
2 eller høyere, beregnet for hvert enkelt dyr.

I begge tilfeller skal alle tall for hvert enkelt avlesningstidspunkt (24, 48 og 72 timer) brukes i 
beregningen av de enkelte gjennomsnittsverdier.

Betennelsen i huden er også betydelig dersom den vedvarer hos minst to dyr ved avslutningen av 
observasjonsperioden. Det skal tas hensyn til særlige virkninger som hyperplasi, flass, misfarging, 
sprekker, skorper og hårfelling.

(1) J. R. Young, M. J. How, A. P. Walker and W. M. H. Worth (1988), ’Classification as corrosive or irritant to skin of preparations 
containing acidic or alkaline substances, without testing on animals’, Toxic. In Vitro 2(1): pp. 19-26.
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Relevante data kan også være tilgjengelige fra forsøk med ikke-akutt eksponering av dyr (se 
kommentarer til R48, nr. 2 bokstav d)). Disse virkningene anses som betydelige dersom de 
observerte virkningene kan sammenlignes med dem som er beskrevet ovenfor.

⎯ Stoffer og stoffblandinger som forårsaker betydelig betennelse i huden, ut fra praktiske erfaringer 
hos mennesker, ved umiddelbar, forlenget eller gjentatt kontakt.

⎯ Organiske peroksider, med mindre det motsatte er påvist.

Parestesi:

 Parestesi hos mennesker som følge av hudkontakt med pyretroidholdige plantevernmidler anses ikke som 
irriterende virkning som begrunner klassifisering som Xi; R 38. S-setning S 24 bør imidlertid anvendes for 
stoffer som kan framkalle slike virkninger.

3.2.6.2. Øyeskader

Følgende risikosetninger tildeles etter de gitte kriterier:

R36 Irriterer øynene

⎯ stoffer og stoffblandinger som etter anbringelse i øyet på forsøksdyret forårsaker betydelige 
øyeskader som oppstår i løpet av 72 timer etter eksponering, og som varer i minst 24 timer.

 Øyeskader er betydelige dersom gjennomsnittsverdien av øyeirritasjonsforsøket omhandlet i vedlegg V 
har en av følgende verdier:

⎯ uklarhet i hornhinnen: lik eller høyere enn 2, men lavere enn 3,

⎯ irisskade: lik eller høyere enn 1, men ikke høyere enn 1,5,

⎯ rødhet på bindehinnen: lik eller høyere enn 2,5,

⎯ ødem i bindehinnen (chemose) på 2 eller høyere,

 eller dersom forsøket omhandlet i vedlegg V er utført på tre dyr, og dersom skadene på minst to dyr 
tilsvarer noen av verdiene ovenfor, unntatt verdien for irisskade, som skal være lik eller høyere enn 1, 
men lavere enn 2, og verdien for rødhet på bindehinnen skal være lik eller høyere enn 2,5.

 I begge tilfeller skal alle tall for hvert enkelt avlesningstidspunkt (24, 48 og 72 timer) brukes i 
beregningen av de enkelte gjennomsnittsverdier.

⎯ stoffer og stoffblandinger som forårsaker betydelige øyeskader, på grunnlag av praktisk erfaring 
hos mennesker,

⎯ organiske peroksider, med mindre det foreligger dokumentasjon på det motsatte.

R41 Fare for alvorlig øyeskade

⎯ stoffer og stoffblandinger som etter anbringelse i øyet på forsøksdyret forårsaker alvorlige 
øyeskader som oppstår i løpet av 72 timer etter eksponering, og som varer i minst 24 timer.

Øyeskader er alvorlige dersom gjennomsnittsverdien av øyeirritasjonsforsøket omhandlet i vedlegg V 
har en av følgende verdier:

⎯ uklarhet i hornhinnen: lik eller høyere enn 3,

⎯ irisskade: lik eller høyere enn 1,5.

Det samme gjelder dersom forsøket er utført på tre dyr og gjennomsnittsverdien for skadene for to eller 
flere dyr tilsvarer en av følgende verdier:

⎯ uklarhet i hornhinnen: lik eller høyere enn 3,

⎯ irisskade: lik 2.

 I begge tilfeller skal alle tall for hvert enkelt avlesningstidspunkt (24, 48 og 72 timer) brukes i 
beregningen av de enkelte gjennomsnittsverdier.
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Øyeskader er alvorlige også dersom de fortsatt er til stede ved slutten av observasjonsperioden.

Det foreligger også alvorlige øyeskader dersom stoffet eller stoffblandingen forårsaker irreversibel farging 
av øynene.

⎯ stoffer og stoffblandinger som forårsaker alvorlige øyeskader, på grunnlag av praktisk erfaring hos 
mennesker.

Merk:

Dersom et stoff eller en stoffblanding klassifiseres som etsende og tildeles R34 eller R35, anses faren for 
alvorlige øyeskader som implisitt, og det er ikke nødvendig å ta med R41 på etiketten.

3.2.6.3. Irritasjon i luftveiene

 Følgende risikosetning tildeles etter de gitte kriterier:

R37 Irriterer luftveiene

 Stoffer og stoffblandinger som forårsaker alvorlig irritasjon i luftveiene, vanligvis basert på

⎯ praktiske observasjoner hos mennesker,

⎯ positive resultater fra relevante dyreforsøk.

Kommentarer til bruken av R37:

Når man tolker praktiske observasjoner hos mennesker, skal det skilles mellom virkninger som fører til 
klassifisering med R48 (se nr. 3.2.4) og dem som krever klassifisering med R37. Vilkår som normalt fører til 
klassifisering med R37, er reversible og vanligvis begrenset til øvre luftveier.

Positive resultater fra relevante dyreforsøk kan omfatte data fra et generelt toksisitetsforsøk, herunder 
histopatologiske data fra åndedrettssystemet. Data fra måling av eksperimentell bradypnea kan også brukes 
til å vurdere luftveisirritasjon.

3.2.7. Sensibilisering

3.2.7.1. Sensibilisering ved innånding

Stoffer og stoffblandinger klassifiseres som sensibiliserende og tildeles symbolet «Xn» og farebetegnelsen 
«Helseskadelig» og risikosetning R42 etter følgende kriterier:

R42: Kan forårsake sensibilisering ved innånding

⎯ dersom det er fastslått at stoffet eller stoffblandingen kan forårsake spesifikk overfølsomhet ved 
innånding,

⎯ dersom det foreligger positive resultater fra relevante dyreforsøk, eller

⎯ dersom stoffet er et isocyanat, med mindre det foreligger dokumentasjon på at det bestemte 
isocyanatet ikke forårsaker overfølsomhet ved innånding.

Kommentarer til bruken av R42:

Dokumentasjon fra mennesker

Dokumentasjon på at stoffet eller stoffblandingen kan framkalle overfølsomhet ved innånding, bygger 
vanligvis på menneskers erfaringer. I den 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 klassifisering, i tillegg til 
dokumenterte tilfeller, tas hensyn til følgende:

⎯ størrelsen av den eksponerte befolkning,

⎯ omfanget av eksponeringen.
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Ovennevnte dokumentasjon kan være

⎯ klinisk forhistorie og data fra relevante lungefunksjonsprøver i forbindelse med eksponering for 
stoffet, bekreftet av annen 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, eller

⎯ data fra positive bronkiale provokasjonsforsøk med stoffet foretatt etter anerkjente retningslinjer 
for bestemmelse av en spesifikk overfølsomhetsreaksjon.

 Tidligere kliniske sykdomsvilkår 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 i seg selv som tilstrekkelig for klassifisering. 
Det må imidlertid fastslås at mange av undersøkelsene nevnt ovenfor i praksis allerede vil være 
foretatt.

 Stoffer som framkaller symptomer på astma ved irritasjon bare hos personer med bronkial 
hyperreaktivitet, skal ikke tildeles R42.

 Dyreforsøk

 Data fra forsøk som kan tyde på at et stoff eller en stoffblanding kan forårsake sensibilisering ved 
innånding hos mennesker, kan omfatte

⎯ IgE-målinger (f.eks. hos mus), eller

⎯ spesifikke lungereaksjoner hos marsvin.

3.2.7.2. Sensibilisering ved hudkontakt

 Stoffer og stoffblandinger klassifiseres som sensibiliserende og tildeles symbolet «Xi», farebetegnelsen 
«Irriterende» og risikosetningen R43 etter følgende kriterier:

R43 Kan forårsake allergi ved hudkontakt 

⎯ dersom praktisk erfaring viser at stoffet eller stoffblandingen kan forårsake sensibilisering ved 
hudkontakt hos et betydelig antall personer, eller

⎯ dersom det foreligger positive resultater fra et relevant dyreforsøk.

Kommentarer til bruken av R 43:

Dokumentasjon fra mennesker

Følgende dokumentasjon (praktisk erfaring) er tilstrekkelig til å klassifisere et stoff med R43:

⎯ positive data fra egnede epikutanforsøk (forsøk med lapper), vanligvis fra flere enn én hudklinikk, 
eller

⎯ epidemiologiske 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 nr. 3.1.1).

 Følgende dokumentasjon er tilstrekkelig til å klassifisere et stoff med R43 når det foreligger 
understøttende dokumentasjon:

⎯ isolerte tilfeller av allergisk kontaktdermatitt, eller

⎯ epidemiologiske undersøkelser der tilfeldigheter, ensidighet eller sammenblanding ikke kan 
utelukkes med en rimelig grad av sikkerhet.
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Støttedokumentasjon kan omfatte

⎯ data fra dyreforsøk foretatt etter anerkjente retningslinjer, med et resultat som ikke oppfyller kriteriene 
for klassifisering 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.

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

Noen stoffer eller stoffblandinger som oppfyller kriteriene for R42, kan i tillegg forårsake immunologisk 
kontakturticaria. I slike tilfeller bør opplysninger om kontakturticaria inkluderes med egnede S-setninger, 
vanligvis S24 og S36/37, og nevnes i sikkerhetsdatabladet.

For stoffer eller stoffblandinger som gir tegn på immunologisk kontakturticaria og som ikke oppfyller 
kriteriene for R42, bør klassifisering med R43 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 (R43).

3.2.8. Andre toksikologiske egenskaper

Supplerende risikosetninger tildeles til stoffer og stoffblandinger som er klassifisert i henhold til 2.2.1-3.2.7 
ovenfor og/eller i henhold til avsnitt 4 og 5, etter følgende kriterier (basert på erfaringer fra utarbeidingen av 
vedlegg I):

R29 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass

 Gjelder stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann eller fuktig luft utvikler meget giftige/
giftige gasser i potensielt farlige mengder, for eksempel aluminiumfosfid, fosforpentasulfid.

R31 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass

 Gjelder stoffer og stoffblandinger som reagerer med syrer og utvikler giftige gasser i farlige mengder, 
for eksempel natriumhypokloritt og bariumpolysulfid. Dersom stoffet skal brukes av offentligheten, er 
S50 (Må ikke blandes med .....(uforenlig stoff angis av produsent)) mer passende.

R32 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass

 Gjelder stoffer og stoffblandinger som reagerer med syrer og utvikler meget giftige gasser i farlige 
mengder, for eksempel salter av hydrogencyanid og natriumazid. Dersom stoffet skal brukes av 
offentligheten, er S50 (Må ikke blandes med .....(uforenlig stoff angis av produsent)) mer passende.

R33 Kan lagres i kroppen ved gjentatt bruk

 Gjelder stoffer og stoffblandinger som sannsynligvis lagres i kroppen, og som kan ha helseskadelig 
virkning, men ikke i så stor grad at det er berettiget å bruke R48.

 Merknader til bruken av denne R-setningen er gitt i nr. 4.2.3.3 for stoffer og i vedlegg V del A.3 i 
direktiv 1999/45/EF for stoffblandinger.

R64 Kan forårsake skade hos diende barn

 Gjelder stoffer og stoffblandinger som absorberes av kvinner og kan forstyrre melkeproduksjonen eller 
være til stede (herunder metabolitter) i morsmelk i tilstrekkelige mengder til å være en helserisiko for 
det diende barnet.
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 Merknader til bruken av denne R-setningen er gitt i nr. 4.2.3.3 for stoffer og i vedlegg V del A.4 i 
direktiv 1999/45/EF for stoffblandinger.

R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

 For stoffer og stoffblandinger som kan gi grunn til bekymring som følge av tørr, flassete eller sprukket 
hud, men som ikke oppfyller kriteriene for R38, på grunnlag av

⎯ praktiske observasjoner etter normal håndtering og bruk, eller

⎯ relevant dokumentasjon med hensyn til forutsette virkninger på huden.

 Se også nr. 1.6 og 1.7.

R67 Damp kan forårsake døsighet eller svimmelhet

 For flyktige stoffer og stoffblandinger som inneholder slike stoffer, som forårsaker klare symptomer på 
svekkelse av sentralnervesystemet ved innånding, og som ikke allerede er klassifisert med hensyn til 
akutt giftighet ved innånding (R20, R23, R26, R40/20, R39/23 eller R39/26).

 Følgende dokumentasjon kan anvendes:

a) data fra dyreforsøk som viser klare tegn på svekkelse av sentralnervesystemet, for eksempel 
narkotiske virkninger, sløvhet, manglende koordinering (herunder tap av opprettingsrefleks) og 
ataksi:

⎯ ved konsentrasjoner/eksponeringstider på høyst 20 mg/l/4 h, eller

⎯ der forholdet mellom effektkonsentrasjonen ved ≤ 4 timer og den mettede dampkonsentrasjonen 
(SVC) ved 20 ºC er ≤ 1/10,

b) praktisk erfaring hos mennesker (f.eks. narkose, døsighet, redusert oppmerksomhet, tap av reflekser, 
manglende koordinering, svimmelhet) fra veldokumenterte rapporter under eksponeringsvilkår 
som kan sammenlignes med virkningene på dyr angitt ovenfor.

Se også nr. 1.6 og 1.7.

 Ytterligere risikosetninger er oppført under nr. 2.2.6.

4. KLASSIFISERING PÅ GRUNNLAG AV SÆRLIGE HELSESKADER

4.1. Innledning

4.1.1. I dette kapitlet fastsettes framgangsmåten for klassifisering av stoffer som kan ha virkningene nevnt nedenfor. 
Se nr. 4.2.4 for stoffblandinger.

4.1.2. Dersom en produsent, distributør eller importør har opplysninger som viser at et stoff bør klassifiseres og 
merkes etter kriteriene gitt i nr. 4.2.1, 4.2.2 eller 4.2.3, skal vedkommende inntil videre merke stoffet i 
samsvar med disse kriteriene, på grunnlag av en kvalifisert persons vurdering av dokumentasjonen.

4.1.3. Produsenten, distributøren eller importøren skal så raskt som mulig framlegge for en medlemsstat der stoffet 
markedsføres et dokument som oppsummerer all relevant informasjon. Med relevant informasjon menes i 
den forbindelse særlig all tilgjengelig og offentliggjort informasjon som kreves for riktig klassifisering av 
det aktuelle stoffet på grunnlag av dets iboende egenskaper etter kategoriene fastsatt i artikkel 2 nr. 2 og etter 
kriteriene i dette vedlegg. Dokumentet skal omfatte en bibliografi med alle relevante henvisninger, herunder 
eventuelle relevante data som ikke er offentliggjort.

4.1.4. Dessuten skal en produsent, distributør eller importør som har nye data som er av betydning for klassifiseringen 
og merkingen av et stoff etter kriteriene gitt i nr. 4.2.1, 4.2.2 eller 4.2.3, så raskt som mulig framlegge disse 
dataene for en medlemsstat der stoffet markedsføres.



23.11.2006 Nr. 58/1559EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.1.5. For å oppnå en ensartet klassifisering i Fellesskapet så raskt som mulig etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 
28 i dette direktiv, skal medlemsstater som har relevant informasjon som begrunner klassifisering av et stoff 
i en av disse kategoriene, uansett om informasjonen stammer fra produsenten eller ikke, så raskt som mulig 
sende Kommisjonen informasjonen sammen med forslag til klassifisering og merking.

 Kommisjonen skal videresende forslaget til klassifisering og merking til de andre medlemsstatene. 
Medlemsstatene kan henvende seg til Kommisjonen for å få informasjonen mottatt av Kommisjonen.

 Dersom en medlemsstat har grunn til å tro at den foreslåtte klassifiseringen og merkingen ikke er korrekt 
når det gjelder de kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske virkninger, skal Kommisjonen 
underrettes om dette.

4.2. Kriterier for klassifisering, farebetegnelse og valg av risikosetninger

4.2.1. Kreftframkallende stoffer

 Ved klassifisering og merking ut fra nåværende kunnskap deles slike stoffer inn i tre kategorier:

 Kategori 1

 Stoffer som er påvist å være kreftframkallende for mennesker. Det foreligger tilstrekkelige bevis for å etablere 
en årsakssammenheng mellom menneskers eksponering for stoffet og utvikling av kreft.

 Kategori 2

 Stoffer som bør anses for å være kreftframkallende for mennesker. Det foreligger tilstrekkelige beviser til å ha 
en sterk antakelse om at menneskers eksponering for stoffet kan være kreftframkallende. Antakelsen bygger 
i alminnelighet på

⎯ relevante langtidsforsøk hos dyr,

⎯ annen relevant informasjon.

 Kategori 3

 Stoffer som forårsaker bekymring fordi de muligens er kreftframkallende for mennesker, men som det ikke 
finnes tilstrekkelig tilgjengelig informasjon om til å foreta en tilfredsstillende vurdering. Det foreligger visse 
data fra relevante dyreforsøk, men dette er ikke tilstrekkelig for klassifisering i kategori 2.

4.2.1.1. Følgende symboler og spesifikke risikosetninger anvendes:

Kategori 1 og 2:

Stoffer som klassifiseres som kreftframkallende i kategori 1 eller 2, tildeles symbolet «T» og følgende 
risikosetning:

R45 Fare for kreft

For stoffer og stoffblandinger som innebærer fare for kreft bare dersom de innåndes, for eksempel som støv, 
damp eller røyk (andre eksponeringsmåter, for eksempel svelging eller hudkontakt, innebærer ingen fare for 
kreft), anvendes symbolet «T» og følgende risikosetning:

R49 Fare for kreft ved innånding

Kategori 3:

Stoffer som klassifiseres som kreftframkallende i kategori 3, tildeles symbolet «Xn» og følgende 
risikosetning:

R40 Mulig fare for kreftframkallende virkning
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4.2.1.2. Kommentarer til klassifisering av kreftframkallende stoffer

Stoffer klassifiseres i kategori 1 på grunnlag av epidemiologiske data og i kategori 2 og 3 hovedsakelig på 
grunnlag av dyreforsøk.

Ved klassifisering som kreftframkallende stoff av kategori 2 skal det foreligge enten positive resultater fra 
to dyrearter eller klar positiv virkning hos en dyreart, støttet av dokumentasjon som genotoksisitetsdata, 
stoffskifteundersøkelser eller biokjemiske undersøkelser, forekomst av godartede svulster, strukturelle 
likheter med andre kjente kreftframkallende stoffer eller data fra epidemiologiske undersøkelser som tyder 
på en sammenheng.

Kategori 3 omfatter to underkategorier:

a) stoffer som er grundig undersøkt, men der dokumentasjonen for svulstframkallende virkninger er 
utilstrekkelig for klassifisering i kategori 2. Det forventes ikke at ytterligere forsøk vil framskaffe 
supplerende informasjon som er relevant for klassifiseringen,

b) stoffer som ikke er undersøkt grundig nok. Tilgjengelige data er utilstrekkelige, men det er grunn til 
bekymring for mennesker. Denne klassifiseringen er midlertidig. Flere forsøk er nødvendig før det kan 
treffes en endelig beslutning.

 For å skille mellom kategori 2 og 3 er de argumentene nedenfor som reduserer betydningen av forsøksmessig 
framkalte svulster med hensyn til mulig menneskelig eksponering, relevante. Disse argumentene vil, særlig 
når de kombineres, i de fleste tilfeller føre til klassifisering i kategori 3, selv om svulster er blitt framkalt i 
dyr:

⎯ kreftframkallende virkninger bare ved meget høye dosenivåer som overstiger en «høyeste tillatte dose». 
Den høyeste tillatte dosen kjennetegnes ved toksiske virkninger som, selv om de ikke reduserer levetiden, 
følges av fysiske endringer som 10 % nedsatt vektøkning,

⎯ svulstforekomster, særlig ved høye dosenivåer, som forekommer bare i spesielle organer i visse arter som 
er kjent for å være tilbøyelige til å få omfattende spontan svulstdannelse,

⎯ svulstforekomster, bare på steder der stoffet tilføres, i meget følsomme forsøkssystemer (for eksempel 
tilførsel under huden eller i bukhulen av visse lokalt aktive forbindelser), dersom det særlige målorganet 
ikke er relevant for mennesker,

⎯ mangel på genotoksisitet i kortvarige forsøk in vivo og in vitro,

⎯ forekomst av en sekundær mekanisme som i praksis medfører at det finnes en terskel over et bestemt 
dosenivå (for eksempel hormonell virkning på målorganene eller på fysiologisk regulerende mekanismer 
og kronisk stimulering av celledeling),

⎯ forekomst av en artsspesifikk svulstdannende mekanisme (for eksempel via særlige stoffskiftemekanismer) 
som ikke er relevant for mennesker.

 For å skille mellom kategori 3 og ingen klassifisering er argumenter som utelukker bekymring for mennesker, 
relevante:

⎯ et stoff bør ikke klassifiseres i noen av kategoriene dersom mekanismen som forårsaker svulstdannelse 
under forsøkene, er klart identifisert og det finnes gode beviser for at denne prosessen ikke kan 
ekstrapoleres til mennesker,

⎯ dersom de eneste svulstdata som er tilgjengelige, gjelder leversvulster hos visse følsomme museraser, 
uten andre utfyllende bevis, kan ikke stoffet klassifiseres i noen av kategoriene,

⎯ det bør tas særlig hensyn til tilfeller der de eneste tilgjengelige svulstdata gjelder forekomster av 
neoplasma på steder og i stammer der det er kjent at de forekommer spontant med stor hyppighet.

4.2.2. Mutagene stoffer

4.2.2.1. Ved klassifisering og merking og ut fra nåværende kunnskap deles slike stoffer inn i tre kategorier:
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Kategori 1

Stoffer som er mutagene for mennesker.

Det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for en årsakssammenheng mellom menneskers eksponering for 
stoffet og arvelige genskader.

Kategori 2

Stoffer som bør anses for å være mutagene for mennesker. 

Det foreligger tilstrekkelige beviser til å ha en sterk formodning om at menneskers eksponering for stoffet kan 
føre til arvelige genskader, i alminnelighet på grunnlag av

⎯ relevante dyreforsøk,

⎯ annen relevant informasjon.

Kategori 3

Stoffer som forårsaker bekymring fordi de muligens kan være mutagene. Det foreligger dokumentasjon fra 
undersøkelser om mutagene virkninger, men dette er ikke tilstrekkelig til å klassifisere stoffet i kategori 2.

4.2.2.2. Følgende faresymboler og spesifikke risikosetninger anvendes:

Kategori 1 og 2

Stoffer som klassifiseres som mutagene i kategori 1 eller 2, tildeles symbolet «T» og følgende risikosetning:

R46  Fare for arvelige skader

Kategori 3

Stoffer som klassifiseres som mutagene i kategori 3, tildeles symbolet «Xn» og følgende risikosetning:

R68  Mulig fare for irreversible virkninger

4.2.2.3. Kommentarer til klassifisering av mutagene stoffer

Definisjon av termer:

En mutasjon er en permanent endring i mengden av eller strukturen til det genetiske materialet i en organisme, 
noe som medfører en endring i organismens fenotypiske egenskaper. Endringene kan omfatte ett enkelt gen, 
en gengruppe eller et helt kromosom. Virkninger som omfatter ett enkelt gen, kan skyldes virkninger på 
enkelte DNA-baser (punktmutasjoner) eller store endringer, herunder delesjon, innenfor genet. Virkninger 
på hele kromosomer kan omfatte strukturelle eller numeriske endringer. En mutasjon i kjønnscellene i 
organismer med kjønnet formering kan overføres til avkommet. Et mutagen er et stoff som framkaller en 
økning av antallet mutasjoner.

Det bør bemerkes at stoffer klassifiseres som mutagene under særlig henvisning til arvestoffskader. Den type 
resultater som fører til at kjemikalier klassifiseres i kategori 3, «framkalling av genetisk relevante virkninger 
i somatiske celler», kan generelt også betraktes som en advarsel om mulig kreftframkallende virkning.

Utvikling av metoder for å undersøke om stoffer er mutagene, er en pågående prosess. For mange av de nye 
metodene foreligger det for tiden ingen standardiserte protokoller og evalueringskriterier. Ved evaluering 
av mutagenitetsdata må det tas hensyn til kvaliteten på gjennomføringen av forsøket, og omfanget av 
valideringen av metoden må vurderes.

Kategori 1

For at et stoff skal klassifiseres i kategori 1, må det foreligge positiv dokumentasjon fra epidemiologiske 
undersøkelser av mutasjon hos mennesker. Eksempler på slike stoffer kjennes ikke til dato. Det erkjennes 
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at det er ekstremt vanskelig å oppnå sikker informasjon fra undersøkelser om hyppigheten av mutasjoner i 
menneskepopulasjoner eller om hvorvidt hyppigheten øker.

Kategori 2

For at et stoff skal klassifiseres i kategori 2, må det foreligge positive resultater av undersøkelser som viser 
a) mutagene virkninger eller b) andre cellulære vekselvirkninger som er relevante for mutagenitet, i pattedyrs 
kjønnsceller in vivo, eller c) mutagene virkninger i pattedyrs somatiske celler in vivo i kombinasjon med klare 
beviser for at stoffet eller en relevant metabolitt når fram til kjønnscellene.

Med hensyn til klassifisering i kategori 2 er følgende metoder for øyeblikket egnet:

2 a) In vivo-forsøk med mutagenitet i kjønnsceller:

⎯ forsøk som påviser mutasjon i et spesifikt locus,

⎯ forsøk som påviser arvelig translokasjon,

⎯ forsøk som påviser dominerende dødelig mutasjon.

Disse forsøkene påviser faktisk forekomst av avkom som er rammet, eller en defekt i et embryo under 
utvikling.

2 b) In vivo-forsøk som viser relevant vekselvirkning med kjønnsceller (vanligvis DNA):

⎯ undersøkelser av kromosomavvik, som påvist ved cytogene analyser, herunder aneuploidi 
forårsaket av feilspalting av kromosomer,

⎯ forsøk med søsterkromatidutvekslinger (SCE),

⎯ forsøk med uregelmessig DNA-syntese (UDS),

⎯ undersøkelse av (kovalent) binding av mutagen til kjønnscelle-DNA,

⎯ undersøkelse av andre typer DNA-skade.

 Disse undersøkelsene gir mer eller mindre indirekte dokumentasjon. Positive resultater av disse undersøkelsene 
blir vanligvis understøttet av positive resultater av in vivo-undersøkelser av mutagenitet i somatiske celler i 
pattedyr eller mennesker (se kategori 3, fortrinnsvis metoder under 3 a)).

2 c) In vivo-undersøkelser som viser mutagene virkninger i pattedyrs somatiske celler (se 3 a)), kombinert 
med toksikokinetiske metoder eller andre metoder som kan vise at den kjemiske forbindelsen eller en 
relevant metabolitt når fram til kjønnscellene.

For 2 b) og 2 c) kan det overveies å anvende positive resultater av undersøkelser som er vertsmedierte, eller 
påvisning av klare virkninger i in vitro-undersøkelser som supplerende dokumentasjon.

Kategori 3

For at et stoff skal klassifiseres i kategori 3, må det foreligge positive resultater av undersøkelser som viser 
a) mutagene virkninger eller b) andre cellulære vekselvirkninger som er relevante for mutagenitet, i pattedyrs 
somatiske celler in vivo. Sistnevnte understøttes vanligvis av positive resultater av in vitro-undersøkelser av 
mutagenitet.

Med hensyn til virkninger i somatiske celler in vivo er for øyeblikket følgende metoder egnet:

3 a) In vivo-forsøk med mutagenitet i somatiske celler:

⎯ mikrokjerneundersøkelse eller metafaseanalyse av beinmargen,

⎯ metafaseanalyse av perifer lymfocytt,

⎯ fargeplettforsøk på musepels.
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3 b) In vivo-undersøkelser av DNA-virkninger i somatiske celler:

⎯ forsøk med søsterkromatidutvekslinger (SCE) i somatiske celler,

⎯ forsøk med uregelmessig DNA-syntese (UDS) i somatiske celler,

⎯ undersøkelse av (kovalent) binding av mutagen til kjønnscelle-DNA,

⎯ undersøkelse av DNA-skade i somatiske celler, for eksempel ved alkalisk eluering.

 Stoffer som bare viser positive resultater i en eller i flere in vitro-undersøkelser av mutagenitet, klassifiseres 
vanligvis ikke. Det anbefales imidlertid sterkt at det foretas ytterligere in vivo-undersøkelser. I svært 
spesielle tilfeller, for eksempel for et stoff som viser kraftige reaksjoner i flere in vitro-undersøkelser, som 
det ikke foreligger relevante in vivo-data for, og som ligner kjente mutagene/kreftframkallende stoffer, bør 
klassifisering i kategori 3 vurderes.

4.2.3. Reproduksjonstoksiske stoffer

4.2.3.1. Ved klassifisering og merking og ut fra nåværende kunnskap deles slike stoffer inn i tre kategorier:

Kategori 1

Stoffer som er påvist å nedsette forplantningsdyktigheten hos mennesker

Det foreligger tilstrekkelige bevis til å fastslå en årsakssammenheng mellom menneskers eksponering for 
stoffet og nedsatt fruktbarhet.

Stoffer som er påvist å forårsake utviklingstoksisitet hos mennesker

Det foreligger tilstrekkelige bevis til å fastslå en årsakssammenheng mellom menneskers eksponering for 
stoffet og etterfølgende utviklingstoksiske virkninger hos avkommet.

Kategori 2

Stoffer som bør anses for å nedsette fruktbarheten hos mennesker

Det foreligger tilstrekkelige bevis til å ha begrunnet antakelse om at menneskers eksponering for stoffet kan 
føre til nedsatt fruktbarhet på grunnlag av

⎯ entydige bevis fra dyreforsøk på nedsatt fruktbarhet uten toksiske virkninger eller bevis på nedsatt 
fruktbarhet på omtrent samme dosenivåer som ved andre toksiske virkninger, men uten at de er en 
sekundær, uspesifikk følge av de andre toksiske virkningene,

⎯ annen relevant informasjon.

Stoffer som bør anses for å forårsake utviklingstoksisitet hos mennesker

Det foreligger tilstrekkelige bevis til å ha sterk formodning om at menneskers eksponering for stoffet kan føre 
til utviklingstoksisitet, generelt og på grunnlag av

⎯ entydige resultater fra relevante dyreforsøk der virkningene er observert uten tegn på markert toksisisiten 
hos moren, på omtrent de samme dosenivåene som andre toksiske virkninger, men uten at de er en 
sekundær, uspesifikk følge av toksisisteten hos moren,

⎯ annen relevant informasjon.
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Kategori 3

Stoffer som er betenkelige for menneskers fruktbarhet

Generelt på grunnlag av

⎯ resultater fra relevante dyreforsøk som gir tilstrekkelig grunn til sterk mistanke om nedsatt fruktbarhet 
uten toksiske virkninger, eller bevis på nedsatt fruktbarhet på omtrent de samme dosenivåene som andre 
toksiske virkninger, men uten at de er en sekundær, uspesifikk følge av de andre toksiske virkningene, 
samtidig som bevisene ikke er tilstrekkelige til å klassifisere stoffet i kategori 2,

⎯ annen relevant informasjon.

Stoffer som er betenkelige for mennesker på grunn av mulige utviklingstoksiske virkninger

Generelt på grunnlag av

⎯ resultater fra relevante dyreforsøk som gir tilstrekkelig grunn til sterk mistanke om utviklingstoksisitet 
uten markert toksisitet hos moren, eller på omtrent de samme dosenivåene som andre toksiske virkninger, 
men uten at de er en sekundær, uspesifikk følge av toksisiteten hos moren, samtidig som bevisene ikke 
er tilstrekkelige til å klassifisere stoffet i kategori 2,

⎯ annen relevant informasjon.

4.2.3.2. Følgende faresymboler og risikosetninger anvendes:

Kategori 1

For stoffer som nedsetter fruktbarheten hos mennesker:

Stoffer klassifisert som reproduksjonstoksiske i kategori 1, tildeles symbolet «T» og følgende risikosetning:

R60  Kan nedsette fruktbarheten

For stoffer som forårsaker utviklingstoksisitet:

For stoffer klassifisert som reproduksjonstoksiske i kategori 1, tildeles symbolet «T» og følgende 
risikosetning:

R61  Kan skade ufødte barn

Kategori 2

For stoffer som kan anses å nedsette fruktbarheten hos mennesker:

Stoffer klassifisert som reproduksjonstoksiske i kategori 2 tildeles symbolet «T» og følgende risikosetning:

R60  Kan nedsette fruktbarheten

For stoffer som kan anses å forårsake utviklingstoksisitet i kategori 2, tildeles symbolet «T» og følgende 
risikosetning:

R61  Kan skade ufødte barn

Kategori 3

For stoffer som er betenkelige for menneskers fruktbarhet:

Stoffer klassifisert som reproduksjonstoksiske i kategori 3, tildeles symbolet «Xn» og følgende 
risikosetning:
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R62 Mulig fare for nedsatt fruktbarhet

For stoffer som er betenkelige for mennesker på grunn av mulige utviklingstoksiske virkninger:

Stoffer klassifisert som reproduksjonstoksiske i kategori 3, tildeles symbolet «Xn» og følgende 
risikosetning:

R63  Mulig fare for skade på ufødte barn

4.2.3.3. Kommentarer om kategorisering av reproduksjonstoksiske stoffer

 Reproduksjonstoksisitet omfatter nedsettelse av mannens og kvinnens forplantningsfunksjon eller -evne og 
framkalling av ikke-arvelige skadevirkninger på avkommet. Dette kan klassifiseres i to hovedgrupper 1) 
virkninger på mannens eller kvinnens fruktbarhet, 2) utviklingstoksisitet.

1. Virkninger på mannens eller kvinnens fruktbarhet, herunder skadevirkninger på seksualdrift, seksuell 
atferd, aspekter ved spermatogenesen eller ovogenesen, eller på hormonaktiviteten eller fysiologiske 
reaksjoner som kan forstyrre evnen til å befrukte, selve befruktningen eller utviklingen av det befruktede 
egget fram til og med implantasjonen.

2. Utviklingstoksisitet forstås i sin videste betydning som å omfatte alle virkninger som griper inn i den 
vanlige utviklingen, både før og etter fødselen. Den omfatter virkninger som forårsakes eller gir seg utslag 
før eller etter fødselen. Dette omfatter embryotoksiske/fetotoksiske virkninger som redusert kroppsvekt, 
vekst- og utviklingsforstyrrelser, organtoksisitet, død, abort, strukturelle defekter (teratogene virkninger), 
funksjonelle defekter, peri-postnatale defekter og nedsatt postnatal mental eller fysisk utvikling fram til 
og med normal pubertetsutvikling.

Klassifisering av kjemiske stoffer som reproduksjonstoksiske er beregnet anvendt på kjemiske stoffer som har 
en iboende eller spesifikk egenskap som gir slike toksiske virkninger. Kjemiske stoffer skal ikke klassifiseres 
som reproduksjonstoksiske dersom slike virkninger oppstår bare som en uspesifikk sekundærvirkning av 
andre toksiske virkninger. De stoffene som gir størst grunn til bekymring, er de som er reproduksjonstoksiske 
ved eksponeringsnivåer som ikke gir andre tegn på toksisitet.

Klassifisering av en forbindelse i kategori 1 for virkninger på fruktbarheten og/eller utviklingstoksisitet 
skjer på grunnlag av epidemiologiske data. Klassifisering i kategori 2 eller 3 skjer primært på grunnlag av 
data fra dyreforsøk. Data fra in vitro-undersøkelser eller undersøkelser av fugleegg anses som «supplerende 
dokumentasjon» og vil bare i unntakstilfeller føre til klassifisering i mangel av in vivo-data.

Som med de fleste andre typer toksiske virkninger vil stoffer som framviser reproduksjonstoksisitet, forventes 
å ha en terskel under hvilken det ikke kan påvises skadevirkninger. Selv om klare virkninger er påvist i 
dyreforsøk, kan relevansen for mennesker være tvilsom på grunn av de tilførte dosene, for eksempel dersom 
virkningene er påvist bare ved høye doser, eller dersom det finnes markerte toksikokinetiske forskjeller, eller 
inntaksveien er irrelevant. Disse eller lignende årsaker kan føre til at stoffet klassifiseres i kategori 3, eller 
ikke klassifiseres i det hele tatt.

Vedlegg V til dette direktiv beskriver et grenseforsøk for stoffer med lav toksisitet. Dersom et dosenivå 
på minst 1 000 mg/kg med oralt inntak ikke gir tegn på reproduksjonstoksiske virkninger, er det mulig at 
undersøkelser ved andre dosenivåer anses som unødvendige. Dersom det finnes data fra andre undersøkelser 
gjennomført med høyere doser enn nevnte grensedose, må disse dataene vurderes sammen med andre 
relevante data. Under normale omstendigheter anses virkninger som kan sees bare ved doser som overstiger 
grensedosen, ikke å føre til klassifisering som reproduksjonstoksisk.

VIRKNINGER PÅ FRUKTBARHETEN

For at et stoff skal klassifiseres i kategori 2 for nedsatt fruktbarhet, skal det normalt foreligge klare bevis på 
virkninger hos en dyreart, med supplerende dokumentasjon på reaksjonsmekanismen eller reaksjonssteder, 
eller kjemisk slektskap til andre kjente fruktbarhetshemmende stoffer eller andre opplysninger fra mennesker 
som kan lede til den slutning at virkninger er sannsynlige hos mennesker. Dersom det foreligger undersøkelser 
av bare én dyreart uten relevant supplerende dokumentasjon, kan klassifisering i kategori 3 være passende.
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Siden nedsatt fruktbarhet kan opptre som en uspesifikk følgevirkning av alvorlig generell toksisitet eller 
sammen med alvorlig avkreftelse, bør klassifisering i kategori 2 skje bare dersom det er bevist at det er 
en viss grad av spesifisitet av toksisitet for forplantningssystemet. Dersom det er påvist at den nedsatte 
fruktbarheten i dyreforsøk skyldes manglende paring, vil det med henblikk på klassifisering i kategori 2 
normalt kreves dokumentasjon for virkningsmekanismen for å kunne bedømme om en skadevirkning som 
endring i hormonbalansen også vil forekomme hos mennesker.

UTVIKLINGSTOKSISITET

For at et stoff skal klassifiseres i kategori 2, skal det være klare bevis for skadevirkninger i velutførte 
undersøkelser hos én eller flere arter. Siden skadevirkninger under svangerskapet eller etter fødselen kan være 
en sekundær konsekvens av toksisitet hos moren, redusert mat- eller vanninntak, stress hos moren, mangel 
på morsomsorg, spesifikke kostmangler, dårlige avlsvilkår, tilstøtende infeksjoner og så videre, er det viktig 
at de observerte virkningene opptrer i tilrettelagte undersøkelser og ved dosenivåer som ikke forbindes med 
markert toksisitet hos moren. Opptaksveien er også viktig. Særlig kan intraperitoneal injeksjon av irriterende 
materiale føre til lokal skade i uterus og dens innhold, og resultatene av slike undersøkelser må tolkes med 
varsomhet, og vil normalt ikke alene føre til klassifisering.

Klassifisering i kategori 3 bygger på lignende kriterier som for kategori 2, men kan brukes dersom 
forsøksutformingen har mangler som gjør konklusjonene mindre overbevisende, eller dersom muligheten for 
at virkningene kan skyldes uspesifikk påvirkning som generell toksisitet, ikke kan utelukkes.

Generelt anvendes klassifisering i kategori 3 eller ingen klassifisering på ad hoc-grunnlag dersom de eneste 
registrerte virkningene er små endringer i forekomster av spontane defekter, små endringer i hyppigheten 
av alminnelig forekommende varianter, slik som dem som observeres i skjelettundersøkelser, eller små 
forskjeller i vurderingen av postnatal utvikling.

Virkninger under amming

Stoffer som klassifiseres som reproduksjonstoksiske, og som også er betenkelige på grunn av virkningene på 
amming, skal i tillegg merkes med R64 (se kriterier i nr. 3.2.8).

I forbindelse med klassifisering anses toksiske virkninger hos avkom som bare skyldes eksponering 
via morsmelken, eller toksiske virkninger som skyldes direkte eksponering av barn, ikke som 
«reproduksjonstoksiske», med mindre slike virkninger forårsaker nedsatt utvikling hos avkommet.

Stoffer som ikke klassifiseres som reproduksjonstoksiske, men som er betenkelige på grunn av toksisitet ved 
overføring til spedbarn i ammeperioden, merkes med R64 (se kriterier i nr. 3.2.8). Denne R-setningen kan 
også være egnet for stoffer som påvirker melkemengden eller -kvaliteten.

R64 tildeles normalt på grunnlag av

a) toksikokinetiske undersøkelser som tyder på sannsynlighet for at stoffer er til stede i potensielt toksiske 
mengder i morsmelk, og/eller

b) på grunnlag av resultater av undersøkelser over én eller to generasjoner hos dyr som tyder på forekomst 
av skadevirkninger på avkom på grunn av overføring til melken, og/eller

c) på grunnlag av dokumentasjon hos mennesker som tyder på risiko for spedbarn under ammeperioden.

 Stoffer som er påvist å akkumuleres i kroppen, og som senere kan overføres i melken under amming, kan 
merkes med R33 og R64.
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4.2.4. Framgangsmåte for klassifisering av stoffblandinger med hensyn til særlige helseskader

 Dersom en stoffblanding inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert i henhold til kriteriene ovenfor, 
må stoffblandingen klassifiseres etter kriteriene nevnt i vedlegg II del A.7-9 og i del B.6 til direktiv 1999/45/
EF (konsentrasjonsgrensene er fastsatt enten i vedlegg I til dette direktiv, eller i vedlegg II del B.6 til direktiv 
1999/45/EF, dersom det aktuelle stoffet eller stoffene ikke er oppført i vedlegg I eller er oppført der uten 
konsentrasjonsgrenser).

5. KLASSIFISERING PÅ GRUNNLAG AV MILJØVIRKNINGER

5.1. Innledning

 Hovedformålet med å klassifisere stoffer og stoffblandinger som er farlige for miljøet, er å gjøre brukeren 
oppmerksom på de farene disse stoffene og stoffblandingene kan utgjøre for økosystemer. Selv om nåværende 
kriterier viser til vannøkosystemer, erkjennes det at visse stoffer samtidig eller i stedet kan påvirke andre 
økosystemer med populasjoner som kan variere fra jordbunnens mikroplanteliv og -dyreliv til primater.

 Kriteriene nedenfor følger direkte av analysemetodene fastsatt i vedlegg V, i den grad de er nevnt. 
Analysemetodene som kreves for «basissettet» nevnt i vedlegg VII, er begrenset, og det er mulig at 
opplysningene som utledes av dem, er utilstrekkelige for en korrekt klassifisering. Klassifisering kan kreve 
supplerende data fra nivå 1 (vedlegg VIII) eller andre tilsvarende undersøkelser. Dessuten kan det bli 
nødvendig å vurdere klassifiserte stoffer på nytt på bakgrunn av nye data.

 Ved klassifisering og merking og ut fra nåværende kunnskap deles slike stoffer og stoffblandinger inn i to 
grupper i henhold til sine akutte virkninger og/eller langtidsvirkninger i økosystemer i vann eller sine akutte 
virkninger og/eller langtidsvirkninger i ikke-vannøkosystemer.

5.1.1. Klassifisering av stoffer foretas vanligvis på grunnlag av forsøksdata for akutt vanntoksisitet, nedbryting og 
log Pow (eller BCF, dersom det foreligger data).

5.1.2. Klassifisering av stoffblandinger foretas normalt på grunnlag av en konvensjonell metode som nevnt i 
artikkel 7 i og i vedlegg III del A og B til direktiv 1999/45/EF. I dette tilfellet bygger klassifiseringen på de 
enkelte konsentrasjonsgrenser

⎯ i vedlegg I til dette direktiv, eller

⎯ i vedlegg III del B til direktiv 1999/45/EF, dersom stoffet eller stoffene ikke er oppført i vedlegg I til dette 
direktiv eller er oppført uten konsentrasjonsgrenser.

5.1.3. Klassifisering av en stoffblanding foretas vanligvis på grunnlag av en konvensjonell metode. Ved 
bestemmelse av akutt vanntoksisitet kan det imidlertid være tilfeller der det er hensiktsmessig å utføre 
forsøk med stoffblandingen. Resultatene av disse forsøkene kan endre klassifiseringen bare i forbindelse 
med akutt vanntoksisitet som er bestemt ved hjelp av en konvensjonell metode. Dersom slike forsøk velges 
av personen som har ansvaret for markedsføringen, må det sikres at kvalitetskriteriene for forsøksmetodene 
i del C i vedlegg V til dette direktiv er oppfylt. Dessuten skal forsøkene utføres på alle tre grupper av arter 
etter kriteriene i dette vedlegg (alger, dafnier og fisk), med mindre høyeste fareklassifisering i forbindelse 
med akutt vanntoksisitet er tildelt stoffblandingen etter forsøk med én eller flere arter eller forsøksresultatene 
allerede var tilgjengelige før direktiv 1999/45/EF trådte i kraft.

5.2. Kriterier for klassifisering, farebetegnelse og valg av risikosetninger

 Kriteriene for klassifisering av stoffer i nr. 5.2.1 gjelder bare for stoffblandinger som er prøvd i samsvar med 
nr. 5.1.3.
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5.2.1. Vannmiljø

5.2.1.1. Stoffer klassifiseres som farlige for miljøet og tildeles symbolet «N» og riktig farebetegnelse og risikosetninger 
etter følgende kriterier:

R50 Meget giftig for vannorganismer

R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

Akutt toksisitet:  96 h LC50 (for fisk) ≤ 1 mg/l

 eller 48 h EC50 (for dafnier) ≤ 1 mg/l

 eller 72 h IC50 (for alger) ≤ 1 mg/l

og

⎯ stoffet er ikke lett nedbrytbart, eller

⎯ log Pow (log fordelingskoeffisient oktanol/vann) ≥ 3,0 (med mindre den forsøksbestemte BCF ≤ 100)

 R50 Meget giftig for vannorganismer

 Akutt toksisitet:  96 h LC50 (for fisk) ≤ 1 mg/l

   eller 48 h EC50 (for dafnier) ≤ 1 mg/l

   eller 72 h IC50 (for alger) ≤ 1 mg/l

 R51 Giftig for vannorganismer, og

 R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

 Akutt toksisitet:  96 h LC50 (for fisk) 1 mg/l < LC50 ≤ 10 mg/l

   eller 48 h EC50 (for dafnier) 1 mg/l < EC50 ≤ 10 mg/l

   eller 72 h IC50 (for alger) 1 mg/l < IC50 ≤ 10 mg/l

 og

⎯ stoffet er ikke lett nedbrytbart, eller

⎯ log Pow ≥ 3,0 (med mindre den forsøksbestemte BCF ≤ 100).

5.2.1.2. Stoffer klassifiseres som farlige for miljøet og tildeles risikosetninger etter følgende kriterier:

 R52 Skadelig for vannorganismer, og

 R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

 Akutt toksisitet:  96 h LC50 (for fisk) 10 mg/l < LC50 ≤ 100 mg/l

   eller 48 h EC50 (for dafnier) 10 mg/l < EC50 ≤ 100 mg/l

   eller 72 h IC50 (for alger) 10 mg/l < IC50 ≤ 100 mg/l
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 og

 stoffet er ikke lett nedbrytbart.

 Dette kriteriet gjelder med mindre det finnes tilstrekkelige supplerende vitenskapelige bevis på stoffets 
nedbryting og/eller toksisitet til å gi visshet om at verken stoffet eller dets nedbrytingsprodukter vil utgjøre 
en potensiell langsiktig og/eller forsinket fare for vannmiljøet. Slike supplerende vitenskapelige bevis skal 
vanligvis bygge på de undersøkelser som kreves på nivå 1 (vedlegg VIII), eller undersøkelser av tilsvarende 
verdi, og kan omfatte

i) et påvist potensial for rask nedbryting i vannmiljøet,

ii) mangel på kroniske giftvirkninger ved en konsentrasjon på 1,0 mg/l, for eksempel ingen observert 
virkning ved konsentrasjoner over 1,0 mg/l, bestemt på grunnlag av langvarig toksisitetsundersøkelse 
med fisk eller dafnier.

 R52  Skadelig for vannorganismer

 Stoffer som ikke faller inn under kriteriene ovenfor i dette avsnittet, men som på grunnlag av tilgjengelig 
dokumentasjon med hensyn til toksisitet likevel kan utgjøre en fare for strukturen og/eller funksjonen til 
vannøkosystemet.

 R53  Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

 Stoffer som ikke faller inn under kriteriene ovenfor i dette avsnittet, men som på grunnlag av tilgjengelig 
dokumentasjon med hensyn til persistens, akkumuleringspotensial og forutsette eller observerte skjebne 
og atferd i miljøet likevel utgjør en langvarig og/eller forsinket fare for strukturen i og/eller funksjonen til 
vannøkosystemer.

 For eksempel omfattes stoffer som er tungt løselige i vann, det vil si stoffer som har en løsningsgrad lavere 
enn 1 mg/l, av disse kriteriene dersom

a) de ikke er lett nedbrytbare, og

b) log Pow ≥ 3,0 (med mindre den forsøksbestemte BCF < 100).

 Dette kriteriet gjelder for stoffer med mindre det finnes tilstrekkelige supplerende vitenskapelige bevis på 
stoffets nedbryting og/eller toksisitet til å gi visshet om at verken stoffet eller dets nedbrytingsprodukter vil 
utgjøre en potensiell langsiktig og/eller forsinket fare for vannmiljøet.

 Slike supplerende vitenskapelige bevis skal vanligvis bygge på de undersøkelser som kreves på nivå 1 
(vedlegg VIII), eller likeverdige undersøkelser, og kan omfatte

i) et påvist potensial for rask nedbryting i vannmiljøet,

ii) mangel på kroniske giftvirkninger ved en løselighetsgrense, for eksempel ingen observert virkning ved en 
konsentrasjon høyere enn løselighetsgrensen bestemt ved en langvarig toksisitetsundersøkelse med fisk 
eller dafnier.

5.2.1.3. Kommentarer til bestemmelsen av IC50 for alger og til nedbrytbarheten

⎯ dersom det for sterkt fargede stoffer kan påvises at algeveksten hemmes utelukkende som følge av en 
reduksjon i lysintensiteten, bør 72 h IC50 for alger ikke brukes som grunnlag for klassifiseringen,

⎯ stoffer anses som lett nedbrytbare dersom følgende kriterier er oppfylt:

a) dersom det ved 28-dagers undersøkelser av biologisk nedbrytbarhet oppnås følgende 
nedbrytbarhetsnivåer:

⎯ i forsøk basert på oppløst organisk karbon: 70 %,

⎯ i forsøk basert på oksygensvinn eller generering av karbondioksid: 60 % av teoretisk høyeste 
verdi.

Disse nivåene for biologisk nedbrytbarhet må oppnås innen ti dager fra begynnelsen av nedbrytingen, 
idet dette tidspunktet regnes som tidspunktet da 10 % av stoffet er nedbrutt, eller
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b) dersom det bare foreligger KOF- eller BOF5-data når BOF5/KOF-forholdet er større enn eller lik 
0,5, eller

c) dersom det foreligger andre overbevisende vitenskapelige bevis på at stoffet kan nedbrytes (biotisk 
og/eller abiotisk) i vannmiljøet til et nivå på > 70 % innen en periode på 28 dager.

5.2.2. Ikke-vannmiljø

5.2.2.1. Stoffer klassifiseres som farlige for miljøet og tildeles symbolet «N» og relevant farebetegnelse, og 
risikosetninger tildeles etter følgende kriterier:

R54 Giftig for planter

R55 Giftig for dyr

R56 Giftig for jordorganismer

R57 Giftig for bier

R58 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet

Stoffer og stoffblandinger som på grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon om sine egenskaper, persistens, 
akkumuleringspotensial og forutsette eller observerte skjebne og atferd i miljøet kan utgjøre en øyeblikkelig 
eller langvarig og/eller forsinket fare for strukturen og/eller virkemåten til andre naturlige økosystemer enn 
dem som er omhandlet i nr. 5.2.1 ovenfor. Detaljerte kriterier vil bli utarbeidet senere.

5.2.2.2. Stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres som farlige for miljøet og tildeles symbolet N og relevant 
farebetegnelse, og risikosetninger tildeles etter følgende kriterier:

R59 Skadelig for ozonlaget

Stoffer som på grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon om sine egenskaper og sin forutsette eller 
observerte skjebne og atferd i miljøet kan utgjøre en fare for strukturen og/eller virkemåten til 
stratosfærens ozonlag. Dette omfatter stoffer som er oppført i vedlegg I til rådsforordning (EF) 
nr. 2037/2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget (EFT L 244 av 29.9.2000, s. 1), med senere 
endringer.

Stoffblandinger klassifiseres på grunnlag av en konvensjonell metode som nevnt i artikkel 7 i og i 
vedlegg II del A og B til direktiv 1999/45/EF.

6. VALG AV SIKKERHETSSETNINGER

6.1. Innledning

Sikkerhetssetninger (S-setninger) tildeles stoffer og stoffblandinger etter de generelle kriteriene nedenfor. For 
visse stoffblandinger er dessuten sikkerhetssetningene i vedlegg V til direktiv 1999/45/EF obligatoriske.

Når det i kapittel 6 vises til produsenten, menes det den person som er ansvarlig for markedsføringen av 
stoffet eller stoffblandingen.

6.2. Sikkerhetssetninger for stoffer og stoffblandinger

S1 Oppbevares innelåst

⎯ Brukes for

⎯ meget giftige, giftige og etsende stoffer og stoffblandinger.
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⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales for ovennevnte stoffer og stoffblandinger dersom de selges til allmennheten.

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn

⎯ Brukes for

⎯ alle farlige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for alle farlige stoffer og stoffblandinger som selges til allmennheten, unntatt dem 
som bare er klassifisert som miljøskadelige.

S3 Oppbevares kjølig 

⎯ Brukes for

⎯ organiske peroksider,

⎯ andre farlige stoffer og stoffblandinger som har et kokepunkt på ≤ 40 °C.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for organiske peroksider, med mindre S47 brukes,

⎯ anbefales for andre farlige stoffer og stoffblandinger som har et kokepunkt på ≤ 40 °C.

S4 Må ikke oppbevares i nærheten av bolighus

⎯ Brukes for

⎯ meget giftige og giftige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til meget giftige og giftige stoffer og stoffblandinger når det er ønskelig å 
supplere S13, for eksempel når det er fare ved innånding og stoffet eller stoffblandingen ikke 
bør oppbevares i nærheten av bolighus. Sikkerhetssetningen utelukker ikke forsvarlig bruk av 
stoffet eller stoffblandingen i bolighus.

S5 Oppbevares under ... (en egnet væske som angis av produsent)

⎯ Brukes for

⎯ selvantennelige faste stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til særlige tilfeller, for eksempel natrium, kalium eller hvitt fosfor.

S6 Oppbevares under ... (en nøytralgass som angis av produsent)

⎯ Brukes for

⎯ farlige stoffer og stoffblandinger som må oppbevares i en inert atmosfære.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til særlige tilfeller, for eksempel organiske metallforbindelser.
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S7 Emballasjen skal holdes tett lukket

⎯ Brukes for

⎯ organiske peroksider,

⎯ stoffer og stoffblandinger som kan avgi meget giftige, giftige, helseskadelige, ekstremt 
brannfarlige eller meget brannfarlige gasser,

⎯ stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med fuktighet avgir meget brannfarlige gasser,

⎯ meget brannfarlige faste stoffer.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for organiske peroksider,

⎯ anbefales for de øvrige bruksområder nevnt ovenfor.

S8 Oppbevares tørt

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som kan reagere voldsomt med vann,

⎯ stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler meget brannfarlige gasser,

⎯ stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler meget giftige eller giftige 
gasser.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til bruksområdene nevnt ovenfor når det er nødvendig å understreke 
advarslene gitt i R14, særlig R15 og R29.

S9 Oppbevares på et godt ventilert sted

⎯ Brukes for

⎯ flyktige stoffer og stoffblandinger som kan avgi meget giftig, giftig eller helseskadelig damp,

⎯ ekstremt brannfarlige eller meget brannfarlige væsker og ekstremt brannfarlige gasser.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales for flyktige stoffer og stoffblandinger som kan avgi meget giftig, giftig eller 
helseskadelig damp,

⎯ anbefales for ekstremt brannfarlige eller meget brannfarlige væsker og ekstremt brannfarlige 
gasser.

S12 Emballasjen må ikke lukkes tett igjen

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som vil kunne sprenge emballasjen når de avgir gasser eller damp.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til de særlige tilfellene nevnt ovenfor.

S13 Oppbevares atskilt fra nærings- og nytelsesmidler og fôrvarer

⎯ Brukes for

⎯ meget giftige, giftige og helseskadelige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales dersom det er sannsynlig at slike stoffer og stoffblandinger skal brukes av 
allmennheten.
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S14 Oppbevares atskilt fra ... (uforenlig stoff angis av produsent)

⎯ Brukes for

⎯ organiske peroksider.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for og vanligvis begrenset til organiske peroksider. Kan også brukes i særlige 
tilfeller når uforenlighet kan innebære en særlig risiko.

S15 Må ikke utsettes for varme

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som kan spaltes eller som kan reagere spontant ved 
varmepåvirkning.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til særlige tilfeller, for eksempel monomerer, men tildeles ikke dersom 
risikosetning R2, R3 og/eller R5 allerede er brukt.

S16 Holdes vekk fra antenningskilder - Røyking forbudt

⎯ Brukes for

⎯ ekstremt brannfarlige eller meget brannfarlige væsker og ekstremt brannfarlige gasser.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales for de ovennevnte stoffer og stoffblandinger, men tildeles ikke dersom risikosetning 
R2, R3 og/eller R5 allerede er brukt.

S17 Oppbevares atskilt fra brennbare stoffer

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som kan danne eksplosjonsfarlige eller selvantennelige blandinger 
sammen med brennbare stoffer.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ kan brukes i særlige tilfeller, for eksempel for å understreke R8 og R9.

S18 Behandles og åpnes med forsiktighet

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som kan utvikle overtrykk i emballasjen,

⎯ stoffer og stoffblandinger som kan danne eksplosjonsfarlige peroksider.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til de ovennevnte tilfeller når det er fare for skade på øynene, og/eller når 
stoffene og stoffblandingene kan bli brukt av allmennheten.

S20 Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet

⎯ Brukes for

⎯ meget giftige, giftige og etsende stoffer og stoffblandinger.
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⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til spesielle tilfeller (for eksempel arsen og arsenforbindelser og 
fluoracetater), særlig dersom de kan bli brukt av allmennheten.

S21 Det må ikke røykes under arbeidet

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som utvikler giftige stoffer ved forbrenning.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til særlige tilfeller (for eksempel halogenerte forbindelser).

S22 Unngå innånding av støv

⎯ Brukes for

⎯ alle farlige faste stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for stoffene og stoffblandingene nevnt ovenfor som er tildelt R42,

⎯ anbefales for de ovennevnte stoffer og stoffblandinger som leveres i form av støv som kan 
innåndes, og der helsefarene ved innånding ikke er kjent.

S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/aerosoler (den eller de aktuelle betegnelser angis av produsent)

⎯ Brukes for

⎯ alle flytende eller gassformige farlige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for stoffene og stoffblandingene nevnt ovenfor som er tildelt R42,

⎯ obligatorisk for stoffer og stoffblandinger beregnet brukt ved sprøyting. S38 eller S51 må 
tildeles i tillegg,

⎯ anbefales når det er nødvendig å henlede brukerens oppmerksomhet på farer ved innånding 
som ikke er nevnt i de tildelte risikosetninger.

S24 Unngå hudkontakt

⎯ Brukes for

⎯ alle helsefarlige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for stoffer og stoffblandinger tildelt R43, med mindre S36 også er tildelt,

⎯ anbefales når det er nødvendig å henlede brukerens oppmerksomhet på farer ved hudkontakt 
som ikke er nevnt i de tildelte risikosetningene (f.eks. parestesi). Kan imidlertid også brukes 
for å understreke slike risikosetninger.

S25 Unngå kontakt med øynene

⎯ Brukes for

⎯ alle helsefarlige stoffer og stoffblandinger.
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⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales når det er nødvendig å henlede brukerens oppmerksomhet på farer ved øyekontakt 
som ikke er nevnt i de tildelte risikosetningene. Kan imidlertid også brukes for å understreke 
slike risikosetninger,

⎯ anbefales for stoffer tildelt R34, R35, R36 eller R41 dersom det er sannsynlig at de kan bli 
brukt av allmennheten.

S26 Får man stoffet i øynene, skylles straks grundig med store mengder vann, og lege oppsøkes

⎯ Brukes for

⎯ etsende eller irriterende stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for etsende stoffer og stoffblandinger og for stoffer og stoffblandinger som 
allerede er tildelt R41,

⎯ anbefales for irriterende stoffer og stoffblandinger som allerede er tildelt risikosetning R36.

S27 Tilsølte klær må fjernes straks

⎯ Brukes for

⎯ meget giftige, giftige eller etsende stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for meget giftige stoffer og stoffblandinger tildelt R27 dersom det er sannsynlig 
at de kan bli brukt av allmennheten,

⎯ anbefales for meget giftige stoffer og stoffblandinger tildelt R27 som brukes i industrien. 
Denne sikkerhetssetningen skal imidlertid ikke benyttes dersom S36 er tildelt,

⎯ anbefales for giftige stoffer og stoffblandinger tildelt R24 og for etsende stoffer og 
stoffblandinger som med sannsynlighet kan bli brukt av allmennheten.

S28 Får man stoff på huden, vaskes straks med store mengder ... (angis av produsenten)

⎯ Brukes for

⎯ meget giftige, giftige eller etsende stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for meget giftige stoffer og stoffblandinger,

⎯ anbefales for de andre stoffene og stoffblandingene nevnt ovenfor, særlig dersom vann ikke er 
den best egnede skyllevæsken,

⎯ anbefales for etsende stoffer og stoffblandinger som med sannsynlighet kan bli brukt av 
allmennheten.

S29 Må ikke tømmes i kloakkavløp

⎯ Brukes for

⎯ ekstremt eller meget brannfarlige væsker som ikke kan blandes med vann,

⎯ svært giftige og giftige stoffer og stoffblandinger,

⎯ miljøfarlige stoffer og stoffblandinger.
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⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for miljøfarlige stoffer tildelt symbolet «N» som med sannsynlighet kan bli brukt 
av allmennheten, med mindre dette er den beregnede bruken,

⎯ anbefales for andre stoffer eller stoffblandinger nevnt ovenfor som med sannsynlighet kan bli 
brukt av allmennheten, med mindre dette er den beregnede bruken.

S30 Vann må ikke tilsettes

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som reagerer voldsomt med vann.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til særlige tilfeller (for eksempel svovelsyre), men kan eventuelt brukes til 
å tydeliggjøre informasjon, enten for å understreke R14 eller som alternativ til R14.

S33 Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet

⎯ Brukes for

⎯ ekstremt eller meget brannfarlige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales for stoffer og stoffblandinger som brukes i industrien, og som ikke absorberer 
fuktighet. Brukes i realiteten aldri for stoffer og stoffblandinger som markedsføres overfor 
allmennheten.

S35 Stoffet og emballasjen skal disponeres på en sikker måte

⎯ Brukes for

⎯ alle farlige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales for stoffer og stoffblandinger dersom det kreves særlig veiledning for å sikre riktig 
disponering.

S36 Bruk egnede verneklær

⎯ Brukes for

⎯ organiske peroksider,

⎯ meget giftige, giftige eller helseskadelige stoffer og stoffblandinger,

⎯ etsende stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for meget giftige og etsende stoffer og stoffblandinger,

⎯ obligatorisk for stoffer og stoffblandinger tildelt R21 eller R24,

⎯ obligatorisk for kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 3, 
med mindre virkningene framkalles bare ved innånding av stoffet eller stoffblandingen,

⎯ obligatorisk for organiske peroksider,

⎯ anbefales for giftige stoffer og stoffblandinger dersom dermal LD50-verdi er ukjent, men 
stoffet eller stoffblandingen sannsynligvis er giftig ved hudkontakt,

⎯ anbefales for stoffer og stoffblandinger som brukes i industrien, og som kan være helseskadelige 
ved lengre tids eksponering.
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S37 Bruk egnede vernehansker

⎯ Brukes for

⎯ meget giftige, giftige, helseskadelige eller etsende stoffer og stoffblandinger,

⎯ organiske peroksider,

⎯ stoffer og stoffblandinger som irriterer huden eller forårsaker overfølsomhet ved hudkontakt.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for meget giftige og etsende stoffer og stoffblandinger,

⎯ obligatorisk for stoffer og stoffblandinger tildelt R21, R24 eller R43,

⎯ obligatorisk for kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 3, 
med mindre virkningene framkalles bare ved innånding av stoffet eller stoffblandingen,

⎯ obligatorisk for organiske peroksider,

⎯ anbefales for giftige stoffer og stoffblandinger dersom dermal LD50-verdi er ukjent, men 
stoffet eller stoffblandingen sannsynligvis er giftig ved hudkontakt,

⎯ anbefales for stoffer og stoffblandinger som irriterer huden.

S38 Dersom effektiv ventilasjon ikke er mulig, må det brukes egnet åndedrettsvern

⎯ Brukes for

⎯ meget giftige eller giftige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til særlige tilfeller der meget giftige eller giftige stoffer og stoffblandinger 
er i bruk i industrien eller landbruket.

S39 Bruk vernebriller/ansiktsskjerm

⎯ Brukes for

⎯ organiske peroksider,

⎯ etsende stoffer og stoffblandinger, herunder irriterende stoffer og stoffblandinger som kan 
forårsake alvorlige øyeskader,

⎯ meget giftige og giftige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for stoffer og stoffblandinger tildelt R34, R35 eller R41,

⎯ obligatorisk for organiske peroksider,

⎯ anbefales når det er nødvendig å henlede brukerens oppmerksomhet på fare ved øyekontakt 
som ikke framgår av de tildelte risikosetningene,

⎯ vanligvis begrenset til særlige tilfeller der meget giftige og giftige stoffer og stoffblandinger 
brukes dersom det er sprutfare og stoffet eller stoffblandingen lett absorberes gjennom 
huden.

S40 Gulv og tilsølte gjenstander rengjøres med ... (angis av produsent)

⎯ Brukes for

⎯ alle farlige stoffer og stoffblandinger.
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⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til farlige stoffer og stoffblandinger der vann ikke er det best egnede 
rengjøringsmiddelet (for eksempel der det er nødvendig med absorpsjon med pulverstoffer 
eller fortynning med løsemidler), og når det av helsemessige og/eller sikkerhetsmessige 
grunner er viktig at etiketten har en advarsel.

S41 Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon

⎯ Brukes for

⎯ farlige stoffer og stoffblandinger som ved forbrenning avgir meget giftige eller giftige gasser.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til spesielle tilfeller.

S42 Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting (den eller de aktuelle betegnelser angis av 
produsent)

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som er beregnet på slik bruk, men som kan utgjøre en fare for 
brukerens helse og sikkerhet dersom det ikke tas egnede forholdsregler.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til spesielle tilfeller.

S43 Ved brannslokking brukes ... (den nøyaktige type brannslokkingsutstyr oppgis av produsenten. Dersom 
bruk av vann øker faren, føy til «Bruk ikke vann»)

⎯ Brukes for

⎯ ekstremt brannfarlige, meget brannfarlige og brannfarlige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for stoffer og stoffblandinger som utvikler meget brannfarlige gasser ved kontakt 
med vann eller fuktig luft,

⎯ anbefales for ekstremt brannfarlige, meget brannfarlige og brannfarlige stoffer og 
stoffblandinger, særlig når de ikke lar seg blande med vann.

S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig (vis etiketten om mulig)

⎯ Brukes for

⎯ meget giftige stoffer og stoffblandinger,

⎯ giftige og etsende stoffer og stoffblandinger,

⎯ stoffer og stoffblandinger som virker sensibiliserende ved innånding.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for stoffene og stoffblandingene nevnt ovenfor.

S46 Ved svelging oppsøkes lege omgående, og emballasjen eller etiketten vises

⎯ Brukes for

⎯ alle farlige stoffer og stoffblandinger unntatt dem som er meget giftige, giftige, etsende eller 
miljøfarlige.
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⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for alle de ovennevnte farlige stoffer og stoffblandinger som kan bli brukt av 
allmennheten, med mindre det ikke er grunn til å anta at de er farlige dersom de svelges, særlig 
for barn.

S47 Må ikke oppbevares ved en temperatur som er høyere enn ... °C (en egnet temperatur angis av 
produsenten)

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som blir ustabile ved en bestemt temperatur.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til særlige tilfeller (for eksempel visse organiske peroksider).

S48 Holdes fuktig med ... (en egnet væske angis av produsenten)

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som i tørr tilstand kan bli meget følsomme for gnister, gnidning eller 
støt.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til spesielle tilfeller, for eksempel nitrocellulose.

S49 Må kun oppbevares i originalemballasjen

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som er følsomme for katalytisk nedbryting.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ stoffer og stoffblandinger som er følsomme for katalytisk nedbryting, for eksempel visse 
organiske peroksider.

S50 Må ikke blandes med ... (uforenlig stoff angis av produsenten)

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som kan reagere med det angitte produkt og utvikle meget giftige 
eller giftige gasser,

⎯ organiske peroksider.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales for de ovennevnte stoffer og stoffblandinger som kan bli brukt av allmennheten, når 
setningen er et bedre alternativ enn R31 eller R32,

⎯ obligatorisk for visse peroksider som kan reagere voldsomt med akseleratorer og aktivatorer.

S51 Må anvendes bare på et godt ventilert sted

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som kan eller som er beregnet på å frambringe damp, støv, tåke, røyk 
osv., og som kan medføre fare ved innånding eller brann- eller eksplosjonsfare.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales når S38 ikke bør brukes. Setningen er derfor viktig når slike stoffer og stoffblandinger 
kan bli brukt av allmennheten.
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S52 Bør ikke anvendes til større flater i beboelses- og/eller oppholdsrom

⎯ Brukes for

⎯ flyktige, meget giftige, giftige og helseskadelige stoffer og stoffblandinger som inneholder 
slike stoffer.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales for stoffer som fordamper fra store behandlede flater i beboelses- eller oppholdsrom, 
og som kan medføre helseskader etter lengre tids påvirkning.

S53 Unngå direkte kontakt — les nærmere angitt produktinformasjon før bruk

⎯ Brukes for

⎯ kreftframkallende, mutagene og/eller reproduksjonstoksiske stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for de ovennevnte stoffer og stoffblandinger som er tildelt minst en av følgende 
R-setninger: R45, R46, R49, R60 eller R61.

S56 Stoffet og beholderen leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg

⎯ Brukes for

⎯ alle farlige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales for alle farlige stoffer og stoffblandinger som med sannsynlighet vil bli brukt av 
allmennheten, og som krever særlig disponering.

S57 Skal emballeres forsvarlig for å unngå miljøforurensning

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som er tildelt symbolet «N».

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ vanligvis begrenset til stoffer og stoffblandinger som ikke vil bli brukt av allmennheten.

S59 Innhent opplysninger om gjenvinning/ombruk hos produsent/leverandør

⎯ Brukes for

⎯ alle farlige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for stoffer og stoffblandinger som er skadelige for ozonlaget,

⎯ anbefales for andre stoffer og stoffblandinger for hvilke gjenvinning/ombruk anbefales.

S60 Dette produktet og emballasjen skal disponeres som farlig avfall

⎯ Brukes for

⎯ alle farlige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales for stoffer og stoffblandinger som sannsynligvis ikke vil bli brukt av allmennheten 
og der S35 ikke er tildelt.
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S61 Unngå utslipp i miljøet. Se særlig bruksanvisning/sikkerhetsdatablad

⎯ Brukes for

⎯ miljøfarlige stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ brukes vanligvis for stoffer og stoffblandinger som er tildelt symbolet «N»,

⎯ anbefales for alle stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som miljøfarlige og ikke er 
omfattet av ovenstående.

S62 Ved svelging må framkalling av brekninger unngås: Oppsøk lege umiddelbart og vis fram denne 
beholderen eller etiketten

⎯ Brukes for

⎯ stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som helseskadelige med R65 etter kriteriene i nr. 
3.2.3,

⎯ ikke for stoffer eller stoffblandinger som markedsføres i aerosolform eller i beholdere med 
forseglet forstøvingsinnretning (se nr. 8 og 9).

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for stoffene og stoffblandingene nevnt ovenfor dersom de selges til, eller kan 
brukes av, allmennheten, med mindre bruk av S45 eller S46 er obligatorisk,

⎯ anbefales for ovennevnte stoffer og stoffblandinger dersom de brukes i industrien, med mindre 
bruk av S45 eller S46 er obligatorisk.

S63 Ved uhell ved innånding bringes den skadelidte til frisk luft og holdes i ro

⎯ Brukes for

⎯ meget giftige stoffer og stoffblandinger (gasser, damper, partikler, flyktige væsker),

⎯ stoffer og stoffblandinger som virker sensibiliserende ved innånding.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ obligatorisk for stoffer og stoffblandinger tildelt R26, R23 eller R42 som med sannsynlighet 
vil bli brukt av allmennheten på en måte som kan medføre innånding.

S64 Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet)

⎯ Brukes for

⎯ etsende eller irriterende stoffer og stoffblandinger.

⎯ Kriterier for bruk:

⎯ anbefales for ovennevnte stoffer og stoffblandinger som med sannsynlighet vil bli brukt av 
allmennheten, dersom ovennevnte behandling er egnet.

7. MERKING

7.1. Dersom et stoff eller en stoffblanding er blitt klassifisert, bestemmes den korrekte merkingen på grunnlag 
av kravene til henholdsvis stoffer og stoffblandinger i artikkel 23 i dette direktiv og artikkel 10 i direktiv 
1999/45/EF. I dette avsnitt er det forklart hvordan merkingen bestemmes, og det gis særlige retningslinjer for 
hvordan korrekte risiko- og sikkerhetssetninger velges.

 Merkingen skal inneholde følgende opplysninger:

a) for stoffblandinger, handelsnavn eller handelsbetegnelse,

b) for stoffer, navnet på stoffet, og for stoffblandinger, navnet på stoffer som inngår i stoffblandingen, i 
samsvar med reglene i artikkel 10 nr. 2.3 i direktiv 1999/45/EF,
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c) navn, fullstendig adresse og telefonnummer for personen som er ansvarlig for markedsføringen av stoffet 
eller stoffblandingen, enten dette er produsenten, importøren eller distributøren,

d) faresymbol(er) og farebetegnelse(r),

e) særlige risikosetninger (R-setninger),

f) særlige sikkerhetssetninger (S-setninger),

g) for stoffer, EF-nummeret, og for stoffer som er oppført i vedlegg I, dessuten ordet «EF-merking»,

h) for stoffblandinger som tilbys eller selges til allmennheten, innholdets nominelle mengde, med mindre 
det er angitt et annet sted på emballasjen.

Merk:

For visse stoffblandinger er ytterligere merkekrav fastsatt i artikkel 10 nr. 1.2 i og i vedlegg V til direktiv 
1999/45/EF og i artikkel 20 i direktiv 98/8/EF.

7.1.1. Endelig valg av risiko- og sikkerhetssetninger

Selv om det endelige valg av de mest passende risiko- og sikkerhetssetningene først og fremst gjøres på 
grunnlag av behovet for å gi all nødvendig informasjon, må det også tas hensyn til etikettens klarhet og 
helhetsinntrykket den gir. Av klarhetshensyn bør den nødvendige informasjon uttrykkes i færrest mulig 
setninger.

For stoffer som er irriterende, meget brannfarlige, brannfarlige og oksiderende, er angivelse av R-setninger 
og S-setninger ikke nødvendig dersom emballasjen ikke inneholder mer enn 125 ml. Dette gjelder også ved 
samme volum av helseskadelige stoffer dersom det ikke skal selges til allmennheten.

For stoffblandinger der emballasjens innhold ikke overstiger 125 ml,

⎯ som er klassifisert som meget brannfarlige, oksiderende, irriterende, unntatt dem som er tildelt R41, eller 
som miljøfarlige med symbolet «N», er det ikke nødvendig å angi R-setninger eller S-setninger,

⎯ som er klassifisert som brannfarlige eller miljøfarlige og som ikke er tildelt symbolet «N», må det angis 
R-setninger, men ikke nødvendigvis S-setninger.

7.1.2. Uten at bestemmelsene i artikkel 16 nr. 4 i direktiv 91/414/EØF og i direktiv 98/8/EF berøres, skal angivelser 
som «ikke giftige», «ikke helseskadelig», «ikke forurensende», «økologisk» eller andre setninger som angir 
at stoffet eller stoffblandingen ikke er farlig, eller som kan føre til at farene ved det aktuelle stoffet eller 
stoffblandingen undervurderes, ikke forekomme på etiketten eller emballasjen til stoffer eller stoffblandinger 
som kommer inn under bestemmelsene i dette direktiv eller direktiv 1999/45/EF.

7.2. Kjemisk(e) navn som skal stå på etiketten

7.2.1. For stoffene oppført i vedlegg I skal etiketten vise stoffnavnet under en av betegnelsene som er oppført i 
vedlegg I.

 For stoffer som ikke er oppført i vedlegg I, fastsettes navnet i samsvar med en internasjonalt anerkjent kjemisk 
nomenklatur, som definert i nr. 1.4.

7.2.2. For stoffblandinger velges navnet som skal stå på etiketten i samsvar med artikkel 10 nr. 2.3 i direktiv 
1999/45/EF.

Merk:

Med forbehold for vedlegg V del B.9 til direktiv 1999/45/EF

⎯ skal navnet på sensibiliserende stoffer velges i samsvar med nr. 7.2.1 i dette vedlegg,

⎯ gjelder for konsentrerte stoffblandinger som skal brukes i parfymeindustrien:
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⎯ det er tilstrekkelig at personen som er ansvarlig for markedsføringen av stoffblandingen, identifiserer det 
ene sensibiliserende stoff som vedkommende person anser å være hovedårsak til sensibiliseringsfaren,

⎯ for et naturlig stoff kan det kjemiske navnet være av typen: «eterisk olje av...», «ekstrakt av...» istedenfor 
navnet på bestanddelene i den eteriske oljen eller ekstraktet.

7.3. Valg av faresymboler

 Utformingen av faresymboler og ordlyden i farebetegnelsene skal være i samsvar med bestemmelsene i 
vedlegg II. Symbolet skal trykkes i svart på oransjegul bakgrunn.

7.3.1. For stoffer som er oppført i vedlegg I, skal faresymbolene og farebetegnelsene være som vist i vedlegget.

7.3.2. For farlige stoffer som ennå ikke er oppført i vedlegg I, og for stoffblandinger skal faresymbolene og 
farebetegnelsene tildeles etter reglene fastsatt i dette vedlegg.

Dersom et stoff eller en stoffblanding er tildelt flere enn ett faresymbol,

⎯ gjør krav om å angi symbolet «E», symbolene «F+», «F» og «O» valgfrie,

⎯ gjør krav om å angi symbolet «T+» eller «T», symbolene «Xn», «Xi» og «C» valgfrie,

⎯ gjør krav om å angi symbolet «C», symbolene «Xn» og «Xi» valgfrie,

⎯ gjør krav om å angi symbolet «Xn», symbolet «Xi» valgfritt.

7.4. Valg av risikosetninger

For stoffer skal R-setningene være i samsvar med vedlegg III.

De kombinerte R-setningene i vedlegg III skal brukes når det kreves.

7.4.1. For stoffer som er oppført i vedlegg I, skal R-setningene være som vist i vedlegget.

7.4.2. For stoffer som ikke er oppført i vedlegg I, skal R-setningene velges etter følgende kriterier og 
prioriteringer:

a) ved farer som virker på helsen:

i) R-setninger som svarer til farekategorien som er illustrert ved et symbol, skal stå på etiketten,

ii) R-setninger som svarer til andre farekategorier som ikke er illustrert ved et symbol i henhold til 
artikkel 23,

b) ved farer som følger av fysisk-kjemiske egenskaper:

⎯ R-setninger som svarer til farekategorien som er illustrert ved et symbol, skal stå på etiketten,

c) ved miljøfarer:

⎯ R-setning(er) som er knyttet til fareklassen «miljøfarlig», skal stå på etiketten.

7.4.3. For stoffblandinger skal R-setninger velges etter følgende kriterier og prioriteringer:

a) ved farer som virker på helsen:

i) R-setninger som svarer til fareklassen som er illustrert ved et symbol. I visse tilfeller må R-setningene 
tilpasses tabellene i vedlegg II del B til direktiv 1999/45/EF. Nærmere bestemt skal R-setningene for 
bestanddelen(e) som tilsier at stoffblandingen skal klassifiseres i en bestemt farekategori, stå på 
etiketten,
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ii) R-setninger som svarer til andre fareklasser som er fastsatt for bestanddelene, men som ikke er 
illustrert ved et symbol i henhold til artikkel 10 nr. 2.4 i direktiv 1999/45/EF,

b) ved farer som følger av fysisk-kjemiske egenskaper:

⎯ kriteriene beskrevet i nr. 7.4.3 bokstav a) skal brukes, men det er ikke nødvendig å bruke 
risikosetningene «ekstremt brannfarlig» eller «meget brannfarlig» når disse gjentar ordene i 
farebetegnelsen som er brukt sammen med et faresymbol.

c) ved miljøfarer:

i) R-setning(er) som svarer til klassifiseringskategorien «miljøfarlig», skal stå på etiketten,

ii) dersom R-setning R50 er tildelt i tillegg til en kombinert R-setning R51/53 eller R52/53, eller til R53 
alene, skal den kombinerte R-setningen R50/53 brukes.

 Som generell regel vil inntil seks risikosetninger være tilstrekkelig til å beskrive farene for stoffblandinger; 
til dette formål anses de kombinerte setningene oppført i vedlegg III som enkeltsetninger. Dersom 
stoffblandingen faller inn under flere enn én farekategori, skal imidlertid disse standardsetningene dekke alle 
viktige farer som forbindes med stoffblandingen. I noen tilfeller kan det være nødvendig med flere enn seks 
R-setninger.

7.5. Sikkerhetssetninger

Ordlydene til S-setningene skal være i samsvar med vedlegg IV.

De kombinerte S-setningene i vedlegg IV skal brukes der det er nødvendig.

7.5.1. For stoffer som er oppført i vedlegg I, skal S-setningene være som vist i vedlegget. Dersom ingen S-setninger 
er angitt, kan produsenten/importøren ta med relevant(e) S-setning(er). For stoffer som ikke er oppført i 
vedlegg I, og for stoffblandinger, skal produsenten ta med S-setninger i samsvar med kriteriene gitt i kapittel 6 
i dette vedlegg.

7.5.2. Valg av sikkerhetssetninger

 Det endelige valg av sikkerhetssetninger må ta hensyn til risikosetningene angitt på etiketten og stoffets eller 
stoffblandingens beregnede bruksformål:

⎯ generelt er seks S-setninger tilstrekkelig for å beskrive de mest relevante forholdsreglene; for dette formål 
anses de kombinerte setningene i vedlegg IV som enkeltsetninger,

⎯ for S-setninger som gjelder disponering skal det brukes én S-setning, med mindre det er klart at 
disponeringen av stoffet og dets beholder ikke utgjør noen fare for menneskers helse eller for miljøet. 
Det er særlig viktig med råd om sikker disponering for stoffer og stoffblandinger som selges til 
allmennheten,

⎯ noen R-setninger blir overflødige dersom S-setningene velges med omhu, og omvendt; S-setninger som 
åpenbart tilsvarer R-setninger, settes på etiketten bare dersom en særlig advarsel ønskes framhevet,

⎯ ved valg av sikkerhetssetninger må forutsette bruksvilkår for visse stoffer og stoffblandinger vies særlig 
oppmerksomhet, for eksempel sprøyting eller andre aerosolvirkninger. Setningene velges ut fra beregnet 
bruk,

⎯ sikkerhetssetningene S1, S2 og S45 er obligatoriske for alle meget giftige, giftige og etsende stoffer og 
stoffblandinger som selges til allmennheten,

⎯ sikkerhetssetningene S2 og S46 er obligatoriske for alle andre farlige stoffer og stoffblandinger (unntatt 
dem som bare er klassifisert som miljøfarlige) som selges til allmennheten.

 Dersom setningene valgt etter kriteriene i nr. 6.2 medfører overflødighet eller tvetydigheter, eller dersom de 
klart er unødvendige ut fra produktet/emballasjen, kan enkelte av setningene utelates.
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7.6. EF-nummer

 Dersom et stoff som er angitt på etiketten, er oppført på Europeisk liste over eksisterende markedsførte 
kjemiske stoffer (EINECS) eller Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer (ELINCS), skal stoffets 
EINECS- eller ELINCS-nummer vises på etiketten. Dette kravet gjelder ikke for stoffblandinger.

7.7. Etikettens dimensjoner for stoffblandinger

 Etiketten skal ha følgende dimensjoner:

Emballasjens kapasitet    Dimensjoner (i mm)

⎯ ikke over 3 liter:    om mulig minst 52 × 74

⎯ over 3 liter, men ikke over 50 liter:  minst 74 × 105

⎯ over 50 liter, men ikke over 500 liter:  minst 105 × 148

⎯ over 500 liter:    minst 148 × 210.

Hvert symbol skal dekke minst en tidel av etikettens overflate, og være minst 1 cm2. Etiketten skal være 
omhyggelig festet på én eller flere overflater på emballasjen som er i direkte kontakt med stoffblandingen.

Opplysningene som kreves på etiketten, skal framstå klart mot bakgrunnen, og skal være av en slik størrelse 
og ha slike mellomrom at de er lette å lese.

8. SÆRLIGE TILFELLER: STOFFER

8.1. Flyttbare gassflasker

For flyttbare gassflasker anses kravene til merking å være oppfylt når de er i samsvar med artikkel 23 eller 
artikkel 24 nr. 6 bokstav b).

Som unntak fra artikkel 24 nr. 1 og 2 kan imidlertid et av følgende alternativer brukes for gassflasker med en 
vannkapasitet på høyst 150 liter:

⎯ formatet til og dimensjonene på etiketten for gassflasker kan følge bestemmelsene i ISO-standard ISO/
DP 7225 (1994-utgaven) om «Gassbeholdere — forsiktighetsmerking»,

⎯ opplysningene gitt i artikkel 23 nr. 2 kan angis på en holdbar informasjonsplate eller -etikett som er solid 
festet på gassflasken.

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 (EN 417, september 1992, om «Engangsmeta
llgassflasker for flytende petroleumsgass, med eller uten ventil, til bruk med bærbare apparater; utforming, 
kontroll, prøving og merking»).

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 yrkesbrukeren av vedkommende 
som er ansvarlig for markedsføringen av stoffet, i formatet fastsatt i direktivets artikkel 27. For forbrukerne 
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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.

8.3. Massive metaller

Disse stoffene er klassifisert i vedlegg I eller skal klassifiseres i samsvar med artikkel 6. Enkelte av disse 
stoffene utgjør imidlertid, selv om de er klassifisert etter artikkel 2, ingen fare for menneskers helse ved 
innånding, svelging eller hudkontakt eller for vannmiljøet i den form de markedsføres i. Slike stoffer krever 
ingen etikett i henhold til artikkel 23. Alle opplysninger som skulle ha stått på etiketten, skal imidlertid 
formidles til brukeren av den person som er ansvarlig for markedsføringen av metallet, i formatet fastsatt i 
artikkel 27.

8.4. Stoffer klassifisert med R65

Stoffer som klassifiseres som skadelige på grunn av fare ved innånding, behøver ikke merkes som 
skadelige med R65 når de markedsføres i aerosolbeholdere eller beholdere utstyrt med en forseglet 
forstøvingsinnretning.

9. SÆRLIGE TILFELLER: STOFFBLANDINGER

9.1. Gassformige stoffblandinger (gassblandinger)

For gassformige stoffblandinger må det tas hensyn til

⎯ vurdering av fysisk-kjemiske egenskaper,

⎯ vurdering av helsefarer,

⎯ vurdering av miljøfarer.

9.1.1. Vurdering av fysisk-kjemiske egenskaper

9.1.1.1. Antennelighet 

Disse stoffblandingenes antennelighetsegenskaper bestemmes i samsvar med artikkel 5 i direktiv 1999/45/EF 
etter metodene fastsatt i del A i vedlegg V til dette direktiv.

Disse stoffblandingene skal klassifiseres i samsvar med resultatene av utførte forsøk og ut fra kriteriene i 
vedlegg V og i merkingsveiledningen.

Som unntak kan antennelighetsegenskapene til disse gassblandingene i tilfeller der gassformige stoffblandinger 
produseres på bestilling i små mengder, vurderes etter følgende beregningsmetode:

Uttrykket for gassblandingen

A1F1 + ... + AiFi + ... AnFn + B1I1 + ... BiIi + ... BpIp

der: Ai og Bi er molarbrøker,

Fi er brannfarlig gass,

Ii er nøytralgass,

n er antall brannfarlige gasser,

p er antall nøytralgasser,

kan omskrives til en form der alle Ii (nøytralgasser) uttrykkes ved en nitrogenekvivalent ved bruk hjelp en 
koeffisient Ki, og der tilsvarende innhold av den brannfarlige gassen A’i uttrykkes slik:

A’
i = Ai × (100 / (Ai + KiBi))
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Ved bruk av verdien for det høyeste innhold av brannfarlig gass som i en blanding med nitrogen gir en 
forbindelse som ikke er brannfarlig i luft (Tci), fås følgende uttrykk:

Σi A’i / Tci ≤ 1

Gassblandingen er brannfarlig dersom verdien av uttrykket ovenfor er høyere enn 1. Stoffblandingen 
klassifiseres som meget brannfarlig, og setning R12 tildeles.

Ekvivalenskoeffisienter (Ki)

Verdiene for ekvivalenskoeffisientene Ki mellom nøytralgassene og nitrogen og verdiene for det høyeste 
innhold av brannfarlig gass (Tci) finnes i tabell 1 og 2 i ISO-standard ISO 10156, utgave av 15.12.1990 (ny 
utgave 1996) om «Gasser og gassblandinger — bestemmelse av brannfare og oksidasjonskapasitet ved valg 
av sikkerhetsventiler til gassflasker».

Høyeste innhold av brannfarlig gass (Tci)

Verdien for det høyeste innhold av brannfarlig gass (Tci) finnes i tabell 2 i ISO-standard ISO 10156, 
utgave av 15.12.1990 (ny utgave 1996) om «Gasser og gassblandinger — bestemmelse av brannfare og 
oksidasjonskapasitet ved valg av sikkerhetsventiler til gassflasker».

Dersom en Tci-verdi for en brannfarlig gass ikke er oppført i den ovennevnte standard, brukes den tilsvarende 
lavere eksplosivitetsgrensen (LEL). Dersom det ikke finnes en LEL-verdi, fastsettes Tci-verdien til én 
volumprosent.

Merknader:

⎯ Uttrykket ovenfor kan brukes til å muliggjøre korrekt merking av gassformige stoffblandinger, men 
det bør ikke betraktes som en metode som kan erstatte forsøk som har til formål å bestemme tekniske 
sikkerhetsparametrer.

⎯ Dette uttrykket gir dessuten ingen informasjon om hvorvidt en blanding som inneholder oksiderende 
gasser, kan framstilles på en sikker måte. Ved vurdering av antennelighet tas det ikke hensyn til disse 
oksiderende gasser.

⎯ Uttrykket ovenfor gir pålitelige resultater bare dersom de brannfarlige gassene ikke påvirker hverandre 
med hensyn til antennelighet. Dette må det tas hensyn til, for eksempel ved halogenerte hydrokarboner.

9.1.1.2. Oksiderende egenskaper

Tatt i betraktning at vedlegg V til dette direktiv ikke inneholder en metode for å bestemme oksiderende 
egenskaper til gassformige stoffblandinger, må vurdering av disse egenskapene foretas etter beregningsmetoden 
nedenfor.

Prinsippet i metoden bygger på en sammenligning av gassenes oksiderende potensial i en blanding med 
oksygenets oksiderende potensial i luft. Konsentrasjonen av gasser i blandingen uttrykkes i volumprosent.

Gassblandingen betraktes som like oksiderende eller mer oksiderende enn luft dersom følgende vilkår er 
oppfylt:

Σi xi Ci ≥ 21

der xi er konsentrasjonen av gass i, i volumprosent,

 Ci er ekvivalenskoeffisienten for oksygen.

I dette tilfellet klassifiseres stoffblandingen som oksiderende og setning R8 tildeles.

Ekvivalenskoeffisienter mellom oksiderende gasser og oksygen



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/1588 23.11.2006

Koeffisientene som brukes ved beregningen for å bestemme den oksiderende evnen til visse gasser i en 
blanding med hensyn til oksygenets oksidasjonsevne i luft, oppført under nr. 5.2 i ISO-standard ISO 10156, 
utgave av 15.12.1990 (ny utgave 1996) om «Gasser og gassblandinger — bestemmelse av brannfare og 
oksidasjonskapasitet ved valg av sikkerhetsventiler til gassflasker», er:

 O2 1

 N2O 0,6

 Derom det ikke finnes en verdi for Ci-koeffisienten for en gass i nevnte standard, tillegges denne koeffisient 
en verdi på 40.

9.1.2. Merking

For flyttbare gassbeholdere anses kravene til merking å være oppfylt når de er i samsvar med artikkel 11 nr. 6 
bokstav b) i direktiv 1999/45/EF.

Som unntak fra artikkel 11 nr. 1 og 2 kan formatet og dimensjonene på etiketten for gassbeholdere med 
en kapasitet på inntil 150 liter vann oppfylle kravene i ISO-standard ISO/DP 7225 (1994-utgaven) om 
«Gassflasker — forsiktighetsmerking». I så fall kan etiketten inneholde stoffblandingens alminnelige 
betegnelse eller industri-/handelsbetegnelse, forutsatt at de farlige stoffene som inngår i stoffblandingen, er 
tydelig angitt på en måte som ikke kan slettes, på selve gassbeholderen.

Opplysningene i artikkel 10 kan gis på en informasjonsplate eller -etikett som er solid festet på 
gassbeholderen.

9.2. Gassbeholdere beregnet på stoffblandinger som inneholder odorisert propan, butan eller flytende 
petroleumsgass (LPG)

Propan, butan og flytende petroleumsgass er klassifisert i vedlegg I. Selv om stoffblandinger som inneholder 
disse stoffene, er klassifisert i samsvar med artikkel 5, 6 og 7 i direktiv 1999/45/EF, 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 (EN 417, utgave av september 1992, om «Engangsme
tallgassflasker for flytende petroleumsgass, med eller uten ventil, til bruk med bærbare apparater; utforming, 
kontroll, prøving og merking»).

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 yrkesbrukeren av vedkommende 
som er ansvarlig for markedsføringen av stoffet, i formatet fastsatt i artikkel 14 i direktiv 1999/45/EF. For 
forbrukere 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.

9.3. Legeringer og stoffblandinger som inneholder polymerer hhv. elastomerer

Disse stoffblandingene klassifiseres i samsvar med kravene i artikkel 5, 6 og 7 og merkes i samsvar med 
kravene i artikkel 10 i direktiv 1999/45/EF.

Selv om noen av disse stoffblandingene er klassifisert i samsvar med artikkel 6 og 7, utgjør de ingen fare 
for menneskers helse ved innånding, svelging eller hudkontakt eller fare for vannmiljøet i den form de 
markedsføres. Slike stoffblandinger behøver ikke å ha en etikett etter artikkel 10 eller vedlegg V del B.9. 
Alle opplysninger som skulle ha stått på etiketten, skal imidlertid formidles til yrkesbrukeren ved hjelp av et 
informasjonssystem i det format som er fastsatt i artikkel 14 i nevnte direktiv.



23.11.2006 Nr. 58/1589EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

9.4.  Stoffblandinger klassifisert med R65

Stoffblandinger som klassifiseres som helseskadelige på grunn av fare ved innånding, behøver ikke merkes 
som helseskadelige med R65 når de markedsføres i aerosolbeholdere eller beholdere utstyrt med en forseglet 
forstøvingsinnretning.

9.5. Organiske peroksider

Organiske peroksider kombinerer egenskapene til et oksidasjonsmiddel og et brennbart stoff i ett molekyl: 
Når et organisk peroksid brytes ned, reagerer den oksiderende delen av molekylet eksotermt med den 
brennbare (oksiderbare) delen. For de oksiderende egenskapene kan metodene gjengitt i vedlegg V ikke 
anvendes på organiske peroksider,

Beregningsmetoden nedenfor, som bygger på tilstedeværelse av aktivt oksygen, må brukes.

Det tilgjengelige oksygeninnholdet (%) i en organisk peroksidforbindelse er gitt ved formelen

16 × Σ (ni × ci/mi)

der

ni =  antall peroksidgrupper per molekyl organisk peroksid i,

ci =  konsentrasjon (masseprosent) av organisk peroksid i,

mi =  molekylmasse av organisk peroksid i.

9.6. Ytterligere merkingskrav for visse stoffblandinger

 For visse stoffblandinger er det fastsatt ytterligere merkingskrav i artikkel 10 nr. 1.2 i og i vedlegg V til 
direktiv 1999/45/EF, og i artikkel 20 i direktiv 98/8/EF.
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ERKLÆRING FRA KOMMISJONEN

Med hensyn til nr. 4.1.5, særlig siste ledd, erklærer Kommisjonen at dersom den har til hensikt å ta i bruk framgangsmåten 
angitt i artikkel 28, er den beredt til på forhånd å konsultere sakkyndige som er utpekt av medlemsstatene og som har 
særlige kunnskaper om kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske virkninger.

Konsultasjonen skal skje etter den vanlige framgangsmåten for konsultasjon med nasjonale sakkyndige og/eller i 
eksisterende komiteer. Det samme gjelder dersom stoffer som allerede er oppført i vedlegg I, må klassifiseres på nytt 
på grunn av sine kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske virkninger.
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VEDLEGG 7A

For mellomprodukter med begrenset eksponering gjelder bestemmelsene i nr. 7.
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VEDLEGG 7B

7. Redusert forsøksserie for mellomprodukter i mengder ≥ 1 tonn/år

1. Definisjoner

Uten at andre fellesskapsbestemmelser berøres, gjelder følgende definisjoner:

⎯ «mellomprodukt» er et kjemisk stoff som utelukkende produseres og forbrukes i eller brukes i en kjemisk 
prosess med sikte på omdanning til ett eller flere andre kjemiske stoffer,

⎯ «utslipp» er avgivelse av et stoff fra et system, for eksempel når det oppstår skade på systemet. For å sikre et 
høyest mulig beskyttelsesnivå for arbeidstakere og miljø må hovedmålet være å minimere utslippet gjennom 
streng inneslutning av prosessen,

⎯ «eksponering» gjelder det som skjer med et stoff etter at det er sluppet ut, enten dette skjer i det videre miljø 
eller om stoffet potensielt kan innåndes eller komme i kontakt med huden til en arbeidstaker. Dersom utslipp 
kan forutsies, skal det treffes strenge forholdsregler mot eksponering ved egnede metoder, tatt i betraktning 
behovet for å anvende føre-var-prinsippet, siden fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske 
egenskaper som ikke er prøvd ut, må antas å være farlige,

⎯ «integrert avtrekkssystem» er et avtrekkssystem av lukket type som brukes i kombinasjon med låser, 
kamre, kapsler, beholdere osv. for å avgrense kjemikalier til den indre delen av en lukket funksjonell enhet. 
Prosessrelaterte åpninger skal være så små som mulige. Avtrekkskraften og luftkanalene skal være slik 
utformet at det er tilstrekkelig undertrykk inne i avtrekksenheten til at alle gasser, all damp og/eller alt 
støv som forekommer, fanges helt opp og fraktes bort. Tilbakestrømning av de fjernede farlige stoffene til 
arbeidsområdet skal forhindres. Det betyr at farlige stoffer hindres i å slippe ut fra den lukkede funksjonelle 
enheten til arbeidsområdet,

⎯ «høyeffektivt avtrekkssystem» er et avtrekkssystem av åpen eller halvåpen type som er slik dimensjonert 
at kjemikaliene forblir inne i oppsamlingsområdet. Det betyr at forekomsten av kjemikalier i luften på 
arbeidsplassen praktisk talt kan utelukkes,

⎯ «effektivt avtrekkssystem» er et avtrekkssystem av åpen eller halvåpen type som er slik dimensjonert 
at kjemikaliene forblir inne i oppsamlingsområdet, det vil si at forekomsten av kjemikalier i luften på 
arbeidsplassen for det meste kan utelukkes, eller at det kan dokumenteres at en grenseverdi overholdes,

⎯ «annet avtrekkssystem» er et avtrekkssystem av åpen eller halvåpen type som er slik dimensjonert at 
forekomsten av kjemikalier på arbeidsplassen ikke kan utelukkes,

⎯ «bruksvilkår som gir lavutslipp» er for eksempel

⎯ engangsemballasje, dvs. at det farlige stoffet er lukket inne i en egnet emballasje, og at det uten at 
emballasjen åpnes, føres inn i et reaksjonssystem sammen med emballasjen,

⎯ endret konsistens, dvs. at stoffet for eksempel brukes i form av en pasta eller et granulat istedenfor i 
pulverform,

⎯ masterbatch, som betyr at det farlige stoffet omgis av en plastmatrise som hindrer direkte kontakt med det 
farlige stoffet. Plastmatrisen i seg selv er ikke et farlig stoff. Slitasje på plastmatrisen og derved frigjøring 
av det farlige stoffet er likevel mulig,

⎯ «bruksvilkår uten utslipp» er for eksempel masterbatcher uten mulighet for slitasje, dvs. at plastmatrisen er så 
slitasjebestandig at ikke noe farlig stoff kan lekke ut,
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⎯ «teknisk tett» er betegnelse på en delenhet dersom lekkasje ikke kan observeres under prøving, overvåking 
eller kontroll av tettheten, f.eks. ved hjelp av skumdannere eller utstyr til lekkasjesøking/-påvisning, utført 
for dette formål. Systemer, delsystemer og funksjonelle enheter er teknisk tette dersom lekkasjen er < 
0,00001 mbar*l*s-1.

2. Søknad om redusert forsøksserie

 For mellomprodukter kan melderen søke vedkommende myndighet om tillatelse til å benytte en redusert 
forsøksserie. Denne reduserte forsøksserien representerer et minste datasett beregnet på å gi en første foreløpige 
risikovurdering for ethvert kjemisk mellomprodukt som markedsføres. Det kan eventuelt kreves ytterligere 
forsøksresultater i samsvar med artikkel 16 nr. 1, avhengig av resultatene av risikovurderingen.

3. Vilkår for søknad om redusert forsøksserie

Melderen må dokumentere overfor vedkommende myndighet der stoffet meldes, at følgende vilkår er oppfylt:

a) Stoffet produseres utelukkende for og forbrukes eller inngår i en kjemisk bearbeidingsprosess. Monomerer er 
utelukket. Ved bearbeiding omdannes stoffet til andre kjemiske molekyler som ikke er polymerer.

b) Stoffet er begrenset til høyst to brukeres anleggsområder. For eksempel kan de produseres av ett selskap og 
deretter transporteres til ett eller to andre for bearbeiding. Merk at dersom forsyningen er beregnet på flere enn 
to brukeres anleggsområder, er vilkårene for redusert forsøksserie ikke lenger oppfylt, og opplysningsmaterialet 
må oppgraderes til riktig nivå.

c) Leveringen til foretaket som bruker mellomproduktene til videre bearbeiding, må foregå direkte fra melderen 
og ikke gjennom en mellomleverandør.

d) Stoffet må i hele sin livssyklus være fullstendig innesluttet ved tekniske midler. Dette omfatter produksjon, 
transport, rensing, rengjøring og vedlikehold, prøvetaking, analyse, lasting og lossing av utstyr/beholdere, 
rensing/disponering av avfall og lagring. I alminnelighet vil en egnet prosess omfatte alle funksjonelle 
elementer i anlegget, som påfyllingsåpninger, tømmeutstyr osv. enten i en lukket konstruksjonstype med sikret 
tetthet eller i en lukket konstruksjonstype med integrert avtrekkssystem.

e) Dersom det er fare for eksponering, skal det anvendes forebyggende framgangsmåter og teknikker for å 
minimere utslipp og derav følgende eksponering.

f) Ved rengjørings- og vedlikeholdsarbeid skal spesielle framgangsmåter som rensing og vasking utføres før 
systemet åpnes eller noen beveger seg inn i det.

g) Transportoperasjoner skal være samsvar med kravene i rådsdirektiv 94/55/EF, med endringer.

h) Ved ulykke eller dersom det oppstår avfall etter rensing, vasking og vedlikehold, kan det forekommer 
eksponering i miljøet. I alle fall skal det anvendes forebyggende framgangsmåter og teknikker for å minimere 
utslipp og derav følgende eksponering.

i) Det skal finnes et administrasjonssystem som presiserer rollene til enkeltpersoner i organisasjonen.

j) Stoffets emballasje skal merkes i samsvar med vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF og dessuten med følgende 
setning: «Forsiktig — stoffet er ennå ikke utprøvd».

k) Melderen skal anvende et system med produktadministrasjon og skal overvåke brukerne (høyst to) for å sikre 
at vilkårene ovenfor oppfylles.
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4. Tekniske data som skal framlegges for redusert forsøksserie

 En melder som søker om redusert forsøksserie, må framlegge følgende tekniske data for vedkommende myndighet 
for alle produksjons- og brukersteder:

a) En erklæring om at melderen og hver bruker godtar vilkårene i nr. 3.

b) En beskrivelse av de tekniske tiltakene som er truffet for å oppnå fullstendig inneslutning(1), herunder 
framgangsmåter for påfyll, prøvetaking, overføring og rengjøring. Det er ikke nødvendig å framlegge alle 
detaljer om integriteten til hver enkelt pakning eller effektiviteten til det integrerte avtrekkssystemet. Uansett 
hvilke midler som brukes for å oppnå fullstendig inneslutning, er det imidlertid viktig at informasjonen er 
tilgjengelig, ved behov, slik at det kan kontrolleres at de framsatte påstandene om kontrolltiltak er korrekte.

c) Dersom kriteriene for vurdering av lukkede systemer ved håndteringen av kjemikalier som er nærmere 
beskrevet i nr. 5, ikke er oppfylt, må melderen framlegge eksponeringsdata basert på representative 
overvåkingsdata og/eller pålitelige modellberegninger, slik at vedkommende myndighet kan treffe beslutning 
om godkjenning av søknad om redusert forsøksserie.

d) En detaljert beskrivelse av prosessene ved alle anlegg involvert i produksjon og bruk. Særlig må det angis om 
avfall fra produksjon og/eller bearbeiding slippes ut til spillvann, om flytende eller fast avfall forbrennes, og 
hvordan rengjøring og vedlikehold av alt utstyr foregår.

e) Et detaljert vurdering av mulige utslipp og mulig eksponering for mennesker og miljø under stoffets fulle 
livssyklus, herunder opplysninger om de forskjellige kjemiske reaksjoner som er involvert i prosessen, og på 
hvilke måter restprodukter behandles. Dersom utslipp kan føre til eksponering, må det beskrives tilstrekkelig 
detaljert hvilke midler som brukes for å overvåke utslipp, slik at vedkommende myndighet kan treffe 
beslutning om godkjenning av erklæringen eller beregne utslippet etter EUs tekniske veiledningsdokument.

f) Endringer som kan påvirke eksponeringen for mennesker og miljø, må varsles på forhånd, f.eks. enhver 
endring i anleggets funksjonelle elementer, ny bruker eller nytt anleggsområde.

g) Følgende opplysninger kreves for redusert forsøksserie:

Vedlegg VII.B pluss følgende forsøk fra dette vedlegg:

⎯ damptrykk (3.4),

⎯ eksplosive egenskaper (3.11),

⎯ selvantennelighetstemperatur (3.12),

⎯ oksideringsegenskaper (3.13),

⎯ partikkelstørrelse (3.15),

⎯ akutt toksisitet for dafnier (5.1.2).

 Melderen skal også ta med andre relevante opplysninger som gjør det mulig for vedkommende myndighet 
å treffe en kvalifisert beslutning og for brukeren å iverksette egnede kontrolltiltak ved bearbeidingsanlegget 
for mellomproduktet. Dersom det for eksempel foreligger supplerende opplysninger om fysisk-kjemiske 
og/eller toksikologiske opplysninger og/eller om stoffets atferd i miljøet, skal disse dataene også framlegges. 
Dessuten skal melderen gjennomgå tilgjengelige toksisitets- og økotoksisitetsdata om stoffer som er nært 
strukturelt beslektet med det meldte stoffet. Dersom det foreligger relevante data, særlig om kronisk toksisitet, 
reproduksjonstoksisitet og kreftframkallende egenskaper, skal det gis et sammendrag av disse dataene.

h) Melderens, produsentens og brukerens/brukernes identitet.

(1) Konstruksjonstypen og tekniske spesifikasjoner (f.eks. tetthet) for det lukkede funksjonelle elementet avgjør hvor effektiv 
inneslutningen er. For at vedkommende myndighet skal kunne treffe beslutning om hvorvidt fullstendig inneslutning er oppnådd eller 
ikke, er det avgjørende at melderen tar gir nærmere opplysninger om disse aspektene. De tekniske tiltakene skal normalt oppfylle 
vilkårene i «Kriterier for vurdering av lukkede systemer ved håndtering av kjemikalier», som er tatt med som veiledning i nr. 7.5 
og i tabell 1 i dette vedlegg. Melderen må oppgi dette, men det er ikke nødvendig å behandle hver type lukket funksjonelt element i 
beskrivelsen av de tekniske tiltakene. Eventuelle avvik fra vilkårene i kriteriene skal beskrives utførlig og begrunnes.
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5. Kriterier for vurdering av lukkede systemer ved håndtering av kjemikalier

5.1. Bruk

Det benyttes en vurderingsindeks ved vurdering av anlegget. Vurderingsindeksen klassifiserer håndteringen av 
stoffet og eksponeringspotensialet som er knyttet til den tilhørende prosessen. Melderen skal undersøke anlegget 
eller anleggsenheten for å bestemme vurderingsindeksen. Hvert enkelt funksjonelle element må vurderes.

Systemer anses som lukket dersom vurderingen av alle tilgjengelige funksjonelle elementer tilsvarer en 
vurderingsindeks på 0,5 og dersom det bare forekommer funksjonelle elementer av lukket type med sikret tetthet 
og/eller utstyrt med integrert avtrekkssystem. Dessuten må direkte hudkontakt utelukkes.

I eksempelsamlingen angis funksjonelle elementer med 0,5 ved hjelp av fet skrift.

Funksjonelle elementer av delvis åpen type med høyeffektivt avtrekkssystem (også angitt ved vurderingsindeksen 
0,5, men med normal skrift) anses ikke som lukket i henhold til disse kriteriene.

For funksjonelle elementer tildelt vurderingsindeks 1 er sikker overholdelse av grenseverdiene på permanent 
grunnlag ikke alltid garantert. Slike funksjonelle elementer er

1 — lukket type, tetthet ikke garantert,

1 — delvis åpen type med effektivt avtrekkssystem.

For funksjonelle elementer tildelt vurderingsindeks 2 og 4 er overholdelse av grenseverdiene ikke alltid garantert. 
Slike funksjonelle elementer er av

2 — delvis åpen type, konstruert for å virke med enkelt avtrekkssystem,

2 — åpen typemed enkelt avtrekkssystem,

4 — åpen type eller delvis åpen type,

4 — naturlig ventilasjon.

Eksempelsamlingen i tabell 1 letter klassifiseringen av funksjonelle elementer. Funksjonelle elementer som 
ikke er tatt med i eksempelsamlingen, kan klassifiseres ut fra konklusjoner trukket ved analogi. Anlegget eller 
anleggsenheten klassifiseres deretter ved hjelp av indeksverdien til det funksjonelle elementet som har fått høyest 
vurderingsindeks.

5.2. Kontroll

Anvendelse av dette kriteriet krever overholdelse av de fastsatte prosessparametrene og gjennomføring av 
kontrollene som er gjengitt i eksempelsamlingen (f.eks. inspeksjon og vedlikehold).

6. Anvendelse av redusert forsøksserie

 Dersom vedkommende myndighet godtar melderens søknad om redusert forsøksserie, kreves opplysninger fra 
forsøkene og/eller undersøkelsene fastsatt i nr. 7.4 blant de tekniske dataene nevnt i artikkel 7. Merk at for mengder 
under 1 tonn/år gjelder de vanlige forsøkskravene i vedlegg VII.B/VII.C.
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VEDLEGG 8A

Dersom vedkommende myndighet i henhold til bestemmelsene i vedlegg VII.A, i forbindelse med mellomprodukter, 
har gitt tillatelse til anvendelse av en redusert forsøksserie, begrenses kravene i dette avsnitt som følger:

⎯ dersom mengden av det markedsførte stoffet når opp i 10 tonn per år per produsent, eller dersom den samlede 
mengden av det markedsførte stoffet når opp i 50 tonn per produsent, skal vedkommende myndighet kreve alle 
forsøk og undersøkelser som er fastsatt i nr. 3-6 i vedlegg VII.A (unntatt dem som allerede er utført); i tillegg kan 
vedkommende myndighet kreve forsøkene og undersøkelsene på nivå 1 som gjelder vannorganismer,

⎯ dersom mengden av det markedsførte stoffet når opp i 100 tonn per år per produsent, eller dersom den samlede 
mengden av det markedsførte stoffet når opp i 500 tonn per produsent, skal vedkommende myndighet kreve alle 
forsøk og undersøkelser på nivå 1 som gjelder reproduksjonstoksisitet. Vedkommende myndighet kan beslutte at 
klassifiseringen av stoffet som mellomprodukt som kvalifiserer for redusert forsøksserie, utgjør en god grunn til at 
ett eller flere forsøk eller undersøkelser, bortsett fra dem som gjelder reproduksjonstoksisitet, ikke er aktuelle.

VEDLEGG 8B

Dersom mengden av det markedsførte stoffet når opp i 1 000 tonn per år per produsent, eller dersom den samlede 
mengden av det markedsførte stoffet når opp i 5 000 tonn per produsent, kreves vanligvis ikke ytterligere undersøkelser 
som nevnt for nivå 1 og 2. Vedkommende myndighet bør imidlertid vurdere ytterligere forsøk, og kan kreve at det 
utføres ytterligere forsøk, herunder forsøkene fastsatt for nivå 1 og 2 i dette vedlegg.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/60/EF

av 7. august 2001

om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF om tilnærming av 
medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/
EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover 
og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av 
farlige stoffblandinger(1), særlig artikkel 20, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsdirektiv 98/98/EF(2) om 25. tilpasning til 
den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF(3), 
sist endret ved direktiv 2000/33/EF(4), er det fastsatt 
nye kriterier og en ny R-setning (R67) for damp som 
kan forårsake døsighet og svimmelhet. Bestemmelsene i 
vedlegg V til direktiv 1999/45/EF bør derfor suppleres. 

2) I kommisjonsdirektiv 2001/59/EF(5) ble det innført 
ny ordlyd for R-setning R40 når den anvendes på 
kreftframkallende stoffer i kategori 3. Følgelig vil den 
gamle ordlyden til R-setning R40 heretter bli R68 og vil 
fortsatt bli anvendt på mutagene stoffer i kategori 3 og på 
visse stoffer med ikke-dødelige irreversible virkninger. 
Det er derfor nødvendig å endre henvisningene til R 40 i 
vedlegg II til direktiv 1999/45/EF. 

3) Ved direktiv 2001/59/EF innføres det i vedlegg VI til 
direktiv 67/548/EØF klarere anvisning for klassifisering 
av stoffer og stoffblandinger med hensyn til etsende 
virkning. Det er derfor nødvendig å supplere vedlegg II 
til direktiv 1999/45/EF tilsvarende. 

4) Det er kjent at sementblandinger som inneholder krom 
(VI), kan forårsake allergiske reaksjoner under visse 
omstendigheter. Det er derfor ønskelig å supplere 
vedlegg V til direktiv 1999/45/EF ved å kreve at etiketten 
til slike stoffblandinger inneholder en advarsel.

5) 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 stoffblandinger nedsatt ved 
artikkel 20 i direktiv 1999/45/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 1999/45/EF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg II del A:

 — i nr. 3.3 endres «R40» til «R68», 

 — i nr. 8.2 endres alle forekomster av «R40» til «R68».

2) I vedlegg II del B:

— i nr. 2.1 (herunder tabell II) endres alle forekomster av 
«R40» til «R68»,

— i nr. 2.2 (herunder tabell II A) endres alle forekomster 
av «R40» til «R68»,

— i nr. 6.1 endres annen forekomst av «R40» til 
«R68» (dvs. i sammenheng med mutagene stoffer i 
kategori 3), 

— i tabell VI endres «R40» til «R68» i fjerde linje 
kolonne 1 og 3 (dvs. i sammenheng med mutagene 
stoffer i kategori 3), 

— i nr. 6.2 endres annen forekomst av «R40» til 
«R68» (dvs. i sammenheng med mutagene stoffer i 
kategori 3), 

— i tabell VI A endres «R40» til «R68» i fjerde linje 
kolonne 1 og 3 (dvs. i sammenheng med mutagene 
stoffer i kategori 3).

3) I vedlegg II del B tabell IV og IV A tilføyes følgende 
merknad:

 «NB: Anvendelse uten videre av den konvensjonelle 
metoden på stoffblandinger som inneholder stoffer 
klassifisert som etsende eller irriterende, kan føre til 
en over- eller underklassifisering av faren dersom 
det ikke tas hensyn til andre relevante faktorer (f.eks. 
stoffblandingens pH). Ved klassifisering av etsende 
virkning bør det derfor tas hensyn til anvisningen 
som er gitt i nr. 3.2.5 i vedlegg VI til direktiv  
67/548/EØF, og i artikkel 6 nr. 3 annet og tredje 
strekpunkt i dette direktiv.»

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 226 av 22.8.2001, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
43 av 26.8.2004, s. 25.

(1) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
(2) EFT L 355 av 30.12.1998, s. 1.
(3) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. 
(4) EFT L 136 av 8.6.2000, s. 90.
(5) EFT L 225 av 21.8.2001, s. 1.

2006/EØS/58/38
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Artikkel 2

I vedlegg V del B til direktiv 1999/45/EF tilføyes nytt nr. 11 og 
12 i samsvar med vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 30. juli 2002 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 anvende de lover og forskrifter som 
er nevnt i nr. 1:

a) fra 30. juli 2002 på stoffblandinger som ikke kommer 
inn under virkeområdet til rådsdirektiv 91/414/EØF om 
markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), eller 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 
1998 om markedsføring av biocidprodukter(2),

b) fra 30. juli 2004 på stoffblandinger som kommer inn 
under virkeområdet til direktiv 91/414/EØF eller direktiv  
98/8/EF.

3. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 

medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, 

eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere 

regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er 

kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. august 2001.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.

______

VEDLEGG

Nr. 11 og 12 tilføyes i vedlegg V B til direktiv 1999/45/EF:

«11. Stoffblandinger som inneholder et stoff som er tildelt setning R67: Damp kan forårsake døsighet eller 
svimmelhet

 Dersom en stoffblanding inneholder ett eller flere stoffer som er tildelt setning R67, skal denne setningens 
ordlyd slik den er fastsatt i vedlegg III til direktiv 67/548/EØF, være oppført på stoffblandingens etikett når 
disse stoffenes samlede konsentrasjon i stoffblandingen er lik eller høyere enn 15 %, med mindre

— stoffblandingen allerede er klassifisert med setningene R20, R23, R26, R68/20, R39/23 eller R39/26,

— eller stoffblandingens emballasje inneholder mindre enn 125 ml.

12. Sement og sementblandinger

 Emballasjen til sement og sementblandinger som inneholder mer enn 0,0002 % løselig krom (VI) av sementens 
totale tørrvekt, skal inneholde følgende tekst:

”Inneholder krom (VI). Kan utløse allergisk reaksjon.”

med mindre stoffblandingen allerede er klassifisert som sensibiliserende med setning R43.»

___________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/83/EF

av 5. november 2002 

om livsforsikring(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 47 paragraf 2 og 
artikkel 55,

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)  Første rådsdirektiv 79/267/EØF av 5. mars 1979 om 
samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte 
og utøve virksomhet innen direkte livsforsikring(4), 
annet rådsdirektiv 90/619/EØF av 8. november 1990 
om samordning av lover og forskrifter om direkte 
livsforsikring, om fastsettelse av bestemmelser for å lette 
den faktiske utøvelse av adgang til å yte tjenester og om 
endring av direktiv 79/267/EØF(5) og rådsdirektiv 92/96/
EØF av 10. november 1992 om samordning av lover og 
forskrifter om direkte livsforsikring og om endring av 
direktiv 79/267/EØF og 90/619/EØF (tredje livsforsikrin
gsdirektiv)(6) er blitt betydelig endret flere ganger. Da det 
skal gjøres flere endringer, bør direktivene omformuleres 
av klarhetshensyn.

2)  For å lette adgangen til å starte og utøve virksomhet innen 
livsforsikring er det viktig å fjerne visse ulikheter som 

  finnes mellom de nasjonale tilsynslovgivningene. For 
å nå dette målet og samtidig sikre tilstrekkelig vern for 
forsikringstakere og begunstigede i alle medlemsstater, er 
det nødvendig å samordne bestemmelsene om finansielle 
garantier som kreves av livsforsikringsforetak.

3)  Det er nødvendig å gjennomføre det indre marked for direkte 
livsforsikring både når det gjelder etableringsadgangen 
og adgangen til å yte tjenester i medlemsstatene, for å 
gjøre det lettere for forsikringsforetak med hovedkontor 
innen Fellesskapet å påta seg forpliktelser innenfor 
Fellesskapet og gjøre det mulig for forsikringstakere 
å benytte forsikringsgivere ikke bare i sin egen stat, 
men også forsikringsgivere som har hovedkontor innen 
Fellesskapet og er etablert i andre medlemsstater.

4)  I henhold til traktaten skal all forskjellsbehandling med 
hensyn til adgang til å yte tjenester med den begrunnelse 
at et foretak ikke er etablert i den medlemsstat der 
tjenesten ytes, være forbudt. Dette forbudet gjelder 
tjenester som ytes av ethvert etablert forretningssted 
i Fellesskapet, enten det dreier seg om et foretaks 
hovedkontor eller et agentur eller en filial.

5)  Dette direktiv er derfor et viktig skritt mot en tilnærming 
av de nasjonale markeder i et integrert marked, et skritt 
som bør suppleres ved andre fellesskapsdokumenter 
for å gi alle forsikringstakere mulighet til å benytte 
enhver forsikringsgiver som har hovedkontor i 
Fellesskapet og utøver sin virksomhet der etter reglene 
for etableringsadgang eller adgang til å yte tjenester, 
samtidig som de sikres tilstrekkelig vern.

6)  Dette direktiv er en del av Fellesskapets regelverk for 
livsforsikring, som også omfatter rådsdirektiv 91/674/
EØF av 19. desember 1991 om forsikringsforetaks 
årsregnskaper og konsoliderte regnskaper(7).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2004 av 26. april 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 156.

(1 ) EFT C 365 E av 19.12.2000, s. 1.
(2 ) EFT C 123 av 25.4.2001, s. 24.
(3 ) Europaparlamentsuttalelse av 15. mars 2001 (EFT C 343 av 5.12.2001, 

s. 202), Rådets felles holdning av 27. mai 2002 (EFT C 170 E av 16.7.2002, 
s. 45) og europaparlamentsbeslutning av 25. september 2002 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT).

(4 ) EFT L 63 av 13.3.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/12/EF (EFT L 77 av 20.3.2002, s. 11).

(5 ) EFT L 330 av 29.11.1990, s. 50. Direktivet sist endret ved direktiv 92/96/
EØF (EFT L 360 av 9.12.1992, s. 1).

(6 ) EFT L 360 av 9.12.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2000/64/EF (EFT L 290 av 17.11.2000, s. 27). (7 ) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7.

2006/EØS/58/39



23.11.2006 Nr. 58/1613EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7)  Den framgangsmåte som er valgt, består i å gjennomføre 
den grunnleggende harmonisering som er nødvendig 
og tilstrekkelig for å oppnå gjensidig godkjenning av 
tillatelser og ordninger for forsiktighetstilsyn, som gjør 
det mulig å gi én enkelt tillatelse som er gyldig i hele 
Fellesskapet og å anvende prinsippet om at hjemstaten 
skal føre tilsynet.

8)  Adgangen til å starte og utøve forsikringsvirksomhet 
er derfor betinget av en enkelt offentlig tillatelse 
som utstedes av myndighetene i den medlemsstat 
der forsikringsforetaket har sitt hovedkontor. Denne 
tillatelsen gir foretaket mulighet til å drive virksomhet 
overalt i Fellesskapet, enten etter reglene for 
etableringsadgang eller reglene for adgang til å yte 
tjenester. Filialmedlemsstaten eller den medlemsstat der 
tjenesten ytes, vil ikke kunne kreve at forsikringsforetak 
som ønsker å utøve forsikringsvirksomhet der, og som 
allerede er godkjent i hjemstaten, skal gis ny tillatelse.

9)  Vedkommende myndigheter bør ikke gi et 
forsikringsforetak tillatelse eller opprettholde 
tillatelsen dersom det finnes nære forbindelser mellom 
forsikringsforetaket og andre fysiske eller juridiske 
personer som kan hindre myndighetene i å føre forsvarlig 
tilsyn. Forsikringsforetak som allerede er godkjent, må 
også oppfylle vedkommende myndigheters krav i denne 
forbindelse.

10)  Definisjonen av «nære forbindelser» i dette direktiv 
fastlegger minstekrav og er ikke til hinder for at 
medlemsstatene også anvender den på andre situasjoner 
enn dem definisjonen omhandler.

11)  Erverv av en betydelig andel av et selskaps kapital er 
i seg selv ikke en kapitalinteresse i betydningen «nære 
forbindelser» dersom eierandelen er ervervet utelukkende 
som en midlertidig investering og ikke gir rett til å øve 
innflytelse på foretakets struktur og finansielle strategi.

12)  Prinsippene om gjensidig anerkjennelse og tilsyn 
ved hjemstatens tilsynsmyndigheter forutsetter at 
vedkommende myndigheter i hver medlemsstat unnlater å 
gi tillatelse eller tilbakekaller den når det klart framgår av 
faktorer som virksomhetsplan, geografisk plassering eller 
den virksomhet som faktisk utøves, at et forsikringsforetak 
har valgt rettssystemet i en medlemsstat for å unndra 
seg strengere standarder i en annen medlemsstat der 
forsikringsforetaket har til hensikt å utøve eller utøver 
størstedelen av sin virksomhet. Et forsikringsforetak 
skal være godkjent i den medlemsstaten der det har sitt 
forretningskontor. Medlemsstatene må for øvrig kreve 
at et forsikringsforetak alltid har sitt hovedkontor i sin 
hjemstat, og at det faktisk utøver sin virksomhet der.

13)  Av praktiske grunner bør tjenesteytelse defineres under 
hensyntagen til både forsikringsgiverens etablerte 
forretningssted og stedet der forpliktelsen består. Derfor 
bør forpliktelse også defineres. Det bør videre skjelnes 
mellom virksomhet som utøves gjennom et etablert 
forretningssted, og virksomhet som utøves etter reglene 
for adgang til å yte tjenester.

14)  Det er nødvendig med en inndeling etter forsikringsklasse 
særlig for å fastsette hvilke virksomheter som er underlagt 
lovpliktig tillatelse.

15)  Det er ønskelig å utelate fra dette direktivs virkeområde 
visse gjensidige forsikringsselskaper som på grunn av sin 
rettslige status oppfyller bestemte vilkår for sikkerhet og 
finansiell garanti. Det er videre ønskelig å utelate visse 
institusjoner med en virksomhet som bare omfatter en 
svært begrenset sektor og er begrenset av vedtektene.

16)  Livsforsikringsvirksomhet er betinget av en offisiell 
tillatelse og tilsyn i hver enkelt medlemsstat. Vilkårene 
for å gi eller trekke tilbake en slik tillatelse bør defineres. 
Det er nødvendig å fastsette rett til domstolsprøving ved 
avslag eller tilbakekallelse av tillatelse.

17)  Det er ønskelig å klarlegge vedkommende myndigheters 
fullmakter og virkemidler for å føre tilsyn. Det bør også 
fastsettes særskilte bestemmelser om adgang til å starte 
og utøve og til å føre tilsyn med virksomhet som utøves 
etter reglene for adgang til å yte tjenester.

18)  Det påligger heretter vedkommende myndigheter 
i hjemstaten å sikre tilsyn med forsikringsforetakets 
økonomiske soliditet, særlig foretakets solvens og 
opprettelsen av tilstrekkelige forsikringstekniske 
avsetninger, samt med at disse er dekket av kongruente 
aktiva.

19)  Det bør fastsettes adgang til utveksling av opplysninger 
mellom vedkommende myndigheter og myndigheter 
eller organer som i kraft av sin funksjon bidrar til å styrke 
finanssystemets stabilitet. For å bevare opplysningenes 
fortrolige karakter må antallet mottakere være strengt 
begrenset.

20)  Visse former for atferd, f.eks. bedrageri og innsidehandel, 
kan påvirke finanssystemets stabilitet og integritet, også 
når de gjelder andre foretak enn forsikringsforetak.

21)  Det er nødvendig å definere vilkårene for godkjenning av 
ovennevnte utveksling av opplysninger.
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22)  Når det er fastsatt at opplysninger kan gis videre bare 
med vedkommende myndigheters uttrykkelige samtykke, 
kan myndighetene eventuelt gjøre samtykket betinget av 
at strenge krav blir overholdt.

23)  Medlemsstatene kan inngå avtaler om utveksling av 
opplysninger med tredjestater forutsatt at opplysningene 
som gis videre omfattes av en garanti for taushetsplikt.

24)  For å styrke tilsynet med forsikringsforetak og vernet av 
forsikringsforetaks kunder bør det fastsettes at en revisor 
skal underrette vedkommende myndigheter umiddelbart 
dersom vedkommende i forbindelse med utførelsen av 
sin oppgave, i tilfeller som omhandlet i dette direktiv, 
får kjennskap til visse forhold som i alvorlig grad kan 
påvirke et forsikringsforetaks finansielle situasjon eller 
dets administrative eller regnskapsmessige organisering.

25)  Av hensyn til det mål som skal nås, er det ønskelig at 
medlemsstatene fastsetter at denne plikten gjelder under 
alle omstendigheter når en revisor fastslår slike forhold 
i forbindelse med utførelsen av sin oppgave i et foretak 
som har nære forbindelser med et forsikringsforetak.

26)  Revisorenes plikt til eventuelt å melde til vedkommende 
myndigheter visse forhold og vedtak som gjelder et 
forsikringsforetak, og som revisorene har fastslått i 
forbindelse med utførelsen av sin oppgave i et foretak 
som ikke er et forsikringsforetak, endrer verken arten av 
deres oppgave i dette foretaket eller den måten de skal 
utføre sin oppgave på i foretaket.

27)  Gjennomføringen av forvaltningen av kollektive 
pensjonsmidler kan ikke under noen omstendighet berøre 
de fullmakter som er gitt de respektive myndigheter 
overfor de enheter som er eiere av aktiva som denne 
forvaltningen omfatter.

28)  Visse bestemmelser i dette direktiv definerer 
minimumsstandarder. Hjemstaten kan fastsette strengere 
regler for forsikringsforetak som er godkjent av deres 
vedkommende myndigheter.

29)  Vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
skal ha nødvendige tilsynsmuligheter for å sikre at 
forsikringsforetakene utøver sin virksomhet på en 
betryggende måte i hele Fellesskapet, enten den utøves 
etter reglene for etableringsadgang eller adgang til å 
yte tjenester. Særlig skal myndighetene kunne vedta 

egnede vernetiltak eller pålegge sanksjoner for å hindre 
uregelmessigheter og eventuelle overtredelser av 
bestemmelsene om forsikringstilsyn.

30)  Bestemmelsene om overdragelse av forsikringsporteføljen 
bør omfatte bestemmelser som særlig gjelder overdragelse 
til et annet foretak av porteføljen av avtaler inngått etter 
reglene for adgang til å yte tjenester.

31)  Bestemmelsene om overdragelse av forsikringsporteføljen 
må være i tråd med systemet med én enkelt tillatelse som 
er fastsatt i dette direktiv.

32)  Foretak som etableres etter datoene nevnt i artikkel 
18 nr. 3 bør ikke ha lov til å utøve livsforsikrings- og 
skadeforsikringsvirksomhet samtidig. Medlemsstatene 
skal kunne tillate at eksisterende foretak som, på de 
relevante datoene nevnt i artikkel 18 nr. 3, utøver disse 
former for virksomhet samtidig, fortsatt kan gjøre det, 
forutsatt at hver form for virksomhet har egen ledelse, 
slik at både livsforsikredes og skadeforsikredes interesser 
blir ivaretatt, og slik at den ene formen for virksomhet 
ikke bærer den annens finansielle minsteforpliktelser. 
Medlemsstatene bør ha mulighet til å kreve at eksisterende 
foretak som er etablert på deres territorium, og som 
utøver livsforsikrings- og skadeforsikringsvirksomhet 
samtidig, skal innstille denne virksomhet. Spesialiserte 
foretak bør dessuten underlegges særlig tilsyn når et 
skadeforsikringsforetak tilhører den samme økonomiske 
gruppe som et livsforsikringsforetak.

33)  Dette direktiv inneholder ikke bestemmelser som hindrer 
et sammensatt foretak i å dele seg i to foretak, ett 
foretak med livsforsikringsvirksomhet og ett med skade
forsikringsvirksomhet. For at forholdene skal ligge best 
mulig til rette for en slik deling, er det ønskelig å tillate 
medlemsstatene å innføre egnede skattebestemmelser, 
særlig med hensyn til den kapitalgevinst en slik deling 
vil kunne innebære, i samsvar med fellesskapsrettens 
konkurransebestemmelser.

34)  De medlemsstatene som ønsker det, bør kunne gi samme 
foretak tillatelser for klassene nevnt i vedlegg I og 
forsikringsvirksomhet som hører inn under klasse 1 og 2 
i vedlegget til rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 
om samordning av lover og forskrifter om adgang til å 
starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring med 
unntak av livsforsikring(1). Adgangen kan imidlertid 
gjøres betinget av at regnskaps- og avviklingsregler 
overholdes.

(1) EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/13/EF (EFT L 77 av 20.3.2002, s. 17).
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35)  For å verne forsikringstakerne bør ethvert forsikrings-
foretak opprette tilstrekkelige forsikringstekniske 
avsetninger. Beregningen av avsetningene skal i det 
vesentlige baseres på aktuarielle prinsipper. Prinsippene 
bør samordnes for å lette den gjensidige godkjenning 
av forsiktighetsbestemmelser som får anvendelse i de 
forskjellige medlemsstater.

36)  Av forsiktighetshensyn er det ønskelig å foreta en minste 
samordning av reglene for begrensning av den rentesats 
som anvendes ved beregning av forsikringstekniske 
avsetninger. Siden eksisterende framgangsmåter 
er like korrekte, forsiktige og likeverdige, synes det 
hensiktsmessig å overlate til medlemsstatene fritt å velge 
framgangsmåte med hensyn til en slik begrensning.

37)  Reglene for beregning av forsikringstekniske avsetninger 
og reglene for spredning, lokalisering og kongruens 
av aktiva som dekker forsikringstekniske avsetninger, 
bør samordnes for å lette den gjensidige godkjenning 
av medlemsstatenes bestemmelser. En slik samordning 
må ta hensyn til liberaliseringen av kapitalbevegelser 
som fastsatt i traktatens artikkel 56 samt utviklingen i 
Fellesskapet mot Den økonomiske og pengepolitiske 
union.

38)  Hjemstaten kan ikke kreve at forsikringsforetakene 
skal investere aktiva som dekker de forsikringstekniske 
avsetninger i bestemte kategorier aktiva, fordi slike krav 
ville være uforenlige med tiltakene for liberalisering av 
kapitalbevegelser fastsatt i traktatens artikkel 56.

39)  I tillegg til forsikringstekniske avsetninger, herunder 
premieavsetninger, som er tilstrekkelige til å oppfylle 
inngåtte forpliktelser, må forsikringsforetakene ha en 
tilleggsavsetning, en såkalt solvensmargin i form av frie 
aktiva og, med samtykke fra tilsynsmyndighetene, av 
andre implisitte aktiva, for å kunne imøtegå svingninger 
i virksomheten. Dette kravet er en viktig del av tilsynet 
for å verne sikrede personer og forsikringstakere. For 
å sikre at kravene som pålegges for slike formål, blir 
fastsatt på grunnlag av objektive kriterier som sidestiller 
foretak av samme størrelse med hensyn til konkurranse, 
er det nødvendig å bestemme at denne marginen skal 
stå i forhold til foretakets samlede forpliktelser og til 
risikoens art og størrelse innen de forskjellige former 
for virksomhet som faller inn under dette direktivs 
virkeområde. Denne marginen skal derfor være forskjellig, 
avhengig av om risikoene bare er investeringsrisikoer, 
bare dødsrisikoer eller bare forvaltningsrisikoer. Av 

denne grunn skal solvensmarginen fastsettes på grunnlag 
av premieavsetninger og risikosum tegnet av foretaket, 
på grunnlag av innbetalte premier eller bidrag, bare på 
grunnlag av avsetninger eller på grunnlag av tontinenes 
formue.

40)  I direktiv 92/96/EØF er det fastsatt en midlertidig 
definisjon av et «regulert marked», i påvente av 
vedtakelse av et direktiv om investeringstjenester i 
forbindelse med verdipapirer, som skulle harmonisere 
begrepet på fellesskapsplan. Rådsdirektiv 93/22/EØF av 
10. mai 1993 om investeringstjenester i forbindelse med 
verdipapirer(1) er det fastsatt en definisjon av «regulert 
marked», men livsforsikringsvirksomhet er utelukket fra 
direktivets virkeområde. Det er hensiktsmessig å anvende 
begrepet «regulert marked» også på livsforsikringsvirk-
somheter.

41)  Listen over de deler som vil kunne inngå i den 
solvensmargin som kreves i dette direktiv, tar hensyn 
til nye finansielle instrumenter og fasiliteter som andre 
finansinstitusjoner kan medregne i egenkapitalen. På 
bakgrunn av markedsutviklingen for gjenforsikring 
som kjøpes av direkte forsikringsgivere, er det et 
behov for at vedkommende myndigheter under visse 
omstendigheter får mulighet til å senke reduksjonen 
av solvensmarginkravet. For å bedre kvaliteten på 
solvensmarginen, bør muligheten for å ta med framtidig 
overskudd i den tilgjengelige solvensmarginen begrenses 
og underlegges vilkår og uansett opphøre etter 2009.

42)  Det er nødvendig å kreve et garantifond av en slik 
størrelse og med en slik sammensetning at det sikrer 
at foretakene har tilstrekkelige midler helt fra de blir 
etablert, og at solvensmarginen ikke i noe tilfelle faller 
under et sikkerhetsminimum så lenge virksomheten 
utøves. Hele garantifondet eller en spesifisert del av det 
skal bestå av eksplisitte aktiva.

43)  For å unngå store og drastiske økninger av minstebeløpet 
i garantifondet i framtiden, bør det innføres en mekanisme 
som fører til at økningene blir i tråd med den europeiske 
konsumprisindeksen. I dette direktiv bør det fastsettes 
minstestandarder for solvensmarginkrav, og hjemstaten 
bør kunne fastsette strengere regler for forsikringsforetak 
som er godkjent av dens egne vedkommende 
myndigheter.

(1) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2000/64/EF.
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44)  Medlemsstatenes gjeldende bestemmelser innen avtalerett 
er forskjellige når det gjelder virksomheten nevnt i 
dette direktiv. Harmonisering av forsikringsavtaleretten 
er ingen forutsetning for å gjennomføre det indre 
forsikringsmarked. Medlemsstatenes mulighet for å 
pålegge at deres lovgivning anvendes på forsikringsavtaler 
som omfatter forpliktelser på deres territorium, gir derfor 
tilstrekkelig garanti for forsikringstakerne. I henhold til 
regler som tar hensyn til spesielle omstendigheter, kan 
det gis adgang til å anvende en annen lovgivning på 
avtalen enn den som gjelder i staten der forpliktelsen 
består.

45)  Når det gjelder livsforsikringsavtaler bør forsikrings-
takeren ha mulighet til å si opp avtalen innenfor et 
tidsrom på mellom 14 og 30 dager.

46)  Innenfor rammen av et indre marked er det i 
forsikringstakerens interesse å ha adgang til et størst 
mulig utvalg av de forsikringsprodukter som tilbys i 
Fellesskapet for å kunne velge det produkt som passer 
hans/hennes behov best. Det påligger den medlemsstat 
der forpliktelsen består, å sikre at det på dens territorium 
ikke finnes hindringer for markedsføringen av de 
forsikringsprodukter som tilbys i Fellesskapet, forutsatt 
at de ikke er i strid med gjeldende lovbestemmelser 
begrunnet i allmenne hensyn i den medlemsstaten der 
forpliktelsen består, og i den utstrekning hjemstatens regler 
ikke ivaretar allmenne hensyn, idet disse bestemmelsene 
bør få anvendelse uten forskjellsbehandling på alle 
foretak som utøver virksomhet i denne medlemsstaten og 
objektivt sett være nødvendige og stå i forhold til det mål 
som skal nås.

47)  Medlemsstatene skal kunne sikre at forsikringsproduktene 
og avtaledokumentene som anvendes i forbindelse med 
forpliktelser inngått på deres territorium etter reglene 
for etableringsadgang eller reglene for adgang til 
å yte tjenester, er i samsvar med gjeldende særlige 
lovbestemmelser begrunnet i allmenne hensyn. 
Tilsynsordningene som benyttes, bør tilpasses kravene 
i det indre marked uten å være en forutsetning for 
å utøve forsikringsvirksomhet. Fra denne synsvinkel 
synes ikke ordningene med forutgående godkjenning 
av forsikringsvilkår å være berettiget. Det bør derfor 
fastsettes andre ordninger som er bedre tilpasset kravene 
i det indre marked og som gir alle medlemsstatene 
mulighet til å sikre forsikringstakerne tilstrekkelig vern.

48)  Det er nødvendig å fastsette bestemmelser for samarbeid 
mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene og 
mellom disse myndighetene og Kommisjonen.

49)  Det bør innføres en ordning med sanksjoner som 
skal komme til anvendelse når et forsikringsforetak i 
den medlemsstat der forpliktelsene består, unnlater å 
overholde bestemmelser begrunnet i allmenne hensyn 
som får anvendelse på foretaket.

50)  Det er nødvendig å fastsette tiltak for tilfeller der 
foretakets økonomiske stilling blir slik at det får 
vanskeligheter med å oppfylle sine inngåtte forpliktelser. 
I visse situasjoner der forsikringstakeres rettigheter er 
i fare, må vedkommende myndigheter ha fullmakt til å 
gripe inn på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt, men når de 
utøver sin myndighet skal vedkommende myndigheter 
underrette forsikringsforetakene om årsakene som ligger 
til grunn for slike tilsynstiltak, i samsvar med prinsippene 
for god forvaltning og rimelig behandling. Så lenge en slik 
situasjon foreligger, bør vedkommende myndigheter ikke 
kunne attestere at forsikringsforetaket har en tilstrekkelig 
solvensmargin.

51)  Ved anvendelsen av aktuarielle prinsipper i samsvar med 
dette direktiv kan imidlertid hjemstaten kreve løpende 
underretning om det tekniske grunnlag beregningen 
av avtalens premietariffer og de forsikringstekniske 
avsetninger baserer seg på, men denne underretningen 
om det tekniske grunnlag omfatter ikke underretning om 
de alminnelige og særlige avtalevilkår og heller ikke om 
foretakets forretningsmessige satser.

52)  I et indre marked for forsikring vil forbrukeren ha et 
større og mer variert utvalg av avtaler. For å utnytte 
dette utvalget og den økende konkurransen fullt ut, 
skal forbrukeren ha tilgang til de opplysninger som 
er nødvendige for å velge den avtalen som passer 
hans eller hennes behov best. Behovet for opplysninger 
er særlig stort fordi forpliktelsene kan strekke seg 
over et svært langt tidsrom. Det bør derfor foretas en 
samordning av minimumsbestemmelsene for å sikre at 
forbrukeren mottar klare og entydige opplysninger om 
de vesentlige egenskaper ved produktene som tilbys og 
om de organer som har fullmakt til å behandle klager fra 
forsikringstakerne, de sikrede eller de som er begunstiget 
etter avtalen.

53)  Reklame for forsikringsproduktene er vesentlig for å lette 
utøvelsen av forsikringsvirksomhet i Fellesskapet. Det 
er derfor viktig å gi forsikringsforetakene mulighet til å 
benytte alle vanlige reklamemidler i den filialmedlemsstat 
eller i den medlemsstat der tjenestene ytes. Medlemsstatene 
kan imidlertid kreve at nasjonale regler for form og 
innhold i slik reklame overholdes, uansett om de følger 
av fellesskapsrettsakter på reklameområdet eller av 
bestemmelser vedtatt av medlemsstatene av allmenne 
hensyn.
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54)  Innenfor rammen av det indre marked kan ingen 
medlemsstat lenger forby at forsikringsvirksomhet 
samtidig utøves på dens territorium etter reglene for 
etableringsadgang og reglene for adgang til å yte 
tjenester.

55)  I visse medlemsstater er forsikringstransaksjoner ikke 
underlagt noen form for indirekte beskatning, mens 
flertallet av medlemsstatene anvender særskilte skatter 
og andre former for avgifter. Strukturen og nivået 
på slike skatter og avgifter varierer sterkt mellom de 
medlemsstater som pålegger dem. Det bør unngås at 
eksisterende forskjeller fører til konkurransevridning 
mellom forsikringstjenestene i de forskjellige 
medlemsstatene. Med forbehold for en framtidig 
harmonisering vil anvendelsen av skattebestemmelsene 
samt av andre former for avgifter i medlemsstaten der 
forpliktelsen består, kunne bøte på slike ulemper, og det 
er opp til medlemsstatene å fastsette nærmere regler for å 
sikre at slike skatter og avgifter innkreves.

56)  Det er viktig å finne fram til en samordning på 
fellesskapsplan for avvikling av forsikringsforetak. Det 
er vesentlig allerede nå, i tilfelle et forsikringsforetak av- 
vikles, å fastsette at garantiordningen i hver enkelt  
medlemsstat sikrer likebehandling av alle forsikrings-
kreditorer, uten hensyn til kreditors nasjonalitet eller 
framgangsmåten når forpliktelsen tegnes.

57)  De samordnede reglene for utøvelse av virksomhet 
innen direkte forsikring i Fellesskapet skal i prinsippet 
få anvendelse på alle foretak som opptrer på markedet, 
og følgelig også på agenturer og filialer når foretakets 
hovedkontor ligger utenfor Fellesskapet. I dette 
direktiv fastsettes særlige bestemmelser med hensyn til 
tilsynsmetodene for slike agenturer eller filialer, ettersom 
aktivaene til de foretak de tilhører, befinner seg utenfor 
Fellesskapet.

58)  Det er ønskelig å inngå gjensidige avtaler med en eller 
flere tredjestater for å gjøre det mulig å lempe på slike 
særlige vilkår, samtidig som det prinsipp overholdes 
at slike agenturer og filialer ikke skal gis gunstigere 
behandling enn foretak innen Fellesskapet.

59)  Det bør fastsettes en fleksibel framgangsmåte for å gjøre 
det mulig å vurdere gjensidighet overfor tredjestater 
på fellesskapsbasis. Ettersom Fellesskapet ønsker å 
holde sine finansmarkeder åpne for resten av verden, 
er formålet med denne framgangsmåten ikke å lukke 
Fellesskapets finansmarkeder, men heller å liberalisere 
de globale finansmarkedene i andre tredjestater. For 
dette formål fastsetter dette direktiv framgangsmåter for 
forhandlinger med tredjestater. Som en siste utvei bør det 
være mulighet for å treffe tiltak som innebærer å utsette 

nye søknader om tillatelse eller begrense antallet nye 
tillatelser ved anvendelse av framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 5 i rådsdirektiv 1999/468/EF(1).

60)  I dette direktiv bør det fastsettes bestemmelser om bevis 
for god vandel og for at boet ikke tidligere er tatt under 
konkursbehandling.

61)  For å tydeliggjøre den rettslige rammen som gjelder for  
livsforsikringsvirksomheter som omfattes av dette direk-
tiv, bør noen av bestemmelsene i direktiv 79/267/EØF, 
90/619/EØF og 92/96/EØF tilpasses. For dette formål bør 
visse bestemmelser om fastsettelse av solvensmarginen 
og rettighetene til filialer av forsikringsforetak etablert 
før 1. juli 1994 endres. Innholdet i driftsplanen til filialer 
av tredjestatsforetak som skal etableres i Fellesskapet bør 
også defineres.

62)  Det kan være nødvendig med jevne mellomrom å 
foreta tekniske endringer i de detaljerte regler i dette 
direktiv for å ta hensyn til den framtidige utvikling i 
forsikringssektoren. Kommisjonen vil etter samråd med 
Forsikringskomiteen nedsatt ved direktiv 91/675/EØF(2) 
innenfor rammen av den gjennomføringsmyndighet den 
er tillagt i traktaten og i den utstrekning det er nødvendig, 
foreta slike endringer. Disse tiltakene er tiltak med 
generelt virkeområde i henhold til artikkel 2 i beslutning 
1999/468/EF, og de bør vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i beslutningens artikkel 5.

63)  I henhold til traktatens artikkel 15 bør det tas hensyn 
til omfanget av den innsats som må gjøres av visse 
økonomier på ulike utviklingstrinn. Visse medlemsstater 
bør derfor innrømmes overgangsordninger som gjør det 
mulig å gradvis iverksette de særskilte bestemmelsene i 
dette direktiv.

64)  Direktiv 79/267/EØF og 90/619/EØF tillot særlige 
unntak for visse foretak som fantes på det tidspunkt disse 
direktivene ble vedtatt. Disse foretakene har siden endret 
struktur. De har derfor ikke lenger behov for slike særlige 
unntak.

65)  Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for gjennomføring og 
anvendelse av direktivene oppført i vedlegg V del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 32.
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AVDELING I

DEFINISJONER OG VIRKEOMRÅDE

Artikkel 1

Definisjoner

1.  I dette direktiv menes med:

a)  «forsikringsforetak», et foretak som har fått offentlig 
tillatelse i samsvar med artikkel 4, 

b)  «filial», et forsikringsforetaks agentur eller filial. 

 Et foretaks permanente nærvær på en medlemsstats 
territorium skal likestilles med et agentur eller en filial, 
selv om nærværet ikke har form av en filial eller et agentur, 
men bare består i et kontor som ledes av foretakets eget 
personale eller av en person som er uavhengig, men har 
permanent fullmakt til å opptre på vegne av foretaket på 
samme måte som et agentur. 

c)  «etablert forretningssted», et foretaks hovedkontor, agentur 
eller filial, 

d)  «forpliktelse», en forpliktelse i form av en av de typer 
forsikring eller virksomhet som er nevnt i artikkel 2, 

e)  «hjemstat», den medlemsstat der hovedkontoret til det 
forsikringsforetak ligger som påtar seg forpliktelsen, 

f)  «filialmedlemsstat», den medlemsstat der den filial ligger 
som påtar seg forpliktelsen, 

g)  «medlemsstat der forpliktelsen består», den medlemsstat 
der forsikringstakeren har sitt vanlige bosted eller, dersom 
forsikringstakeren er en juridisk person, den medlemsstat 
der sistnevntes etablerte forretningssted ligger som avtalen 
er inngått med, 

h)  «medlemsstat der tjenesteytelsen finner sted», den 
medlemsstat der forpliktelsen består når forpliktelsen er 
dekket av et forsikringsforetak eller en filial som ligger i 
en annen medlemsstat, 

i)  «kontroll», forbindelsen mellom et hovedforetak og et 
datterforetak som fastsatt i artikkel 1 i rådsdirektiv 83/349/
EØF(1), eller et tilsvarende forhold mellom enhver fysisk 
eller juridisk person og et foretak, 

j)  «kvalifisert eierandel», en direkte eller indirekte faktisk 
eierandel i et foretak, som utgjør minst 10 % av kapitalen 
eller stemmerettene, eller enhver annen mulighet for å 

utøve betydelig innflytelse på ledelsen av det foretak der 
en eierandel besittes. 

 Ved anvendelsen av denne definisjon i forbindelse med 
artikkel 8 og 15 og de andre andelsprosenter nevnt i 
artikkel 15, skal det tas hensyn til stemmerettene nevnt i 
artikkel 92 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/
EF av 28. mai 2001 om vilkår for opptak av verdipapirer 
til offisiell notering på en fondsbørs og opplysninger som 
skal offentliggjøres om disse verdipapirene(2). 

k)  «hovedforetak», et hovedforetak i henhold til artikkel 1 og 
2 i direktiv 83/349/EØF, 

l)  «datterforetak», et datterforetak i henhold til artikkel 1 
og 2 i direktiv 83/349/EØF; ethvert datterforetak av et 
datterforetak skal også anses som et datterforetak av det 
hovedforetaket som disse foretakene hører under, 

m)  «regulert marked»,

– dersom markedet ligger i en medlemsstat, et regulert 
marked som definert i artikkel 1 nr. 13 i direktiv 93/22/
EØF, og

– dersom markedet ligger i en tredjestat, et finansmarked 
som er godkjent av forsikringsforetakets hjemstat 
og som oppfyller tilsvarende krav. De finansielle 
instrumenter som omsettes der, skal være av en 
kvalitet som svarer til kvaliteten på de instrumenter 
som omsettes i det eller de regulerte markeder i 
vedkommende medlemsstat, 

n)  «vedkommende myndigheter», de nasjonale myndigheter 
som i henhold til lov eller forskrifter har fullmakt til å føre 
tilsyn med forsikringsforetakene, 

o)  «kongruente aktiva», dekning av inngåtte forpliktelser som 
kan kreves oppfylt i en bestemt valuta ved aktiva som lyder 
på eller kan realiseres i den samme valutaen, 

p)  «lokalisering av aktiva», tilstedeværelse av aktiva i fast 
eiendom eller i annet enn fast eiendom i en medlemsstat, 
uten at dette skal oppfattes som krav om at løsøre skal 
deponeres eller at fast eiendom skal underlegges restriktive 
tiltak, som f.eks. tinglysing av panterettigheter; aktiva i 
form av fordringer overfor debitorer skal anses å være 
plassert i den medlemsstat der de kan realiseres, 

q)  «risikosum», beløpet som utbetales ved dødsfall fratrukket 
premieavsetningen for hovedrisikoen, 

r)  «nære forbindelser», en situasjon der to eller flere fysiske 
eller juridiske personer er knyttet til hverandre ved:

i)  kapitalinteresse, dvs. ved å ha eller kontrollere minst 
20 % av et foretaks stemmeretter eller kapital, eller

(1) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/65/EF (EFT L 283 av 27.10.2001, s. 28). (2) EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1.
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ii)  «kontroll», forbindelsen mellom et hovedforetak og 
et datterforetak som fastsatt i artikkel 1 nr. 1 og 2 
i direktiv 83/349/EØF, eller et tilsvarende forhold 
mellom enhver fysisk eller juridisk person og et 
foretak, ethvert datterforetak av et datterforetak skal 
også anses som et datterforetak av det hovedforetaket 
som disse foretakene hører under.

En situasjon der to eller flere fysiske eller juridiske 
personer er varig knyttet til en person ved kontroll, anses 
også som en nær forbindelse mellom slike personer.

2.  Hver gang det i dette direktiv henvises til euro, skal 
omregningsverdien i nasjonal valuta som skal brukes fra 
31. desember hvert år, være verdien slik den var den siste 
dagen i foregående oktober måned da motverdier for euro var 
tilgjengelige i alle Fellesskapets valutaer.

Artikkel 2

Virkeområde

Dette direktiv gjelder adgang til å starte og utøve selvstendig 
næringsvirksomhet innen direkte forsikring, utført av foretak 
som er etablert i en medlemsstat eller som ønsker å etablere 
seg der, i form av virksomhet definert nedenfor:

1.  Disse forsikringstypene når de er basert på kontrakt:

a)  livsforsikring, dvs. den forsikringsklasse som spesielt 
omfatter forsikring med utbetaling bare ved en oppnådd 
fastsatt alder, forsikring med utbetaling bare ved 
dødsfall, forsikring med utbetaling ved en oppnådd 
fastsatt alder eller tidligere dødsfall, livsforsikring med 
tilbakebetaling av premier, forsikring som forfaller til 
utbetaling ved inngåelse av ekteskap og forsikring som 
forfaller til utbetaling ved fødsel, 

b)  livrente, 

c)  tilleggsforsikring som ytes av livsforsikringsforetak, 
dvs. spesielt forsikring mot personskade, herunder 
arbeidsuførhet, forsikring mot dødsfall som følge av 
ulykke og forsikring mot uførhet som følge av ulykke 
eller sykdom, når disse forskjellige forsikringstypene 
tegnes i tillegg til livsforsikring, 

d)  den forsikringstype som finnes i Irland og Det forente 
kongerike og kalles permanent health insurance. 

2.  De former for virksomhet som er nevnt nedenfor når 
de er basert på kontrakt, og er underlagt tilsyn av de 
forvaltningsmyndigheter som har ansvar for tilsynet med 
privatforsikring:

a)  tontiner, når det etableres medlemssammenslutninger 
for at disse i fellesskap skal kapitalisere sine bidrag 
og deretter fordele den formue som de dermed samler 
opp, blant de gjenlevende eller blant den avdødes 
begunstigede, 

b)  kapitaliseringsvirksomhet med utgangspunkt i 
aktuarielle beregninger, som består av forpliktelser 
av fastsatt varighet og størrelse, mot innbetaling av 
engangsbeløp eller terminpremier, 

c)  forvaltning av kollektive pensjonsmidler, dvs. 
virksomheter som for det aktuelle foretaket består i 
å forvalte investeringene og spesielt de aktiva som 
representerer avsetningene til institusjoner som foretar 
utbetalinger ved dødsfall, ved en oppnådd fastsatt alder 
eller ved bortfall eller nedsettelse av arbeidsførhet, 

d)  former for virksomhet nevnt i bokstav c) når de er 
knyttet til en forsikring som enten omfatter bevaring 
av kapitalen eller utbetaling av en minsterente, 

e)  former for virksomhet utført av den type 
forsikringsforetak som er nevnt i bok IV avd. 4 kap. 1 
i den franske «Code des assurances».

3.  Former for virksomhet der menneskets levetid er avgjøren-
de, nærmere bestemt eller fastsatt i trygdelovgivningen, 
når virksomheten blir utøvd eller ledet for egen risiko 
av forsikringsforetak i samsvar med lovgivningen i en 
medlemsstat.

Artikkel 3

Virksomheter og organer som er unntatt

Dette direktiv skal ikke gjelde:

1.  med forbehold for anvendelse av artikkel 2 nr. 1 bokstav 
c), de klasser som er angitt i vedlegget til direktiv  
73/239/EØF, 

2.  virksomhet som utøves av hjelpe- og understøttelses-
foreninger der ytelsene varierer etter disponible midler, og 
medlemmenes bidrag fastsettes etter pauschalsats, 

3.  virksomhet som utøves av andre institusjoner enn foretakene 
nevnt i artikkel 2 og som har til formål å gi ytelser til 
lønnsmottakere eller selvstendig næringsdrivende som 
er sammensluttet innen et foretak, en gruppe av foretak 
eller en faglig eller tverrfaglig sektor, ved dødsfall, ved 
oppnådd fastsatt alder eller ved bortfall eller nedsettelse av 
arbeidsførhet, uavhengig av om forpliktelsene som følger 
av slik virksomhet til enhver tid er helt og fullt dekket av 
premieavsetningene, 

4.  med forbehold for anvendelse av artikkel 2 nr. 3, 
forsikringsvirksomhet som er en del av en lovbestemt 
ordning for sosial trygghet, 

5.  institusjoner som forplikter seg til utelukkende å gi 
ytelser ved dødsfall, når størrelsen på disse ytelsene ikke 
overskrider de gjennomsnittlige begravelseskostnader for 
ett enkelt dødsfall eller når ytelsene er naturalytelser, 

6.  gjensidige forsikringsselskaper der:

– selskapsvedtektene inneholder bestemmelser om 
adgang til å innkreve tilleggsbidrag eller redusere 
ytelsene eller be om bistand fra andre personer som har 
forpliktet seg til å yte bistand, og
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– årlig premieinntekt for den virksomheten som omfattes 
av dette direktiv, ikke overskrider 5 millioner euro i tre 
år på rad. Dersom dette beløøpet overskrides i tre år på 
rad, får dette direktiv anvendelse fra det fjerde året.

Bestemmelsene i dette nummer skal ikke være til hinder 
for at et gjensidig forsikringsselskap søker om å få, eller 
fortsetter å ha, lisens i henhold til dette direktiv. 

7.  «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisation
en» i Tyskland, med mindre vedtektene blir endret med 
hensyn til deres kompetanse, 

8.  pensjonsvirksomhet i pensjonsforsikringsforetak som 
omhandlet i den finske loven om arbeidstakeres pensjon 
(TEL) og annen finsk lovgivning på området, forutsatt at:

a)  pensjonsforsikringssselskaper som allerede i henhold til 
finsk lovgivning er pålagt å ha separate regnskaps- og 
forvaltningssystemer for deres pensjonsvirksomheter, 
fra tiltredelsesdatoen oppretter særlige rettssubjekter 
for å utøve disse virksomhetene, 

b)  de finske myndighetene uten forskjellsbehandling 
tillater alle statsborgere og selskaper fra medlemsstatene 
i henhold til finsk lovgivning å utøve de virksomheter 
som er angitt i artikkel 2 og som omfattes av dette 
unntak, enten ved å:

– eie eller delta i et eksisterende forsikringsselskap 
eller en forsikringsgruppe,

– etablere eller delta i nye forsikringsselskaper eller 
-grupper, herunder pensjonsforsikringsselskaper, 

c)  de finske myndighetene oversender Kommisjonen 
til godkjenning en rapport innen tre måneder fra 
tiltredelsesdatoen, der det framgår hvilke tiltak de 
har truffet for å skille TEL-virksomheter fra vanlige 
forsikringsvirksomheter som utøves av finske 
forsikringsselskaper for å etterkomme alle kravene i 
dette direktiv.

AVDELING II

Adgang til LIVSforsikringsvirksomhet

Artikkel 4

Prinsipp for tillatelse

Adgang til virksomhet nevnt i dette direktiv skal være betinget 
av forutgående offentlig tillatelse.

Slik tillatelse skal innhentes fra myndighetene i hjemstaten 
av:

a)  foretak som etablerer sitt hovedkontor på statens 
territorium, 

b)  foretak som etter å ha fått tillatelsen nevnt i første ledd, 
utvider sin virksomhet til en hel forsikringsklasse eller til 
andre forsikringsklasser.

Artikkel 5

Tillatelsens virkeområde

1.  En tillatelse skal gjelde i hele Fellesskapet. Den skal 
tillate et forsikringsforetak å utøve virksomhet der etter 
reglene for etableringsadgang eller reglene for adgang til å yte 
tjenester.

2.  Tillatelse skal gis for en bestemt forsikringsklasse som 
oppført i vedlegg I. Den skal omfatte hele klassen, med 
mindre søkeren ønsker å dekke bare noen av risikoene i 
forsikringsklassen.

Vedkommende myndigheter kan ved søknad om tillatelse 
for en av klassene begrense tillatelsen til virksomhet som er 
oppgitt i driftsplanen nevnt i artikkel 7.

Hver medlemsstat kan gi tillatelse for to eller flere klasser når 
statens lovgivning tillater at virksomhet utøves innen disse 
forsikringsklasser samtidig.

Artikkel 6

Vilkår for å få tillatelse

1.  Hjemstaten skal kreve at forsikringsforetakene som søker 
om tillatelse, skal:

a)  anta en av følgende former:

– når det gjelder Kongeriket Belgia: «société anonyme/
naamloze vennootschap», «société en commandite par 
actions/commanditaire vennootschap op aandelen», 
«association d’assurance mutuelle/onderlinge 
verzekeringsvereniging», «société coopérative/
coöperatieve vennootschap»,

– når det gjelder Kongeriket Danmark: «aktieselskaper», 
«gensidige selskaber», «pensionskasser omfattet 
af lov om forsikringsvirksomhet (tværgående 
pensionskasser)»,

– når det gjelder Forbundsrepublikken Tyskland: 
«Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit», «öffentlich-rechtliches Wettbewerb
sversicherungsunternehmen»,

– når det gjelder Republikken Frankrike: «société 
anonyme», «société d’assurance mutuelle», «institution 
de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale», 
«institution de prévoyance régie par le code rural ainsi 
que mutuelles régies par le code de la mutualité»,

– når det gjelder Irland: «incorporated companies limited 
by shares or by guarantee or unlimited», «societies 
registered under the Industrial and Provident Societies 
Act», «societies registered under the Friendly Societies 
Acts»,

– når det gjelder Republikken Italia: «società per azioni», 
«società cooperativa», «mutua di assicurazione»,

– når det gjelder Storhertugdømmet Luxembourg: 
«société anonyme», «société en commandite par 
actions», «association d’assurances mutuelles», 
«société coopérative»,
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– når det gjelder Kongeriket Nederland: «naamloze 
vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»,

– når det gjelder Det forente kongerike: «incorporated 
companies limited by shares or by guarantee or 
unlimited», «societies registered under the Industrial 
and Provident Societies Act», «societies registered 
under the Friendly Societies Act», «the association of 
underwriters known as Lloyd’s»,

– når det gjelder Republikken Hellas: «ανώνυµη 
εταιρία»,

– når det gjelder Kongeriket Spania: «sociedad anónima», 
«sociedad mutua», «sociedad cooperativa»,

– når det gjelder Republikken Portugal: «sociedade 
anónima», «mútua de seguros»,

– når det gjelder Republikken Østerrike: 
«Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit», «öffentlich-rechtliches Wettbewerb
sversicherungsunternehmen»,

–  når det gjelder Republikken Finland: «keskinäinen 
vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag», «vakuu- 
tusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag», «vakuutus-
yhdistys/försäkringsförening»,

–  når det gjelder Kongeriket Sverige: 
«försäkringsaktiebolag», «ömsesidiga försäkrings-
bolag», «understödsföreningar».

Et forsikringsforetak kan også ha form som et europeisk 
selskap, når en slik selskapsform opprettes.

Dessuten kan medlemsstatene eventuelt etablere foretak 
i en offentligrettslig form, forutsatt at disse institusjoner 
har til formål å utøve forsikringsvirksomhet på samme 
vilkår som private foretak, 

b)  begrense sin forretningsvirksomhet til virksomhetene 
fastsatt i dette direktiv og virksomhet som følger direkte 
av dette, og utelukke all annen næringsvirksomhet, 

c)  framlegge en driftsplan i samsvar med artikkel 7,

d)  ha til rådighet minstegarantifondet i henhold til artikkel 29 
nr. 2, 

e)  ledes av personer som oppfyller kravene til hederlighet, 
kvalifikasjoner og yrkeserfaring.

2.  Dersom det finnes nære forbindelser mellom 
forsikringsforetaket og andre fysiske eller juridiske personer, 
skal vedkommende myndigheter gi tillatelse bare dersom disse 
forbindelsene ikke hindrer myndighetenes forsvarlige tilsyn.

Vedkommende myndigheter skal også avslå å gi tillatelse 
dersom de hindres i å føre forsvarlig tilsyn fordi en eller 
flere fysiske eller juridiske personer som foretaket har nære 
forbindelser med, er underlagt en tredjestats lover og forskrifter, 
eller fordi anvendelsen av disse lover og forskrifter fører til 
vanskeligheter.

Vedkommende myndigheter skal kreve at forsikringsforetak gir 
dem de opplysninger som er nødvendige for at myndighetene 
kan forsikre seg om at vilkårene i dette nr. er oppfylt til enhver 
tid.

3.  Medlemsstatene skal kreve at forsikringsforetak har 
hovedkontor og forretningskontor i samme medlemsstat.

4.  Et forsikringsforetak som søker om tillatelse til å utvide 
sin virksomhet til andre klasser eller om å utvide en tillatelse 
som bare dekker en del av de risikoer som omfattes av en 
klasse, skal pålegges å framlegge en driftsplan i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 7.

Foretaket skal videre pålegges å framlegge bevis for at det har 
til rådighet en minste solvensmargin i henhold til artikkel 28 
og er i besittelse av et garantifond som nevnt i artikkel 29 nr. 
1 og 2.

5.  Medlemsstater skal ikke fastsette bestemmelser om at 
det kreves forutgående tillatelse eller løpende underretning 
om generelle og spesielle forsikringsvilkår, premietariffer, 
det tekniske grunnlag som anvendes ved beregning av 
premietariffer og forsikringstekniske avsetninger, blanketter 
og andre trykte dokumenter som forsikringsforetaket har til 
hensikt å anvende overfor forsikringstakerne.

Uten hensyn til første ledd kan hjemstaten utelukkende med 
det formål å føre tilsyn med at nasjonale bestemmelser om 
aktuarielle prinsipper overholdes, kreve løpende underretning 
om det tekniske grunnlag som anvendes ved beregning av 
premietariffer og forsikringstekniske avsetninger uten at dette 
kan gjøres til en forutsetning for at forsikringsforetaket kan 
utøve sin virksomhet.

Dette direktiv er ikke til hinder for at medlemsstatene 
opprettholder eller innfører lover eller forskrifter som fastsetter 
godkjenning av vedtekter og framleggelse av ethvert dokument 
som er nødvendig for vanlig utøvelse av tilsyn.

Senest 1. juli 1999 skal Kommisjonen oversende Rådet en 
rapport om gjennomføringen av dette nummer.

6.  Bestemmelsene nevnt i nr. 1 til 5 skal ikke innebære 
at søknader om tillatelse skal behandles ut fra hensynet til 
markedets økonomiske behov.

Artikkel 7

Driftsplan

Driftsplanen nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) og nr. 4 skal 
inneholde følgende opplysninger eller bevis:

a)  hvilke typer forpliktelse forsikringsforetaket vil påta seg, 

b)  hovedprinsippene for gjenforsikring, 

c)  postene som utgjør minstegarantifondet, 

d)  anslag over kostnader til oppbygging av administrasjon og 
organisering av funksjonsnettet; de økonomiske midlene 
som er planlagt til dekning av dette, 
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og i tillegg, for de tre første regnskapsårene:

e)  en plan som gir detaljerte anslag over inntekter og kostnader 
for direkte virksomhet, mottatt og avgitt forsikring, 

f)  sannsynlige likviditetsforhold, 

g)  anslag over de økonomiske midler som skal dekke 
forpliktelser og solvensmargin.

Artikkel 8

Aksjeeiere og deltakere med kvalifiserte eierandeler

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal ikke gi et foretak 
tillatelse som gir adgang til forsikringsvirksomhet før de er 
underrettet om navnene på aksjeeiere og deltakere som direkte 
eller indirekte har en kvalifisert eierandel, og som kan være 
fysiske eller juridiske personer, og om størrelsen på denne 
eierandel.

De samme myndigheter skal nekte å gi tillatelse dersom de av 
hensyn til behovet for å sikre en sunn og forsiktig ledelse av 
forsikringsforetaket ikke er overbevist om aksjeeiernes eller 
deltakernes egnethet.

Artikkel 9

Avslag på søknad om tillatelse

Ethvert vedtak om å avslå tillatelse skal være klart begrunnet, 
og skal meddeles det berørte foretaket.

Hver medlemsstat skal fastsette adgang til domstolsprøving av 
vedtak om avslag.

Slik adgang skal også fastsettes med hensyn til tilfeller der 
vedkommende myndigheter ikke har behandlet en søknad om 
tillatelse innen utløpet av en periode på seks måneder fra det 
tidspunkt søknaden ble mottatt.

AVDELING III

VILKÅR FOR UTØVELSE AV 
FORSIKRINGSVIRKSOMHET

KAPITTEL 1

PRINSIPPER OG METODER FOR FINANSIELT

TILSYN

Artikkel 10

Vedkommende myndigheter og tilsynets gjenstand

1.  Det hører under hjemstatens kompetanse å føre det 
finansielle tilsyn med forsikringsforetak, herunder med 
den virksomhet foretaket utøver gjennom filialer og som 

ledd i tjenesteytelse. Dersom vedkommende myndigheter 
i medlemsstaten der forpliktelsen består, har grunn til å 
anta at virksomheten til et forsikringsforetak vil kunne 
skade foretakets økonomiske soliditet, skal de underrette 
vedkommende myndigheter i nevnte foretaks hjemstat. 
Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal kontrollere at 
foretaket overholder forsiktighetsprinsippene fastlagt i dette 
direktiv.

2.  Det finansielle tilsyn skal særlig omfatte kontroll av 
forsikringsforetakets samlede virksomhet, dets solvens samt 
opprettelse av forsikringstekniske avsetninger, herunder 
premieavsetninger, og aktiva til dekning av disse i samsvar 
med regler eller fast praksis i hjemstaten, i henhold til 
bestemmelser vedtatt på fellesskapsplan.

3.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal kreve 
at ethvert forsikringsforetak har en god administrativ og 
regnskapsmessig praksis og tilfredsstillende rutiner for intern 
kontroll.

Artikkel 11

Tilsyn med filialer etablert i en annen medlemsstat

Når et forsikringsforetak godkjent i en annen medlemsstat 
utøver virksomhet gjennom en filial, skal filialmedlemsstaten 
fastsette at vedkommende myndigheter i hjemstaten etter 
på forhånd å ha underrettet vedkommende myndigheter i 
filialmedlemsstaten, selv eller gjennom formidlere som er 
gitt fullmakt til dette, på stedet kontrollerer de opplysninger 
som er nødvendige for å sikre det finansielle tilsyn med 
foretaket. Myndighetene i filialmedlemsstaten kan delta i 
denne kontrollen.

Artikkel 12

Forbud mot obligatorisk avgivning av del av tegnet 
forsikring

Medlemsstatene kan ikke pålegge forsikringsforetak å overdra 
en del av sin tegning av formene for virksomhet nevnt i 
artikkel 2 til en eller flere organisasjoner fastsatt i nasjonale 
bestemmelser.

Artikkel 13

Opplysninger om regnskap, tilsyn og statistikk: 
tilsynsmyndigheter

1.  Hver medlemsstat skal pålegge alle forsikringsforetak  
med hovedkontor på statens territorium å framlegge en års-
melding om foretakets samlede virksomhet, dets økonomiske 
situasjon og dets solvens.
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2.  Medlemsstatene skal kreve at forsikringsforetak med 
hovedkontor på statenes territorium jevnlig sender inn de 
dokumenter som er nødvendige for å føre tilsyn, samt statistiske 
opplysninger. Vedkommende myndigheter skal sende hverandre 
de dokumenter og opplysninger som er nødvendige for å føre 
tilsyn.

3.  Hver medlemsstat skal treffe alle nødvendige tiltak for 
å sikre at vedkommende myndigheter har de nødvendige 
fullmakter og virkemidler til å føre tilsyn med virksomheten 
til forsikringsforetak med hovedkontor på statens territorium, 
herunder virksomhet som utøves utenfor territoriet, i samsvar 
med rådsdirektivene som gjelder for denne virksomheten, og 
med henblikk på å gjennomføre dem.

Disse fullmaktene og virkemidlene skal særlig gi vedkommende 
myndighet mulighet til:

a)  å foreta detaljerte undersøkelser av forsikringsforetakets 
situasjon og samlede virksomhet, ved bl.a.:

– å samle inn opplysninger eller kreve at det framlegges 
dokumenter om forsikringsvirksomheten,

– å foreta granskinger i forsikringsforetakets lokaler, 

b)  å treffe tilstrekkelige og nødvendige tiltak overfor 
forsikringsforetaket, dets anvarlige ledelse eller personer 
som kontrollerer foretaket, for å sikre at foretakets 
virksomhet alltid er i samsvar med de lover og forskrifter 
som foretaket skal overholde i hver medlemsstat, særlig 
med driftsplanen i den grad den er obligatorisk, og for å 
hindre eller fjerne uregelmessigheter som vil kunne skade 
de sikredes interesser, 

c)  å sikre at disse tiltakene blir gjennomført, om nødvendig 
ved tvangstiltak, og eventuelt ved domstolene.

Medlemsstatene kan også bestemme at vedkommende 
myndigheter skal kunne innhente alle opplysninger om avtaler 
som formidlere er i besittelse av.

Artikkel 14

Overdragelse av forsikringsportefølje

1.  På vilkår fastsatt i nasjonal lovgivning skal hver medlems-
stat gi forsikringsforetak med hovedkontor på dens territori- 
um, tillatelse til å overdra hele eller deler av forsikringsporte-
føljen, enten den er tegnet etter reglene for etableringsadgang 
eller etter reglene for adgang til å yte tjenester, til et mottakende 
foretak etablert i Fellesskapet, dersom vedkommende 
myndighet i hjemstaten til det mottakende foretak bekrefter 
at dette foretak har den nødvendige solvensmargin, når det tas 
hensyn til overdragelsen.

2.  Når en filial har planer om å overdra hele eller deler 
av sin forsikringsportefølje, skal filialmedlemsstaten 
rådspørres uansett om porteføljen er tegnet etter reglene 
for etableringsadgang eller etter reglene for adgang til å yte 
tjenester.

3.  I tilfellene nevnt i nr. 1 og 2 skal myndighetene i hjemstaten 
til det avgivende foretak gi tillatelse til overdragelsen etter å 
ha innhentet samtykke fra vedkommende myndigheter i den 
medlemsstat der forpliktelsen består.

4.  Vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som 
rådspørres, skal avgi uttalelse eller gi samtykke overfor 
vedkommende myndigheter i hjemstaten til det avgivende 
forsikringsforetak i løpet av tre måneder etter at søknaden er 
mottatt. Dersom de rådspurte myndigheter ikke har svart ved 
utløpet av fristen, anses dette som en positiv uttalelse eller et 
stilltiende samtykke.

5.  Overdragelse som tillates i samsvar med denne artikkel, 
skal offentliggjøres i den medlemsstat der forpliktelsen består, 
etter nærmere regler i nasjonal lovgivning. Overdragelsen 
kan gjøres gjeldende overfor forsikringstakerne, de sikrede 
og enhver annen person som har rettigheter og plikter etter de 
overdratte avtalene.

Denne bestemmelsen skal ikke berøre medlemsstatenes rett til 
å gi forsikringstakerne mulighet til å si opp avtalen innen en 
gitt frist etter overdragelsen.

Artikkel 15

Kvalifiserte eierandeler

1.  Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk eller 
juridisk person som har til hensikt, direkte eller indirekte, 
å erverve en kvalifisert eierandel i et forsikringsforetak, 
på forhånd skal underrette vedkommende myndigheter i 
hjemstaten og opplyse om eierandelens størrelse. Enhver 
fysisk eller juridisk person skal på samme måte underrette 
vedkommende myndigheter dersom den har til hensikt å øke 
sin kvalifiserte eierandel slik at dens andel av stemmerettene 
eller kapitalen vil nå eller overskride 20 %, 33 % eller 50 % 
eller slik at forsikringsforetaket vil bli dens datterforetak.

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal ha en frist på 
maksimalt tre måneder, regnet fra dagen for underretningen 
fastsatt i første ledd, til å komme med innvendinger mot det 
planlagte erverv dersom de ikke er overbevist om at personene 
nevnt i første ledd er egnet til å sikre en sunn og fornuftig 
ledelse av forsikringsforetaket. Dersom myndighetene ikke 
kommer med innvendinger mot det planlagte erverv, kan de 
fastsette en frist for gjennomføringen av det.

2.  Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk eller 
juridisk person som har til hensikt, direkte eller indirekte, 
å avhende en kvalifisert eierandel i et forsikringsforetak, 
på forhånd skal underrette vedkommende myndigheter i 
hjemstaten og opplyse om den aktuelle eierandelens størrelse. 
Enhver fysisk eller juridisk person skal også underrette 
vedkommende myndigheter dersom den har til hensikt å 
redusere sin kvalifiserte eierandel på en slik måte at dens andel 
av stemmerettene eller kapitalen vil bli mindre enn 20 %, 33 % 
eller 50 % eller slik at forsikringsforetaket vil opphøre å være 
dens datterforetak.
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3.  Så snart de får kjennskap til det, skal forsikringsforetakene 
underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten om ethvert 
erverv eller enhver avhendelse av eierandeler i deres kapital 
som fører til at andelen overskrider eller faller under en av 
tersklene nevnt i nr. 1 og 2.

De skal også minst en gang i året underrette vedkommende 
myndigheter om navnene på aksjeeiere og deltakere som har 
kvalifiserte eierandeler og om eierandelenes størrelse, slik 
de blant annet framgår av registrerte opplysninger på den 
årlige generalforsamling for aksjeeiere og deltakere, eller av 
opplysninger som er mottatt i henhold til bestemmelsene som 
gjelder for børsnoterte selskaper.

4.  Medlemsstatene skal fastsette at dersom den innflytelse 
som utøves av personer nevnt i nr. 1, vil kunne være til skade 
for en sunn og fornuftig ledelse av forsikringsforetaket, skal 
vedkommende myndigheter i hjemstaten treffe egnede tiltak 
for å bringe denne situasjonen til opphør. Slike tiltak kan 
blant annet omfatte påbud, sanksjoner overfor ledelsen eller 
suspensjon av stemmeretter som er knyttet til vedkommende 
aksjeeieres eller deltakeres aksjer eller andeler.

Lignende tiltak skal anvendes overfor fysiske eller juridiske 
personer som ikke overholder plikten til forutgående 
underretning fastsatt i nr. 1. Når en eierandel blir ervervet til 
tross for innvendinger fra vedkommende myndigheter, skal 
medlemsstatene, uavhengig av andre sanksjoner, sørge for 
enten at tilsvarende stemmeretter blir suspendert, eller at de 
avgitte stemmer erklæres ugyldige eller kan annulleres.

Artikkel 16

Taushetsplikt

1.  Medlemsstatene skal fastsette at alle personer som 
er eller har vært ansatt hos vedkommende myndigheter, 
samt revisorer eller sakkyndige som opptrer på vegne av 
vedkommende myndigheter, skal være underlagt taushetsplikt. 
Taushetsplikten innebærer at med forbehold for saker som 
omfattes av strafferetten, kan ingen fortrolige opplysninger 
som de får i embets medfør, gis videre til andre personer eller 
myndigheter, unntatt i en summarisk eller sammenfattet form 
slik at enkeltforetak ikke kan identifiseres.

Når et forsikringsforetak er erklært konkurs eller er under 
avvikling som følge av en domstolsavgjørelse, kan likevel 
fortrolige opplysninger som ikke berører tredjemann som er 
involvert i forsøk på å redde foretaket, gis videre under en 
sivil sak.

2.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for at vedkommende 
myndigheter i de forskjellige medlemsstater utveksler 
opplysninger i samsvar med de direktiver som gjelder for 
forsikringsforetak. Disse opplysningene skal være underlagt 
taushetsplikten nevnt i nr.1.

3.  Medlemsstatene kan inngå samarbeidsavtaler om 
utveksling av opplysninger med vedkommende myndigheter 
i tredjestater eller med tredjestaters myndigheter eller organer 
som definert i nr. 5 og 6, bare dersom de opplysninger som 
gis videre, omfattes av garantier for taushetsplikt som minst 
tilsvarer dem som er nevnt i denne artikkel. Slik utveksling av 
opplysninger skal ha som formål å tjene nevnte myndigheter 
eller organer under utførelsen av deres tilsynsoppgaver.

Dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, kan 
de gis videre bare med uttrykkelig samtykke fra vedkommende 
myndigheter som har gitt opplysningene, og eventuelt bare for 
de formål disse myndigheter har gitt samtykke til.

4.  Vedkommende myndigheter som mottar fortrolige 
opplysninger i henhold til nr. 1 eller 2, kan bruke dem bare i 
embets medfør:

– for å kontrollere at vilkårene for adgang til å utøve 
forsikringsvirksomhet er oppfylt og for å lette tilsyn 
med vilkårene for utøvelse av virksomheten, særlig når 
det gjelder tilsyn med forsikringstekniske avsetninger, 
solvensmargin, administrasjons- og regnskapsrutiner og 
intern kontroll, eller

– for å pålegge sanksjoner, eller

– i en forvaltningsklage på et vedtak gjort av vedkommende 
myndighet, eller

– under rettsforhandlinger iverksatt i henhold til artikkel 67 
eller særbestemmelser fastsatt i dette direktiv og andre 
direktiver som er vedtatt på området forsikringsforetak.

5.  Nr. 1 og 4 skal ikke være til hinder for utveksling 
av opplysninger innen samme medlemsstat når det finnes 
flere vedkommende myndigheter der, eller for utveksling av 
opplysninger mellom medlemsstater, mellom vedkommende 
myndigheter:

– og myndigheter med ansvar for tilsyn med kredittinstitu-
sjoner og andre finansinstitusjoner og myndigheter med 
ansvar for tilsyn med finansmarkedene,

– og organer som er involvert i avvikling og konkursbehandling 
av forsikringsforetak og lignende framgangsmåter,

– og personer med ansvar for å utføre lovfestet revisjon 
av forsikringsforetaks og andre finansinstitusjoners 
regnskaper,

under utførelsen av sine tilsynsoppgaver samt når de gir videre 
til organer som administrerer (obligatoriske) framgangsmåter 
for avvikling eller for garantifond, opplysninger som er 
nødvendige for at disse kan utføre sin oppgave. Opplysningene 
som mottas av disse myndigheter, organer og personer, skal 
være underlagt taushetsplikten omhandlet i nr. 1.
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6.  Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 til 4 kan 
medlemsstatene gi tillatelse til utveksling av opplysninger 
mellom vedkommende myndigheter og

– myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med organer 
som medvirker ved avvikling og konkursbehandling av 
forsikringsforetak og andre lignende framgangsmåter, 
eller

– myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med personer 
som skal foreta lovfestet revisjon av forsikringsforetaks, 
kredittinstitusjoners, investeringsforetaks og andre 
finansinstitusjoners regnskaper, eller

– uavhengige aktuarer i forsikringsforetak som fører lovfestet 
tilsyn med forsikringsforetakene, samt organer med ansvar 
for å føre tilsyn med disse aktuarene.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i 
første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

– opplysningene skal brukes for å utføre tilsyns- eller 
revisjonsoppgaven nevnt i første ledd,

– opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være 
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 1,

– dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, 
kan de gis videre bare med uttrykkelig samtykke fra 
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, 
og eventuelt bare for de formål disse myndigheter har gitt 
samtykke til.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige 
medlemsstatene om hvilke myndigheter, personer eller organer 
som kan motta opplysninger i henhold til dette nr.

7.  Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 til 4 kan 
medlemsstatene for å styrke finanssystemets stabilitet og 
integritet gi tillatelse til utveksling av opplysninger mellom 
vedkommende myndigheter og myndigheter eller organer som 
etter lovgivningen har ansvar for å undersøke og etterforske 
overtredelser av bestemmelser i selskapsretten.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i 
første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

– opplysningene skal brukes for å utføre oppgaven nevnt i 
første ledd,

– opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være 
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 1,

– dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat, 
kan de gis videre bare med uttrykkelig samtykke fra 
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, 
og eventuelt bare for de formål disse myndigheter har gitt 
samtykke til.

Dersom myndighetene eller organene omhandlet i første ledd i 
en medlemsstat i sitt undersøkelses- eller etterforskningsarbeid 
innhenter bistand fra personer som på grunn av særskilt 
kompetanse gis fullmakt for dette formål, og som ikke er ansatt 
i offentlig sektor, kan adgangen til utveksling av opplysninger 
omhandlet i første ledd utvides til disse personene på vilkårene 
fastsatt i annet ledd.

Ved anvendelsen av annet ledd tredje strekpunkt skal 
myndighetene og organene nevnt i første ledd underrette 
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, om 
navnet til de personer som opplysningene skal sendes til, med 
nøyaktig angivelse av personenes fullmakter.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige 
medlemsstatene om navnet på de myndigheter eller organer 
som kan motta opplysninger i henhold til dette nr.

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om anvendelsen av 
bestemmelsene i dette nr. før 31. desember 2000.

8.  Medlemsstatene kan gi vedkommende myndigheter 
tillatelse til å gi videre:

– til sentralbanker og andre organer med lignende funksjon i 
deres egenskap av pengepolitiske myndigheter,

– eventuelt til andre offentlige myndigheter med ansvar for å 
føre tilsyn med betalingssystemer,

opplysninger i forbindelse med utførelsen av deres oppgave 
og kan gi slike myndigheter eller organer tillatelse til å gi 
videre til vedkommende myndigheter de opplysninger de 
behøver for formålene i nr. 4. Opplysninger som mottas i denne 
forbindelse, skal være underlagt taushetsplikt som omhandlet 
i denne artikkel.

9.  I tillegg kan medlemsstatene, uten hensyn til bestemmelsene 
i nr. 1 og 4, i henhold til lovgivning tillate at visse opplysninger 
gis videre til andre avdelinger i deres sentrale forvaltning som 
er ansvarlige for lovgivning om tilsyn med kredittinstitusjoner, 
finansinstitusjoner, investeringstjenester og forsikringsforetak 
samt til kontrollører som handler etter fullmakt fra disse 
avdelinger.

Slike opplysninger kan likevel bare gis videre når det er 
nødvendig av hensyn til forsiktighetstilsynet.

Medlemsstatene skal likevel fastsette at opplysninger mottatt i 
henhold til nr. 2 og 5 og opplysninger som er framskaffet ved 
kontroll på stedet som nevnt i artikkel 11, aldri kan gis videre 
i de tilfeller som er nevnt i dette nr. uten uttrykkelig samtykke 
fra vedkommende myndighet som har gitt opplysningene eller 
fra vedkommende myndighet i den medlemsstat der kontrollen 
på stedet ble foretatt.
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Artikkel 17

Revisorenes plikter

1.  Medlemsstatene skal minst fastsette at:

a)  enhver person som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 
84/253/EØF(1), og som i et forsikringsforetak utfører 
oppgaven nevnt i artikkel 51 i rådsdirektiv 78/660/EØF(2), 
i artikkel 37 i direktiv 83/349/EØF eller i artikkel 31 i 
rådsdirektiv 85/611/EØF(3) eller enhver annen lovbestemt 
oppgave, skal ha plikt til straks å melde til vedkommende 
myndigheter ethvert forhold eller vedtak som gjelder 
foretaket, og som vedkommende person har fått kjennskap 
til i forbindelse med utførelsen av sin oppgave, og som 
kan:

– være en materiell overtredelse av de lover og 
forskrifter som fastlegger vilkårene for godkjenning, 
eller som særskilt omhandler virksomheten som 
forsikringsforetak, eller

– skade den fortsatte drift av forsikringsforetaket, eller

– medføre at regnskapene ikke godkjennes, eller at det 
tas forbehold, 

b)  samme plikt gjelder for vedkommende person med hensyn 
til forhold og vedtak personen har fått kjennskap til i 
forbindelse med utførelsen av oppgaven nevnt i bokstav 
a) i et foretak som ved kontroll har nære forbindelser med 
det forsikringsforetaket der personen utfører ovennevnte 
oppgave.

2.  Dersom personene godkjent i henhold til direktiv 84/253/
EØF i god tro gir videre opplysninger om forhold og vedtak 
nevnt i nr. 1 til vedkommende myndigheter, er dette ikke å anse 
som et brudd på taushetsplikten i henhold til kontrakt eller i 
henhold til lover eller forskrifter og medfører ikke noen form 
for ansvar for disse personene.

Artikkel 18

Utøvelse av virksomhet innen livsforsikring og 
skadeforsikring

1.  Uten å berøre nr. 3 og 7, kan et foretak ikke gis tillatelse 
både i henhold til dette direktiv og direktiv 73/239/EØF.

2.  Som unntak fra nr. 1, kan medlemsstatene fastsette at:

– foretak som har fått tillatelse i henhold til dette direktiv, 
også kan få tillatelse i samsvar med artikkel 6 i direktiv  

 73/239/EØF for de risikoer som er nevnt i klasse 1 og 2 i 
vedlegget til samme direktiv,

– foretak som har fått tillatelse i henhold til artikkel 6 i 
direktiv 73/239/EØF bare for de risikoer som er nevnt 
i klasse 1 og 2 i vedlegget til samme direktiv, kan få 
tillatelse i henhold til dette direktiv.

3.  Med forbehold for nr. 6, kan foretak nevnt i nr. 2 og 
foretak som:

– 1. januar 1981 for foretak godkjent i Hellas,

– 1. januar 1986 for foretak godkjent i Spania og Portugal,

– 1. januar 1995 for foretak godkjent i Østerrike, Finland og 
Sverige, og

– 15. mars 1979 for alle andre foretak,

samtidig utøvde begge virksomhetene som omfattes av dette 
direktiv og de som omfattes av direktiv 73/239/EØF, fortsette 
å utøve disse virksomhetene samtidig, forutsatt at hver 
virksomhet har separat forvaltning i samsvar med artikkel 19 
i dette direktiv.

4.  Medlemsstatene kan fastsette at foretak nevnt i nr. 2 skal 
overholde de regnskapsregler som gjelder for forsikringsforetak 
som har fått tillatelse i henhold til dette direktiv for deres 
samlede virksomhet. I påvente av en samordning på området 
kan medlemsstatene også fastsette at når det gjelder regler for 
avvikling, skal de former for virksomhet som gjelder risikoer 
omhandlet i klasse 1 og 2 i vedlegget til direktiv 73/239/EØF 
og som utøves av foretak nevnt i nr. 2, også være underlagt 
regler som gjelder for livsforsikringsvirksomhet.

5.  Når et foretak som utøver formene for virksomhet nevnt i 
vedlegget til direktiv 73/239/EØF, har finansielle, kommersielle 
eller administrative forbindelser med et forsikringsforetak 
som utøver de former for virksomhet som omfattes av dette 
direktiv, skal vedkommende myndigheter i medlemsstaten på 
hvis territorium disse foretaks hovedkontor ligger, påse at de 
aktuelle foretaks regnskaper ikke blir fortegnet ved avtaler 
mellom disse foretakene eller ved andre ordninger som kan få 
innvirkning på inntekter og utgifter.

6.  Enhver medlemsstat kan kreve at forsikringsforetak 
med hovedkontor på dens territorium i løpet av en frist 
som fastsettes av vedkommende medlemsstat, innstiller den 
samtidige utøvelse av de former for virksomhet de utøvde på 
tidspunktene nevnt i nr. 3.

7.  Bestemmelsene i denne artikkel skal på grunnlag av en 
rapport fra Kommisjonen til Rådet vurderes på nytt i lys av 
den framtidige harmonisering av regler for avvikling, og under 
enhver omstendighet senest 31. desember 1999.

(1) EFT L 126 av 12.5.1984, s. 20.
(2) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2001/65/EF (EFT L 283 av 27.10.2001, s. 28).
(3) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2001/108/EF (EFT L 41 av 13.2.2002, s. 35).
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Artikkel 19

Atskilt forvaltning av virksomhet innen livsforsikring og 
skadeforsikring

1.  Atskilt forvaltning nevnt i artikkel 18 nr. 3 skal organiseres 
slik at de former for virksomhet som omfattes av dette direktiv, 
er atskilt fra de former for virksomhet som omfattes av direktiv 
73/239/EØF, slik at:

– interessene til henholdsvis livsforsikrede og skadeforsikrede 
ikke blir berørt, og særlig slik at overskuddet fra 
livsforsikring kommer livsforsikrede til gode som om 
foretaket bare utøvde livsforsikringsvirksomhet,

– de økonomiske minsteforpliktelsene, særlig 
solvensmarginen, som påhviler en av de to former for 
virksomhet, i henhold til enten dette direktiv eller til 
direktiv 73/239/EØF, ikke blir båret av den annen form for 
virksomhet.

Når de økonomiske minsteforpliktelsene er oppfylt i henhold 
til vilkårene i første ledd annet strekpunkt, og forutsatt 
at vedkommende myndighet blir underrettet, kan foretaket 
likevel anvende de eksplisitte aktiva av solvensmarginen som 
fremdeles er disponible, til den ene eller den andre formen for 
virksomhet.

Vedkommende myndigheter skal analysere resultatene for 
begge former for virksomhet for å påse at bestemmelsene i 
dette nr. blir overholdt.

2.  a)  Regnskapene skal føres slik at det framgår hvordan 
resultatene er oppnådd for hver av de to virksomhetene 
livsforsikring og skadeforsikring. For dette formål 
skal alle inntekter (særlig premier, innbetalinger fra 
gjenforsikrere og finansinntekter) og kostnader (særlig 
forsikringsytelser, økning av forsikringstekniske 
avsetninger, gjenforsikringspremier, driftskostnader for 
forsikringsvirksomhet) spesifiseres etter opprinnelse. 
Poster som er felles for begge former for virksomhet, 
skal føres i samsvar med fordelingsmetoder som skal 
godkjennes av vedkommende myndighet.

 b)  På grunnlag av regnskapet skal forsikringsforetakene 
utarbeide et dokument der det klart framgår hvilke 
poster hver solvensmargin består av i samsvar med 
artikkel 27 i dette direktiv og artikkel 16 nr. 1 i direktiv 
73/239/EØF.

3.  Dersom solvensmarginen for en av formene for 
virksomhet er utilstrekkelig, skal vedkommende myndigheter 
overfor denne virksomheten anvende de tiltak som er fastsatt 
i det aktuelle direktiv, uavhengig av resultatet for den annen 
form for virksomhet. Som unntak fra nr. 1 første ledd annet 
strekpunkt kan disse tiltakene omfatte tillatelse til overførsel 
fra den ene formen for virksomhet til den annen.

KAPITTEL 2

REGLER FOR FORSIKRINGSTEKNISKE 
AVSETNINGER OG OPPFØRING AV DEM

Artikkel 20

Opprettelse av forsikringsmessige avsetninger

1.  Hjemstaten skal pålegge ethvert forsikringsforetak å 
opprette tilstrekkelige forsikringstekniske avsetninger, herunder 
premieavsetninger for hele virksomheten.

Avsetningenes størrelse skal fastsettes i samsvar med følgende 
prinsipper.

A.  i)  Forsikringstekniske avsetninger innen livsforsikring 
skal beregnes etter en tilstrekkelig forsiktig prospektiv 
aktuariell metode som tar hensyn til alle framtidige 
forpliktelser i samsvar med vilkårene i hver løpende 
avtale, herunder:

– alle garanterte ytelser, herunder garantert 
gjenkjøpsverdi,

– opptjent, meldt eller tildelt bonus som de sikrede 
allerede individuelt eller kollektivt har rett til, 
uansett hvordan bonusen benevnes,

– alle opsjoner som den sikrede har rett til etter 
avtalen,

– kostnader, herunder provisjoner,

idet det tas hensyn til framtidige premieinntekter. 

ii)  En retrospektiv metode kan anvendes dersom det kan 
godtgjøres at de forsikringstekniske avsetninger som 
følger av metoden, ikke er lavere enn de som følger 
av en prospektiv metode som er tilstrekkelig forsiktig, 
eller dersom det ikke er mulig å anvende en prospektiv 
metode for vedkommende avtaletype. 

iii)  En forsiktig verdivurdering innebærer ikke 
verdivurdering på grunnlag av de mest sannsynlige 
antakelser, men skal ta hensyn til en fornuftig margin 
for ugunstige avvik i de aktuelle faktorer. 

iv)  Metoden for verdivurdering av forsikringstekniske 
avsetninger skal ikke bare være forsiktig i seg selv, men 
også når det tas hensyn til metoden for verdivurdering 
av de aktiva som dekker avsetningene. 

v)  Forsikringstekniske avsetninger skal beregnes 
særskilt for hver enkelt avtale. Tilnærmede eller 
generelle beregninger er likevel tillatt når det er 
grunn til å anta at de gir tilnærmelsesvis det samme 
resultat som individuelle beregninger. Prinsippet om 
individuell beregning hindrer ikke opprettelsen av 
tilleggsavsetninger for generelle risikoer som ikke er 
spesifisert. 



23.11.2006 Nr. 58/1631EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

vi)  Når en avtale har garantert gjenkjøpsverdi, skal 
premieavsetningene for denne avtalen til enhver tid 
minst være lik den garanterte verdien på samme 
tidspunkt. 

B. Rentesatsen skal velges med forsiktighet. Den skal 
fastsettes etter regler som vedkommende myndighet i 
hjemstaten vedtar ved anvendelse av følgende prinsipper:

a)  Vedkommende myndighet i forsikringsforetakets 
hjemstat skal for alle avtaler fastsette en eller flere 
maksimumsrentesatser, særlig etter følgende regler:

i)  Når avtalene omfatter en rentegaranti, skal 
vedkommende myndighet i foretakets hjemstat 
fastsette en enkelt maksimumsrentesats. Denne 
satsen kan være forskjellig etter den valuta avtalen 
er uttrykt i, forutsatt at den ikke overskrider 60 % 
av rentesatsen for obligasjonslån tatt opp av den 
stat hvis valuta avtalen er denominert i.

 Dersom medlemsstaten i henhold til annet punktum 
i første ledd vedtar å fastsette en maksimumsrente-
sats for avtaler denominert i en annen medlems-
stats valuta, skal den først rådspørre vedkommen-
de myndighet i den medlemsstat i hvis valuta 
avtalen er denominert. 

ii)  Når et foretaks aktiva ikke er verdsatt til 
anskaffelsesverdien, kan en medlemsstat 
fastsette at det kan beregnes en eller flere 
maksimumsrentesatser idet det tas hensyn til utbyttet 
av de tilsvarende aktiva i forsikringsporteføljen 
med fradrag for en forsiktighetsmargin og, særlig 
for avtaler med løpende premiebetaling, idet det 
også tas hensyn til forventet utbytte av framtidige 
aktiva. Forsiktighetsmarginen og den eller de 
maksimumsrentesatser som får anvendelse på 
forventet utbytte av framtidige aktiva, skal fastsettes 
av vedkommende myndigheter i hjemstaten. 

b)  Fastsettelsen av en maksimumsrentesats innebærer 
ikke at forsikringsforetaket er forpliktet til å anvende 
en så høy sats. 

c)  Hjemstaten kan vedta å ikke anvende bokstav a) på 
følgende kategorier avtaler:

– avtaler tilknyttet investeringsfond,

– avtaler med engangspremie med en løpetid på 
inntil åtte år,

– avtaler uten rett til bonus og livrenteavtaler uten 
gjenkjøpsverdi.

I tilfeller som nevnt i annet og tredje strekpunkt i 
første ledd, kan det ved å velge en forsiktig rentesats 
tas hensyn til den valuta avtalen er denominert 
i og tilsvarende aktiva som i øyeblikket inngår i 

forsikringsporteføljen og, når foretakets aktiva er 
verdsatt til deres nåtidsverdi, forventet utbytte av 
framtidige aktiva.

Den rentesats som anvendes, kan under ingen 
omstendigheter være høyere enn utbyttet av aktiva 
beregnet etter hjemstatens regnskapsregler, etter 
fradrag av et passende beløp. 

d)  Medlemsstaten skal kreve at forsikringsforetak i sitt 
regnskap oppretter en avsetning med sikte på å dekke 
renteforpliktelser overfor de sikrede, når nåværende 
eller forventet utbytte av foretakets aktiva ikke er 
tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene. 

e)  Maksimumsrentesatser fastsatt ved anvendelse 
av bokstav a) skal meddeles Kommisjonen og 
vedkommende myndigheter i de medlemsstater som 
anmoder om det. 

C. De statistiske beregningselementer ved verdivurderingen 
og de elementer som svarer til kostnadene, skal 
velges med forsiktighet, idet det tas hensyn til den 
medlemsstaten der forpliktelsen består, avtaletype samt de 
administrasjonskostnader og provisjoner som forventes å 
påløpe. 

D. Når det gjelder avtaler med rett til bonus, kan metoden 
for verdivurdering av forsikringstekniske avsetninger, 
direkte eller indirekte, og i samsvar med øvrige antakelser 
om framtidig utvikling og med nåværende metode for 
beregning av bonus, ta hensyn til framtidige bonuser av 
enhver art. 

E. Avsetninger til dekning av framtidige kostnader kan være 
indirekte, for eksempel ved at det tas hensyn til framtidige 
premier etter fradrag for administrasjonskostnader. Den 
samlede avsetning, direkte eller indirekte, skal likevel 
ikke være lavere enn det en forsiktig verdivurdering ville 
resultere i. 

F. Verdivurderingsmetoden for forsikringstekniske avsetnin-
ger skal ikke endres fra år til år som en følge av vilkårlige 
endringer i metoden eller i beregningselementene, og skal 
være slik at bonusen frigis på en fornuftig måte mens avta-
len løper.

2.  Forsikringsforetaket skal stille til rådighet for 
offentligheten grunnlagene og metodene som anvendes ved 
verdivurdering av forsikringstekniske avsetninger, herunder 
avsetninger til bonus.

3.  Hjemstaten skal kreve av hvert forsikringsforetak at de 
forsikringstekniske avsetninger for dets samlede virksomhet 
dekkes av kongruente aktiva i samsvar med artikkel 26. Når 
det gjelder virksomhet som utøves innen Fellesskapet, skal 
disse aktiva befinne seg innenfor Fellesskapet. Medlemsstatene 
skal ikke kreve at et forsikringsforetaks aktiva skal befinne 
seg i en bestemt medlemsstat. Hjemstaten kan likevel tillate 
lempninger i reglene for lokalisering av aktiva.

4.  Dersom hjemstaten tillater at de forsikringstekniske 
avsetningene dekkes av fordringer på gjenforsikrer, skal den 
fastsette den prosentandel som er tillatt. I så fall kan den ikke 
kreve at aktiva som representerer slike fordringer, skal befinne 
seg på dens territorium.
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Artikkel 21

Premier for ny forretning

Premiene for ny forretning skal etter fornuftige aktuarielle 
antakelser være tilstrekkelige til at forsikringsforetaket kan 
oppfylle alle sine forpliktelser, særlig til å opprette tilstrekkelige 
forsikringstekniske avsetninger.

I den forbindelse kan det tas hensyn til alle sidene ved foretakets 
finansielle situasjon, men det skal unngås at tilførselen av 
midler utover premier og avkastning av disse blir regelmessig 
og varig, ettersom dette på lengre sikt vil kunne sette foretakets 
solvens i fare.

Artikkel 22

Aktiva som dekker forsikringstekniske avsetninger

Ved valg av de aktiva som dekker de forsikringstekniske 
avsetninger, skal det tas hensyn til hvilke typer transaksjoner 
forsikringsforetaket utøver, slik at sikkerheten ved, 
avkastningen av og likviditeten av foretakets investeringer 
sikres, og foretaket skal sørge for en tilstrekkelig variasjon og 
spredning i investeringene.

Artikkel 23

Kategorier av tillatte aktiva

1.  Hjemstaten kan bare tillate at forsikringsforetakene 
dekker sine forsikringstekniske avsetninger med følgende 
kategorier aktiva:

A.  I n v e s t e r i n g e r

a)  obligasjoner og andre penge- og kapitalmarkedsinstru-
menter, 

b)  utlån, 

c)  aksjer og andre eierandeler med variabel avkastning, 

d)  andel i foretak for kollektive investeringer i omsettelige 
verdipapirer og andre investeringsfond, 

e)  bygninger og fast eiendom samt tinglige rettigheter i 
faste eiendommer. 

B.  F o r d r i n g e r

f)  fordringer på gjenforsikrer, herunder gjenforsikrers 
andel i de forsikringstekniske avsetninger, 

g)  gjenforsikringsdepoter i og fordringer på avgivende 
foretak, 

h)  fordringer på forsikringstakere og formidlere som 
følge av transaksjoner innen direkte forsikring og 
gjenforsikring, 

i)  lån på forsikring, 

j)  tilbakebetalinger på skatt, 

k)  fordringer i garantifond. 

C.  A n d r e

l)  andre materielle aktiva enn bygninger og fast eiendom 
på grunnlag av en forsiktig avskrivning, 

m)  bankinnskudd og kontanter; innskudd i 
kredittinstitusjoner eller i enhver annen institusjon 
som er godkjent for å motta innskudd, 

n)  aktiverte anskaffelseskostnader, 

o)  påløpt rente og opptjent leie og andre kontoer for 
forskuddsbetalinger, 

p)  tinglig rett i tilknytning til fast eiendom (reversionary 
interests)

2.  For sammenslutningen av forsikringsgivere kalt  
«Lloyd’s» skal aktivakategoriene også omfatte garantier 
og bankremisser utstedt av kredittinstitusjoner i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF(1) eller av 
forsikringsforetak samt kontrollerbare beløp som følger av 
forsikringspoliser, i den utstrekning de dekker midler som 
tilhører medlemmene.

3.  At aktiva eller en kategori aktiva er tatt med i listen 
over aktiva i nr. 1, skal ikke innebære at disse aktiva uten 
videre tillates som dekning for forsikringstekniske avsetninger. 
Hjemstaten skal fastsette mer detaljerte regler for hvordan 
de tillatte aktiva kan anvendes; i denne forbindelse kan den 
kreve pantesikkerhet eller garantier, særlig for fordringer på 
gjenforsikrer.

Når hjemstaten vedtar og anvender regler, skal den særlig 
sørge for at følgende prinsipper overholdes:

i)  aktiva som dekker forsikringstekniske avsetninger, skal 
verdivurderes etter fradrag for gjeld som er stiftet for 
anskaffelsen av disse aktiva, 

ii)  alle aktiva skal verdivurderes på forsiktig grunnlag, og 
risikoen for at de ikke kan realiseres, skal tas i betraktning. 
Særlig skal andre materielle aktiva enn bygninger og annen 
fast eiendom tillates som dekning for forsikringstekniske 
avsetninger bare dersom de er verdivurdert på grunnlag av 
en forsiktig avskrivning, 

iii)  lån til foretak, en stat, en internasjonal institusjon, en 
lokal eller regional myndighet eller fysiske personer, kan 
tillates som dekning for forsikringstekniske avsetninger 
bare dersom de gir tilstrekkelige garantier med hensyn 
til sikkerhet, uavhengig av om garantiene bygger på 
låntakers betalingsevne, panterettigheter, bankgarantier 
eller garantier fra forsikringsforetak eller andre former for 
sikkerhet, 

(1) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2000/28/
EF (EFT L 275 av 27.10.2000, s. 37).
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iv)  avledede instrumenter som opsjoner, futures og swaps i 
forbindelse med aktiva som dekker forsikringstekniske 
avsetninger kan anvendes i den utstrekning de bidrar 
til å redusere risikoen ved investeringer eller de 
gjør det mulig å forvalte forsikringsporteføljen på en 
effektiv måte. Disse instrumentene skal verdsettes 
på et forsiktig grunnlag og kan tas i betraktning ved 
verdsettingen av underliggende aktiva, 

v)  omsettelige verdipapirer som ikke omsettes på 
et regulert marked, kan tillates som dekning for 
forsikringstekniske avsetninger bare i den utstrekning 
de kan realiseres på kort sikt eller dersom de er 
kapitalandeler i kredittinstitusjoner, i forsikringsforetak 
i den utstrekning det er tillatt i henhold til artikkel 6, 
eller i investeringsforetak etablert i en medlemsstat, 

vi)  fordringer på tredjemann kan tillates som dekning for 
forsikringstekniske avsetninger bare etter fradrag for 
gjeld til samme tredjemann, 

vii)  størrelsen på de fordringer som tillates som dekning 
for forsikringstekniske avsetninger, skal beregnes 
på et forsiktig grunnlag, og det skal tas hensyn til 
risikoen for at de ikke kan realiseres. Særlig kan 
fordringer på forsikringstakere og formidlere som 
følge av transaksjoner innen direkte forsikring og 
gjenforsikring bare tillates i den utstrekning det ikke er 
mer enn tre måneder siden de forfalt til betaling, 

viii)  når det gjelder aktiva i form av en investering i et 
underforetak som for forsikringsforetakets regning 
forvalter hele eller deler av sistnevnte foretaks 
investeringer, skal hjemstaten ved anvendelsen av 
regler og prinsipper i denne artikkel ta hensyn til de 
underliggende aktiva som eies av underforetaket. 
Hjemstaten kan behandle andre underforetaks aktiva 
på samme måte, 

ix)  aktiverte anskaffelseskostnader kan tillates som 
dekning for forsikringstekniske avsetninger bare 
dersom det er forenlig med beregningsmetodene for 
premieavsetninger.

4.  Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1, 2 og 3 kan 
hjemstaten, med forbehold for artikkel 22, i unntakstilfeller og 
på anmodning fra forsikringsforetaket, for et begrenset tidsrom 
treffe begrunnet beslutning om å tillate andre kategorier aktiva 
som dekning for forsikringstekniske avsetninger.

Artikkel 24

Regler for diversifisering av investeringer

1.  Når det gjelder aktiva som dekker forsikringstekniske 
avsetninger, skal hjemstaten kreve at hvert forsikringsforetak 
ikke investerer mer enn:

a)  10 % av de samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger i 
en bygning eller annen fast eiendom eller i flere bygninger 
som ligger tilstrekkelig tett sammen til å anses som en 
enkelt investering, 

b)  5 % av de samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger 
i aksjer eller andre omsettelige verdier som kan sidestilles 
med aksjer, i obligasjoner, i andre penge- og kapitalmarkeds-
instrumenter fra samme foretak eller i lån, unntatt lån 
til en statlig, regional eller lokal myndighet eller til en 
internasjonal organisasjon som en eller flere medlemsstater 
er medlemmer av, til samme låntaker sett under ett. 
Denne grensen kan heves til 10 % dersom foretaket ikke 
investerer mer enn 40 % av sine forsikringstekniske 
bruttoavsetninger i lån til låntakere eller i tilsvarende 
verdipapirer hos utstedere, og investerer mer enn 5 % i 
hver av disse, 

c)  5 % av de samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger 
i usikrede lån, hvorav 1 % i et enkelt usikret lån, bortsett 
fra lån til kredittinstitusjoner, til forsikringsforetak i den 
utstrekning det er tillatt i henhold til artikkel 6, og til 
investeringsforetak etablert i en medlemsstat. Vedkommende 
myndigheter i hjemstaten kan ved enkeltvedtak beslutte at 
grensene skal heves til henholdsvis 8 % og 2 %, 

d)  3 % av de samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger i 
kontanter, 

e)  10 % av de samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger 
i aksjer, andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer 
og obligasjoner som ikke omsettes på et regulert marked.

2.  Når det ikke er fastsatt en begrensning i nr. 1 på 
investeringer i en bestemt kategori aktiva, innebærer det ikke at 
de aktiva som omfattes av denne kategori, uten begrensninger 
kan tillates som dekning for forsikringstekniske avsetninger. 
Hjemstaten skal fastsette mer detaljerte regler for hvordan 
de tillatte aktiva kan anvendes. Når den vedtar og anvender 
nevnte regler, skal den særlig sørge for at følgende prinsipper 
overholdes:

i)  aktiva som dekker forsikringstekniske avsetninger, 
skal være tilstrekkelig varierte og spredte til å sikre at 
avhengigheten av en bestemt kategori aktiva, et særskilt 
investeringsmarked eller en særskilt investering ikke blir 
uforholdsmessig stor, 
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ii)  investeringene i aktiva som enten på grunn av sin art eller 
på grunn av låntakers betalingsevne representerer et høyt 
risikonivå, skal begrenses til et forsiktig omfang, 

iii)  ved begrensningene for særskilte kategorier aktiva skal det 
ved beregningen av de forsikringstekniske avsetningene tas 
hensyn til hvordan gjenforsikringsandelen er behandlet, 

iv)  når det gjelder aktiva i form av en investering i et 
underforetak som for forsikringsforetakets regning forvalter 
hele eller deler av sistnevnte foretaks investeringer, skal 
hjemstaten ved anvendelsen av regler og prinsipper i 
denne artikkel ta hensyn til de underliggende aktiva som 
eies av underforetaket. Hjemstaten kan behandle andre 
underforetaks aktiva på samme måte, 

v)  prosentandelen av ikke-likvide investeringsaktiva som 
dekker forsikringstekniske avsetninger, skal begrenses til 
et forsiktig omfang, 

vi)  når aktiva omfatter lån til visse kredittinstitusjoner eller 
obligasjoner utstedt av slike institusjoner, kan hjemstaten 
ved iverksettelsen av regler og prinsipper fastlagt i denne 
artikkel ta hensyn til underliggende aktiva som eies 
av disse kredittinstitusjonene. Denne behandlingen kan 
bare anvendes i den utstrekning kredittinstitusjonen har 
hovedkontor i en medlemsstat, eies utelukkende av denne 
medlemsstaten og/eller av dens lokale myndigheter og 
virksomheten i henhold til vedtektene består i å gi lån til 
staten eller lokale myndigheter gjennom formidler, eller 
gi lån garantert av disse, eller gi lån til organer med nær 
tilknytning til staten eller lokale myndigheter.

3.  Innenfor rammen av de detaljerte regler for hvordan 
tillatte aktiva kan anvendes, skal medlemsstaten behandle:

– lån som ikke er sikret ved bankgaranti, garanti fra 
forsikringsforetak, panterettighet eller en annen form for 
sikkerhet, mer restriktivt enn de lån som er sikret slik,

– foretak for kollektiv investering i verdipapirer som ikke 
er samordnet i henhold til direktiv 85/611/EØF og andre 
investeringsfond mer restriktivt enn de investeringsforetak 
som er samordnet i henhold til samme direktiv,

– verdipapirer som ikke omsettes på et regulert marked, mer 
restriktivt enn de verdipapirer som omsettes på et slikt 
marked,

– obligasjoner og andre penge- og kapitalmarkedsinstru-
menter når utstederne ikke er stater, en av deres regionale 
eller lokale myndigheter eller foretak som hører til sone 
A i henhold til direktiv 2000/12/EF eller når utstederne 
er internasjonale organisasjoner som ikke har minst en av 
Fellesskapets medlemsstater som medlem, mer restriktivt 
enn de samme finansinstrumenter utstedt av ovennevnte.

4.  Medlemsstatene kan heve grensen nevnt i nr. 1 bokstav 
b) til 40 % for visse obligasjoner dersom de utstedes av en 
kredittinstitusjon med hovedkontor i en medlemsstat og i 
henhold til lov er underlagt særlig offentlig tilsyn med sikte 
på å beskytte eierne av obligasjonene. Særlig skal beløp 
som kommer fra emisjoner av obligasjonene, i samsvar med 
loven investeres i aktiva som i hele obligasjonens løpetid gir 
tilstrekkelig dekning for forpliktelsene som følger av den, 
og som ifølge fortrinnsrett anvendes til tilbakebetaling av 
hovedstolen og påløpte renter dersom utsteder misligholder 
sine forpliktelser.

5.  Medlemsstatene skal ikke kreve at forsikringsforetak 
investerer i bestemte kategorier aktiva.

6.  Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 kan hjemstaten, med 
forbehold for artikkel 22, i unntakstilfeller og på anmodning fra 
forsikringsforetaket, for et begrenset tidsrom treffe begrunnet 
beslutning om å tillate unntak fra reglene nevnt i nr. 1 bokstav 
a) til e).

Artikkel 25

Avtaler knyttet til foretak for kollektiv investering i 
verdipapirer eller aksjeindeks

1.  Når ytelsene fastsatt i en avtale er direkte knyttet 
til verdien av andeler i investeringsforetak for kollektiv 
investering i verdipapirer, eller til verdien av aktiva i et internt 
fond som eies av forsikringsforetaket, og som vanligvis er 
fordelt på andeler, skal forsikringstekniske avsetninger i 
forbindelse med ytelsene så nøyaktig som mulig dekkes av 
disse andeler eller, når det ikke finnes slike andeler, av disse 
aktiva.

2.  Når ytelsene fastsatt i en avtale er direkte knyttet til en 
aksjeindeks eller en annen referanseverdi enn verdiene nevnt 
i nr. 1, skal forsikringstekniske avsetninger i forbindelse 
med ytelsene så nøyaktig som mulig dekkes av andeler som 
anses for å representere referanseverdien eller, når det ikke 
finnes slike andeler, av aktiva med tilstrekkelig sikkerhet og 
omsettelighet som så nøyaktig som mulig tilsvarer de aktiva 
som er grunnlaget for den særskilte referanseverdien.

3.  Artikkel 22 og 24 får ikke anvendelse på aktiva som 
skal dekke forpliktelser som er direkte knyttet til ytelsene 
nevnt i nr. 1 og 2. Enhver henvisning til forsikringstekniske 
avsetninger nevnt i artikkel 24 skal forstås som henvisninger til 
forsikringstekniske avsetninger unntatt dem som gjelder slike 
forpliktelser.

4.  Når ytelsene nevnt i nr. 1 og 2 omfatter en garanti 
om investeringsutbytte eller en annen garantert ytelse, skal 
tilsvarende supplerende forsikringstekniske avsetninger være 
underlagt bestemmelsene i artikkel 22, 23 og 24.
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Artikkel 26

Kongruensregler

1.  Ved anvendelse av artikkel 20 nr. 3 og 54 skal 
medlemsstatene overholde bestemmelsene i vedlegg II når det 
gjelder reglene for kongruens.

2.  Denne artikkel får ikke anvendelse på forpliktelser nevnt 
i artikkel 25.

KAPITTEL 3

REGLER FOR SOLVENSMARGIN OG 
GARANTIFOND

Artikkel 27

Tilgjengelig solvensmargin

1.  Medlemsstatene skal kreve at alle forsikringsforetak med 
hovedkontor på deres territorium for hele virksomheten og til 
enhver tid har en egnet tilgjengelig solvensmargin som minst 
oppfyller kravene i dette direktiv.

2.  Den tilgjengelige solvensmarginen skal bestå av 
forsikringsforetakets aktiva fri for alle påregnelige forpliktelser, 
og med fradrag for eventuelle immaterielle verdier, herunder:

a)  innbetalt aksjekapital eller, dersom det dreier seg om et 
gjensidig forsikringsselskap, faktisk innbetalt garantifond, 
med tillegg av medlemmenes kontoer som skal oppfylle 
følgende kriterier:

i)  vedtektene skal fastsette at utbetalinger fra disse 
kontoene til medlemmene bare kan skje dersom det 
ikke medfører at solvensmarginen faller under det nivå 
som kreves eller, etter foretakets oppløsning, dersom 
foretakets øvrige gjeld er betalt, 

ii)  når det gjelder utbetalinger nevnt i nr. i) av andre 
grunner enn individuelt opphør av medlemskap, skal 
vedtektene fastsette at vedkommende myndigheter 
underrettes om dette minst en måned på forhånd og at 
de innenfor denne frist kan forby utbetalingen, 

iii)  de relevante bestemmelser i vedtektene kan bare endres 
etter at vedkommende myndigheter har erklært at de 
ikke har innvendinger mot endringen, med forbehold 
for de kriterier som er nevnt i nr. i) og ii), 

b)  lovbestemte og frie avsetninger som ikke tilsvarer inngåtte 
forpliktelser, 

c)  overføringer fra tidligere år etter fratrekk av ikke-utdelt 
utbytte, 

d)  i den grad det er tillatt etter nasjonal lovgivning, bonusfond 
oppført i balansen, når de kan brukes til å dekke eventuelle 
tap, og når de ikke er gjort tilgjengelige for fordeling til 
forsikringstakere,

Den tilgjengelige solvensmarginen skal reduseres med aksjene 
forsikringsforetaket direkte eller indirekte eier.

3.  Den tilgjengelige solvensmarginen kan også bestå av:

a)  kumulative preferanseaksjer og ansvarlig lånekapital 
på inntil 50 % av den laveste av den tilgjengelige 
solvensmarginen og den minste solvensmarginen, hvorav 
høyst 25 % omfatter ansvarlig lånekapital med fast løpetid 
eller kumulative preferanseaksjer med fast løpetid, forutsatt 
at det for det tilfellet at forsikringsforetaket går konkurs 
eller avvikles, eksisterer bindende avtaler om at ansvarlig 
lånekapital eller preferanseaksjer skal etterstilles alle andre 
kreditorers fordringer og først tilbakebetales når all annen 
utestående gjeld er betalt.

For ansvarlig lånekapital skal også følgende vilkår 
oppfylles:

i)  det skal bare tas hensyn til faktisk innbetalte midler, 

ii)  for lån med fast løpetid skal den opprinnelige løpetid 
være på minst fem år. Minst ett år før forfallsdato 
skal forsikringsforetaket framlegge for vedkommende 
myndigheter for godkjenning en plan som viser hvordan 
solvensmarginen vil bli opprettholdt eller brakt opp 
på det nivå som kreves ved forfall, med mindre 
den andel lånet kan utgjøre av solvensmarginen, 
ikke gradvis reduseres i løpet av minst de fem siste 
årene før forfall. Vedkommende myndigheter kan gi 
tillatelse til tilbakebetaling av slike midler før forfall 
forutsatt at anmodningen er gjort av det utstedende 
forsikringsforetak og at dets solvensmargin ikke faller 
under det nivå som kreves, 

iii)  når lånets løpetid ikke er fastsatt, skal det først 
tilbakebetales etter fem års oppsigelsesvarsel, 
med mindre det ikke lenger anses som en del av 
solvensmarginen eller dersom det formelt kreves 
forhåndsgodkjenning av vedkommende myndigheter 
for tilbakebetaling før forfall. I sistnevnte tilfelle 
skal forsikringsforetaket underrette vedkommende 
myndigheter minst seks måneder før den foreslåtte 
tilbakebetalingsdato, og angi den faktiske 
solvensmargin samt den minste solvensmargin før og 
etter tilbakebetalingen. Vedkommende myndigheter 
skal tillate tilbakebetaling bare dersom det ikke er 
fare for at forsikringsforetakets solvensmargin vil falle 
under det nivå som kreves, 

iv)  låneavtalen skal ikke omfatte noen klausul om at 
gjelden under andre, nærmere angitte omstendigheter 
enn avvikling av forsikringsforetaket skal betales 
tilbake før den avtalte forfallsdato, 

v)  låneavtalen kan bare endres etter at vedkommende 
myndigheter har erklært at de ikke har innvendinger 
mot endringen, 
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b)  verdipapirer uten fast løpetid og andre instrumenter, 
herunder andre kumulative preferanseaksjer enn de 
som er nevnt i bokstav a), inntil 50 % av den laveste 
av den tilgjengelige solvensmarginen og den minste 
solvensmarginen for totalsummen av slike verdipapirer og 
den ansvarlige lånekapital nevnt i bokstav a), forutsatt at 
følgende vilkår er oppfylt:

i)  de kan ikke tilbakebetales på ihendehavers initiativ 
eller uten forhåndsgodkjenning av vedkommende 
myndigheter, 

ii)  emisjonsavtalen skal gi forsikringsforetaket mulighet 
til å utsette utbetalingen av renter på lånet, 

iii)  långivers fordringer på forsikringsforetaket skal i 
sin helhet etterstilles alle ikke-etterstilte kreditorers 
fordringer, 

iv)  dokumentene som gjelder utstedelsen av verdipapirer, 
skal ha bestemmelser om at gjelden og de renter som 
ikke er utbetalt, kan gå med til å dekke tap samtidig 
som forsikringsforetaket kan fortsette sin virksomhet, 

v)  bare faktisk innbetalte beløp skal medregnes.

4.  Etter begrunnet søknad fra foretaket rettet til vedkom-
mende myndighet i hjemstaten og med denne myndighets 
samtykke, kan den tilgjengelige solvensmarginen også bestå 
av:

a)  Inntil 31. desember 2009: et beløp som er lik 50 % av 
foretakets framtidige overskudd, men som ikke overskrider 
25 % av den laveste av den tilgjengelige solvensmarginen 
og den minste solvensmarginen. Beløpet for framtidige 
overskudd framkommer ved å multiplisere antatt årlig 
overskudd med en faktor som uttrykker avtalenes 
gjennomsnittlige gjenstående varighet. Faktoren kan ikke 
være større enn seks. Antatt årlig overskudd skal ikke 
overskride det aritmetiske gjennomsnittet av oppnådde 
overskudd for de siste fem regnskapsår i de former for 
virksomhet som er nevnt i artikkel 2 nr. 1.

Vedkommende myndigheter kan godta å medregne et slik 
beløp for den tilgjengelige solvensmarginen bare:

i)  dersom en aktuarrapport framlegges for vedkommende 
myndigheter som underbygger sannsynligheten for 
slike overskudd i framtiden, og

ii)  i den grad den delen av det framtidige overskuddet 
som kommer fra skjulte nettoreserver nevnt i bokstav 
c) ikke allerede er tatt med i beregningen, 

b)  når zillmering ikke blir anvendt, eller den blir anvendt, 
men er mindre enn belastningen av akkvisisjonskostnadene 
inkludert i premien: forskjellen mellom premieavsetning 
som ikke er zillmert eller er delvis zillmert, og en 
premieavsetning som er zillmert tilsvarende belastningen 
av akkvisisjonskostnadene inkludert i premien. Dette 
beløp kan likevel ikke overskride 3,5 % av summen av 

forskjellen mellom de relevante forsikringssummene i 
livsforsikringsvirksomhet og premieavsetningene for alle 
avtaler der zillmering er mulig. Forskjellen skal eventuelt 
reduseres med ikke-avskrevne akkvisisjonskostnader 
oppført som aktiva, 

c)  eventuelle skjulte nettoreserver som skriver seg fra 
verdivurderingen av aktiva, i den grad slike skjulte 
nettoreserver ikke er av usedvanlig art, 

d)  halvparten av den del av aksjekapitalen eller garantifondet 
som ennå ikke er innbetalt, fra det tidspunkt den innbetalte 
delen når 25 % av denne kapitalen eller dette fondet, inntil 
50 % av den laveste av den tilgjengelige solvensmarginen 
og den minste solvensmarginen.

5.  Endringer av nr. 2, 3 og 4 med sikte på å ta hensyn til 
utvikling som berettiger en teknisk tilpasning av de elementene 
som kan inngå i den tilgjengelige solvensmarginen skal vedtas 
etter framgangsmåten i artikkel 65 nr. 2.

Artikkel 28

Minste solvensmargin

1.  Med forbehold for artikkel 29, skal den minste 
solvensmarginen fastsettes som angitt i nr. 2 til 7, alt etter 
hvilken forsikringsklasse som tegnes.

2.  For forsikringstypene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) 
og b), med unntak av forsikringer knyttet til investeringsfond, 
og for formene for virksomhet nevnt i artikkel 2 nr. 3, skal 
den minste solvensmarginen være lik summen av disse to 
resultatene:

a)  første resultat:

en andel på 4 % av premieavsetningene knyttet til direkte 
virksomhet og mottatt gjenforsikring uten fradrag for avgitt 
gjenforsikring skal multipliseres med forholdet for siste 
regnskapsår mellom samlede brutto premieavsetninger 
med fradrag for avgitt gjenforsikring og samlet brutto 
premieavsetning. Dette forholdet kan ikke være mindre 
enn 85 %, 

b)  annet resultat:

 for avtaler der risikosummen ikke er negativ, skal en andel 
på 0,3 % av slik risikosum tegnet av forsikringsforetaket, 
multipliseres med forholdet for siste regnskapsår mellom 
samlede risikosummer som blir beholdt som foretakets 
erstatningsansvar etter fradrag for avgitt gjenforsikring og 
retrocesjoner i gjenforsikring, og samlet risikosum uten 
fradrag for avgitt gjenforsikring; dette forholdet kan ikke 
være mindre enn 50 %.

 For midlertidig dødsfallforsikring med maksimal varighet 
på tre år skal andelen være 0,1 %. For slik forsikring med 
varighet på mer enn tre år, men ikke mer enn fem år, skal 
andelen nevnt over være 0,15 %.



23.11.2006 Nr. 58/1637EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.  For tilleggsforsikringen nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) 
skal minste solvensmargin være lik minste solvensmargin for 
forsikringsforetak som fastsatt i artikkel 16a i direktiv 73/239/
EØF, unntatt avsetningene i artikkel 17 i nevnte direktiv.

4.  For permanent health insurance nevnt i artikkel 2 nr. 1 
bokstav d), skal minste solvensmargin være lik:

a)  en andel på 4 % av premieavsetningene, beregnet i samsvar 
med nr. 2 bokstav a) i denne artikkel, pluss

b)  minste solvensmargin for forsikringsforetak som fastsatt i 
artikkel 16a i direktiv 73/239/EØF, unntatt avsetningene i 
artikkel 17 i nevnte direktiv. Vilkåret fastsatt i artikkel 16a 
nr. 6 bokstav b) i nevnte direktiv om avsetning for stigende 
alder kan erstattes av et krav om at virksomheten skal 
utøves på gruppebasis.

5.  For kapitaliseringsvirksomhet nevnt i artikkel 2 nr. 2 
bokstav b) skal minste solvensmargin være lik en andel på 4 % 
av premieavsetningene beregnet i samsvar med nr. 2 bokstav 
a) i denne artikkel.

6.  For tontiner nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) skal minste 
solvensmargin være lik 1 % av deres aktiva.

7.  For forsikringstypene som omfattes av artikkel 2 nr. 1 
bokstav a) og b), tilknyttet investeringsfond, og for virksomhet 
nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c), d) og e) skal minste 
solvensmargin være lik summen av følgende:

a)  i den grad forsikringsforetaket påtar seg en investeringsrisiko, 
en andel på 4 % av de forsikringstekniske avsetningene, 
beregnet i samsvar med nr. 2 bokstav a) i denne artikkel, 

b)  i den grad foretaket ikke påtar seg noen investeringsrisiko, 
men det beløpet som skal dekke administrasjonskostnaden
e fastsettes for et tidsrom på over fem år, en andel på 1 % 
av de forsikringstekniske avsetningene, beregnet i samsvar 
med nr. 2 bokstav a) i denne artikkel, 

c)  i den grad foretaket ikke påtar seg noen investeringsrisiko 
og det beløpet som skal dekke administrasjonskostnadene 
ikke fastsettes for et tidsrom på over fem år, et beløp som 
svarer til 25 % av siste regnskapsårs administrative 
nettokostnader i forbindelse med slik virksomhet, 

d)  i den grad forsikringsforetaket dekker en dødsrisiko, en 
andel på 0,3 % av risikosummen beregnet i samsvar med 
nr. 2 bokstav b) i denne artikkel.

Artikkel 29

Garantifond

1.  En tredel av minste solvensmargin som angitt i artikkel 
28 skal utgjøre garantifondet. Dette fondet skal bestå av 
postene oppført i artikkel 27 nr. 2, 3 og, med samtykke fra 
vedkommende myndighet i hjemstaten, 4 bokstav c).

2.  Garantifondet skal være på minst 3 millioner euro.

Hver medlemsstat kan bestemme at minstegarantifondet skal 
reduseres med en firedel for gjensidige forsikringsselskaper og 
selskaper av gjensidig art og tontiner.

Artikkel 30

Revisjon av garantifondets beløp

1.  Beløpet i euro som er fastsatt i artikkel 29 nr. 2 skal 
revideres årlig fra og med 20. september 2003, for å ta hensyn 
til endringer i den europeiske konsumprisindeksen for alle 
medlemsstater som offentliggjøres av Eurostat.

Beløpet skal automatisk justeres ved at grunnbeløpet i euro 
økes med den prosentvise endringen i indeksen for tidsrommet 
mellom 20. mars 2002 og revisjonsdatoen og rundes av 
oppover til nærmeste 100 000 euro.

Dersom den prosentvise endringen siden siste justering er 
mindre enn 5 %, skal ingen justering foretas.

2.  Kommisjonen skal hvert år underrette Europaparlamentet 
og Rådet om revisjonen og det justerte beløpet nevnt i nr. 1.

Artikkel 31

Aktiva som ikke brukes til å dekke forsikringstekniske 
avsetninger

1.  Medlemsstatene skal ikke fastsette regler for valg 
av aktiva utover dem som dekker de forsikringstekniske 
avsetninger nevnt i artikkel 20.

2.  Med forbehold for artikkel 20 nr. 3, artikkel 37 nr. 1, 2, 3 
og 5 og artikkel 39 nr. 1 annet ledd skal medlemsstatene ikke 
begrense den frie råderett over aktiva, verken løsøre eller fast 
eiendom, som er en del av de godkjente forsikringsforetaks 
aktiva.

3.  Nr. 1 og 2 skal ikke være til hinder for tiltak som 
medlemsstatene har rett til å treffe i egenskap av eiere av 
eller deltakere i vedkommende forsikringsforetak, så lenge de 
ivaretar de sikredes interesser.
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KAPITTEL 4

AVTALERETT OG FORSIKRINGSVILKÅR

Artikkel 32

Lovgivning som skal anvendes

1.  Lovgivningen i den medlemsstat der forpliktelsen består, 
skal komme til anvendelse på forsikringsavtaler som inngås i 
forbindelse med den virksomhet som er nevnt i dette direktiv. 
Når denne stats lovgivning tillater det, kan partene likevel 
velge en annen stats lovgivning.

2.  Når forsikringstakeren er en fysisk person og har vanlig 
bosted i en medlemsstat der vedkommende ikke er statsborger, 
kan partene også velge lovgivningen i den medlemsstat der 
vedkommende er statsborger.

3.  Når en medlemsstat omfatter flere territoriale enheter 
som hver har sine egne rettsregler for avtaleforpliktelser, skal 
hver territoriale enhet regnes som en stat når det avgjøres 
hvilken stats lovgivning som skal anvendes i henhold til dette 
direktiv.

En medlemsstat der forskjellige territoriale enheter har sine 
egne rettsregler for avtaleforpliktelser, skal ikke være forpliktet 
til å anvende bestemmelsene i dette direktiv på konflikter som 
oppstår mellom disse enhetenes rettsregler.

4.  Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke hindre at 
bestemmelser i domstolsstatens lovgivning kommer til 
anvendelse i en situasjon der disse bestemmelsene ikke kan 
fravikes, uansett hvilken stats lovgivning som kommer til 
anvendelse på avtalen.

Dersom en medlemsstats lovgivning tillater det, kan de 
ufravikelige lovbestemmelser i medlemsstaten der forpliktelsen 
består, komme til anvendelse, dersom og i den utstrekning disse 
bestemmelsene i henhold til denne medlemsstatens lovgivning 
skal komme til anvendelse uansett hvilken stats lovgivning 
som ellers gjelder for avtalen.

5.  Med forbehold for nr. 1 til 4 skal medlemsstatene 
anvende sine alminnelige internasjonal-privatrettslige regler 
for avtaleforpliktelser på forsikringsavtaler omfattet av dette 
direktiv.

Artikkel 33

Allmenne hensyn

Medlemsstaten der forpliktelsen består, kan ikke hindre en 
forsikringstaker i å inngå en avtale med et forsikringsforetak 
som er godkjent på de vilkår som er nevnt i artikkel 4, forutsatt 
at avtalen ikke er i strid med gjeldende lovbestemmelser 
begrunnet i allmenne hensyn i den medlemsstaten der 
forpliktelsen består.

Artikkel 34

Bestemmelser om forsikringsvilkår og premietariffer

Medlemsstatene skal ikke fastsette bestemmelser som krever 
forutgående godkjenning av eller løpende underretning om 
alminnelige og spesielle forsikringsvilkår, premietariffer, det 

tekniske grunnlag som særlig anvendes ved beregning av 
premietariffer og forsikringstekniske avsetninger, blanketter 
og andre trykte dokumenter som forsikringsforetaket har til 
hensikt å anvende overfor forsikringstakerne.

Uten hensyn til første ledd kan hjemstaten utelukkende med 
det formål å føre tilsyn med at nasjonale bestemmelser om 
aktuarielle prinsipper overholdes, kreve løpende underretning 
om det tekniske grunnlag som anvendes særlig ved beregning 
av premietariffer og forsikringstekniske avsetninger uten at 
dette kan gjøres til en forutsetning for at forsikringsforetaket 
kan utøve sin virksomhet.

Senest 1. juli 1999 skal Kommisjonen oversende Rådet en 
rapport om gjennomføringen av disse bestemmelsene.

Artikkel 35

Oppsigelsestid

1.  Hver medlemsstat skal bestemme at en forsikringstaker 
som inngår en personlig livsforsikringsavtale, skal ha en frist 
på mellom 14 og 30 dager til å si opp avtalen fra det tidspunkt 
han/hun blir underrettet om at avtalen er inngått.

Når forsikringstakeren sier opp avtalen, medfører dette at 
han/hun løses fra eventuelle framtidige forpliktelser i henhold 
til avtalen.

Andre rettslige virkninger, samt oppsigelsesvilkårene, skal 
fastsettes etter den lovgivning som kommer til anvendelse på 
avtalen slik den er fastsatt i artikkel 32, særlig når det gjelder 
ordninger med hensyn til hvordan forsikringstakeren skal 
underrettes om at kontrakten er inngått.

2.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 1 på avtaler 
som inngås for seks måneder eller kortere tidsrom, eller på 
tilfeller der forsikringstakeren på grunn av sin situasjon eller 
på grunn av forholdene avtalen er inngått under, ikke har 
behov for dette særlige vern. Medlemsstatene skal i nasjonal 
lovgivning angi de tilfeller nr. 1 ikke får anvendelse på.

Artikkel 36

Opplysninger til forsikringstakeren

1.  Før forsikringsavtalen inngås, skal forsikringstakeren 
minst gis de opplysninger som er angitt i vedlegg III bokstav 
A.

2.  Forsikringstakeren skal i hele avtalens løpetid underrettes 
om enhver endring i opplysningene angitt i vedlegg III bokstav 
B.
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3.  Medlemsstaten der forpliktelsen består, kan kreve at 
forsikringsforetakene skal gi opplysninger i tillegg til dem 
som er angitt i vedlegg III, bare dersom disse opplysningene 
er nødvendige for forsikringstakerens forståelse av de viktigste 
elementer i forpliktelsen.

4.  Medlemsstaten der forpliktelsen består, skal vedta 
nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel og 
vedlegg III.

KAPITTEL 5

FORSIKRINGSFORETAK I VANSKELIGHETER 
ELLER MED UREGELMESSIGHETER

Artikkel 37

Forsikringsforetak i vanskeligheter

1.  Dersom et foretak ikke overholder bestemmelsene i 
artikkel 20, kan vedkommende myndighet i foretakets hjemstat 
forby den frie råderett over aktiva, etter å ha underrettet 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene der forpliktelsen 
består.

2.  Med henblikk på å gjenopprette den finansielle 
situasjonen i et forsikringsforetak der solvensmarginen har 
falt under det minimum som kreves etter artikkel 28, skal 
vedkommende myndighet i hjemstaten kreve at en plan for 
finansiell gjenreisning blir framlagt for den til godkjenning.

Dersom den mener at foretakets finansielle situasjon vil 
forverres ytterligere, kan vedkommende myndigheter i 
unntakstilfeller også begrense eller forby den frie råderett over 
foretakets aktiva. Den skal i så fall underrette myndighetene 
i de andre medlemsstater på hvis territorium foretaket utøver 
virksomhet, om de tiltak som er truffet, og sistnevnte skal på 
anmodning fra førstnevnte myndighet treffe de samme tiltak.

3.  Dersom solvensmarginen faller under garantifondet 
fastsatt i artikkel 29, skal vedkommende myndighet i 
hjemstaten kreve at forsikringsforetaket framlegger en 
kortsiktig finansieringsplan for den til godkjenning.

Den kan også begrense eller forby den frie råderett over 
forsikringsforetakets aktiva. Den skal underrette myndighetene 
i andre medlemsstater på hvis territorium forsikringsforetaket 
utøver virksomhet, og sistnevnte skal på anmodning fra 
førstnevnte myndighet treffe de samme tiltak.

4.  Vedkommende myndigheter kan videre treffe alle 
nødvendige tiltak for å verne de sikredes interesser i de tilfeller 
som er nevnt i nr. 1, 2 og 3.

5.  Hver medlemsstat skal vedta de bestemmelser som 
er nødvendige for at den i tilfeller som nevnt i nr. 1, 2 og 3 
og i samsvar med nasjonal lovgivning, kan forby den frie 
råderett over aktiva som befinner seg på dens territorium, på 
anmodning fra forsikringsforetakets hjemstat, som skal angi de 
aktiva som bør omfattes av tiltakene.

Artikkel 38

Finansiell saneringsplan

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 
har fullmakt til å kreve en finansiell saneringsplan for de 
forsikringsforetakene der vedkommende myndigheter anser 
at forsikringstakernes rettigheter er i fare. Den finansielle 
saneringsplanen må som et minimum omfatte følgende 
opplysninger eller bevis for de neste tre regnskapsår:

a)  anslåtte administrasjonskostnader, særlig løpende generelle 
kostnader og provisjoner, 

b)  en plan som gir detaljerte overslag over inntekter og 
kostnader for direkte virksomhet, mottatt og avgitt 
gjenforsikring, 

c)  sannsynlige likviditetsforhold, 

d)  anslag over de økonomiske midler som skal dekke inngåtte 
forpliktelser og minste solvensmargin, 

e)  den generelle gjenforsikringspolitikk.

2.  Dersom forsikringstakernes rettigheter er i fare fordi 
foretakets økonomiske stilling er forverret, skal medlemsstatene 
sikre at vedkommende myndigheter har fullmakt til å pålegge 
forsikringsforetak å ha en høyere minste solvensmargin, for å 
sikre at forsikringsforetaket vil kunne oppfylle solvenskravene 
i nær framtid. Nivået på denne høyere minste solvensmarginen 
skal fastsettes ut fra en finansiell saneringsplan som nevnt i nr. 
1.

3.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 
har fullmakt til å nedjustere verdien på alle elementer som kan 
inngå i den tilgjengelige solvensmarginen, særlig der det har 
vært en betydelig endring i disse elementenes markedsverdi 
siden utgangen av siste regnskapsår.

4.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 
har fullmakt til å minske reduksjonen, på grunnlag av 
gjenforsikring, av den solvensmarginen som er fastsatt i 
samsvar med artikkel 28, dersom:

a)  gjenforsikringsavtalenes art eller kvalitet er betydelig 
endret siden siste regnskapsår, 

b)  det ikke finnes noen, eller bare en ubetydelig, 
risikooverføring i gjenforsikringskontraktene.



Nr. 58/1640 23.11.2006EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5.  Dersom vedkommende myndigheter har krevet en 
finansiell saneringsplan for forsikringsforetaket i samsvar med 
nr. 1, skal de ikke utstede sertifikat i samsvar med artikkel 14 
nr. 1, artikkel 40 nr. 3 annet ledd, og artikkel 42 nr. 1 bokstav 
a), så lenge de anser at forsikringstakernes rettigheter er i fare 
i henhold til nr. 1.

Artikkel 39

Tilbakekallelse av tillatelse

1.  Tillatelsen som er gitt forsikringsforetaket av 
vedkommende myndighet i hjemstaten, kan tilbakekalles av 
samme myndighet dersom foretaket:

a)  ikke benytter tillatelsen innen en frist på tolv måneder, gir 
uttrykkelig avkall på den, eller ikke har utøvet virksomheten 
i et tidsrom som overskrider seks måneder, med mindre 
den berørte medlemsstat har bestemmelser om at tillatelsen 
bortfaller i slike tilfeller, 

b)  ikke lenger oppfyller vilkårene for adgang til å utøve 
forsikringsvirksomhet, 

c)  ikke har vært i stand til å treffe de tiltak som er fastsatt 
i gjenreisningsplanen eller finansieringsplanen nevnt i 
artikkel 37, innenfor de pålagte frister,

d)  grovt misligholder sine forpliktelser i henhold til de 
nasjonale regler som får anvendelse på foretaket.

Dersom tillatelsen tilbakekalles eller bortfaller, skal 
vedkommende myndighet i hjemstaten underrette vedkommende 
myndigheter i de andre medlemsstatene, som skal treffe 
egnede tiltak for å hindre det berørte forsikringsforetak i å 
begynne ny virksomhet på deres territorium etter reglene for 
etableringsadgang eller reglene for adgang til å yte tjenester. 
Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal i samarbeid med 
de andre myndighetene treffe alle nødvendige tiltak for å verne 
de sikredes interesser, og skal særlig begrense den frie råderett 
over forsikringsforetakets aktiva i henhold til artikkel 37 nr. 1, 
nr. 2 annet ledd og nr. 3 annet ledd.

2.  Ethvert vedtak om å tilbakekalle en tillatelse skal være klart 
begrunnet og skal meddeles det berørte forsikringsforetak.

AVDELING IV

Bestemmelser om etableringsadgang og adgang til å yte 
tjenester

Artikkel 40

Vilkår for etablering av filialer

1.  Forsikringsforetak som ønsker å etablere en filial på 
en annen medlemsstats territorium, skal gi vedkommende 
myndigheter i hjemstaten melding om dette.

2.  Medlemsstatene skal kreve at forsikringsforetak som 
ønsker å etablere en filial i en annen medlemsstat, vedlegger 
meldingen nevnt i nr. 1 følgende opplysninger:

a)  hvilken medlemsstat foretaket har planer om å etablere en 
filial i, 

b)  en driftsplan, der det særlig skal opplyses hvilke typer 
virksomheter som er planlagt og filialens organisatoriske 
oppbygning, 

c)  den adresse i filialmedlemsstaten dokumenter kan sendes 
til eller innhentes fra, og denne adresse skal være den 
samme adressen meddelelser til generalagenten kan sendes 
til, 

d)  navnet på filialens generalagent, som skal ha vide nok 
fullmakter til å forplikte forsikringsforetaket overfor 
tredjemann og å representere det overfor myndighetene 
og domstolene i filialmedlemsstaten. Når det gjelder 
«Lloyd’s» skal en eventuell tvist i filialmedlemsstaten 
som følger av tegnede forpliktelser, ikke medføre større 
vanskeligheter for de sikrede enn dersom tvisten gjaldt 
et vanlig forsikringsforetak. Generalagenten må derfor ha 
tilstrekkelig fullmakt til å møte i retten som saksøkt og i den 
egenskap ha fullmakt til å binde berørte forsikringsgivere i 
Lloyd’s.

3.  Med mindre vedkommende myndighet i hjemstaten, den 
berørte plan tatt i betraktning, ikke har grunn til å ha tillit til den 
administrative oppbygningens egnethet, til forsikringsforetakets 
finansielle situasjon eller til generalagentens og de ansvarlige 
lederes hederlighet og kvalifikasjoner eller deres yrkeserfaring, 
skal den oversende opplysningene nevnt i nr. 2 til vedkommende 
myndigheter i filialmedlemsstaten innen tre måneder etter 
mottakelsen, og meddele det berørte forsikringsforetak dette.

Vedkommende myndighet i hjemstaten skal også bekrefte at 
forsikringsforetaket har en minste solvensmargin beregnet i 
samsvar med artikkel 28 og 29.

Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten avslår å 
oversende opplysningene nevnt i nr. 2 til vedkommende 
myndighet i filialmedlemsstaten, skal det begrunnes overfor det 
berørte forsikringsforetak innen tre måneder etter mottakelsen 
av alle opplysningene. Avslaget eller manglende svar kan 
prøves for domstolene i hjemstaten.

4.  Før forsikringsforetakets filial begynner å utøve sin 
virksomhet, skal vedkommende myndighet i filialmedlems-
staten ha en frist på to måneder fra mottakelsen av opplysnin-
gene nevnt i nr. 3, til eventuelt å underrette vedkommende 
myndighet i hjemstaten om de vilkår som av allmenne 
hensyn skal gjelde utøvelsen av denne virksomhet i 
filialmedlemsstaten.
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5.  Så snart det foreligger en underretning fra vedkommende 
myndighet i filialmedlemsstaten eller dersom den ikke sender 
underretning, kan filialen etableres og begynne sin virksomhet 
så snart fristen fastsatt i nr. 4 er utløpt.

6.  Ved endring i en av de opplysningene som er meddelt i 
samsvar med nr. 2 bokstav b), c) eller d), skal forsikringsforetaket 
skriftlig underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten og 
filialmedlemsstaten om denne endring minst en måned før den 
iverksettes, slik at vedkommende myndighet i hjemstaten og 
vedkommende myndighet i filialmedlemsstaten kan oppfylle 
sine respektive roller i henhold til nr. 3 og 4.

Artikkel 41

Adgang til å yte tjenester: forhåndsunderretning til 
hjemstaten

Ethvert foretak som har til hensikt å utøve virksomhet for første 
gang i en eller flere medlemsstater etter reglene for adgang til 
å yte tjenester, skal på forhånd underrette vedkommende 
myndigheter i hjemstaten og angi hvilken type forpliktelser det 
planlegger å påta seg.

Artikkel 42

Adgang til å yte tjenester: underretning fra hjemstaten

1.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal innen en 
måned etter underretningen nevnt i artikkel 41 oversende den 
eller de medlemsstater på hvis territorium forsikringsforetaket 
har til hensikt å utøve sin virksomhet etter reglene for adgang 
til å yte tjenester, følgende opplysninger:

a)  et sertifikat som bekrefter at forsikringsforetaket har den 
minste solvensmargin beregnet i samsvar med artikkel 28 
og 29, 

b)  hvilke forsikringsklasser foretaket har tillatelse til å utøve 
virksomhet i, 

c)  hvilken type forpliktelser forsikringsforetaket planlegger å 
påta seg i den medlemsstat der tjenesteytelsen finner sted.

Samtidig skal de underrette det berørte forsikringsforetak om 
dette.

2.  Dersom vedkommende myndigheter i hjemstaten ikke 
oversender opplysningene nevnt i nr. 1 innen den fastsatte frist, 
skal de innen samme frist begrunne avslaget overfor foretaket. 
Avslaget skal kunne prøves for domstolene i hjemstaten.

3.  Foretaket kan begynne sin virksomhet fra og med den 
bekreftede dato foretaket har blitt underrettet om oversendelsen 
fastsatt i nr. 1 første ledd.

Artikkel 43

Adgang til å yte tjenester: endringer i forpliktelsen

Når foretaket har til hensikt å gjøre en endring i opplysningene 
nevnt i artikkel 41, skal det følge framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 41 og 42.

Artikkel 44

Språk

Vedkommende myndigheter i filialmedlemsstaten eller i den 
medlemsstat der tjenesteytelsen finner sted, kan kreve at de 
opplysningene som de i henhold til dette direktiv kan kreve om 
den virksomhet forsikringsforetakene driver på medlemsstatens 
territorium, skal gis på det eller de offisielle språk som benyttes 
i medlemsstaten.

Artikkel 45

Bestemmelser om forsikringsvilkår og premietariffer

Filialmedlemsstaten eller den medlemsstat der tjenesteytelsen 
finner sted, skal ikke fastsette bestemmelser som krever 
forutgående godkjennelse av eller løpende underretning om 
generelle og spesielle forsikringsvilkår, premietariffer, det 
tekniske grunnlag som særlig anvendes for beregning av 
premietariffer og forsikringstekniske avsetninger, blanketter 
og andre trykte dokumenter som forsikringsforetaket har til 
hensikt å anvende overfor forsikringstakerne. Med henblikk 
på tilsyn med at nasjonale bestemmelser om forsikringsavtaler 
overholdes, kan de, av ethvert foretak som ønsker å utøve 
forsikringsvirksomhet på deres territorium etter reglene for 
etableringsadgang eller reglene for adgang til å yte tjenester, 
bare kreve at de vilkår og andre dokumenter som de har til 
hensikt å anvende, når som helst skal kunne framlegges, og 
dette kravet kan ikke være en forutsetning for at et foretak skal 
kunne utøve virksomhet.

Artikkel 46

Forsikringsforetak som ikke følger rettsreglene

1.  Ethvert foretak som utøver virksomhet etter reglene for 
etableringsadgang eller reglene for adgang til å yte tjenester, skal 
framlegge for vedkommende myndigheter i filialmedlemsstaten 
og/eller i den medlemsstaten der tjenesteytelsen finner sted, 
alle dokumenter som kreves med hensyn til gjennomføringen 
av denne artikkel, i den utstrekning foretak med hovedkontor i 
denne medlemsstaten også er forpliktet til dette.

2.  Dersom vedkommende myndigheter i en medlemsstat 
fastslår at et forsikringsforetak som har en filial eller utøver 
virksomhet etter reglene for adgang til å yte tjenester på 
statens territorium, ikke overholder de rettsregler som kommer 
til anvendelse på foretaket i denne staten, skal de anmode 
forsikringsforetaket om å bringe uregelmessighetene til 
opphør.
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3.  Dersom vedkommende forsikringsforetak ikke gjør det 
som er nødvendig, skal vedkommende myndigheter i den 
berørte medlemsstat underrette vedkommende myndigheter 
i hjemstaten om dette. Sistnevnte myndigheter skal så 
snart som mulig treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
forsikringsforetaket bringer uregelmessighetene til opphør. 
Vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstat skal 
meddeles hvilken type tiltak det dreier seg om.

4.  Dersom forsikringsforetaket, til tross for tiltak truffet av 
hjemstaten, eller fordi tiltakene viser seg å være utilstrekkelige 
eller mangler helt i denne stat, fortsetter å overtre gjeldende 
rettsregler i den berørte medlemsstat, kan sistnevnte 
medlemsstat, etter å ha underrettet vedkommende myndigheter 
i hjemstaten, treffe nødvendige tiltak for å hindre eller stanse 
nye uregelmessigheter, og i den utstrekning det er strengt 
nødvendig, hindre at foretaket inngår nye forsikringsavtaler 
på dens territorium. Medlemsstatene skal påse at det på deres 
territorium er mulig å gi forsikringsforetakene den nødvendige 
underretning om disse tiltak.

5.  Nr. 2, 3 og 4 skal ikke berøre vedkommende 
medlemsstaters rett til i nødstilfeller å treffe nødvendige tiltak 
for å hindre eller stanse uregelmessigheter på sitt territorium. 
Dette omfatter muligheten til å hindre at et forsikringsforetak 
inngår nye forsikringsavtaler på deres territorium.

6.  Nr. 2, 3 og 4 skal ikke berøre medlemsstatenes rett til å 
treffe sanksjoner mot lovovertredelser på deres territorium.

7.  Dersom forsikringsforetaket som har begått 
lovovertredelsen, har et etablert forretningssted eller eiendom 
i den berørte medlemsstaten, kan vedkommende myndigheter 
i denne medlemsstaten i samsvar med nasjonal lovgivning 
iverksette de forvaltningsmessige sanksjoner som er fastsatt 
for slike lovovertredelser overfor det etablerte forretningsstedet 
eller overfor eiendommen.

8.  Ethvert tiltak som treffes i henhold til nr. 3 til 7, og som 
medfører sanksjoner mot eller restriksjoner på adgangen til 
å utøve forsikringsvirksomhet, skal være begrunnet og skal 
meddeles det berørte forsikringsforetaket.

9.  Hvert annet år skal Kommisjonen oversende 
Forsikringskomiteen en rapport som sammenfatter antall og 
type tilfeller der det i den enkelte medlemsstat er gitt avslag i 
henhold til artikkel 40 eller 42, eller truffet tiltak i henhold til 
nr. 4 i denne artikkel. Medlemsstatene skal samarbeide med 
Kommisjonen ved å gi den de opplysninger som kreves for å 
utarbeide rapporten.

Artikkel 47

Reklame

Dette direktiv skal ikke hindre forsikringsforetak med 
hovedkontor i en medlemsstat ved alle tilgjengelige 
kommunikasjonsmidler å reklamere for sine tjenester i 

filialmedlemsstaten eller i medlemsstaten der tjenesteytelsen 
finner sted, forutsatt at foretaket overholder eventuelle regler 
for denne reklamens form og innhold som er begrunnet i 
allmenne hensyn.

Artikkel 48

Avvikling

Dersom et forsikringsforetak blir avviklet, skal forpliktelser 
som følger av avtaler tegnet gjennom en filial eller etter 
reglene for adgang til å yte tjenester, oppfylles på samme 
måte som forpliktelsene som følger av vedkommende foretaks 
øvrige forsikringsavtaler, uten hensyn til de sikredes eller de 
begunstigedes nasjonalitet.

Artikkel 49

Statistiske opplysninger om grenseoverskridende 
virksomhet

Ethvert forsikringsforetak skal, særskilt for virksomhet som 
utøves etter reglene for etableringsadgang og for virksomhet 
som utøves etter reglene for adgang til å yte tjenester, underrette 
vedkommende myndighet i hjemstaten om størrelsen på 
premiene uten fradrag for gjenforsikring, for hver medlemsstat 
og for hver av klassene I til IX, som fastsatt i vedlegg I.

Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen en rimelig 
frist oversende disse opplysningene samlet til vedkommende 
myndigheter i hver av de berørte medlemsstater som anmoder 
om det.

Artikkel 50

Skatt på premier

1.  Med forbehold for en senere harmonisering skal alle 
forsikringsavtaler pålegges bare indirekte skatt og parafiskale 
avgifter på forsikringspremier i den medlemsstat der 
forpliktelsen er inngått, samt, når det gjelder Spania, de 
lovfestede tilleggsavgifter til fordel for det spanske organ 
«Consorcio de Compensación de Seguros» til bruk i forbindelse 
med erstatning for tap som følge av ekstraordinære hendelser i 
denne medlemsstat.

2.  Lovgivningen som skal komme til anvendelse på 
avtalen i henhold til artikkel 32, skal ikke berøre gjeldende 
skattebestemmelser.

3.  Med forbehold for en senere harmonisering skal 
hver medlemsstat anvende nasjonale bestemmelser på de 
forsikringsforetak som påtar seg forpliktelser på statens 
territorium med hensyn til innkreving av indirekte skatter og 
parafiskale avgifter som skal pålegges i henhold til nr. 1.
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AVDELING V

REGLER FOR AGENTURER ELLER FILIALER 
SOM ER ETABLERT I FELLESSKAPET OG HØRER 

UNDER FORETAK MED HOVEDKONTOR UTENFOR 
FELLESSKAPET

Artikkel 51

Prinsipper og vilkår for å få tillatelse

1.  Hver medlemsstat skal, for foretak med hovedkontor 
utenfor Fellesskapet, gjøre adgangen til virksomhet nevnt i 
artikkel 2 avhengig av offentlig tillatelse.

2.  En medlemsstat kan gi tillatelse dersom foretaket 
oppfyller minst følgende vilkår:

a)  det har rett til å utøve forsikringsvirksomhet omhandlet i 
artikkel 2 i henhold til statens lovgivning, 

b)  det etablerer agentur eller filial på medlemsstatens 
territorium, 

c)  det forplikter seg til å opprette særskilt regnskap på 
agenturets eller filialens hovedkontor for den virksomhet 
som utøves der, og å oppbevare alle forretningsdokumenter 
der, 

d)  det utpeker en generalagent som skal godkjennes av 
vedkommende myndigheter, 

e)  det har til rådighet, i den stat der det utøver sin virksomhet, 
aktiva som tilsvarer et beløp som er minst like høyt som 
halvparten av det minstebeløp som er fastsatt i artikkel 29 
nr. 2 første ledd til garantifondet, og avsetter en firedel av 
minstebeløpet som sikkerhet, 

f)  det forplikter seg til å ha en solvensmargin i samsvar med 
artikkel 55,

g)  det framlegger en driftsplan i samsvar med bestemmelsene 
i nr. 3.

3.  Agenturets eller filialens driftsplan nevnt i nr. 2 bokstav 
g) skal inneholde følgende opplysninger eller bevis:

a)  hvilke typer forpliktelse foretaket vil påta seg, 

b)  hovedprinsippene for gjenforsikring, 

c)  status for foretakets solvensmargin og garantifond, nevnt i 
artikkel 55,

d)  anslag over kostnader til oppbygging av administrasjon og 
organisering av funksjonsnettet; de økonomiske midlene 
som er planlagt til dekning av dette, 

og i tillegg, for de tre første regnskapsårene:

e)   en plan som gir detaljerte overslag over inntekter og 
kostnader for direkte virksomhet, mottatt og avgitt 
gjenforsikring, 

f)   sannsynlige likviditetsforhold, 

g)  anslag over de økonomiske midler som skal dekke inngåtte 
forpliktelser og solvensmargin.

4.  En medlemsstat kan kreve løpende underretning om 
det tekniske grunnlag som anvendes ved beregning av 
premietariffer og forsikringstekniske avsetninger uten at dette 
kan gjøres til en forutsetning for at forsikringsforetaket kan 
utøve sin virksomhet.

Artikkel 52

Regler for tredjestaters filialer

1.  a)  Med forbehold for bokstav b) kan agenturer og filialer 
nevnt i denne avdeling ikke samtidig utøve i en 
medlemsstat de former for virksomhet som er nevnt 
i vedlegget til direktiv 73/239/EØF, og de former for 
virksomhet som omfattes av dette direktiv.

 b)  Med forbehold for bokstav c) kan medlemsstatene 
bestemme at agenturer og filialer nevnt i denne 
avdeling som, på den relevante dato nevnt i artikkel 18 
nr. 3, utøver begge former for virksomhet samtidig i 
en medlemsstat, fortsatt kan gjøre dette i denne staten, 
forutsatt at formene for virksomhet har atskilt ledelse i 
samsvar med artikkel 19.

 c)  Enhver medlemsstat som etter artikkel 18 nr. 6 har 
pålagt foretak etablert på deres territorium å innstille 
den samtidige utøvelse av de former for virksomhet de 
utøvde på den relevante datoen nevnt i artikkel 18 nr. 
3, skal også stille dette kravet til de agenturer og filialer 
som er nevnt i denne avdeling, og som er etablert på 
dens territorium og samtidig utøver begge former for 
virksomhet.

 d)  Medlemsstatene kan bestemme at de agenturer og 
filialer nevnt i denne avdeling med et hovedkontor 
som samtidig utøver begge former for virksomhet, 
og som, på datoene nevnt i artikkel 18 nr. 3, utøver 
utelukkende den form for virksomhet som omfattes 
av dette direktiv på territoriet til en medlemsstat, kan 
fortsette sin virksomhet der. Dersom foretaket ønsker 
å utøve virksomheten nevnt i direktiv 73/239/EØF 
på dette territoriet, kan det fortsette den virksomhet 
som omfattes av dette direktiv, bare gjennom et 
datterforetak.

2.  Artikkel 13 og 37 kommer tilsvarende til anvendelse på 
agenturer og filialer nevnt i denne avdeling.

Ved gjennomføringen av artikkel 37 skal vedkommende 
myndighet som fører tilsyn med den samlede solvens for 
agenturer og filialer, likestilles med vedkommende myndigheter 
i medlemsstaten der hovedkontoret ligger.
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3.  Dersom en tillatelse tilbakekalles av myndigheten 
nevnt i artikkel 56 nr. 2, skal denne myndigheten underrette 
vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene der 
foretaket utøver virksomhet, og sistnevnte myndigheter skal 
treffe de nødvendige tiltak. Dersom tillatelsen blir tilbakekalt på 
grunn av utilstrekkelig solvensmargin, beregnet i samsvar med 
artikkel 56 nr. 1 bokstav a), skal vedkommende myndigheter i 
de andre berørte medlemsstatene også tilbakekalle tillatelsene.

Artikkel 53

Overdragelse av forsikringsportefølje

1.  På vilkår fastsatt i nasjonal lovgivning skal hver 
medlemsstat gi agenturer og filialer som er etablert på dens 
territorium, og som er nevnt i denne avdeling, tillatelse til 
å overdra hele eller deler av forsikringsporteføljen til et 
mottakende foretak etablert i samme medlemsstat, dersom 
vedkommende myndigheter i denne medlemsstat, eller eventuelt 
vedkommende myndigheter i medlemsstaten nevnt i artikkel 
56, bekrefter at det mottakende foretak har den nødvendige 
solvensmargin når det tas hensyn til overdragelsen.

2.  På vilkår fastsatt i nasjonal lovgivning skal hver 
medlemsstat gi agenturer og filialer som er etablert på 
dens territorium og nevnt i denne avdeling, tillatelse til 
å overdra hele eller deler av forsikringsporteføljen til et 
forsikringsforetak med hovedkontor i en annen medlemsstat, 
dersom vedkommende myndigheter i denne medlemsstaten 
bekrefter at det mottakende foretak har den nødvendige 
solvensmargin når det tas hensyn til overdragelsen.

3.  Dersom en medlemsstat på vilkår fastsatt i nasjonal 
lovgivning gir agenturer og filialer som er etablert på dens 
territorium og nevnt i denne avdeling, tillatelse til å overdra 
hele eller deler av forsikringsporteføljen til et agentur eller 
en filial nevnt i denne avdeling og etablert på territoriet til en 
annen medlemsstat, skal den forsikre seg om at vedkommende 
myndigheter i medlemsstaten der det mottakende foretak ligger 
eller eventuelt vedkommende myndigheter i medlemsstaten 
nevnt i artikkel 56, bekrefter at det mottakende foretak har den 
nødvendige solvensmargin når det tas hensyn til overdragelsen, 
at en slik overdragelse er mulig etter lovgivningen i den 
medlemsstat der det mottakende foretak ligger og at denne 
staten har gitt samtykke til overdragelsen.

4.  I tilfellene nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal den medlemsstat 
der det avgivende agentur eller den avgivende filial ligger, gi 
tillatelse til overdragelsen etter å ha innhentet samtykke fra 
vedkommende myndigheter i den medlemsstat der forpliktelsen 
består, når dette ikke er den medlemsstat der det avgivende 
agentur eller den avgivende filial ligger.

5.  Vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som 
rådspørres, skal avgi uttalelse eller gi samtykke overfor 
vedkommende myndigheter i hjemstaten til det avgivende 
forsikringsforetak i løpet av tre måneder etter at søknaden er 
mottatt; dersom de rådspurte myndigheter ikke har svart ved 
utløpet av fristen, anses dette som en positiv uttalelse eller et 
stilltiende samtykke.

6.  Overdragelse som tillates i samsvar med denne artikkel, 
skal offentliggjøres i den medlemsstat der forpliktelsen består, 
etter nærmere regler i nasjonal lovgivning. Overdragelsen skal 
automatisk gjøres gjeldende overfor forsikringstakerne, de 
sikrede og enhver annen person som har rettigheter og plikter 
etter de overdratte avtalene.

Denne bestemmelsen skal ikke berøre medlemsstatenes rett til 
å gi forsikringstakerne mulighet til å si opp avtalen innen en 
gitt frist etter overdragelsen.

Artikkel 54

Forsikringstekniske avsetninger

Medlemsstatene skal pålegge foretakene å foreta avsetninger 
etter artikkel 20 som er tilstrekkelige til å dekke de forpliktelser 
de har påtatt seg på statenes territorium. Medlemsstatene skal 
påse at agenturet eller filialen dekker slike avsetninger ved 
hjelp av aktiva som tilsvarer disse avsetninger og kongruente 
aktiva i samsvar med vedlegg II.

Medlemsstatenes lovgivning skal komme til anvendelse 
ved beregning av slike avsetninger, fastsettelse av 
investeringskategorier og verdifastsettelse av aktiva og, der 
det er nødvendig, ved fastsettelse av i hvilken grad aktiva kan 
dekke slike avsetninger.

Den berørte medlemsstaten skal kreve at de aktiva som dekker 
disse avsetningene, skal befinne seg på dens territorium. 
Bestemmelsene i artikkel 20 nr. 4 får likevel anvendelse.

Artikkel 55

Solvensmargin og garantifond

1.  Hver medlemsstat skal pålegge agenturer og filialer 
som er etablert på dens territorium, å ha til rådighet en 
solvensmargin bestående av postene i artikkel 27. Minste 
solvensmargin skal beregnes i samsvar med bestemmelsene 
i artikkel 28. Ved beregning av denne marginen skal det 
imidlertid bare tas hensyn til den virksomhet som utøves av 
agenturet eller filialen.

2.  En tredel av minste solvensmargin skal utgjøre 
garantifondet.

Garantifondet kan likevel ikke være mindre enn halvparten av 
det minimum som kreves i henhold til artikkel 29 nr. 2 første 
ledd. Den første sum som avsettes som sikkerhet i samsvar med 
artikkel 51 nr. 2 bokstav e), skal medregnes i garantifondet.

Garantifondet og minimum for et slikt fond skal være 
sammensatt i samsvar med artikkel 29.

3.  Aktiva som representerer minste solvensmargin skal, 
inntil et beløp på størrelse med garantifondet, beholdes i den 
medlemsstaten der virksomheten utøves, og det resterende 
beløp skal beholdes innen Fellesskapet.
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Artikkel 56

Fordeler for foretak som har fått tillatelse fra flere 
medlemsstater

1.  Ethvert foretak som har søkt om eller fått tillatelse fra 
flere medlemsstater, kan søke om følgende fordeler som bare 
kan innvilges under ett:

a)  solvensmarginen nevnt i artikkel 55 skal beregnes i forhold 
til den totale virksomhet foretaket utøver i Fellesskapet; i 
slike tilfeller skal bare de virksomheter tas i betraktning 
som utøves av alle agenturer eller filialer som er etablert i 
Fellesskapet, 

b)  den sikkerhet som kreves i artikkel 51 nr. 2 bokstav e), skal 
stilles bare i en av medlemsstatene, 

c)  aktiva som representerer garantifondet, kan beholdes i en 
hvilken som helst av de medlemsstater der det utøver sin 
virksomhet.

2.  Søknad om å kunne benytte seg av fordelene nevnt i 
nr. 1 skal rettes til vedkommende myndigheter i de berørte 
medlemsstatene. I søknaden skal det oppgis hvilken myndighet 
i medlemsstaten som i framtiden skal føre tilsyn med 
agenturenes og filialenes solvens i forhold til deres samlede 
virksomhet i Fellesskapet. Foretakets valg av myndighet skal 
begrunnes i søknaden. Sikkerhetssummen skal avsettes i den 
berørte medlemsstaten.

3.  Fordelene nevnt i nr. 1 kan innvilges bare med samtykke 
fra vedkommende myndigheter i alle medlemsstater søknaden 
er rettet til. Fordelene skal få virkning fra det tidspunkt den 
valgte vedkommende myndighet erklærer seg rede til å føre 
tilsyn med agenturenes og filialenes solvens i forhold til deres 
samlede virksomhet i Fellesskapet.

Fra de andre medlemsstatene skal den valgte vedkommende 
myndighet motta de opplysninger som er nødvendige for å 
kunne føre tilsyn med den samlede solvensen for de agenturer 
og filialer som er etablert på deres territorium.

4.  På initiativ fra en eller flere av de berørte medlemsstatene 
skal fordeler som er gitt i henhold til denne artikkel, oppheves 
samtidig av alle berørte medlemsstater.

Artikkel 57

Avtaler med tredjestater

I avtaler som inngås med en eller flere tredjestater i samsvar 
med traktaten, kan Fellesskapet gi samtykke til å anvende 
bestemmelser som er forskjellige fra dem som er fastsatt 
i denne avdeling, for på betingelse av gjensidighet å sikre 
tilstrekkelig vern av forsikringstakere i medlemsstatene.

AVDELING VI

REGLER FOR DATTERFORETAK AV 
HOVEDFORETAK SOM ER UNDERLAGT EN 
TREDJESTATS LOVGIVNING OG FOR DISSE 

HOVEDFORETAKS ERVERV AV ANDELER

Artikkel 58

Opplysninger fra medlemsstatene til Kommisjonen

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal underrette 
Kommisjonen:

a)  om enhver tillatelse som gis til et direkte eller indirekte 
datterforetak av ett eller flere hovedforetak som er underlagt 
en tredjestats lovgivning. Kommisjonen skal underrette 
komiteen nevnt i artikkel 65 nr. 1 om dette, 

b)  når et slikt hovedforetak erverver en andel i et 
forsikringsforetak i Fellesskapet slik at sistnevnte blir 
dets datterforetak. Kommisjonen skal underrette komiteen 
nevnt i artikkel 65 nr. 1 om dette.

Når tillatelse gis til et direkte eller indirekte datterforetak av 
ett eller flere hovedforetak som er underlagt en tredjestats 
lovgivning, skal gruppens struktur spesifiseres i den 
underretning vedkommende myndigheter gir Kommisjonen.

Artikkel 59

Tredjestaters behandling av forsikringsforetak i 
Fellesskapet

1.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
generelle vanskeligheter som deres forsikringsforetak møter 
når de etablerer eller utøver virksomhet i en tredjestat.

2.  Kommisjonen skal med jevne mellomrom utarbeide en 
rapport der den etter kriteriene i nr. 3 og 4 gjennomgår den 
behandling Fellesskapets forsikringsforetak gis i tredjestater 
med hensyn til etablering og utøvelse av forsikringsvirksomhet 
samt erverv av andeler i forsikringsforetak i tredjestater. 
Kommisjonen skal oversende rapportene til Rådet, eventuelt 
sammen med hensiktsmessige forslag.

3.  Dersom Kommisjonen, enten på grunnlag av rapportene 
nevnt i nr. 2 eller på grunnlag av andre opplysninger, fastslår 
at en tredjestat ikke gir Fellesskapets forsikringsforetak en 
reell markedsadgang som kan sammenlignes med den som 
Fellesskapet gir vedkommende tredjestats forsikringsforetak, 
kan Kommisjonen framlegge forslag for Rådet med 
anmodning om mandat til å forhandle for å oppnå tilsvarende 
konkurransevilkår for Fellesskapets forsikringsforetak. Rådet 
skal treffe avgjørelse med kvalifisert flertall.
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4.  Dersom Kommisjonen, enten på grunnlag av rapportene 
nevnt i nr. 2 eller på grunnlag av andre opplysninger, fastslår at 
Fellesskapets forsikringsforetak i en tredjestat ikke gis samme 
behandling og samme konkurransevilkår som statens egne 
forsikringsforetak, og at vilkårene for reell markedsadgang 
ikke oppfylles, kan Kommisjonen innlede forhandlinger for å 
bøte på situasjonen.

I tilfellene nevnt i første ledd kan det også, uansett tidspunkt 
og i tillegg til at det innledes forhandlinger i samsvar med 
framgangsmåten i artikkel 65 nr. 2, bestemmes at vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene skal begrense eller utsette sine 
vedtak:

– angående søknader som er kommet inn når vedtaket gjøres, 
eller angående framtidige søknader om tillatelse, og

– angående andeler som erverves av direkte eller 
indirekte hovedforetak som er underlagt lovgivningen i 
vedkommende tredjestat.

Disse tiltakenes varighet skal ikke overskride tre måneder.

Før utløpet av tremånedersperioden og i lys av 
forhandlingsresultatet kan Rådet, etter forslag fra Kommisjonen, 
med kvalifisert flertall vedta at tiltakene skal opprettholdes.

Slik begrensning eller utsettelse kan ikke komme til 
anvendelse på etablering av datterforetak som foretas av et 
forsikringsforetak eller av et forsikringsforetaks datterforetak 
som er gitt behørig tillatelse i Fellesskapet, eller på slike foretaks 
eller datterforetaks erverv av andeler i forsikringsforetak i 
Fellesskapet.

5.  Dersom Kommisjonen fastslår at en av situasjonene nevnt 
i nr. 3 og 4 er oppstått, skal medlemsstatene etter anmodning 
fra Kommisjonen underrette den om:

a)  enhver søknad om tillatelse for et direkte eller indirekte 
datterforetak av ett eller flere hovedforetak som er underlagt 
lovgivningen i vedkommende tredjestat, 

b)  enhver plan et slikt foretak har om å erverve en andel i et 
forsikringsforetak i Fellesskapet som vil medføre at dette 
blir et datterforetak av førstnevnte.

Denne opplysningsplikten skal bortfalle når en avtale inngås 
med en tredjestat som nevnt i nr. 3 eller 4, eller når tiltakene 
nevnt i nr. 4 annet og tredje ledd ikke lenger anvendes.

6.  Tiltak som treffes i henhold til denne artikkel, skal være i 
samsvar med Fellesskapets forpliktelser i henhold til bilaterale 
og multilaterale internasjonale avtaler om adgang til å starte og 
utøve virksomhet innen forsikring.

AVDELING VII

OVERGANGSBESTEMMELSER OG ANDRE 
BESTEMMELSER

Artikkel 60

Unntak og opphevelse av restriktive tiltak

1.  Foretak etablert i Det forente kongerike «by Royal 
Charter»,«by private Act» eller «by special public Act» kan 
fortsette å utøve sin virksomhet i den juridiske form de hadde 
15. mars 1979 i ubegrenset tid.

Det forente kongerike skal utarbeide en liste over slike 
foretak og oversende den til de øvrige medlemsstatene og til 
Kommisjonen.

2.  Selskap registrert i Det forente kongerike under «Friendly 
Societies Acts» kan fortsette å utøve livsforsikrings- og 
sparekassevirksomhet som de, i samsvar med sitt formål, 
utøvde 15. mars 1979.

Artikkel 61

Bevis for god vandel

1.  Dersom en medlemsstat av sine egne statsborgere krever 
bevis for god vandel og for at deres bo ikke tidligere er 
tatt under konkursbehandling, eller ett av disse bevis, skal 
vedkommende stat godta som tilstrekkelig bevis at statsborgere 
fra andre medlemsstater framlegger utdrag fra strafferegisteret 
eller, i mangel av slikt, et tilsvarende dokument som viser at 
disse kravene er oppfylt, utstedt av vedkommende retts- eller 
forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller seneste oppholdsstat.

2.  Dersom hjemstaten eller seneste oppholdsstat ikke utsteder 
dokumentet nevnt i nr. 1, kan det erstattes av en erklæring 
under ed eller, i stater der edsavleggelse ikke finner sted, av en 
forsikring på ære og samvittighet, avgitt av den aktuelle personen 
overfor vedkommende retts- eller forvaltningsmyndighet, 
eventuelt notarius publicus, i hjemstaten eller den seneste 
oppholdsstat; denne myndighet eller notarius publicus skal 
utstede en bekreftelse på gyldigheten av erklæringen eller 
forsikringen. En erklæring om at vedkommendes bo ikke 
tidligere er tatt under konkursbehandling, kan også avlegges 
overfor en kompetent bransjeorganisasjon i vedkommende 
stat.

3.  Dokumenter utstedt i samsvar med nr. 1 og 2 kan 
ikke framlegges når det er gått mer enn tre måneder fra 
utstedelsesdatoen.

4.  Medlemsstatene skal utpeke de myndigheter og organer 
som skal ha kompetanse til å utstede dokumentene nevnt i nr. 
1 og 2 og umiddelbart underrette de andre medlemsstatene og 
Kommisjonen om det.
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Hver medlemsstat skal også underrette de andre medlemsstatene 
og Kommisjonen om hvilke myndigheter eller organer som 
dokumentene nevnt i denne artikkel skal legges fram for til 
støtte for en søknad om å utøve de former for virksomhet som 
er nevnt i artikkel 2 på denne medlemsstatens territorium.

AVDELING VIII

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 62

Samarbeid mellom medlemsstatene og Kommisjonen

Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
skal ha et nært samarbeid for å lette tilsynet i Fellesskapet med 
de forsikringstyper og den virksomhet som er nevnt i dette 
direktiv.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om betydelige 
vanskeligheter som oppstår ved gjennomføringen av dette 
direktiv, blant annet vanskeligheter som oppstår dersom en 
medlemsstat fastslår en unormal overdragelse av virksomhet 
nevnt i dette direktiv fra foretak som er etablert på statens 
territorium, til filialer og agenturer som ligger like utenfor 
staten.

Kommisjonen og vedkommende myndigheter i de berørte 
medlemsstatene skal undersøke disse vanskelighetene så raskt 
som mulig for å finne en egnet løsning.

Kommisjonen skal om nødvendig framlegge egnede forslag 
for Rådet.

Artikkel 63

Rapporter om utviklingen av markedet med hensyn til 
adgangen til å yte tjenester

Kommisjonen skal med regelmessige mellomrom, og første 
gang 20. november 1995, oversende Europaparlamentet og 
Rådet rapporter om utviklingen på forsikringsmarkedet og om 
den virksomhet som utøves etter reglene for adgang til å yte 
tjenester.

Artikkel 64

Tekniske tilpasninger

De følgende tekniske tilpasninger som skal gjøres i dette 
direktiv skal vedtas i samsvar med framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 65 nr. 2:

– utvidelse av de juridiske former fastsatt i artikkel 6 nr. 1 
bokstav a),

– endringer i listen oppført i vedlegg I, eller tilpasning av 
terminologien i denne listen for å ta hensyn til utviklingen 
i forsikringsmarkedene,

– avklaring av hvilke elementer som inngår i solvensmarginen, 
og som er angitt i artikkel 27, for å ta hensyn til opprettelsen 
av nye finansielle instrumenter,

– endring av minstebeløpet i garantifondet, fastsatt i artikkel 
29 nr. 2, for å ta hensyn til den økonomiske og finansielle 
utvikling,

– endring i listen over aktiva som kan anvendes til dekning 
av forsikringstekniske avsetninger, fastsatt i artikkel 23, 
samt regler for spredning fastsatt i artikkel 24, for å ta 
hensyn til opprettelsen av nye finansielle instrumenter,

– endring av lempningene i kongruensreglene, fastsatt 
i vedlegg II, for å ta hensyn til utviklingen av nye 
instrumenter for å dekke valutarisiko eller til framskritt 
mot Den økonomiske og pengepolitiske union,

– avklaring av definisjonene for å sikre en enhetlig anvendelse 
i hele Fellesskapet av dette direktiv,

– de nødvendige tekniske tilpasninger i reglene for fastsettelse 
av maksimumsrentesatser ved anvendelse av artikkel 20, 
særlig for å ta hensyn til framskritt mot Den økonomiske 
og pengepolitiske union.

Artikkel 65

Komitéframgangsmåte

1.  Kommisjonen skal bistås av Forsikringskomiteen nedsatt 
ved direktiv 91/675/EØF.

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 66

Rettigheter ervervet av eksisterende filialer og 
forsikringsforetak

1.  Filialer som begynte sin virksomhet i samsvar med 
bestemmelsene i filialmedlemsstaten før 1. juli 1994, skal 
betraktes som filialer som har vært underlagt framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 40 nr. 1 til 5.

Fra og med den dato skal de omfattes av artikkel 13, 20, 37, 
39 og 46.
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2.  Artikkel 41 og 42 skal ikke berøre rettigheter ervervet av 
et forsikringsforetak som før 1. juli 1994 har utøvet virksomhet 
etter reglene for adgang til å yte tjenester.

Artikkel 67

Rett til domstolsprøving

Medlemsstatene skal påse at alle beslutninger som treffes om 
et forsikringsforetak etter lover og forskrifter vedtatt i samsvar 
med dette direktiv, kan prøves for domstolene.

Artikkel 68

Endring av beløp uttrykt i euro

1.  Kommisjonen skal før 15. mars 1985 framlegge for Rådet 
en rapport om den virkning de økonomiske krav som stilles i 
dette direktiv har på situasjonen på forsikringsmarkedene i 
medlemsstatene.

2.  Etter forslag fra Kommisjonen skal Rådet hvert annet år 
gjennomgå og, om nødvendig, endre de beløp som er uttrykt i 
euro i dette direktiv, i lys av hvordan Fellesskapets økonomiske 
og monetære situasjon har utviklet seg.

Artikkel 69

Gjennomføring av nye bestemmelser

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme artikkel 1 nr. 1 bokstav 
m), artikkel 18 nr. 3, artikkel 51 nr. 2 bokstav g), nr. 3 og 4, 
artikkel 60 nr. 2 og artikkel 66 nr. 1, senest 19. juni 2004. De 
skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2.  Medlemsstatene skal innen 17. november 2002 sette 
i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme artikkel 16 nr. 3. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette. Før nevnte dato skal medlemsstatene 
anvende bestemmelsen nevnt i vedlegg IV nr. 1.

3.  Medlemsstatene skal innen 20. september 2003 vedta 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
artikkel 3 nr. 6, 27, 28, 29, 30 og 38. De skal umiddelbart 
underrette Kommisjonen om dette.

Medlemsstatene skal fastsette at bestemmelsene nevnt i første 
ledd først skal anvendes på tilsyn for regnskapsår som 
begynner 1. januar 2004 eller i løpet av det kalenderåret. Før 
nevnte dato skal medlemsstatene anvende bestemmelsene 
nevnt i vedlegg IV nr. 2 og 3.

4.  Bestemmelsene nevnt i nr. 1, 2 og 3 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.

5.  Senest 1. januar 2007 skal Kommisjonen framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen 
av artikkel 3 nr. 6, 27, 28, 29, 30 og 38 og, om nødvendig, om 
behovet for videre harmonisering. Rapporten skal angi hvordan 
medlemsstatene har benyttet mulighetene disse artiklene gir, 
og særlig om adgangen til skjønnsutøvelse som er gitt de 
nasjonale tilsynsmyndighetene har ført til store forskjeller i 
tilsynet i det indre marked.

Artikkel 70

Opplysninger til Kommisjonen

Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 71

Overgangsperiode for artikkel 3 nr. 6, 27, 28, 29, 30 og 38

1.  Medlemsstatene kan gi forsikringsforetak som 20. mars 
2002 tilbød forsikring på deres territorier i en eller flere av 
klassene nevnt i vedlegg I, en frist på fem år, fra og med nevnte 
dato, for å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 3 nr. 6, 27, 28, 29, 
30 og 38.

2.  Medlemsstatene kan gi foretak nevnt i nr. 1 som ved 
utløpet av femårsperioden ikke fullt ut har nådd den minste 
solvensmarginen, en ekstra frist på maksimalt to år, forutsatt 
at disse foretakene i samsvar med artikkel 37 har framlagt 
for vedkommende myndigheters godkjennelse de tiltak de vil 
treffe for å nå marginen.

Artikkel 72

Opphevede direktiver og sammenlignbarhet med dette 
direktiv

1.  Direktivene oppført i vedlegg V del A oppheves, med 
forbehold for medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til 
fristene for gjennomføring og anvendelse av nevnte direktiver 
oppført i vedlegg V del B.

2.  Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg VI.
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Artikkel 73

Ikrafttredelse

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

Artikkel 74

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. november 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX T. PEDERSEN
 President Formann

________
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VEDLEGG I

Forsikringsklasser

I.  Forsikringen nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), b) og c) med unntak av forsikringene nevnt i II og III

II.  Forsikring som forfaller til utbetaling ved inngåelse av ekteskap, forsikring som forfaller til utbetaling ved 
fødsel

III.  Forsikringen nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og b), som er knyttet til investeringsfond

IV.  «Permanent health insurance», nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav d)

V.  Tontiner, nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a)

VI.  Kapitalseringsvirksomhet, nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b)

VII.  Forvaltning av kollektive pensjonsmidler, nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) og d)

VIII.  Formene for virksomhet nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav e)

IX.  Formene for virksomhet nevnt i artikkel 2 nr. 3

_______

VEDLEGG II

Kongruensregler

Den valuta som forsikringsgiverens forpliktelser skal innfris i, skal bestemmes i samsvar med følgende regler:

1.  Når forsikringssummen i en avtale er uttrykt i en bestemt valuta, skal forsikringsgiveren innfri sine forpliktelser i 
denne valutaen.

2.  Medlemsstatene kan tillate at foretakene ikke dekker sine forsikringstekniske avsetninger, særlig premieavsetninger, 
gjennom kongruente aktiva dersom anvendelsen av ovennevnte regler ville føre til at foretakene, for å overholde 
kongruensprinsippet, vil måtte inneha aktiva i en valuta til en verdi av høyst 7 % av aktiva i andre valutaer.

3.  Medlemsstatene kan unnlate å kreve at foretakene skal anvende kongruensprinsippet når forpliktelsene skal dekkes i 
en annen valuta enn valutaen i en av Felleskapets medlemsstater, dersom investeringer i denne valutaen er regulert, 
dersom valutaen er underlagt overførselsrestriksjoner eller dersom den av tilsvarende grunner ikke er egnet til 
dekning av forsikringstekniske avsetninger.

4.  Forsikringsforetakene kan unnlate å ha kongruente aktiva til dekning av et beløp som er under 20 % av deres 
forpliktelser i en bestemt valuta.

 Samlede aktiva i alle valutaer skal til sammen likevel minst tilsvare samlede forpliktelser i alle valutaer 
sammenlagt.

5.  Hver medlemsstat kan bestemme at når en forpliktelse i henhold til foregående regler skal dekkes av aktiva uttrykt 
i en medlemsstats valuta, skal dette kravet også anses oppfylt når disse aktiva er uttrykt i euro.

_______
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VEDLEGG III

Opplysninger til forsikringstakeren

Følgende opplysninger bør forelegges forsikringstaker før forsikringsavtale inngås (A) eller under avtalens løpetid (B); 
opplysningene skal være skriftlige og klart og entydig formulert på et av de offisielle språkene i den medlemsstat der 
forpliktelsen består.

Opplysningene kan imidlertid være på et annet språk dersom forsikringstakeren anmoder om det og det er tillatt i 
henhold til medlemsstatens lovgivning eller dersom forsikringstakeren fritt kan velge hvilken lovgivning som skal 
anvendes.

A. Før forsikringsavtalen inngås

Opplysninger om forsikringsforetaket Opplysninger om forpliktelsen

a)1  Foretakets navn og juridiske form a)4  Definisjon av hver garanti og opsjon

a)2  Navn på den medlemsstat der hovedkontoret 
og eventuelt agenturet eller filialen avtalen er 
inngått med, ligger

a)5  Avtalens løpetid

a)3  Hovedkontorets adresse, og eventuelt adressen 
til agenturet eller filialen avtalen er inngått med.

a)6  Regler for oppsigelse av avtalen

a)7  Regler for betaling av premier og betalingenes 
varighet

a)8  Regler for beregning og tildeling av bonus

a)9  Angivelse av gjenkjøpsverdi og fripoliseverdi 
og arten av tilknyttede verdier

a)10  Opplysninger om premier for de enkelte 
ytelser, både for hovedytelser og 
tilleggsytelser, når slike opplysninger kan være 
hensiktsmessige

a)11  Oppregning av referanseverdier som anvendes 
i forsikringsavtaler tilknyttet investeringsfond

a)12  Angivelse av arten av de aktiva avtaler knyttet 
til investeringsfond er basert på

a)13  Regler for utøvelse av oppsigelsesretten

a)14  Generelle opplysninger om skatteregler som 
gjelder for denne type poliser

a)15  Bestemmelser om behandling av klager fra 
forsikringstakere, sikrede eller de som er 
begunstiget etter avtalen, herunder eventuelt 
om det finnes en klageinstans, uten å berøre 
retten til å ta rettslige skritt

a)16 Den lovgivning som kommer til anvendelse 
for avtalen når partene ikke har fritt valg 
eller, når partene har fritt valg, den lovgivning 
forsikringsforetaket foreslår

B.  Under forsikringsavtalens løpetid

Utover de alminnelige og særlige opplysninger skal forsikringstakeren motta følgende opplysninger under 
avtalens løpetid.

Opplysninger om forsikringsforetaket Opplysninger om forpliktelsen

b)1  Enhver endring i foretakets navn, juridiske form 
eller i adresse til hovedkontor eller eventuelt til 
det agentur eller den filial avtalen er inngått med

b)2  Enhver opplysning om punkt a)4 til a)12 under 
A i tilfelle tillegg i avtalen eller endring i den 
lovgivning som kommer til anvendelse på 
avtalen

b)3  Hvert år opplysninger om bonussituasjonen
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VEDLEGG IV

1.  Taushetsplikt

Til 17. november 2002 kan medlemsstatene inngå samarbeidsavtaler om utveksling av opplysninger med 
vedkommende myndigheter i tredjestater bare dersom de opplysninger som gis videre, omfattes av en garanti om 
taushetsplikt som minst tilsvarer den som er nevnt i artikkel 16 i dette direktiv.

2.  Virksomheter og organer som er unntatt fra dette direktiv

Til 1. januar 2004 skal dette direktiv ikke omfatte gjensidige forsikringsselskaper, dersom:

– selskapsvedtektene inneholder bestemmelser om adgang til å innkreve tilleggsbidrag eller redusere ytelsene eller 
be om bistand fra andre personer som har forpliktet seg til å yte bistand, og

– årlig premieinntekt for den virksomheten som omfattes av dette direktiv, ikke overskrider 500 000 euro i tre år 
på rad. Dersom dette beløpet overskrides i tre år på rad, får dette direktiv anvendelse fra det fjerde året.

3.  Til 1. januar 2004, skal medlemsstatene anvende følgende bestemmelser:

 A. S o l v e n s m a r g i n

Hver medlemsstat skal pålegge alle forsikringsforetak med hovedkontor på statens territorium å ha til rådighet 
en tilstrekkelig solvensmargin for sin samlede virksomhet.

Solvensmarginen skal bestå av:

1.  foretakets formue, fri for alle påregnelige forpliktelser, og med fradrag for eventuelle immaterielle verdier. 
Spesielt skal følgende tas hensyn til:

– innbetalt aksjekapital eller, dersom det dreier seg om et gjensidig forsikringsselskap, faktisk innbetalt 
garantifond, med tillegg av medlemmenes kontoer som skal oppfylle følgende kriterier:

a)  vedtektene skal fastsette at utbetalinger fra disse kontoene til medlemmene bare kan skje dersom 
det ikke medfører at solvensmarginen faller under det nivå som kreves eller, etter foretakets 
oppløsning, dersom foretakets øvrige gjeld er betalt, 

b)  når det gjelder utbetalinger av andre grunner enn individuelt opphør av medlemskap, skal 
vedtektene fastsette at vedkommende myndigheter underrettes om dette minst en måned på forhånd 
og at de innenfor denne frist kan forby utbetalingen, 

c)  de relevante bestemmelser i vedtektene kan bare endres etter at vedkommende myndigheter har 
erklært at de ikke har innvendinger mot endringen, med forbehold for de kriterier som er nevnt i 
bokstav a) og b),

– halvparten av den del av aksjekapitalen eller garantifondet som ennå ikke er innbetalt, fra det tidspunkt 
den innbetalte delen når 25 % av denne kapitalen eller dette fondet,

– lovfestede og frie avsetninger som ikke tilsvarer inngåtte forpliktelser,

– overførte overskudd,

– kumulative preferanseaksjer og ansvarlig lånekapital kan medregnes, men i så fall bare med inntil 
et beløp som svarer til 50 % av marginen hvorav høyst 25 % omfatter ansvarlig lånekapital med 
fast løpetid eller kumulative preferanseaksjer med fast løpetid, forutsatt at minst følgende kriterier 
oppfylles:

a)  for det tilfellet at foretaket går konkurs eller avvikles, eksisterer det bindende avtaler om at 
ansvarlig lånekapital eller preferanseaksjer skal etterstilles alle andre kreditorers fordringer og først 
tilbakebetales når all annen utestående gjeld er betalt.

For ansvarlig lånekapital skal også følgende vilkår oppfylles:

b)  det skal bare tas hensyn til faktisk innbetalte midler, 

c)  for lån med fast løpetid skal den opprinnelige løpetid være på minst fem år. Minst ett år før 
forfallsdato skal forsikringsforetaket framlegge for vedkommende myndigheter for godkjenning 
en plan som viser hvordan solvensmarginen vil bli opprettholdt eller brakt opp på det nivå som 
kreves ved forfall, med mindre den andel lånet kan utgjøre av solvensmarginen, ikke gradvis 
reduseres i løpet av minst de fem siste årene før forfall. Vedkommende myndigheter kan gi tillatelse 
til tilbakebetaling av slike midler før forfall forutsatt at anmodningen er gjort av det utstedende 
forsikringsforetak og at dets solvensmargin ikke faller under det nivå som kreves, 
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d)  når lånets løpetid ikke er fastsatt, skal det først tilbakebetales etter fem års oppsigelsesvarsel, 
med mindre det ikke lenger anses som en del av solvensmarginen eller dersom det formelt kreves 
forhåndsgodkjenning av vedkommende myndigheter for tilbakebetaling før forfall. I sistnevnte 
tilfelle skal forsikringsforetaket underrette vedkommende myndigheter minst seks måneder før 
den foreslåtte tilbakebetalingsdato, og angi den faktiske solvensmargin samt den solvensmargin 
som kreves før og etter tilbakebetalingen. Vedkommende myndigheter skal tillate tilbakebetaling 
bare dersom det ikke er fare for at forsikringsforetakets solvensmargin vil falle under det nivå som 
kreves, 

e)  låneavtalen skal ikke omfatte noen klausul om at gjelden under andre, nærmere angitte 
omstendigheter enn avvikling av forsikringsforetaket skal betales tilbake før den avtalte 
forfallsdato, 

f)  låneavtalen kan bare endres etter at vedkommende myndigheter har erklært at de ikke har 
innvendinger mot endringen,

– verdipapirer uten fast løpetid og andre instrumenter, herunder andre kumulative preferanseaksjer enn 
de som er nevnt i femte strekpunkt, som oppfyller følgende vilkår, inntil 50 % av marginen for alle 
verdipapirer og all ansvarlig lånekapital nevnt i femte strekpunkt:

a)  de kan ikke tilbakebetales på ihendehavers initiativ eller uten forhåndsgodkjenning av vedkommende 
myndigheter, 

b)  emisjonsavtalen skal gi forsikringsforetaket mulighet til å utsette utbetalingen av renter på lånet, 

c)  långivers fordringer på forsikringsforetaket skal i sin helhet etterstilles alle ikke-etterstilte 
kreditorers fordringer, 

d)  dokumentene som gjelder utstedelsen av verdipapirer, skal ha bestemmelser om at gjelden og 
de renter som ikke er utbetalt, kan gå med til å dekke tap samtidig som forsikringsforetaket kan 
fortsette sin virksomhet, 

e)  bare faktisk innbetalte beløp skal medregnes.

2.  i den grad det er tillatt etter nasjonal lovgivning, bonusfond oppført i balansen, når de kan brukes til å dekke 
eventuelle tap, og når de ikke er gjort tilgjengelige for fordeling til forsikringstakere, 

3.  etter begrunnet søknad fra foretaket rettet til vedkommende myndighet i den medlemsstat på hvis territorium 
hovedkontoret ligger, og med denne myndighets samtykke:

a)  et beløp som tilsvarer 50 % av foretakets framtidige overskudd; beløpet for framtidige overskudd 
framkommer ved å multiplisere antatt årlig overskudd med en faktor som uttrykker avtalenes 
gjennomsnittlige gjenstående varighet; faktoren som brukes skal ikke overskride 10; antatt årlig 
overskudd skal være det aritmetiske gjennomsnittet av oppnådde overskudd for de siste fem regnskapsår 
i de former for virksomhet som er nevnt i artikkel 2 i dette direktiv.

 Grunnlaget for å beregne multiplikasjonsfaktoren for antatt årlig overskudd og de poster som 
utgjør oppnådde overskudd, skal fastsettes ved felles avtale mellom vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene i samarbeid med Kommisjonen. I påvente av en slik avtale skal disse postene fastsettes 
i samsvar med lovgivningen i hjemstaten.

 Når vedkommende myndigheter har definert begrepet «opptjent overskudd», skal Kommisjonen framlegge 
forslag til harmonisering av begrepet ved et direktiv om harmonisering av forsikringsforetakenes 
årsregnskaper og om samordningen i henhold til artikkel 1 nr. 2 i direktiv 78/660/EØF,  

b)  når zillmering ikke blir anvendt, eller den blir anvendt, men er mindre enn belastningen av 
akkvisisjonskostnadene inkludert i premien: forskjellen mellom premieavsetning som ikke er 
zillmert eller er delvis zillmert, og en premieavsetning som er zillmert tilsvarende belastningen 
av akkvisisjonskostnadene inkludert i premien; dette beløp kan likevel ikke overskride 3,5 % av 
summen av forskjellen mellom de relevante forsikringssummene i livsforsikringsvirksomhet og 
premieavsetningene for alle avtaler der zillmering er mulig; forskjellen skal eventuelt reduseres med 
ikke-avskrevne akkvisisjonskostnader oppført som aktiva, 

c)  når det er godkjent av vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene der foretaket utøver 
virksomhet: skjulte reserver som skriver seg fra underestimering av aktiva og overestimering av passiva 
som ikke er premieavsetninger, i den grad slike skjulte reserver ikke er av usedvanlig art.
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B.  M i n s t e  s o l v e n s m a r g i n

Med forbehold for del C skal minste solvensmargin fastsettes etter forsikringsklasse som vist nedenfor:

a)  For forsikringstypene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og b) i dette direktiv, med unntak av forsikringer 
knyttet til investeringsfond, og for formene for virksomhet nevnt i artikkel 2 nr. 3 i dette direktiv, skal minste 
solvensmargin være lik summen av disse to resultatene:

– første resultat:

en andel på 4 % av premieavsetningene knyttet til direkte virksomhet og mottatt gjenforsikring uten 
fradrag for avgitt gjenforsikring skal multipliseres med forholdet for siste regnskapsår mellom samlede 
brutto premieavsetninger med fradrag for avgitt gjenforsikring og samlet brutto premieavsetning som 
angitt ovenfor, dette forholdet kan ikke være mindre enn 85 %;

– annet resultat:

for avtaler der risikosummen ikke er negativ, skal en andel på 0,3 % av slik risikosum tegnet av 
forsikringsforetaket, multipliseres med forholdet for siste regnskapsår mellom samlede risikosummer 
som blir beholdt som foretakets erstatningsansvar etter fradrag for avgitt gjenforsikring og retrocesjoner 
i gjenforsikring, og samlet risikosum uten fradrag for avgitt gjenforsikring; dette forholdet kan ikke 
være mindre enn 50 %.

For midlertidig dødsfallforsikring med maksimal varighet på tre år skal andelen være 0,1 %; for slik 
forsikring med varighet på mer enn tre år, men ikke mer enn fem år, skal andelen nevnt over være 0,15 
%.

b)  For tilleggsforsikringen nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i dette direktiv skal minste solvensmargin være 
lik resultatet av følgende beregning:

– premiene eller bidragene (herunder avgifter som avhenger av premier eller bidrag) fra all direkte 
virksomhet i det siste regnskapsåret skal summeres,

– til denne summen legges det premiebeløp som er mottatt for all gjenforsikring i det siste regnskapsår,

– fra denne summen trekkes det totale beløp for premier eller bidrag som er annullert i det siste 
regnskapsåret, samt det totale skatte- og avgiftsbeløp som gjelder de premier eller bidrag som inngår i 
den samlede summen.

Beløpet som framkommer skal deles i to, den første delen går opp til 10 millioner euro, mens den andre 
utgjør restbeløpet; henholdsvis 18 % og 16 % av disse beløpene skal beregnes og legges sammen.

Resultatet framkommer ved å multiplisere summen som er beregnet på denne måten, med det forholdstall 
som for siste regnskapsår består mellom de erstatningsutbetalingene som foretaket skal dekke etter fradrag 
for avgitt gjenforsikring, og brutto erstatningsutbetalinger; dette forholdet kan ikke være mindre enn 50 
%.

For sammenslutningen av forsikringsgivere kalt «Lloyd’s», skal solvensmarginen beregnes på grunnlag 
av nettopremier; disse multipliseres med en fast prosentsats fastsatt årlig av vedkommende myndighet i 
medlemsstaten der hovedkontoret ligger. Denne faste prosentsatsen skal beregnes på grunnlag av de siste 
statistiske opplysninger om utbetalte provisjoner. Disse opplysningene og opplysninger om de beregninger 
som er foretatt, skal sendes vedkommende myndigheter i de stater på hvis territorium Lloyd’s er etablert.

c)  For permanent health insurance nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav d) i dette direktiv og for kapitalisering
svirksomhet nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) skal minste solvensmargin være lik en andel på 4 % av 
premieavsetningene, beregnet som angitt i dette avsnitt bokstav a) første resultat.

d)  For tontiner nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i dette direktiv skal minste solvensmargin være lik 1% av 
deres aktiva.

e)  For forsikringstypene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og b) i dette direktiv, tilknyttet investeringsfond, og 
for virksomhet nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c), d) og e) i dette direktiv skal minste solvensmargin være 
lik:

– en andel på 4 % av premieavsetningene, beregnet som angitt i dette avsnitt bokstav a) første resultat, 
i den grad foretaket påtar seg en investeringsrisiko, og en andel på 1 % av avsetningene beregnet på 
samme måte, i den grad foretaket ikke påtar seg investeringsrisiko, forutsatt at avtalens varighet er over 
fem år, og at det beløp som skal dekke administrasjonskostnadene fastlagt i avtalen, er fastsatt for et 
tidsrom på over fem år, og

– en andel på 0,3 % av risikosummen beregnet som angitt i dette avsnitt bokstav a) annet resultat første 
ledd, i den grad foretaket dekker en dødsrisiko.
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C.  G a r a n t i f o n d

1.  En tredel av minste solvensmargin som angitt i avsnitt B skal utgjøre garantifondet. Med forbehold for nr. 
2 i dette avsnitt, slaø minst 50 % av dette fondet bestå av postene oppført i avsnitt A nr. 1 og 2.

 2.  a)  Garantifondet skal likevel være på minst 800 000 euro.

b)  Hver medlemsstat kan bestemme at minstegarantifondet skal reduseres til 600 000 euro for gjensidige 
forsikringsselskaper og selskaper av gjensidig art og tontiner.

c)  Hver medlemsstat kan tillate at gjensidige forsikringsselskaper nevnt i artikkel 3 nr. 6 annet strekpunkt 
annet punktum, så snart de faller inn under dette direktivs virkeområde, samt tontiner, kan opprette et 
minstegarantifond på 100 000 euro, og at dette minimum gradvis økes til beløpet fastsatt i dette nummer 
bokstav b) ved påfølgende rater på 100 000 euro hver gang bidragene øker med 500 000 euro.

d)  Minstegarantifondet nevnt i dette nummer bokstav a), b) og c) skal bestå av postene i avsnitt A nr. 1 og 
2.

3.  Gjensidige forsikringsselskaper som ønsker å utvide virksomheten i henhold til artikkel 6 nr. 4 eller artikkel 
40 i dette direktiv, kan ikke gjøre dette med mindre de umiddelbart etterkommer kravene i dette avsnitt nr. 
2 bokstav a) og b).

_________
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VEDLEGG V

DEL A

Opphevede direktiver med senere endringer (i henhold til artikkel 72)

Rådsdirektiv 79/267/EØF

Rådsdirektiv 90/619/EØF

Rådsdirektiv 92/96/EØF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EØF (bare artikkel 1 annet strekpunkt, artikkel 2 nr. 2 fjerde strekpunkt og 
artikkel 3 nr. 1 når det gjelder henvisningene til direktiv 79/267/EØF)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/12/EF

Annet rådsdirektiv 90/619/EØF

Tredje rådsdirektiv 92/96/EØF

Tredje rådsdirektiv 92/96/EØF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EØF (bare artikkel 1 annet strekpunkt, artikkel 2 nr. 1 tredje strekpunkt, 
artikkel 4 nr. 1, 3 og 5 og artikkel 5 tredje strekpunkt når det gjelder henvisningene til direktiv 92/96/EØF).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/64/EF (artikkel 2 når det gjelder henvisningene til direktiv 92/96/EØF).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/12/EF (artikkel 2)

DEL B

Frister for gjennomføring

(i henhold til artikkel 72)

Direktiv Frister for gjennomføring Frister for anvendelse

79/267/EØF 15. september 1980 15. september 1981

(EFT L 63 av 13.3.1979, s. 1)

90/619/EØF 20. november 1992 20. mai 1993

(EFT L 330 av 29.11.1990, s. 50)

92/96/EØF 31. desember 1993 1. juli 1994

(EFT L 360 av 9.12.1992, s. 1)

95/26/EF 18. juli 1996 18. juli 1996

(EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7)

2000/64/EF 17. november 2002 17. november 2002

(EFT L 290 av 17.11.2000, s. 27)

2002/12/EF 20. september 2003 1. januar 2004

(EFT L 77 av 20.3.2002, s. 11)

________



23.11.2006 Nr. 58/1657EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG VI

Sammenligningstabell

Dette direktiv Direktiv 79/267/EØF Direktiv 90/619/EØF Direktiv 92/96/EØF Direktiv 95/26/EF Andre rettsakter

Artikkel 1 nr. 1 
bokstav a)

Artikkel 1 bokstav a)

Artikkel 1 nr. 1 
bokstav b)

Artikkel 3 Artikkel 1  
bokstav b)

Artikkel 1 nr. 1 
bokstav c)

Artikkel 2 
bokstav c)

Artikkel 1 nr. 1 
bokstav d)

Artikkel 1 bokstav c)

Artikkel 1 nr. 1 
bokstav e)

Artikkel 1 bokstav d)

Artikkel 1 nr. 1 
bokstav f)

Artikkel 1 bokstav e)

Artikkel 1 nr. 1 
bokstav g)

Artikkel 2 
bokstav e)

Artikkel 1 nr. 1 
bokstav h) til l)

Artikkel 1 bokstav f) 
til j)

Artikkel 1 nr. 1 
bokstav m)

Ny

Artikkel 1 nr. 1 
bokstav n)

Artikkel 1 bokstav l)

Artikkel 1 nr. 1 
bokstav o), p) og q)

Artikkel 5 
bokstav b), c) og d)

Artikkel 1 nr. 1 
bokstav r)

Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 Article 5 
bokstav a) annet 
punktum

Artikkel 2 Artikkel 1

Artikkel 3 nr. 1 til 4 Artikkel 2

Artikkel 3 nr. 5 og 6 Artikkel 3

Artikkel 3 nr. 7 Artikkel 4

Artikkel 3 nr. 8 Tiltredelses-akten 
for Østerrike, 
Finland og 
Sverige, tilpasset 
gjennom vedtak 
95/1/EF, Euratom, 
ECSC

Artikkel 4 Artikkel 6
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Dette direktiv Direktiv 79/267/EØF Direktiv 90/619/EØF Direktiv 92/96/EØF Direktiv 95/26/EF Andre rettsakter

Artikkel 5 Artikkel 7

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 8 nr. 1 
siste tre ledd

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 8 nr. 1 
bokstav a)

Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 6 nr. 5 Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 6 nr. 6 Artikkel 8 nr. 4

Artikkel 7 Artikkel 9

Artikkel 8 Artikkel 7

Artikkel 9 Artikkel 12

Artikkel 10 Artikkel 15

Artikkel 11 Artikkel 16

Artikkel 12 Artikkel 22 nr. 1

Artikkel 13 Artikkel 23

Artikkel 14 nr. 1 til 5 Artikkel 11 nr. 2 til 6

Artikkel 15 Artikkel 14

Artikkel 16 nr. 1 til 5 Artikkel 15 nr. 1 til 5

Artikkel 16 nr. 6 Artikkel 15 nr. 5 
bokstav a)

Artikkel 16 nr. 7 Artikkel 15 nr. 5 
bokstav b)

Artikkel 16 nr. 8 Artikkel 15 nr. 5 
bokstav c)

Artikkel 16 nr. 9 Artikkel 15 nr. 6

Artikkel 17 Artikkel 
15 bokstav a)

Artikkel 18 nr. 1 
og 2

Artikkel 13 nr. 1 
og 2

Artikkel 18 nr. 3 Ny
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Dette direktiv Direktiv 79/267/EØF Direktiv 90/619/EØF Direktiv 92/96/EØF Direktiv 95/26/EF Andre rettsakter

Artikkel 18 nr. 4 til 7 Artikkel 13 nr. 3 
til 7

Artikkel 19 Artikkel 14

Artikkel 20 Artikkel 17

Artikkel 21 Artikkel 19

Artikkel 22 Artikkel 20

Artikkel 23 nr. 1 Artikkel 21 nr. 1 
første ledd

Artikkel 23 nr. 2 Artikkel 21 nr. 1 
annet ledd

Artikkel 23 nr. 3 
første ledd

Artikkel 21 nr. 1 
tredje ledd

Artikkel 23 nr. 3 
annet ledd

Artikkel 21 nr. 1 
fjerde ledd

Artikkel 23 nr. 4 Artikkel 21 nr. 2

Artikkel 24 Artikkel 22

Artikkel 25 Artikkel 23

Artikkel 26 Artikkel 24

Artikkel 27 Artikkel 18

Artikkel 28 Artikkel 19

Artikkel 29 Artikkel 20

Artikkel 30 Artikkel 20a

Artikkel 31 Artikkel 21

Artikkel 32 Artikkel 4

Artikkel 33 Artikkel 28

Artikkel 34 Artikkel 29

Artikkel 35 Artikkel 15

Artikkel 36 Artikkel 31

Artikkel 37 Artikkel 24

Artikkel 38 Artikkel 24a

Artikkel 39 Artikkel 26

Artikkel 40 Artikkel 10
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Dette direktiv Direktiv 79/267/EØF Direktiv 90/619/EØF Direktiv 92/96/EØF Direktiv 95/26/EF Andre rettsakter

Artikkel 41 Artikkel 11

Artikkel 42 Artikkel 14

Artikkel 43 Artikkel 17

Artikkel 44 Artikkel 38

Artikkel 45 Artikkel 39 nr. 2

Artikkel 46 nr. 1 til 9 Artikkel 40 nr. 2 
til 10

Artikkel 47 Artikkel 41

Artikkel 48 Artikkel 42 nr. 2

Artikkel 49 Artikkel 43 nr. 2

Artikkel 50 nr. 1 Artikkel 44 nr. 2 
første ledd

Artikkel 50 nr. 2 Artikkel 44 nr. 2 
annet ledd

Artikkel 50 nr. 3 Artikkel 44 nr. 2 
tredje ledd

Artikkel 51 nr. 1 til 2 
bokstav f)

Artikkel 27 nr. 1 
til 2 bokstav f)

Artikkel 51 nr. 2 
bokstav g)

Ny

Artikkel 51 nr. 3 
og 4

Ny

Artikkel 52 Artikkel 31

Artikkel 53 Artikkel 31a

Artikkel 54 Artikkel 28

Artikkel 55 Artikkel 29

Artikkel 56 Artikkel 30

Artikkel 57 Artikkel 32

Artikkel 58 Artikkel 32a

Artikkel 59 nr. 1 Artikkel 32b nr. 1

Artikkel 59 nr. 2 Artikkel 32b nr. 2
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Dette direktiv Direktiv 79/267/EØF Direktiv 90/619/EØF Direktiv 92/96/EØF Direktiv 95/26/EF Andre rettsakter

Artikkel 59 nr. 3 Artikkel 32b nr. 3

Artikkel 59 nr. 4 Artikkel 32b nr. 4

Artikkel 59 nr. 5 Artikkel 32b nr. 5

Artikkel 59 nr. 6 Artikkel 32b nr. 7

Artikkel 60 nr. 1 Artikkel 33 nr. 4

Artikkel 60 nr. 2 Ny

Artikkel 61 Artikkel 37

Artikkel 62 første 
ledd

Artikkel 38 Artikkel 28 første 
ledd

Artikkel 62 annet til 
fjerde ledd

Artikkel 28 annet 
til fjerde ledd

Artikkel 63 Artikkel 29

Artikkel 64 Artikkel 47

Artikkel 65 Artikkel 47

Artikkel 66 nr. 1 
første ledd

Ny

Artikkel 66 nr. 1 
annet ledd

Artikkel 48 nr. 1

Artikkel 66 nr. 2 Artikkel 48 nr. 2

Artikkel 67 Artikkel 50

Artikkel 68 nr. 1 Artikkel 39 nr. 1

Artikkel 68 nr. 2 Artikkel 39 nr. 3

Artikkel 69 nr. 1 Ny

Artikkel 69 nr. 2 Direktiv 2000/64/
EF artikkel 3 nr. 1 
første ledd
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Dette direktiv Direktiv 79/267/EØF Direktiv 90/619/EØF Direktiv 92/96/EØF Direktiv 95/26/EF Andre rettsakter

Artikkel 69 nr. 3 Direktiv 2002/12/
EF artikkel 3 nr. 1 
første ledd og 
direktiv 2000/64/
EF artikkel 3 nr. 2

Artikkel 69 nr. 4 Direktiv 2002/64/
EF artikkel 3 nr. 1 
annet ledd og 
direktiv 2000/12/
EF artikkel 3 nr. 1 
annet ledd

Artikkel 69 nr. 5 Direktiv 2002/12/
EF artikkel 3 nr. 4

Artikkel 70 Artikkel 41 Artikkel 31 Artikkel 51 nr. 2 Artikkel 6 nr. 2 Direktiv 2002/64/
EF artikkel 3 
nr. 2 og direktiv 
2000/12/EF 
artikkel 3 nr. 3

Artikkel 71 Direktiv 2002/12/
EF artikkel 2

Artikkel 72

Artikkel 73

Artikkel 74

Vedlegg I Vedlegg

Vedlegg II Vedlegg I

Vedlegg III Vedlegg II

Vedlegg IV

Vedlegg V

Vedlegg VI
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2320/2002

av 16. desember 2002

om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til Rådets (transport) konklusjoner av 16. 
oktober 2001, særlig nr. 9,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter å ha rådspurt Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 15. november 
2002, og

ut fra følgende betraktninger:

1) De kriminelle handlinger som ble begått i New York og 
Washington 11. september 2001, viser at terrorismen 
utgjør en av de største trusler mot idealene om demokrati 
og frihet og de fredstanker som er grunnleggende verdier 
i Den europeiske union.

2) I Det europeiske fellesskap bør borgerne til enhver tid 
være sikret beskyttelse i sivil luftfart ved at ulovlige 
handlinger blir forhindret.

3) Uten at medlemsstatenes nasjonale sikkerhetsregler og 
de tiltak som skal treffes på grunnlag av avdeling VI 
i traktaten om Den europeiske union berøres, bør et 
slikt mål nås ved at det vedtas egnede bestemmelser 
for lufttransportpolitikken, med fastsettelse av felles 
grunnleggende standarder basert på gjeldende anbefa- 

 linger fra Den europeiske konferanse for sivil luftfart 
(ECAC), dokument 30. Kommisjonen bør delegeres 
myndighet til å vedta detaljerte gjennomføringstiltak. 
For å forhindre ulovlige handlinger bør enkelte av 
disse gjennomføringstiltakene holdes hemmelige og ikke 
offentliggjøres.

4) Denne forordning respekterer grunnleggende rettigheter, 
og følger de prinsipper som er nedfelt i Den europeiske 
unions pakt om grunnleggende rettigheter.

5) De ulike typer virksomhet innen sivil luftfart er ikke 
nødvendigvis utsatt for samme type trusler. De detaljerte 
gjennomføringstiltakene må derfor tilpasses de spesielle 
forholdene som gjelder for hver enkelt virksomhet, og til 
hvor følsomme visse tiltak er.

6) I små lufthavner kan anvendelse av felles grunnleggende 
standarder være et uforholdsmessig tiltak, eller de kan 
av praktiske grunner være umulige å gjennomføre. 
I slike tilfeller bør vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene ha mulighet til å anvende andre tiltak som 
gir et tilfredsstillende beskyttelsesnivå. Kommisjonen 
bør undersøke om slike tiltak er berettigede av objektive, 
praktiske grunner, og om de gir et tilfredsstillende 
beskyttelsesnivå.

7) Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, som ble 
undertegnet i Chicago 7. desember 1944, (Chicago-
konvensjonen) fastsetter minstestandarder med sikte på å 
ivareta sikkerhet i sivil luftfart.

8) For å nå målene i denne forordning bør hver medlemsstat 
vedta et nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart 
samt et tilsvarende program for kvalitetskontroll og et 
opplæringsprogram.

9) Ettersom mange ulike parter er involvert i gjennomfør- 
ingen av sikkerhetstiltak på nasjonalt nivå, må hver 
medlemsstat utpeke én vedkommende myndighet med 
ansvar for å koordinere og kontrollere gjennomføringen 
av programmene for sikkerhet i luftfarten.

10) Medlemsstatene bør gis mulighet til å anvende strengere 
tiltak.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 159.

(1) EFT C 51 E av 26.2.2002, s. 221.
(2) EFT C 48 av 21.2.2002, s. 70.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 29. november 2001 (ennå ikke offentliggjort 

i EFT), Rådets felles holdning av 28. januar 2002 (EFT C 113 E av 
14.5.2002, s. 17) og europaparlamentsbeslutning av 14. mai 2002 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT). Europaparlamentsbeslutning av 5. desember 2002 og 
rådsbeslutning av 9. desember 2002.

2006/EØS/58/40
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11) Kontroll av sikkerhetstiltak forutsetter at det på 
nasjonalt plan opprettes hensiktsmessige systemer for 
kvalitetskontroll, og at det organiseres inspeksjoner 
under Kommisjonens tilsyn, slik at det lar seg gjøre å 
etterprøve hvor effektivt hvert enkelt nasjonalt system 
er.

12) De tiltak som er nødvendige for å kunne gjennomføre 
denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

13) Utenriksministrene for Kongeriket Spania og Det forente 
kongerike ble 2. desember 1987 i London i en felles 
erklæring enige om ordninger for et bedre samarbeid 
om bruken av Gibraltars lufthavn. Disse ordningene er 
imidlertid ennå ikke trådt i kraft.

14) Ettersom målene for det foreslåtte tiltaket, som er 
fastsettelse og anvendelse av egnede bestemmelser for 
luftfartspolitikken, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av 
medlemsstatene og derfor, fordi denne forordning omfatter 
hele Europa, lettere kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet, 
slik det er fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet, slik det er fastsatt i samme 
artikkel, begrenser denne forordning seg til de felles 
grunnleggende standarder som er nødvendige for å nå 
målene om luftfartssikkerhet, og går ikke lenger enn det 
som er nødvendig for dette formål —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

1. Denne forordning har som hovedformål å fastsette og 
gjennomføre hensiktsmessige fellesskapstiltak med sikte på å 
forhindre ulovlige handlinger rettet mot sivil luftfart.

2. Et annet formål er å legge grunnlaget for en felles 
fortolkning av de tilsvarende bestemmelsene i Chicago-
konvensjonen, særlig konvensjonens vedlegg 17.

3. De mål som er angitt i nr. 1 og 2, skal nås gjennom:

a) fastsettelse av felles grunnleggende standarder for tiltak 
som gjelder luftfartssikkerhet,

b) innføring av egnede ordninger for å kontrollere at tiltakene 
overholdes.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

1. «lufthavn»: ethvert område i en medlemsstat som er åpen 
for kommersiell lufttransport,

2. «Chicago-konvensjonen»: Konvensjonen om internasjonal 
sivil luftfart med vedlegg, undertegnet i Chicago 7. 
desember 1944,

3. «luftfartssikkerhet»: kombinasjonen av tiltak og 
menneskelige og materielle ressurser som tar sikte på å 
beskytte sivil luftfart mot ulovlige handlinger.

Artikkel 3

Virkeområde

1. Tiltakene fastlagt i denne forordning skal gjelde for 
alle lufthavner som ligger på territorier i medlemsstatene der 
traktaten får anvendelse.

2. Anvendelsen av denne forordning på Gibraltars lufthavn 
forstås slik at den ikke berører Kongeriket Spanias og Det 
forente kongerikes rettslige stilling hva angår tvisten om 
suverenitet over territoriet der lufthavnen ligger.

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på Gibraltars 
lufthavn før ordningene omhandlet i den felles erklæring 
fra utenriksministrene for Kongeriket Spania og Det forente 
kongerike av 2. desember 1987 er trådt i kraft. Spanias og Det 
forente kongerikes regjeringer vil underrette Rådet om datoen 
for ikrafttredelse.

Artikkel 4

Felles standarder

1. De felles grunnleggende standarder for sikkerhetstiltak 
i luftfarten er basert på gjeldende anbefalinger fra Den 
europeiske konferanse for sivil luftfart (ECAC), dokument 30, 
og er angitt i vedlegget.

2. Tiltak som er nødvendige for å gjennomføre og foreta en 
teknisk tilpasning av disse felles grunnleggende standardene, 
skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 9 nr. 2, 
idet det tas hensyn til de ulike typer virksomhet og til hvor 
følsomme de tiltakene er som gjelder:

a) ytelseskriterier og tester for utstyr,
(1) EFT L 184 av 17.1.1999, s. 23.
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b) detaljerte framgangsmåter som inneholder følsomme 
opplysninger,

c) detaljerte kriterier for unntak fra sikkerhetstiltakene.

3. Vedkommende myndighet i en medlemsstat kan, på 
grunnlag av en lokal risikovurdering, og når anvendelsen av 
sikkerhetstiltakene oppført i vedlegget til denne forordning 
kan være uforholdsmessig eller tiltakene av praktiske grunner 
er umulige å gjennomføre, vedta nasjonale sikkerhetstiltak for 
å sikre et tilfredsstillende beskyttelsesnivå i lufthavner

a)  med et årsgjennomsnitt på to kommersielle flyginger per 
dag, eller

b)  som utelukkende har allmennflyginger, eller

c)  der den kommersielle virksomheten er begrenset til 
luftfartøy med en tillatt startmasse på under 10 tonn eller 
under 20 seter,

idet det tas hensyn til de spesielle forutsetningene i slike små 
lufthavner.

Den berørte medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 
disse tiltakene.

4. Kommisjonen skal undersøke om tiltak som er vedtatt 
av en medlemsstat i samsvar med nr. 3 er berettigede av 
objektive, praktiske grunner, og om de gir et tilfredsstillende 
beskyttelsesnivå. Dersom tiltakene ikke oppfyller disse 
kriteriene, skal Kommisjonen treffe beslutning etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 9 nr. 3; i et slikt tilfelle skal 
medlemsstaten oppheve eller tilpasse tiltakene.

Artikkel 5

Nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart

1. Innen tre måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, 
skal hver medlemsstat vedta et nasjonalt sikkerhetsprogram for 
sivil luftfart for å sikre anvendelsen av de felles standarder som 
er nevnt i artikkel 4 nr. 1, og de tiltak som vedtas i samsvar 
med artikkel 4 nr. 2, senest den dato som er angitt i tiltakene.

2. Selv om ett eller flere organer eller enheter i en 
medlemsstat kan være involvert i arbeidet med sikkerhet i 
luftfarten, skal hver medlemsstat utpeke én vedkommende 
myndighet som skal ha ansvaret for å koordinere og kontrollere 
gjennomføringen av det nasjonale sikkerhetsprogrammet for 
sivil luftfart.

3. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt 
i kraft, skal hver medlemsstat kreve at dens vedkommende 
myndighet sørger for at det utarbeides og gjennomføres et 
nasjonalt kvalitetskontrollprogram for sikkerhet i sivil luftfart 
som skal sikre at det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil 
luftfart er effektivt.

4. Hver medlemsstat skal sørge for at dens lufthavner 
og de luftfartsselskaper som yter tjenester fra dens 
territorium, utarbeider, gjennomfører og vedlikeholder 
sikkerhetsprogrammer for lufthavner og luftfartsselskaper 
som er av en slik art at de oppfyller kravene i det nasjonale 
sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart. Disse programmene 
skal godkjennes og kontrolleres av vedkommende myndighet.

5. Hver medlemsstat skal kreve at vedkommende 
myndighet sørger for å utarbeide og gjennomføre et nasjonalt 
opplæringsprogram for sikkerhet i sivil luftfart.

Artikkel 6

Strengere tiltak

Medlemsstatene kan, i samsvar med fellesskapsretten, anvende 
strengere tiltak enn dem som er fastlagt i denne forordning. 
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltakenes 
art snarest mulig etter at de er trådt i kraft.

Artikkel 7

Kontroll av samsvar

1. Spesifikasjonene for det nasjonale kvalitetskontrollprogr
ammet for sikkerhet i sivil luftfart som skal gjennomføres av 
medlemsstatene, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 9 nr. 2. Programmet skal være basert på beste praksis 
og gjøre det mulig raskt å oppdage og korrigere mangler. 
I hvert program skal det fastsettes at det skal føres jevnlig 
tilsyn med alle lufthavner i den berørte medlemsstaten, og 
at vedkommende myndighet som nevnt i artikkel 5 nr. 2 har 
ansvaret for dette. Tilsynet skal gjennomføres etter en felles 
metode og utføres av inspektører som er kvalifisert i henhold 
til felles kriterier.

2. Fra seks måneder etter at bestemmelsene i denne forord- 
ning er trådt i kraft i samsvar med artikkel 12, skal Kommisjonen 
foreta inspeksjoner i samarbeid med vedkommende myn-
dighet som er nevnt i artikkel 5 nr. 2, blant annet på et pas-
sende utvalg av lufthavner, for å kontrollere medlemsstatenes 
anvendelse av denne forordning. Ved inspeksjonene skal det 
tas hensyn til opplysninger framkommet gjennom nasjonale 
kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart, og 
særlig gjennom inspeksjonsrapporter. Framgangsmåtene ved 
slike inspeksjoner skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i  
artikkel 9 nr. 2.
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3. De tjenestemenn som Kommisjonen gir i oppdrag å 
utføre inspeksjoner i samsvar med nr. 2, skal utøve sin 
myndighet etter å ha framlagt en skriftlig fullmakt som angir 
inspeksjonens gjenstand og formål, og datoen da den skal 
begynne. Inspeksjoner av lufthavner skal skje uanmeldt. 
Kommisjonen skal i god tid før planlagte inspeksjoner 
informere de berørte medlemsstater om inspeksjonene.

De berørte medlemsstater skal underkaste seg slike inspeksjoner 
og sikre at berørte organer eller personer også underkaster seg 
inspeksjonene.

4. Kommisjonen skal oversende inspeksjonsrapportene til 
den berørte medlemsstat, som innen tre måneder etter at de 
er mottatt, skal angi hvilke tiltak som er truffet for å rette opp 
eventuelle mangler. Rapporten og svaret fra vedkommende 
myndighet som er nevnt i artikkel 5 nr. 2 skal oversendes 
komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1.

Artikkel 8

Spredning av opplysninger

1. Uten at dette berører allmennhetens rett til tilgang til 
dokumenter som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til 
Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter(1), 
skal

a) tiltak som gjelder

i) ytelseskriterier og godkjenningstester for utstyr,

ii) detaljerte framgangsmåter som inneholder følsomme 
opplysninger,

iii) detaljerte kriterier for unntak fra sikkerhetstiltakene,

omhandlet i artikkel 4 nr. 2,

b) spesifikasjonene omhandlet i artikkel 7 nr. 1, og

c) inspeksjonsrapportene og svarene fra medlemsstatene 
omhandlet i artikkel 7 nr. 4,

 holdes hemmelige og ikke offentliggjøres. De skal stilles 
til rådighet bare for de myndigheter som er omhandlet i 
artikkel 5 nr. 2, som skal bringe dem videre bare til berørte 
parter som har behov for innsyn, i samsvar med gjeldende 
nasjonale regler om spredning av følsomme opplysninger.

2. Medlemsstatene skal så langt det er mulig og i samsvar 
med gjeldende nasjonal lovgivning behandle opplysninger fra 
inspeksjonsrapporter og svar fra medlemsstater som fortrolige 
når de gjelder andre medlemsstater.

3. Med mindre det er klart at inspeksjonsrapportene og 
svarene skal, eller ikke skal, offentliggjøres, skal medlemsstatene 
eller Kommisjonen rådføre seg med den berørte medlemsstat.

Artikkel 9

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av 
representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens 
representant.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være en måned.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 6 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 10

Tredjestater

Uten at dette berører medlemsstatenes ansvar med hensyn til 
risikovurderingen og sikkerhetsklausulen i avtaler om sivil 
luftfart, bør Kommisjonen, bistått av Sikkerhetskomiteen og 
sammen med Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart 
(ICAO) og ECAC, vurdere å utforme en ordning som gjør det 
mulig å bedømme om flyginger fra lufthavner i tredjestater 
oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav.

Artikkel 11

Offentliggjøring av opplysninger

Med forbehold for forordning (EF) nr. 1049/2001 
skal Kommisjonen hvert år offentliggjøre en rapport 
om gjennomføringen av denne forordning og om 
sikkerhetssituasjonen for luftfarten i Fellesskapet, der den 
trekker sine konklusjoner av inspeksjonsrapportene.

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.
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Artikkel 12

Sanksjoner

Sanksjonene for brudd på bestemmelsene i denne forordning 
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

Artikkel 13

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er 

kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, med unntak 
av følgende bestemmelser i vedlegget:

– om gjennomsøking av innsjekket bagasje (punkt 5.2),

– om frakt, kurérpost og ekspresspakker (punkt 6), og

– om post (punkt 7),

som trer i kraft 31. desember 2002.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. FISCHER BOEL

 President Formann

_______
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VEDLEGG

1. DEFINISJONER

1) «Ledsaget innsjekket bagasje»: bagasje som er tatt imot med sikte på transport i lasterommet på et luftfartøy, og 
som er innsjekket av en passasjer som er om bord.

2) «Flyside»: Ferdselsområdet i en lufthavn, tilstøtende områder og bygninger, eller deler av dette.

3) «Sikkerhetssjekk av luftfartøy»: en inspeksjon av den del av luftfartøyets indre som passasjerer kan ha hatt adgang 
til, og en inspeksjon av lasterommet, med sikte på å oppdage forbudte gjenstander.

4) «Sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøy»: en grundig innvendig og utvendig inspeksjon av luftfartøyet med sikte 
på å oppdage forbudte gjenstander.

5) «Vandelskontroll»: Kontroll av en persons identitet og bakgrunn, herunder eventuell kriminell fortid, som ledd i en 
vurdering av om en person er egnet til adgang til sikkerhetsbegrensede områder uten følge.

6) «Håndbagasje»: bagasje beregnet på å transporteres i luftfartøyets kabin.

7) «Kommersiell flyging»: en regelbundet eller ikke regelbundet flyging eller flygeaktivitet som mot vederlag tilbys 
allmennheten eller private grupper på leiebasis.

8) «Co-Mat»: forkortelse for et luftfartsselskaps materiell til intern bruk, som sendes innenfor selskapets nett av 
stasjoner.

9) «Co-Mail»: forkortelse for et luftfartsselskaps interne post, som sendes innenfor selskapets nett av stasjoner.

10) «Fortløpende stikkprøvekontroll»: kontroller gjennomført i hele aktivitetsperioden, utført ved hjelp av 
stikkprøver.

11) «Allmennflyging»: all regelbundet eller ikke regelbundet flygeaktivitet som ikke tilbys til eller er tilgjengelig for 
allmennheten.

12) «EDS» - System for påvisning av eksplosiver (Explosive Detection System): et system eller en kombinasjon av 
ulike teknikker som kan påvise og deretter ved hjelp av alarm varsle at bagasjen inneholder eksplosivt materiale, 
uansett hvilket materiale bagasjen er laget av.

13) «EDDS» - System for påvisning av eksplosive innretninger (Explosive Device Detection System): et system eller 
en kombinasjon av ulike teknikker som kan påvise og deretter ved hjelp av alarm varsle en eksplosiv innretning, 
ved å påvise at bagasjen inneholder en eller flere komponenter av en slik innretning, uansett hvilket materiale 
bagasjen er laget av.

14) «Innsjekket bagasje»: bagasje beregnet på å transporteres i luftfartøyets lasterom.

15) «Kjent avsender»:

a) I forbindelse med frakt: en avsender av gods med sikte på lufttransport for egen regning, og som har en 
forretningsforbindelse med en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller et luftfartsselskap på grunnlag av 
kriteriene i dette vedlegg.

b) I forbindelse med post: en avsender av post med sikte på lufttransport for egen regning, og som har en 
forretningsforbindelse med en sikkerhetsgodkjent postoperatør.

16) «Landside»: Det område i en lufthavn som ikke er flyside, og som omfatter alle allment tilgjengelige områder.

17) «Post»: forsendelser av brev og andre gjenstander som leveres av og skal leveres inn til en postoperatør. Termen 
postoperatør skal defineres av medlemsstatene.

18) «Forbudt gjenstand»: en gjenstand som kan benyttes til å begå en ulovlig handling, og som ikke er behørig deklarert 
og behandlet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Tillegget inneholder en veiledende liste over slike forbudte 
gjenstander.
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19) «PEDS» - primærsystem for påvisning av eksplosiver (Primary Explosive Detection System): et system eller 
en kombinasjon av ulike teknikker som kan påvise og deretter ved hjelp av alarm varsle at bagasjen inneholder 
eksplosivt materiale, uansett hvilket materiale bagasjen er laget av.

20) «Sikkerhetsgodkjent fraktleverandør»: en agent, speditør eller annen enhet som har en forretningsforbindelse med 
en operatør og foretar sikkerhetskontroller som godkjennes eller kreves av vedkommende myndighet i forbindelse 
med frakt, kurérpost og ekspresspakker eller post.

21) «Sikkerhetsbegrenset område»: flyside-områder i en lufthavn der innpassering er underlagt kontroll for å ivareta 
sikkerhet i sivil luftfart. Slike områder omfatter vanligvis blant annet alle avgangsområder for passasjerer mellom 
kontrollpunkter og luftfartøy, ramper, bagasjesorteringsområder, fraktterminaler, postsentraler, samt rengjørings- 
og cateringområder på flyside.

22) «Sikkerhetskontroller»: metoder til å forhindre at forbudte gjenstander tas med.

23) «Gjennomsøking»: Bruk av tekniske eller andre midler med sikte på å identifisere og/eller påvise forbudte 
gjenstander.

24) «Uledsaget innsjekket bagasje»: bagasje som er tatt imot med sikte på transport i lasterommet på et luftfartøy, og 
som er innsjekket av en passasjer som ikke er om bord.

25) «Terminal»: hovedbygningen eller gruppen av bygninger der behandlingen av betalende passasjerer og gods, samt 
ombordstigningen, finner sted.

26) «TIP» - Bildeprojeksjon (Threat Image Projection): en programvare som kan installeres på visse røntgenmaskiner. 
Programmet projiserer tenkte bilder av truende gjenstander (f.eks. pistol, kniv, egenprodusert eksplosiv innretning) 
i røntgenbilder av virkelig bagasje som er i ferd med å bli undersøkt, og bidrar umiddelbart til å øke operatørens 
evne til å påvise slike gjenstander.

27) «TDE» - Utstyr til sporpåvisning (Trace Detection Equipment): et teknisk system eller en kombinasjon av ulike 
teknikker som kan brukes til å påvise og deretter ved hjelp av alarm varsle forekomst av svært små mengder 
(1 milliarddels gram) eksplosivt materiale i bagasjen, eller andre gjenstander som undersøkes.

2. SIKKERHET I LUFTHAVNER

2.1. Krav ved planlegging av lufthavner

Ved utforming av lufthavner, passasjer- og fraktterminaler og andre bygninger med direkte innpassering til 
flyside skal det tas hensyn til grunnleggende krav i forbindelse med:

a) sikkerhetskontroller av passasjerer, bagasje, frakt, kurérpost og ekspresspakker, post og luftfartsselskapenes 
lager og forsyninger for catering,

b) beskyttelse og kontroll av innpassering til flyside, sikkerhetsbegrensede områder og andre følsomme 
områder og anlegg i lufthavnen,

c) effektiv bruk av sikkerhetsutstyr.

2.1.1. Grenser mellom landside og flyside

 Det skal etableres grenser mellom landside og flyside i lufthavnene.

2.1.2. Sikkerhetsbegrensede områder

 Det skal etableres sikkerhetsbegrensede områder i hver lufthavn.

2.2. Innpasseringskontroll

2.2.1. Sikkerhetsbegrensede områder og andre områder på flyside

i) Innpasseringen til sikkerhetsbegrensede områder og andre områder på flyside skal til enhver tid være 
underlagt kontroll for å sikre at ingen uvedkommende kommer inn på disse områdene, og at ingen 
forbudte gjenstander kan bringes inn i sikkerhetsbegrensede områder eller et luftfartøy.
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ii) Alt personale som må innpassere til sikkerhetsbegrensede områder skal gjennomgå en vandelskontroll 
som går minst fem år tilbake i tid. Sjekken skal gjentas jevnlig, og minst hvert femte år.

iii) Alt personale som må innpassere til sikkerhetsbegrensede områder, skal også ha jevnlig opplæring i 
luftfartssikkerhet (se punkt 12.3), blant annet om risikoer for luftfartssikkerheten, og skal instrueres om å 
melde enhver hendelse som kan være en trussel mot luftfartssikkerheten til vedkommende myndighet.

iv) Det skal utstedes et identitetskort for lufthavnen til alt personale som arbeider i lufthavnen, eller som 
besøker den ofte (også til ansatte i lufthavnen, luftfartsselskapene og andre organisasjoner). Identitetskortet 
for lufthavnen skal være forsynt med innehaverens navn og foto. Det skal gjelde for et avgrenset tidsrom. 
Vedkommende myndighet skal avgjøre når et permanent identitetskort for lufthavnen skal utstedes til en 
person som besøker lufthavnen ofte.

v) Identitetskortet for lufthavnen skal bæres slik at det er synlig, og til enhver tid når innehaveren er i 
tjeneste.

vi) Kjøretøyer som må benyttes på flyside, skal så langt det er praktisk mulig forbli på flyside.

vii) Kjøretøyer som må forflyttes mellom landside og flyside, skal forsynes med en passérseddel som 
skal gjelde for det bestemte kjøretøyet og festes på et lett synlig sted. Andre kjøretøyer som trenger 
å innpassere til flyside, skal slippes inn først etter å ha blitt inspisert og fått utstedt en midlertidig 
passérseddel. Kjøretøyer under utrykning kan unntas fra disse kravene.

viii) Identitetskort for lufthavnen og passérsedler for kjøretøyer skal kontrolleres ved alle innpasseringer til 
flyside og sikkerhetsbegrensede områder.

2.2.2. Terminalområder

 Alle terminalområder med adgang for allmennheten skal overvåkes. Terminaler skal patruljeres, og passasjerer 
og andre personer skal holdes under overvåkning av sikkerhetspersonell.

2.2.3. Andre offentlige områder

 Det skal sørges for mulighet til å kontrollere adgangen til offentlige områder som ligger i nærheten av 
luftfartøyenes ferdselsområder (utsiktsplasser, lufthavnhoteller og parkeringsplasser). Andre offentlige områder 
som krever overvåkning, er blant annet anlegg som alltid ligger på landsiden, herunder parkeringsplasser for 
besøkende og andre offentlige parkeringsområder, tilførselsveier til terminaler og offentlige tilførselsveier, 
bilutleielokaler, holdeplasser for drosjer og transportmidler på bakken samt eventuelle hotellanlegg i 
lufthavnen.

 Det skal også treffes tiltak for å sikre at slike offentlige områder kan stenges av på kort varsel dersom trusselen 
øker. Sikkerhetspersonell skal patruljere disse områdene når de er åpne for allmennheten.

2.3. Gjennomsøking av personale, medbrakte gjenstander og kjøretøyer

a) Alt personale, inklusive flybesetninger, og medbrakte gjenstander skal gjennomsøkes før de får innpassere 
til sikkerhetsbegrensede områder. Når dette ikke er praktisk mulig, skal det foretas fortløpende og 
hensiktsmessige stikkprøvekontroller av personer og gjenstander, med en hyppighet fastsatt på grunnlag 
av risikovurderinger foretatt av vedkommende myndighet i hver medlemsstat; stikkprøvekontroll skal 
utvides til å omfatte alle gjenstander som tas om bord i luftfartøyer av enhver som yter tjenester, herunder 
rengjøringspersonale, personale i skatte- og avgiftsfrie utsalg og alle andre med adgang til luftfartøyer.

Ett år etter at denne forordning er trådt i kraft, skal alt personale, inklusive flybesetninger, og medbrakte 
gjenstander gjennomsøkes før de får innpassere til kritiske deler av sikkerhetsbegrensede områder som 
definert av vedkommende myndighet i den enkelte medlemsstat.

Innen 1. juli 2004 skal Kommisjonen vedta passende gjennomføringsbestemmelser med sikte på en 
felles definisjon av kritiske deler av sikkerhetsbegrensede områder i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i denne 
forordning. Disse bestemmelsene får full anvendelse senest fem år etter at de er vedtatt av Kommisjonen, 
uten at artikkel 6 i denne forordning berøres.

Framgangsmåten for gjennomsøking skal sikre at det ikke tas med forbudte gjenstander, og metoden skal 
være den samme som for gjennomsøking av passasjerer og håndbagasje.
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b) Kjøretøyer og forsyninger som bringes inn på flyside eller andre sikkerhetsbegrensede områder, skal 
inspiseres på stikkprøvebasis.

2.4. Fysisk sikkerhet og patruljering

a) Oppstillingsplattformer og andre parkeringsområder skal være tilstrekkelig opplyst, og framfor alt skal 
sårbare områder i lufthavnen være opplyst.

b) Områder for reparasjon og vedlikehold skal være beskyttet med gjerder, vakter og patruljering, og 
innpasseringen til disse områdene skal kontrolleres ved hjelp av identitetskort for lufthavnen og 
passérsedler for kjøretøyer. Tilsvarende tiltak skal treffes for å beskytte lufthavnens avstengning og 
anlegg for kraftforsyning, transformatorstasjoner, navigasjonsanlegg, kontrolltårn og andre bygninger som 
benyttes til kontroll av lufttrafikken, samt drivstoff- og kommunikasjonsanlegg. Det skal treffes særlige 
forholdsregler mot forsøk på sabotasje mot drivstoff- og kommunikasjonsanlegg.

c) Avstengningen av lufthavnen og områder som grenser mot sikkerhetsbegrensede områder, andre flyside-
områder utenfor avstengningen, herunder områder i umiddelbar nærhet av rullebaneterskler og taksebaner, 
skal overvåkes med patruljering, internt fjernsyn eller andre overvåkningstiltak. Det skal innføres strenge 
prosedyrer for anrop av personer uten synlig identitetskort for lufthavnen, og for personer som beveger 
seg inn i områder som de ikke er autorisert for.

d) Innpassering til flyside og sikkerhetsbegrensede områder via utleide kontorer i lufthavnen, 
vedlikeholdshangarer, fraktlokaler og andre bygninger og anlegg skal begrenses til et nødvendig 
minimum.

3. SIKKERHET KNYTTET TIL LUFTFARTØYET

3.1. Gjennomsøking og sjekk av luftfartøyet

1. Alle luftfartøyer skal gjennomsøkes på følgende måte:

a) luftfartøyer som ikke er i bruk, skal underkastes en «sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøy» 
umiddelbart før eller umiddelbart etter at det er ført inn på et sikkerhetsbegrenset område før en 
flyging: luftfartøyer kan gjennomsøkes på et annet tidspunkt enn umiddelbart før det forflyttes til et 
sikkerhetsbegrenset område, men det skal sikres eller bevoktes fra gjennomsøkingen begynner og til 
avgang; dersom luftfartøyet gjennomsøkes etter at det er ført inn på et sikkerhetsbegrenset område, 
skal det sikres eller bevoktes fra gjennomsøkingen begynner og fram til avgang,

b) luftfartøyer som er i bruk, skal før returflyging eller under mellomlanding underkastes en 
«sikkerhetssjekk av luftfartøy» umiddelbart etter at passasjerene har forlatt det, eller så sent som 
mulig før ombordstigning og bagasje og gods lastes, alt etter som.

2. All sikkerhetsgjennomsøking og sikkerhetssjekk av luftfartøyet skal gjennomføres straks alle som yter 
tjenester (catering, rengjøring, skatte- og avgiftsfrie varer og annet) – bortsett fra dem som har en oppgave 
knyttet til sikkerheten – har forlatt luftfartøyet. Luftfartøyet skal deretter forbli i sikret tilstand fram til og 
under ombordstigningen og forberedelsene før avgang.

3.2. Beskyttelse av luftfartøyer

1. Ansvaret for å føre kontroll med adgangen til parkerte luftfartøyer skal fastslås, og kontrollen skal 
gjennomføres på følgende måte:

a) for luftfartøyer som er i bruk, skal adgangen kontrolleres fra det øyeblikk da sikkerhetssjekken av 
luftfartøyet begynner og fram til avgang, slik at sjekken fortsatt har gyldighet,

b) for luftfartøyer som ikke er i bruk, og som er gjennomsøkt og ført inn på et sikkerhetsbegrenset 
område, skal adgangen kontrolleres fra det øyeblikk da sikkerhetsgjennomsøkingen av luftfartøyet 
begynner og fram til avgang, slik at gjennomsøkingen fortsatt har gyldighet.

2. Hvert luftfartøy som er i bruk, skal overvåkes så nøye at ulovlig adgang blir oppdaget.

3. Adgang til luftfartøyer som ikke er i bruk, skal kontrolleres på følgende måte:

a) kabindørene skal være stengt,

b) gangbroer og/eller passasjertrapper skal være sikret, trukket tilbake eller felt inn, alt etter som, eller
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c) dørene til luftfartøyet skal være utstyrt med sabotasjekontakt.

4. Dersom ikke alt personale har gjennomgått gjennomsøking for innpassering til sikkerhetsbegrensede 
områder, skal dessuten hvert luftfartøy inspiseres minst hver halvtime av vakt, til fots eller kjørende, eller 
overvåkes så nøye at ulovlig innpassering blir oppdaget.

5. Luftfartøyer skal om mulig parkeres i god avstand fra inngjerdingen rundt lufthavnen eller andre hindre 
som lett kan forseres, og på godt opplyste områder.

4. PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE

4.1. Gjennomsøking av passasjerer

1. Bortsett fra i de tilfeller som er nevnt i nr. 3 nedenfor, skal alle avreisende passasjerer (dvs. passasjerer som 
påbegynner sin reise og transfer-passasjerer, med mindre de allerede har gjennomgått en gjennomsøking i 
henhold til standardene angitt i dette vedlegg) gjennomsøkes for å hindre at forbudte gjenstander bringes 
inn på sikkerhetsbegrensede områder og om bord i et luftfartøy. Gjennomsøkingen av passasjerene skal 
skje ved hjelp av følgende metoder:

a) manuell gjennomsøking, eller

b) gjennomsøking ved hjelp av metalldetektorramme. Når det benyttes metalldetektorramme, skal det 
også foretas en fortløpende manuell gjennomsøking på stikkprøvebasis av gjennomsøkte passasjerer. 
Slik manuell gjennomsøking skal foretas på alle passasjerer som utløser alarm, og i tillegg skal det 
foretas en fortløpende gjennomsøking på stikkprøvebasis av passasjerer som ikke utløser alarm, og 
dersom alarmen aktiveres, må vedkommende

i) gjennomsøkes på nytt i en metalldetektorramme, eller

ii) gjennomsøkes manuelt, eventuelt ved hjelp av en håndholdt metalldetektor.

2. Når det benyttes metalldetektorramme, skal den justeres til et nivå som med rimelighet kan sikre at små 
metallgjenstander oppdages.

3. Vedkommende myndigheter kan fastsette at visse kategorier av personer skal gjennomgå spesielle 
kontrollprosedyrer eller fritas for gjennomsøking.

4. Det skal utarbeides sikkerhetsbestemmelser for potensielt uregjerlige passasjerer.

4.2. Atskillelse av passasjerer

Gjennomsøkte avreisende passasjerer skal ikke blandes med ankommende passasjerer, som kanskje ikke 
er blitt gjennomsøkt i henhold til standarden angitt i dette vedlegg. Når disse passasjerer ikke kan holdes 
atskilt rent fysisk, skal sikkerhetsmålsettingen nås ved anvendelse av kompensatoriske tiltak i samsvar med 
risikovurdering foretatt av vedkommende myndighet.

4.3. Gjennomsøking av håndbagasje

1. Håndbagasjen til alle avreisende passasjerer (dvs. passasjerer som påbegynner sin reise og transfer-
passasjerer, med mindre de allerede er gjennomsøkt i henhold til standardene angitt i dette vedlegg), skal 
gjennomsøkes før den kan tas med inn på sikkerhetsbegrensede områder og om bord i et luftfartøy. Forbudte 
gjenstander skal fratas passasjeren, eller passasjeren skal nektes innpassering til det sikkerhetsbegrensede 
området eller luftfartøyet. Håndbagasje skal gjennomsøkes ved hjelp av en av følgende metoder:

a) en fullstendig manuell gjennomsøking av innholdet i hver veske, der en ser etter mistenkelige tegn 
som unormal vekt osv., eller

b) gjennomsøking med konvensjonelt røntgenutstyr, der det dessuten foretas en fortløpende manuell 
gjennomsøking av bagasje på stikkprøvebasis, med minst 10 % av passasjerene undersøkt på denne 
måten, herunder dem som vekker mistanke hos operatøren, eller

c) gjennomsøking med høyoppløsnings røntgenutstyr der bildeprojeksjon (TIP) er installert og aktivert. 
Bare bagasje som vekker mistanke hos operatøren behøver gjennomsøkes manuelt, men manuell 
gjennomsøking kan suppleres med utstyr til sporpåvisning.
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2. Håndbagasje tilhørende personer som nevnt i punkt 4.1 nr. 3 kan underkastes særlige 
gjennomsøkingsprosedyrer eller fritas for gjennomsøking.

4.4. Gjennomsøking av diplomater

Med forbehold for bestemmelsene i Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem, skal diplomater og andre 
personer med privilegier og deres personlige bagasje, med unntak av «diplomatforsendelser», gjennomsøkes 
for sikkerhetsformål. Luftfartsselskapenes personale med ansvar for mottak av diplomatforsendelser 
skal forsikre seg om at de faktisk er sendt av behørig utnevnte tjenestemenn ved vedkommende stasjon. 
Diplomatiske kurérer og deres personlige bagasje er ikke fritatt for gjennomsøking.

5. INNSJEKKET BAGASJE

5.1. Tilknytning mellom passasjerer og innsjekket bagasje

1. Innsjekket bagasje skal ikke tas om bord i et luftfartøy med mindre det er truffet følgende tiltak:

a) innsjekket bagasje skal være ordentlig merket på utsiden slik at den kan knyttes til en bestemt 
passasjer, og

b) den passasjer som bagasjen tilhører, skal være innsjekket til flygingen som bagasjen skal medføres 
på, og

c) før lasting skal innsjekket bagasje oppbevares i et område i lufthavnen der bare autoriserte personer 
har adgang, og

d) alle kolli som tas i forvaring av et luftfartsselskap med sikte på transport i et luftfartøys lasterom, skal 
identifiseres som ledsaget eller uledsaget. Identifiseringen skal skje enten manuelt eller automatisk.

2. Det skal treffes tiltak for å sikre at innsjekket bagasje fjernes fra luftfartøyet og ikke medføres på flygingen 
dersom en passasjer som er innsjekket til en flyging har overlatt bagasje til luftfartsselskapet, men ikke er 
om bord i luftfartøyet.

3. Det skal utarbeides en fortegnelse eller annet dokument som viser at uledsaget innsjekket bagasje er 
identifisert og gjennomsøkt.

5.2. Gjennomsøking av innsjekket bagasje

1. Ledsaget innsjekket bagasje. Alle kolli som er ledsaget innsjekket bagasje (både innsjekket bagasje 
hvis transport påbegynnes, og transfer-bagasje, med mindre den allerede er gjennomsøkt i henhold til 
standardene angitt i dette vedlegg), skal kontrolleres ved hjelp av en av følgende metoder før den lastes 
om bord i et luftfartøy:

a) manuell gjennomsøking, eller

b) gjennomsøking med konvensjonelt røntgenutstyr, der minst 10 % av den gjennomsøkte bagasje også 
underkastes enten:

i) manuell gjennomsøking, eller

ii) EDS eller EDDS eller PEDS, eller

iii) konvensjonelt røntgenutstyr, der hver veske betraktes fra to forskjellige vinkler av samme 
operatør på samme kontrollsted, eller

c) bruk av konvensjonelt røntgenutstyr med TIP installert og aktivert, eller

d) EDS eller EDDS, eller

e) PEDS, eller

f) bruk av utstyr til sporpåvisning i åpen bagasje.
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2. Uledsaget innsjekket bagasje. Alle kolli som er uledsaget innsjekket bagasje, både innsjekket bagasje hvis 
transport påbegynnes, og transfer-bagasje, skal gjennomsøkes ved hjelp av en av følgende metoder før den 
lastes om bord i et luftfartøy:

a) EDS, eller

b) et flernivå-PEDS, der bildene av alle kolli sees av operatørene på nivå 2, eller 

c) konvensjonelt røntgenutstyr, der alle kolli betraktes fra to forskjellige vinkler av samme operatør på 
samme kontrollsted, eller

d) manuell gjennomsøking supplert med bruk av utstyr til sporpåvisning i åpen bagasje,

med mindre den uledsagede bagasjen, som tidligere er gjennomsøkt i henhold til standardene angitt i dette 
vedlegg, er skilt fra passasjeren grunnet forhold som er utenfor passasjerens kontroll, og den uledsagede 
bagasjen har vært i luftfartsselskapets varetekt.

5.3. Beskyttelse av innsjekket bagasje

1. Innsjekket bagasje som skal transporteres med et luftfartøy, skal beskyttes mot uvedkommende fra det 
øyeblikk luftfartsselskapet tar det i sin varetekt og til avgang for luftfartøyet det skal transporteres med. 
Følgende tiltak skal treffes for å beskytte innsjekket bagasje:

a) før lasting skal innsjekket bagasje oppbevares i bagasjesorteringsområdet eller et annet 
oppbevaringsområde i en lufthavn der bare autoriserte personer har adgang.

b) enhver person som går inn i et bagasjesorteringsområde eller et oppbevaringsområde uten tillatelse, 
skal kontaktes og følges ut av området.

c) innsjekket bagasje hvis transport påbegynnes, og transfer-bagasje, skal ikke etterlates uten tilsyn på 
eller ved luftfartøyet før lasting.

d) transferbagasje som overføres direkte fra luftfartøy til luftfartøy, skal ikke etterlates uten tilsyn på 
rampen eller ved luftfartøyet før lasting.

e) adgangen til hittegodskontoret i terminalen skal begrenses for å forhindre at uvedkommende får 
adgang til bagasje og oppbevarte gjenstander.

6. FRAKT, KURÉRPOST OG EKSPRESSPAKKER

6.1. Anvendelse

Frakt, kurérpost og ekspresspakker som skal transporteres med passasjer- eller fraktfly, skal før lasting 
underkastes de sikkerhetskontroller som er beskrevet nedenfor.

6.2. Krav til en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør

Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører skal være:

a) utpekt, godkjent eller registrert av vedkommende myndighet,

b) underkastet bestemte forpliktelser fastsatt av vedkommende myndighet.

6.3. Sikkerhetskontroller

1. Frakt, kurérpost og ekspresspakker skal transporteres med et luftfartøy bare dersom det er foretatt 
følgende sikkerhetskontroller:

a) mottak, behandling og håndtering av frakt skal utføres av personale som er ansatt og opplært til å 
gjøre dette,



23.11.2006 Nr. 58/1675EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) frakt skal:

i) gjennomsøkes manuelt eller ved en fysisk kontroll, eller

ii) gjennomsøkes med røntgenutstyr, eller

iii) testes i simulatorkammer, eller

iv) kontrolleres med andre hjelpemidler, både tekniske og biosensoriske («sniffere», spordetektorer, 
bombehunder osv.),

slik at det med rimelighet kan sikres at den ikke inneholder noen forbudte gjenstander som oppført 
i iv) og v) i tillegget, med mindre de er deklarert og har vært behørig underkastet gjeldende 
sikkerhetstiltak.

Når forsendelsen er av en slik art at sikkerhetskontroll ikke kan gjennomføres ved hjelp av noen 
av de midler og metoder som er nevnt ovenfor, kan vedkommende myndighet fastsette en bestemt 
oppbevaringstid.

2. Når sikkerhetskontrollen er gjennomført, inkludert kontroll av frakt fra kjente avsendere, enten det er 
i eller utenfor lufthavnen, skal forsendelsene holdes sikret til de tas om bord i luftfartøyet, og fram til 
luftfartøyets avgang.

3. Sikkerhetskontrollene nevnt i nr. 1 behøver ikke anvendes på:

a) frakt som er mottatt fra en kjent avsender,

b) frakt som skal omlastes,

c) frakt hvis opprinnelse og håndteringsvilkår gjør at den ikke er noen trussel mot sikkerheten,

d) frakt som er underlagt lovfestede krav som garanterer et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

6.4. Kriterier for en kjent avsender

1. Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører eller luftfartsselskaper kan definere en avsender som en kjent 
avsender bare ved

a) å fastslå og registrere identitet og adresse på avsenderen og de leverandører som har tillatelse til å 
foreta leveranser på avsenderens vegne, og

b) å kreve at avsenderen erklærer at vedkommende:

i) forbereder forsendelsene i sikre lokaler, og

ii) benytter pålitelig personale i arbeidet med å forberede forsendelsene, og

iii) beskytter forsendelsene mot uvedkommendes adgang under forberedelse, oppbevaring og 
transport, og

c) å kreve at avsenderen:

i) bekrefter skriftlig at forsendelsen ikke inneholder noen forbudte gjenstander som oppført i iv) og 
v) i tillegget, og

ii) godtar at forsendelsens innhold og emballasje kan undersøkes av hensyn til sikkerheten.

6.5. Transport med fraktfly

Når det er sikkerhet for at forsendelsen utelukkende skal sendes med fraktfly, er det ikke nødvendig å anvende 
kriteriene angitt i punkt 6.4, forutsatt at den kjente avsenderen

a) har en bekreftet, reell forretningsadresse, og

b) tidligere har hatt forsendelser med den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller luftfartsselskapet, og
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c) har en etablert forretningsforbindelse med den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller luftfarts-
selskapet, og

d) sikrer at alle forsendelser er beskyttet mot uvedkommendes adgang fram til luftfartsselskapet tar dem i sin 
forvaring.

6.6. Frakt som skal omlastes

Frakt som skal omlastes, og som ankommer med luftfartøy, behøver ikke underkastes sikkerhetskontroller 
som angitt i punkt 6.3 nr. 1, forutsatt at den beskyttes mot uvedkommende på omlastingsstedet. Annen frakt 
som skal omlastes, f.eks. frakt som ankommer med veitransport eller jernbane og som ikke underkastes 
sikkerhetskontroller på avgangsstedet eller underveis, skal gjennomsøkes i samsvar med punkt 6.3 nr. 1 
bokstav b) og beskyttes mot uvedkommende.

7. POST

7.1. Anvendelse

Post som skal transporteres med passasjer-, frakt- og postfly skal underkastes sikkerhetskontroller før den 
lastes inn i luftfartøyet.

7.2. Krav til sikkerhetsgodkjent postoperatør

7.2.1. Alle sikkerhetsgodkjente postoperatører som leverer post til et luftfartsselskap med sikte på transport, skal 
 oppfylle følgende minstekriterier:

a) de skal være utpekt, godkjent eller registrert av vedkommende myndighet,

b) de skal oppfylle sine forpliktelser overfor luftfartsselskapene med hensyn til å anvende de nødvendige 
sikkerhetskontroller,

c) de skal benytte personale som er ansatt og opplært på behørig måte, og

d) de skal beskytte posten mot uvedkommendes adgang mens de har den i forvaring.

7.3. Sikkerhetskontroller

1. Ekspresspost. Ekspresspost (dvs. inntil 48 timers levering) skal transporteres med luftfartøy bare dersom 
dersom det er foretatt følgende sikkerhetskontroller:

a) mottak, behandling og håndtering av post skal utføres av personale som er ansatt og opplært til å gjøre 
dette,

b) posten skal:

i) gjennomsøkes manuelt eller ved en fysisk kontroll,

ii) gjennomsøkes med røntgenutstyr,

iii) testes i simulatorkammer, eller

iv) kontrolleres med metodiske, tekniske og biosensoriske hjelpemidler («sniffere», spordetektorer, 
bombehunder osv.),

slik at det med rimelighet kan sikres at posten ikke inneholder noen forbudte gjenstander, og

c) enkeltheter om flygingen og ruten til luftfartøyet som skal transportere posten, skal være fortrolige.

2. Annen post. Øvrig post kan transporteres med luftfartøy, forutsatt at tiltakene angitt i nr. 1 bokstav a) 
og b) er gjennomført. Sikkerhetskontrollene angitt i nr. 1 bokstav b) behøver utføres bare i form av 
stikkprøver.

3. Sikkerhetskontrollene nevnt i nr. 1 bokstav b) behøver ikke anvendes på:

a) post som er mottatt fra en kjent avsender,

b) brev under en bestemt vekt eller tykkelse,
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c) reelle forsendelser med redningsutstyr,

d) verdiforsendelser som har blitt kontrollert i henhold til en standard som minst tilsvarer den som er 
angitt i nr. 1 bokstav b),

e) post som skal transporteres med rene postfly mellom lufthavner i Fellesskapet,

f) post som skal omlastes.

7.4. Kriterier for en kjent avsender

En regulert postmyndighet/-forvaltning kan anerkjenne en avsender som en kjent avsender bare ved

a) å fastslå og registrere identitet og adresse på avsenderen og de leverandører som har tillatelse til å foreta 
leveranser på avsenderens vegne, og

b) å kreve at avsenderen erklærer at vedkommende beskytter forsendelsen mot uvedkommende under 
forberedelse, oppbevaring og transport, og

c) å kreve at avsenderen:

i) bekrefter skriftlig at postforsendelsen ikke inneholder noen forbudte gjenstander som oppført i iv) og 
v) i tillegget,

ii) godtar at postforsendelsens innhold og emballasje kan underkastes sikkerhetskontroller, som angitt i 
punkt 7.3.

7.5. Post som skal omlastes

Post som skal omlastes, og som ankommer med luftfartøy, behøver ikke underkastes sikkerhetskontroller 
som angitt i punkt 7.3, forutsatt at den beskyttes mot uvedkommende på omlastingsstedet. Annen post 
som skal omlastes, f.eks. post som ankommer med veitransport eller jernbane og som ikke underkastes 
sikkerhetskontroller på avgangsstedet eller underveis, skal gjennomsøkes i samsvar med punkt 7.3 nr. 1 og 
beskyttes mot uvedkommende.

8. LUFTFARTSSELSKAPENES POST OG MATERIELL

8.1. Anvendelse

Intern post og materiell som et luftfartsselskap transporterer med eget luftfartøy, skal underkastes 
sikkerhetskontroller før det lastes inn i luftfartøyet.

8.2. Definisjoner

Med post og materiell menes interne forsendelser av brev og materiell, blant annet dokumenter, forsyninger, 
reservedeler, forsyninger til forpleining og rengjøring og andre gjenstander som skal leveres til luftfartsselskapets 
egen organisasjon eller en av selskapets underleverandører, og som skal benyttes i selskapets virksomhet.

8.3. Sikkerhetskontroller

Følgende tiltak skal treffes i forbindelse med alle luftfartsselskapets forsendelser av intern post («co-mail») 
eller materiell til intern bruk («co-mat»):

a) de skal underkastes en kontroll og gjennomsøkes for å sikre at ingen forbudt gjenstand er plassert i 
selskapets forsendelse, og

b) de skal ikke etterlates uten tilsyn før de lastes inn i et luftfartøy.

Luftfartsselskapene skal sikre at enhver annen forsendelse av «co-mail» eller «co-mat» som en underleverandør 
har foretatt på vegne av luftfartsselskapet, blant annet utstyr og lager for catering, forsyninger for rengjøring og 
annet materiell som benyttes av underleverandører, gjennomsøkes før det lastes inn i luftfartøyet.
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9. LUFTFARTSSELSKAPENES LAGER OG FORSYNINGER FOR CATERING

9.1. Anvendelse

Luftfartsselskapenes lager og forsyninger for catering om bord i luftfartøyene skal underkastes 
sikkerhetskontroller for å hindre at forbudte gjenstander bringes om bord.

9.2. Sikkerhetskontroller

1. Leverandører av luftfartsselskapenes lager og forsyninger for catering skal gjennomføre sikkerhetskon-
troller for å hindre at forbudte gjenstander plasseres i lager og forsyninger som skal tas om bord i luft-
fartøyer. Tiltakene skal omfatte følgende elementer:

a) det skal utpekes en sikkerhetsansvarlig med ansvar for gjennomføringen og kontrollen av sikkerheten 
i selskapet,

b) ved ansettelse av personale skal det stilles høye krav til pålitelighet,

c) alt personale som har adgang til sikkerhetsbegrensede områder, skal ha gjennomgått en vandelskontroll 
og følge lufthavnmyndighetens sikkerhetsinstrukser,

d) selskapet skal hindre at uvedkommende får adgang til dets lokaler og forsyninger,

e) dersom selskapet er lokalisert utenfor lufthavnen, skal alle forsyninger transporteres til luftfartøyet i 
låste eller forseglede kjøretøyer, og

f) tilberedning og håndtering av lager og forsyninger skal utføres av personale som er ansatt og opplært 
til å gjøre dette.

2. Etter levering skal lager og forsyninger gjennomsøkes på stikkprøvebasis.

3. Lager og forsyninger fra et selskap som ikke har vært underkastet tiltakene oppført i nr. 1, skal ikke tas 
om bord i et luftfartøy.

10. LUFTFARTSSELSKAPENES LAGER OG FORSYNINGER FOR RENGJØRING

10.1. Anvendelse og formål

Luftfartsselskaper og rengjøringselskaper skal treffe tiltak for å sikre at lager og forsyninger for rengjøring som 
tas om bord, ikke inneholder noen forbudte gjenstander som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for luftfartøyet.

10.2. Sikkerhetskontroller

1. Leverandører av luftfartsselskapenes rengjøringstjenester, lager og forsyninger skal innføre de 
sikkerhetstiltak som er nødvendige for å hindre at forbudte gjenstander plasseres i forsyninger for 
rengjøring som skal tas om bord.

Det skal treffes følgende sikkerhetstiltak:

a) det skal utpekes en sikkerhetsansvarlig med ansvar for gjennomføringen og kontrollen av sikkerheten 
i selskapet,

b) ved ansettelse av personale skal det stilles høye krav til pålitelighet,

c) alt personale som har adgang til sikkerhetsbegrensede områder, skal ha gjennomgått en vandelskontroll 
og følge lufthavnmyndighetens sikkerhetsinstrukser,

d) selskapet skal hindre at uvedkommende får adgang til dets lokaler,

e) dersom selskapet er lokalisert utenfor lufthavnen, skal alle forsyninger for rengjøring transporteres til 
luftfartøyet i låste eller forseglede kjøretøyer,

f) tilberedning og håndtering av forsyninger for rengjøring skal utføres av personale som er ansatt og 
opplært til å gjøre dette, og

g) gjennomsøking av forsyninger for rengjøring skal finne sted før de går med «co-mail» til andre 
bestemmelsessteder.
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2. Etter levering skal forsyninger for rengjøring gjennomsøkes på stikkprøvebasis.

3. Forsyninger fra et selskap som ikke overholder sikkerhetskontrolltiltakene i nr. 1, skal ikke tas om bord i 
et luftfartøy.

11. ALLMENNFLYGING

11.1. Sikkerhetskontroller

1. I lufthavnen skal luftfartøyer som benyttes til allmennflyging, ikke parkeres i umiddelbar nærhet av 
luftfartøyer som benyttes til kommersiell flyging, for å unngå overtredelser av sikkerhetstiltakene som 
gjelder for disse luftfartøyene, og for bagasje, frakt og post som skal tas om bord.

2. Det skal gjennomføres tiltak for at gjennomsøkte passasjerer på kommersielle flyginger holdes atskilt fra 
passasjerer på allmennflyginger, ut fra følgende kriterier:

a) i større lufthavner skal det innføres fysiske forholdsregler og/eller sikkerhetskontroller for å hindre at 
avreisende og ankommende passasjerer på allmennflyginger blandes med passasjerer som allerede er 
blitt gjennomsøkt,

b) om mulig skal avreisende og ankommende passasjerer på allmennflyginger passere gjennom en 
egen terminal for allmennflyging, og når de ankommer eller forlater plattformen, enten holdes atskilt 
fra gjennomsøkte passasjerer eller transporteres i en egen buss eller bil, eller være under konstant 
overvåkning,

c) dersom det ikke finnes en egen terminal, skal passasjerer fra allmennflyginger enten

i) passere gjennom en atskilt del av terminalbygningen og eskorteres eller transporteres med buss 
eller bil til og fra sitt luftfartøy,

ii) gjennomsøkes før de går inn i det sikkerhetsbegrensede området, dersom passering gjennom 
sikkerhetsbegrensede områder i terminalbygingen er uunngåelig, eller

iii) underkastes andre sikkerhetskontroller som gir samme resultat, alt etter lokale forhold.

12. ANSETTELSE OG OPPLÆRING AV PERSONALE

12.1. Nasjonalt opplæringsprogram for sikkerhet i luftfarten

Hver vedkommende myndighet skal utarbeide og gjennomføre et nasjonalt opplæringsprogram for sikkerhet i 
luftfarten, slik at flybesetning og bakkepersonale kan oppfylle bestemmelsene knyttet til sikkerhet i luftfarten 
og gripe inn mot ulovlige handlinger rettet mot luftfarten.

12.2. Sikkerhetspersonale

1. Det nasjonale opplæringsprogrammet for luftfartssikkerhet bør omfatte tiltak som fastsetter utvelging av 
sikkerhetspersonale, dets kvalifikasjoner, opplæring, sertifisering og motivering. Personer som i sitt arbeid 
utelukkende eller delvis utfører oppgaver knyttet til sikkerhet, skal oppfylle følgende krav, som fastsettes 
av vedkommende myndighet:

a) ledere som utformer og gjennomfører sikkerhetsopplæringen for sikkerhetspersonale, 
luftfartsselskapenes personale, og bakkepersonalet i lufthavnen, skal ha nødvendig sertifisering, 
kunnskap og erfaring, som minst skal omfatte:

i) utstrakt erfaring på området sikkerhet i luftfarten,

ii) sertifisering godkjent av vedkommende nasjonale myndighet eller annen tilsvarende godkjenning 
fra vedkommende nasjonal myndighet, og

iii) kunnskap på følgende områder:

1. sikkerhetssystemer og innpasseringskontroll,

2. sikkerhet på bakken og under flyging,
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3. gjennomsøking før ombordstigning,

4. sikkerhet i forbindelse med bagasje og frakt,

5. sikkerhet for og gjennomsøking av luftfartøyer,

6. våpen og forbudte gjenstander,

7. oversikt over terrorisme, og

8. andre områder og tiltak knyttet til sikkerheten som anses som relevante for å øke 
bevisstgjøringen omkring sikkerhet.

b) ledere og instruktører som deltar i og har ansvar for sikkerhetsopplæring for sikkerhetspersonale og 
bakkepersonale i lufthavnen, skal hvert år gjennomgå et videreopplæringskurs om sikkerhet og den 
siste utviklingen på området.

2. Opplæring av sikkerhetspersonale

Sikkerhetspersonalet skal opplæres i å utføre de oppgaver de vil bli pålagt; en slik opplæring skal blant 
annet omfatte følgende sikkerhetsemner:

1. utstyr og teknikker for gjennomsøking,

2. arbeidsoperasjoner på gjennomsøkingsstedet,

3. teknikker ved gjennomsøking av håndbagasje og innsjekket bagasje,

4. sikkerhetssystemer og innpasseringskontroll,

5. gjennomsøking før ombordstigning,

6. sikkerhet i forbindelse med bagasje og frakt,

7. sikkerhet for og gjennomsøking av luftfartøyer,

8. våpen og gjenstander underlagt restriksjoner,

9. oversikt over terrorisme, og

10. andre områder og tiltak knyttet til sikkerhet som anses som relevante for å øke bevisstgjøringen 
omkring sikkerheten.

Opplæringen kan gis et større omfang ut fra behovene innen sikkerhet i luftfarten og den teknologiske 
utviklingen. Grunnopplæringen for personale som foretar gjennomsøking skal ikke være kortere enn det 
som er anbefalt av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO).

3. Sertifisering av sikkerhetspersonale

Personale som foretar gjennomsøking skal være godkjent eller sertifisert av vedkommende nasjonale 
myndigheter.

4. Sikkerhetspersonalets motivasjon

Det skal oppmuntres til hensiktsmessige tiltak for å sikre at sikkerhetspersonalet er svært motivert og 
dermed utfører sine oppgaver på en effektiv måte.

12.3. Annet personale

Det skal gjennomføres et sikkerhetsopplærings- og bevisstgjøringsprogram for flybesetninger og bakkepersonale 
i lufthavnen, i form av grunnopplæring og videreopplæring, for alt lufthavnpersonale og alt personale i 
luftfartsselskapene, både på bakken og i luften. Opplæringen skal bidra til økt bevisstgjøring om sikkerheten, 
og til å bedre eksisterende sikkerhetssystemer. Den skal inneholde følgende elementer:

1. sikkerhetssystemer og innpasseringskontroll,

2. sikkerhet på bakken og under flyging,
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3. gjennomsøking før ombordstigning,

4. sikkerhet i forbindelse med bagasje og frakt,

5. sikkerhet for og gjennomsøking av luftfartøyer,

6. våpen og forbudte gjenstander,

7. oversikt over terrorisme, og

8. andre områder og tiltak knyttet til sikkerhet som anses som relevante for å øke bevisstgjøringen omkring 
sikkerheten.

Sikkerhetskurs for alt lufthavnpersonale og alt bakkepersonale i luftfartsselskapene med adgang til 
sikkerhetsbegrensede områder skal bestå av en teoretisk del med varighet på minst 3 timer og 1 time i felten.

13. RETNINGSLINJER FOR UTSTYR

Utstyr som benyttes til å ivareta sikkerhet i luftfarten skal godkjennes av vedkommende myndigheter i samsvar med 
retningslinjene i dette avsnitt.

13.1. Metalldetektorutstyr

1. Metalldetektorrammer

Metalldetektorrammer som benyttes til gjennomsøking av passasjerer i lufthavnene, skal oppfylle 
følgende krav:

a )  S i k k e r h e t

i) utstyret skal kunne påvise små gjenstander av ulike metaller, med økt følsomhet for jernholdige 
metaller, under alle tenkelige forhold,

ii) utstyret skal kunne påvise metallgjenstander uavhengig av hvilken vei de ligger og hvor de er 
plassert innenfor rammen,

iii) utstyrets følsomhet skal være så lik som mulig innenfor hele rammen, og bør holde seg stabil og 
kontrolleres med jevne mellomrom.

b )  D r i f t s k r a v

Utstyret skal ikke påvirkes driftsmessig av omgivelsene.

c )  A l a r m

Påvisning av metall skal angis automatisk, slik at ikke noe overlates til operatørens skjønn (system 
som angir gå/stopp).

d )  B e t j e n i n g

i) Utstyret skal kunne justeres slik at det oppfyller alle spesifiserte krav til påvisning; lydalarmens 
styrke skal også kunne justeres.

ii) Kontrollpanel for justering av påvisningsnivået skal være slik utformet at uvedkommende ikke 
kan få adgang. Innstillingene skal angis tydelig.

e )  K a l i b r e r i n g

Kalibreringsprosedyrene skal ikke være tilgjengelige for uvedkommende.

2. Håndholdte metalldetektorer

Håndholdte metalldetektorer som benyttes til gjennomsøking av passasjerer skal oppfylle følgende krav:

a) Utstyret skal kunne påvise små metallmengder uten å være i direkte kontakt med gjenstanden, under 
alle tenkelige forhold.

b) Utstyret skal kunne påvise både jernholdige og ikke-jernholdige metaller.

c) Detektorspolen skal være slik utformet at det påviste metallet lett kan lokaliseres.

d) Utstyret skal være forsynt med akustisk og/eller visuell alarmindikator.
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13.2. Standarder for og framgangsmåter for testing av røntgenutstyr

1. Anvendelse

a )  U t s t y r

Disse krav og retningslinjer i forbindelse med sikkerhetsutstyr med røntgen skal gjelde for alt 
røntgenbasert utstyr som genererer et bilde som en operatør skal tolke. Dette omfatter både 
konvensjonelle røntgenstråler og EDS/EDDS brukt i skjermvisningsmodus.

b )  G j e n s t a n d e r

Tilsvarende gjelder disse krav og retningslinjer i forbindelse med sikkerhetsutstyr med røntgen for 
alle gjenstander som gjennomsøkes, uansett type eller størrelse. Enhver gjenstand som tas om bord 
i et luftfartøy skal, dersom den må gjennomsøkes, gjennomsøkes i henhold til standardene i dette 
vedlegg.

2. Krav til ytelse

a )  S i k k e r h e t

Røntgenutstyret skal ved hjelp av bildenes oppløsning, gjennomtrengning og nyansering gjøre det 
mulig å påvise forbudte gjenstander, slik at de ikke tas med om bord i luftfartøyet.

b )  Te s t e r

Ytelsen skal vurderes ved hjelp av hensiktsmessige framgangsmåter for testing.

c )  D r i f t s k r a v

Røntgenutstyret skal vise et fullstendig bilde av alle gjenstander som kan passere tunnelen. Hjørner 
skal ikke skjæres av.

Forvrengning av gjenstanden som vises, skal holdes på et minimum.

Maskinens transportbånd skal merkes, slik at det framgår hvor på båndet veskene skal plasseres for å 
oppnå en best mulig bildekvalitet.

Kontrastvirkning: røntgenutstyret skal kunne vise grupper av gråtoner (skanne et mindre område).

Bildet av hver del av gjenstanden som gjennomsøkes, skal vises på skjermen i minst fem sekunder. 
Operatøren skal dessuten kunne stanse båndet og, om nødvendig, kjøre det bakover når det er behov 
for ytterligere undersøkelse.

Skjermstørrelse: skjermen skal være så stor at den er behagelig å bruke for operatøren (vanligvis 
minst 14 tommer).

Skjermegenskaper: skjermen skal være flimmerfri og ha minst 800 linjer (vanligvis 1024 × 1024 
piksler, dvs. høyoppløsning).

Når det benyttes dobbelskjerm skal den ene være monokrom.

Røntgenutstyret skal gi en visuell markering av materialer det ikke kan trenge gjennom.

Røntgenutstyret skal vise organiske og uorganiske materialer hver for seg (stripping).

Systemet skal automatisk kjenne igjen farlige gjenstander for å lette operatørens undersøkelse.

3. Vedlikehold

Det skal ikke foretas noen uautoriserte endringer, herunder vedlikehold eller reparasjoner. Det skal 
ikke foretas noen endringer i maskin- eller programvare uten at det blir fastslått at bildekvaliteten ikke 
forringes.

Båndmaterialets sammensetning skal ikke endres uten at det blir fastslått at dette ikke endrer 
bildekvaliteten.

Dersom det er adgang til vedlikehold og oppgradering via modem, skal denne adgangen kontrolleres og 
overvåkes.

_______
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Tillegg

Retningslinjer for klassifisering av forbudte gjenstander

Disse retningslinjer inneholder eksempler på ulike former for våpen og gjenstander som er underlagt restriksjoner, men 
alminnelig sunn fornuft må benyttes når det skal vurderes om det er grunn til å tro at en gjenstand kan benyttes som 
våpen.

i) Skytevåpen: ethvert våpen som kan avfyre et prosjektil ved hjelp av kraften fra en eksplosjon eller komprimert 
luft eller gass, herunder start- og signalpistoler.

ii) Kniver og skjæreverktøy: herunder sabler, sverd, kartongkuttere, jaktkniver, souvenirkniver, kampsportutstyr, 
profesjonelt verktøy og andre kniver med et blad som er 6 cm langt eller mer, og/eller kniver som etter lokal 
lovgivning er ulovlige.

iii) Slagvåpen: totenschlägere, batonger, baseball-balltrær eller lignende.

iv) Sprengstoffer/Ammunisjon/Brennbare væsker/Etsende væsker: ethvert sprengstoff eller brannfarlig stoff som 
alene eller sammen med andre gjenstander kan føre til eksplosjon eller brann. Dette omfatter sprengstoffer, 
fenghetter, fyrverkeri, bensin, andre brennbare væsker, ammunisjon osv, eller enhver kombinasjon av dette. 
Ethvert etsende eller giftig stoff, herunder gasser, uavhengig av om det oppbevares under trykk.

v) Gjenstander som kan lamme eller bedøve: alle former for tåregass og lignende kjemikalier og gasser, som 
oppbevares i pistol, boks eller annen beholder, og andre bedøvende innretninger som elektrosjokkapparater.

vi) Andre gjenstander: gjenstander som ishakker, stokker, barberkniver og lange sakser som, selv om de til vanlig ikke 
oppfattes som et dødelig eller farlig våpen, vil kunne benyttes som våpen, også leketøysvåpen eller narrevåpen 
eller -granater.

vii) Gjenstander av enhver art som kan gi rimelig grunn til mistanke om at de kan brukes til å etterlikne et dødelig 
våpen; slike gjenstander skal blant annet omfatte gjenstander som ligner en eksplosiv innretning, eller andre 
gjenstander som kan oppfattes som et våpen eller en farlig gjenstand.

viii) Kjemiske/biologiske gjenstander og stoffer som kan brukes i et angrep: 

 Mulighetene for kjemiske/biologiske angrep omfatter bruk av kjemiske eller biologiske agenser til å begå ulovlige 
handlinger. Slike kjemiske/biologiske stoffer som er underkastet restriksjoner, skal blant annet omfatte følgende: 
sennepsgass, v.x., klor, sarin, hydrogencyanid, miltbrannbakterier, botulinbakterier, koppevirus, tularemiabakterier 
og hemoragisk virusfeber (v.h.f.).

 Gjenstander som viser tegn til å inneholde kjemiske eller biologiske stoffer, eller gir grunn til mistanke om dette, 
skal umiddelbart meldes til lufthavnmyndigheten, politiet, militære myndigheter eller annen vedkommende 
myndighet, og skal holdes isolert fra terminalområder som er åpne for allmennheten.

_______
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FELLES ERKLÆRING FRA ORGANENE

I forbindelse med at det vedtas et nytt regelverk i Fellesskapet med felles regler om sikkerhet i sivil luftfart, bekrefter 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen på nytt at de er fast besluttet på å fortsette arbeidet med å bedre kvaliteten 
på systemene for sikkerhet i luftfarten i Fellesskapet.

De tre organene erkjenner at denne utviklingen reiser viktige spørsmål knyttet til finansieringen. Selv om en erkjenner at 
forholdene i dag er svært forskjellige i medlemsstatene og tar hensyn til den politiske holdning som EUs medlemsstater 
inntok på ministerkonferansen om sikkerhet i luftfarten i Montreal i februar 2002(1), og merker seg Kommisjonens 
erklæring om at den ville «se positivt på at offentlige midler brukes som kompensasjon for ekstra sikkerhetstiltak»(2), 
er i denne sammenheng behovet for å unngå betydelig intern og ekstern konkurransevridning av særlig interesse sett i 
et fellesskapsperspektiv.

De tre organene er enige om at dette spørsmålet må analyseres med det aller første, med sikte på å fastslå både hvilke 
ulikheter som er til stede i Fellesskapet med hensyn til finansiering av sikkerhet i luftfarten, og mulige løsninger.

De merker seg at Kommisjonen har til hensikt umiddelbart å foreta en undersøkelse (som særlig skal se nærmere 
på hvordan finansieringen er delt mellom offentlige myndigheter og luftfartsselskapene, uten at dette berører 
kompetansefordelingen mellom medlemsstatene og Det europeiske fellesskap) og framlegge resultatene og eventuelle 
forslag for Europaparlamentet og Rådet.

________

(1)  Rådets offentlige dokumentregister, dokument 5700/02 og 6053/02, og dokument AVSEC-Conf/02-JP/17.
(2)  Uttalelse fra Kommisjonen av 12. juni 2002 om Europaparlamentets endringer i Rådets felles holdning, COM (2002) 327 endelig, 

s. 5.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 622/2003

av 4. april 2003

om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 4 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen skal vedta tiltak for gjennomføring av 
felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet i 
hele Den europeiske union. En forordning er det middel 
som er best egnet for dette formål.

2) I samsvar med forordning (EF) nr. 2320/2002, og med 
sikte på å hindre ulovlige handlinger, må tiltakene 
fastlagt i vedlegget til denne forordning være hemmelige 
og ikke offentliggjøres.

3) For dette formål må det være anledning til å skille 
mellom lufthavnene ut fra en lokal risikovurdering. 
Kommisjonen bør derfor underrettes om lufthavner som 
anses å utgjøre en mindre risiko.

4) Det bør også kunne vedtas forskjellige gjennomførings-
tiltak alt etter hvilken type lufttrafikk som drives. Kommi-
sjonen bør underrettes når det anvendes kompensatoriske 
tiltak for å sikre likeverdige sikkerhetsnivåer.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes de tiltak som er nødvendige for 
gjennomføring og teknisk tilpasning av felles grunnleggende 
standarder for luftfartssikkerhet, som skal innarbeides i de 
nasjonale sikkerhetsprogrammene for sivil luftfart.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

– «nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart», de regler, 
den praksis og de framgangsmåter som medlemsstatene 
gjennomfører i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 
2320/2002 for å ivareta sikkerheten i sivil luftfart på sitt 
territorium,

– «vedkommende myndighet», den nasjonale myndighet 
som en medlemsstat har utpekt i henhold til artikkel 5 nr. 
2 i forordning (EF) nr. 2320/2002 til å ha ansvaret for å 
koordinere og overvåke gjennomføringen av det nasjonale 
sikkerhetsprogram for sivil luftfart.

Artikkel 3

Fortrolig behandling

Tiltakene nevnt i artikkel 1 er oppført i vedlegget.

Dette er tiltak som skal være hemmelige og ikke offentliggjøres. 
De skal være tilgjengelige bare for personer som er gitt behørig 
tillatelse av en medlemsstat eller av Kommisjonen.

Artikkel 4

Melding

Medlemsstatene skal skriftlig underrette Kommisjonen om 
alle lufthavner der de har benyttet seg av den mulighet som 
er gitt i artikkel 4 nr. 3 bokstav a) eller c) i forordning (EF) 
nr. 2320/2002.

Artikkel 5

Kompensatoriske tiltak

Medlemsstatene skal skriftlig underrette Kommisjonen om 
kompensatoriske tiltak som anvendes i samsvar med punkt 4.2 
i vedlegget til forordning (EF) nr. 2320/2002.

Artikkel 6

Denne forordning trer i kraft 19. april 2003.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 89 av 5.4.2003, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 162.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1.

2006/EØS/58/41
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 4. april 2003.

 For Kommisjonen
 Loyola DE PALACIO
 Visepresident

____________

VEDLEGG

DETALJERTE TILTAK FOR LUFTFARTSSIKKERHET

I samsvar med artikkel 3 er vedlegget hemmelig og skal ikke offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

____________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003

av 4. juli 2003

om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 7 
nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er helt avgjørende at hver medlemsstat utarbeider 
og gjennomfører et nasjonalt kvalitetskontrollprogram 
for sikkerhet i sivil luftfart som skal sørge for at 
det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart er 
effektivt, i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 2320/2002.

2) Spesifikasjonene for det nasjonale kvalitetskontrollprogr
ammet for sikkerhet i sivil luftfart som skal gjennomføres 
av medlemsstatene, må være slik at kontrollmetodene 
kan harmoniseres. En forordning er derfor det middel 
som er best egnet til dette formålet.

3) Dersom nasjonale kvalitetskontrollprogrammer 
for sikkerhet i sivil luftfart skal kunne overvåkes på 
fellesskapsplan, må metodene for vurdering av samsvar 
på nasjonalt plan harmoniseres.

4) De tilsyn som vedkommende myndighet har ansvar for 
å foreta bør, for å være effektive, utføres jevnlig. Det 
bør ikke være begrensninger med hensyn til hva det skal 
føres tilsyn med, eller på hvilket stadium eller tidspunkt 
dette skal skje. De bør utføres slik at de blir så effektive 
som mulig.

5) Det bør være en prioritert oppgave å utarbeide detaljerte, 
felles tilsynsmetoder.

6) Det må utvikles en harmonisert framgangsmåte for 
rapportering om de tiltak som er truffet for å oppfylle 
forpliktelsene etter denne forordning, og om situasjonen 
for sikkerhet i luftfarten i lufthavnene på medlemsstatenes 
territorium.

7) Nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet 
i sivil luftfart bør være basert på anbefalt praksis. 
Medlemsstatene bør utveksle opplysninger om slik 
anbefalt praksis.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes felles spesifikasjoner for det 
nasjonale kvalitetskontrollprogrammet for sikkerhet i sivil 
luftfart som hver medlemsstat skal gjennomføre. Dette omfatter 
fastsettelse av felles krav til kvalitetskontrollprogrammer, 
felles metoder for de tilsyn som skal utføres, og felles krav til 
inspektører.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

1. «vedkommende myndighet»: den nasjonale myndighet 
som en medlemsstat i henhold til artikkel 5 nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 2320/2002 har utpekt til å ha ansvaret 
for å koordinere og kontrollere gjennomføringen av sitt 
nasjonale sikkerhetsprogram for sivil luftfart.

2. «tilsyn»: enhver framgangsmåte eller metode som benyttes 
til å kontrollere samsvar på nasjonalt plan. Termen omfatter 
sikkerhetssystemrevisjoner, inspeksjoner, undersøkelser, 
tester og granskinger,

3. «inspektør»: den som utfører tilsyn på nasjonalt plan,

4. «mangel»: manglende overholdelse av krav til sikkerhet i 
luftfarten,

5. «inspeksjon»: en etterprøving av gjennomføringen av en 
eller flere sider ved sikkerhetstiltak og sikkerhetsprosedyrer 
med sikte på å fastslå hvor effektivt de gjennomføres,

6. «gransking»: en utredning av en sikkerhetshendelse og 
dens årsaker med sikte på å unngå at hendelsen gjentar seg, 
og å vurdere rettslige skritt,

7. «kvalitetskontrollprogram»: det nasjonale programmet for 
kvalitetskontroll av sikkerhet i sivil luftfart,

8. «sikkerhetssystemrevisjon»: en grundig undersøkelse av 
alle sider ved sikkerhetstiltak og sikkerhetsprosedyrer med 
sikte på å fastslå om gjennomføringen skjer kontinuerlig 
og i henhold til en fast standard,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 169 av 8.7.2003, s. 44, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 163.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1.

2006/EØS/58/42
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9. «sikkerhetshendelse»: en hendelse som har negative følger 
for sikkerheten for personer og eiendom,

10. «undersøkelse»: en evaluering av virksomheten med sikte 
på å fastslå sikkerhetsbehov. Dette omfatter konstatering 
av sårbare punkter som, til tross for gjennomførte 
sikkerhetstiltak og sikkerhetsprosedyrer, vil kunne utnyttes 
til å utføre en ulovlig handling samt anbefaling om 
kompenserende beskyttelsestiltak som står i forhold til 
trusselen, med sikte på å møte eventuell konstatert risiko,

11. «test»: en utprøving av sikkerhetstiltak i luftfarten, der 
vedkommende myndighet simulerer en ulovlig handling 
for å konstatere hvor effektive eksisterende sikkerhetstiltak 
er, og hvordan de gjennomføres.

KAPITTEL II

FELLES KRAV TIL KVALITETSKONTROLLPROGR
AMMER

Artikkel 3

Vedkommende myndighets myndighet

For å sikre effektiviteten i de nasjonale sikkerhetsprogrammene 
for sivil luftfart skal medlemsstatene gi vedkommende 
myndighet den nødvendige håndhevingsmyndighet.

Artikkel 4

Kvalitetskontrollprogrammets innhold

1. Kvalitetskontrollprogrammet skal inneholde alle 
kontrolltiltak som er nødvendige for kvalitetskontrollen, 
med henblikk på å kunne foreta en jevnlig vurdering av 
gjennomføringen av det nasjonale sikkerhetsprogrammet for 
sivil luftfart, herunder de prinsipper det bygger på.

2. Kvalitetskontrollprogrammet skal omfatte følgende 
elementer:

a) organisasjonsstruktur, ansvarsområder og ressurser,

b) stillingsbeskrivelser og kvalifikasjonskrav for alle 
inspektører med ansvar for å gjennomføre kvalitetskontroll-
programmet,

c) operasjonelle kontrolltiltak, herunder sikkerhetssystem-
revisjonenes type, mål, innhold, frekvens og fokus, 
inspeksjoner, undersøkelser og tester samt grad av samsvar 
og eventuelt omfang av og ansvarsforhold i forbindelse 
med granskinger,

d) tiltak for å korrigere mangler, med nærmere opplysning 
om rutinene for innrapportering av mangler, oppfølging og 
korrigerende tiltak, for på en effektiv måte å sikre samsvar 
med kravene til sikkerhet i luftfarten,

e) håndhevingstiltak, og

f) meddelelser og rapporter om utførte aktiviteter og om 
i hvilken grad det foreligger samsvar med kravene til 
sikkerhet i luftfarten.

Artikkel 5

Kontroll av samsvar

1. Gjennomføringen av det nasjonale sikkerhetsprogrammet 
for sivil luftfart skal kontrolleres.

2. Kontrollen skal skje i samsvar med kvalitetskontroll-
programmet, samtidig som det tas hensyn til trusselnivå, 
virksomhetens type og art, gjennomføringsstandard og andre 
faktorer og vurderinger som krever hyppigere kontroll.

3. Ledelsen og organiseringen av kvalitetskontrollpro-
grammet, og dets prioriteringer, skal skje uavhengig av den 
operasjonelle gjennomføringen av tiltak som treffes innenfor 
rammen av det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil 
luftfart.

Artikkel 6

Rapportering

1. Medlemsstatene skal hvert år framlegge en rapport for 
Kommisjonen om hvilke tiltak de har truffet for å oppfylle 
sine forpliktelser i henhold til denne forordning samt om 
sikkerhetssituasjonen for luftfart i lufthavnene på sitt territo-
rium. Retningslinjene for rapportering er angitt i vedlegg I.

2. Rapportens referanseperiode skal være 1. januar-31. 
desember. Rapporten skal foreligge to måneder etter at 
referanseperioden er omme. Som et unntak skal det framlegges 
en rapport innen utgangen av februar 2004 for perioden 19. juli 
2003-31. desember 2003.

KAPITTEL III

FELLES TILSYNSMETODER

Artikkel 7

Gjennomføring av tilsyn

Kontroll av samsvar skal skje ved både anmeldte og uanmeldte 
aktiviteter.

Artikkel 8

Klassifisering av samsvar

Sikkerhetssystemrevisjoner, inspeksjoner og tester for vurdering 
av gjennomføringen av det nasjonale sikkerhetsprogrammet for 
sivil luftfart skal skje ved hjelp av det harmoniserte systemet 
for klassifisering av samsvar angitt i vedlegg II.

KAPITTEL IV

FELLES KRAV TIL INSPEKTØRER

Artikkel 9

Tilgang på inspektører

Hver medlemsstat skal treffe de tiltak som er nødvendige for 
å sikre at det finnes tilstrekkelig mange inspektører til å utføre 
alle oppgaver knyttet til kontroll av samsvar.
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Artikkel 10

Kvalifikasjonskrav for inspektører

1. Hver medlemsstat skal sikre at inspektører som utfører 
oppgaver på vegne av vedkommende myndighet, har de 
nødvendige kvalifikasjoner, herunder tilstrekkelig teoretisk og 
praktisk erfaring på det aktuelle området.

2. Inspektørene skal ha:

a) god kjennskap til det nasjonale sikkerhetsprogrammet for 
sivil luftfart og til hvordan det anvendes på de virksomheter 
som undersøkes,

b) eventuelt kjennskap til de strengere tiltak som kommer 
til anvendelse i den berørte medlemsstat og på stedet som 
undersøkes,

c) god praktisk kjennskap til sikkerhetsteknologi og 
sikkerhetsteknikker,

d) kjennskap til tilsynsprinsipper, tilsynsprosedyrer og 
tilsynsteknikker,

e) praktisk kjennskap til de virksomheter som undersøkes.

KAPITTEL V

FELLES BESTEMMELSER

Artikkel 11

Utveksling av informasjon om anbefalt praksis

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om anbefalt 
praksis i forbindelse med kvalitetskontrollprogrammer, 
tilsynsmetoder og inspektører. Kommisjonen skal bringe 
opplysningene videre til medlemsstatene.

Artikkel 12

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 4. juli 2003.

 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident

________
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VEDLEGG I

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL KOMMISJONEN

Organisasjonsstruktur, ansvarsområder og ressurser

– Nærmere regler for kvalitetskontrollen med hensyn til organisering, ansvarsområder og ressurser, herunder 
planlagte framtidige endringer (se artikkel 4 nr. 2 bokstav a)).

– Antall inspektører — nåværende og framtidige (se artikkel 9).

– Inspektørenes kvalifikasjoner — benyttede opplæringsmidler og ressurser (se artikkel 4 nr. 2 bokstav b) og artikkel 
10).

– Forklaring dersom kvalitetskontrollprogrammet på dette punktet ikke får full anvendelse.

Operasjonelle kontrolltiltak

– Status for gjennomføringen av operasjonelle tiltak: type, mål, innhold, frekvens og fokus for all kontrollaktivitet 
(se artikkel 4 nr. 2 bokstav c)), med antall tilsyn for hver lufthavn og for hvert område der det stilles krav om 
sikkerhetstiltak (f.eks. innpasseringskontroll, beskyttelse av luftfartøyer, gjennomsøking av innsjekket bagasje), 
når det er hensiktsmessig og mulig.

– Forholdet mellom operasjonelle kontrolltiltak og aktiviteter på stedet (se artikkel 5 nr. 2).

– Grad av samsvar med kravene til luftfartssikkerhet per område (f.eks. innpasseringskontroll, beskyttelse av 
luftfartøyer, gjennomsøking av innsjekket bagasje) (se artikkel 8).

– Forklaring dersom de operasjonelle tiltak ikke får full anvendelse.

Korrigering av mangler

– Status for gjennomføringen av tiltak for å korrigere mangler (se artikkel 4 nr. 2 bokstav d)).

– De viktigste problemområder i forbindelse med gjennomføringen av kravene til luftfartssikkerhet (f.eks. 
innpasseringskontroll, beskyttelse av luftfartøyer, gjennomsøking av innsjekket bagasje).

– De viktigste iverksatte eller planlagte aktiviteter med sikte på å korrigere mangler (f.eks. bevisstgjøring omkring 
sikkerhet, arbeidsgrupper, motivasjonsprogrammer).

– Håndhevingstiltak som er tatt i bruk (se artikkel 4 nr. 2 bokstav e)).

Situasjonen for sikkerhet i luftfarten i lufthavner

– Den generelle situasjonen for sikkerhet i luftfarten i medlemsstatens lufthavner.

________
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VEDLEGG II

Harmonisert system for klassifisering av samsvarsgrad

Klassifiseringen av samsvarsgrad angitt nedenfor får anvendelse ved vurdering av gjennomføringen av det nasjonale 
sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart.

Sikkerhetssystem-
revisjon

Inspeksjon Test

Fullstendig samsvar √ √ √

Samsvar, men forbedring ønskelig √ √ √

Manglende samsvar / kun mindre mangler √ √ √

Manglende samsvar / alvorlige mangler √ √ √

Ikke relevant √ √

Ikke bekreftet √
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1889/2002

av 23. oktober 2002

om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 448/98 om utfylling og endring av forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn 
til fordelingen av finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) innenfor rammen av det europeiske nasjonal- og 

regionalregnskapssystem (ENS)(*)

KOMMISJONEN TIL DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 448/98 av 16. februar 
1998 om utfylling og endring av forordning (EF) nr. 2223/96 
med hensyn til fordelingen av finansformidlingstjenester 
indirekte målt (FISIM) innenfor rammen av det europeiske 
nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS)(1), særleg 
artikkel 5 nr. 3, og 

ut frå desse synsmåtane:

1) Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om 
det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem 
i Fellesskapet(2), sist endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 359/2002(3) (heretter kalla «ENS 
95»), inneheld referanseramma for dei felles standardane, 
definisjonane, klassifikasjonane og rekneskapsreglane 
som skal nyttast ved utarbeidinga av rekneskapane til 
medlemsstatane til bruk i samband med etterspurnaden 
etter statistikkar i Fellesskapet, slik at det vert mogleg 
å oppnå resultat som kan jamførast medlemsstatane 
imellom.

2) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 448/98 endrar vedlegg A 
til forordning (EF) nr. 2223/96 med sikte på å innføre 
prinsippet om fordeling av FISIM i ENS 95-metodikken 
og å fastsetje forsøksmetodar for fordeling av FISIM 
som skulle prøvast ut av medlemsstatane frå 1995 til 
2001. Prøveperioden var lang nok til å vurdere om 
fordelinga gav meir pålitelege resultat enn den noverande 
nullfordelinga med sikte på ei korrekt registrering av den 
aktuelle økonomiske verksemda.

3) I samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 448/98 
la Kommisjonen fram for Europaparlamentet og Rådet 
ein sluttrapport 21. juni 2002 som omfatta ei kvalitativ og 
kvantitativ vurdering av verknadene av forsøksmetodane 
for fordeling og utrekning av FISIM. Denne sluttrapporten 

  konkluderte med at resultata frå prøveperioden var 
positive, ettersom det er allment godkjent at fordelinga av 
FISIM vil føre til store betringar i ENS 95-metodikken og 
til ei meir nøyaktig jamføring av bruttonasjonalproduktet 
(BNP) innanfor Den europeiske unionen.

4) Ettersom konklusjonane i den endelege 
vurderingsrapporten om pålitsgraden til dei resultata som 
er nådde i prøveperioden er positive, må den metoden 
som skal nyttast ved fordelinga av FISIM, vedtakast 
før 31. desember 2002, i samsvar med artikkel  5 nr. 3 i 
forordning (EF) nr. 448/98.

5) I sluttrapporten sin til Europaparlamentet og Rådet gav 
Kommisjonen uttrykk for at to år i tillegg kan vere 
nyttig for å gjere det mogleg for medlemsstatane å betre 
ytterlegare dei kjeldene og metodane som vert nytta ved 
fordelinga av FISIM.

6) Utvalet for penge-, finans- og betalingsbalansestati-
stikk (CMFB), som vart oppnemnt ved rådsavgjerd 
91/115/EØF(4), endra ved avgjerd 96/174/EF(5), er vorte 
rådspurt.

7) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 
samsvar med fråsegna frå Utvalet for det statistiske 
programmet (SPC) —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

1.  Medlemsstatane skal gjere følgjande utrekningar og 
fordelingar i samsvar med den detaljerte metodikken som er 
nemnd i vedlegg III til rådsforordning (EF) nr. 448/98:

a) utrekning og fordeling av FISIM til brukarsektorar ved 
bruk av den referanserenta som er definert som «metode 
1» i nr. 1 bokstav b) i vedlegg III til rådsforordning (EF) 
nr. 448/98,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 286 av 24.10.2002, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 164.

(1) TEF L 58 av 27.2.1998, s. 1.
(2) TEF L 310 av 30.11.1996, s. 1.
(3) TEF L 58 av 28.2.2002, s. 1.

(4) TEF L 59 av 6.3.1991, s. 19.
(5) TEF L 51 av 1.3.1996, s. 48.
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b) utrekning og fordeling av importerte og eksporterte 
FISIM (medrekna FISIM mellom heimehøyrande og 
ikkje-heimehøyrande finansformidlarar) ved bruk av den 
referanserenta som er definert som «ekstern» referanserente 
i nr. 1 bokstav b) i vedlegg III til rådsforordning (EF) nr. 
448/98,

c) fordeling av FISIM til brukarnæringar på grunnlag av 
låne- og innskotskapital for kvar næring, eller dersom 
denne informasjonen ikkje er påliteleg, på grunnlag av 
produksjonen til kvar næring,

d) utrekning av FISIM til faste prisar på grunnlag av 
den formelen som er fastsett i nr. 3 i vedlegg III til 
rådsforordning (EF) nr. 448/98.

2.  Medlemsstatane skal sende over til Kommisjonen 
resultata av dei utrekningane som er gjorde i medhald av 
denne artikkelen, som ein del av dei tabellane som er nemnde 
i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2223/96 (plan for innsending 
av nasjonalrekneskapsdata), medrekna utrekningar frå 1995 og 
framover.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Ho skal nyttast frå 1. januar 2005.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 23. oktober 2002.

 For Kommisjonen
 Pedro SOLBES MIRA
 Medlem av Kommisjonen

_________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 1382/2003

av 22. juli 2003

om tildeling av finansiell støtte frå Fellesskapet for å fremje eit meir miljøvennleg  
godstransportsystem (Marco Polo-programmet)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 71 nr. 1 og artikkel 80 nr. 2,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(2),

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(3),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(4), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Under møtet sitt i Göteborg 15.-16. juni 2001 slo Det 
europeiske rådet fast at ei betre fordeling mellom ulike 
transportmåtar er avgjerande i strategien for ei berekraftig 
utvikling.

2) Dersom det ikkje vert gjort målmedvitne tiltak, vil den 
samla godstransporten på veg i Europa auke med om lag 
50 % innan 2010. Dette vil føre til ein auke på om lag 
12 milliardar tonnkilometer per år i den internasjonale 
godstransporten på veg.

3) I kvitboka si «Europeisk transportpolitikk fram mot 
2010: tid for å velje» gjorde Kommisjonen framlegg 
til tiltak som innan 2010 kan setje marknadsdelane til 
transportmåtane tilbake til det nivået dei var på i 1998. 
Dette vil leggje grunnen for ei betre fordeling frå 2010 
og framover.

4) Det bør skipast eit program, heretter kalla «Marco 
Polo-programmet» eller «programmet», for å redusere 
opphopinga på vegane, fremje eit meir miljøvennleg 
godstransportsystem i Fellesskapet og fremje transport 
med ulike transportsystem for såleis å medverke til 
eit effektivt og berekraftig transportsystem. For å 
nå dette målet bør programmet støtte tiltak innanfor 
godstransport, logistikk og andre relevante marknader. 
Desse tiltaka bør medverke til å halde fordelinga av 
gods mellom ulike transportsystem på same nivå som 
i 1998, ved at den forventa samla auken i internasjonal 
godstransport på veg vert overført til nærskipsfart, 
jarnbane og innlandsvassvegar, eller til ein kombinasjon 
av transportmåtar der transporten på veg er så kort som 
mogleg.

5) Marco Polo-programmet vil omfatte tre typar tiltak: for 
det første, tiltak for overgang til andre transportmåtar, 
som under dei gjeldande marknadstilhøva vil leggje vekt 
på å overføre mest mogleg last frå veg til nærskipsfart, 
jarnbane og innlandsvassvegar; for det andre, 
katalyserande tiltak, som bør føre til ei endring i den 
måten annan godstransport enn vegtransport vert utført 
på i Fellesskapet; for det tredje, tiltak for felles læring, 
som bør gje betre kunnskap om godslogistikk og fremje 
meir moderne metodar og framgangsmåtar for samarbeid 
på godstransportmarknaden.

6) Tiltaka må omfatte territoriet til minst to statar. Dersom 
desse to statane er medlemsstatar eller andre statar som 
tek del i Marco Polo-programmet på dei vilkåra som er 
fastsette i denne forordninga, kan dei deltakande føretaka 
få refundert utgiftene sine gjennom programmet innanfor 
dei grensene som er fastsette i forordninga.

7) For å spegle att den europeiske dimensjonen ved desse 
tiltaka bør det oppmuntrast til samarbeid mellom føretak 
som er etablerte i ulike statar, i form av eit konsortium 
som gjer framlegg til tiltak.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 2.8.2003, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 26.8.2004, s. 165.

(1) TEF C 126 E av 28.5.2002, s. 354.
(2) TEF C 241 av 7.10.2002, s. 37.
(3) TEF C 278 av 14.11.2002, s. 15.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 24. september 2002 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), felles haldning frå Rådet av 25. april 2003 (TEU C 153 E av 
1.7.2003, s. 252) og europaparlamentsavgjerd av 3. juli 2003 (enno ikkje 
offentleggjord i TEU).
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8) Søkjarane bør kunne leggje fram nye eller eventuelt 
eksisterande prosjekt som best mogleg svarar til dei 
aktuelle krava i marknaden. Høvelege prosjekt bør ikkje 
forkastast som følgje av ein altfor streng definisjon av 
kva tiltak som kan gjevast støtte. Den handlefridommen 
som Kommisjonen, med støtte frå det utvalet som er 
skipa i medhald av artikkel 12 nr. 1, har fått til å velje ut 
prosjekt, bør særleg opne for at det kan gjevast støtte til 
effektive prosjekt som ligg under den rettleiande grensa 
for å få finansiell støtte frå Fellesskapet.

9) Det kan finnast tilfelle der vidareføringa av ei eksisterande 
teneste kan vere minst like føremålstenleg i form av 
ytterlegare overgang til andre transportmåtar, kvalitet, 
miljøføremoner og berekraft, som innføringa av ei ny 
teneste som fører til monalege utgifter.

10) For at støtta til iverksetjing av tiltak for overgang til 
andre transportmåtar skal vere definert på ein oversiktleg, 
objektiv og tydeleg måte, bør ho byggje på dei utgiftene 
som samfunnet kan spare ved å nytte nærskipsfart, 
jarnbane og innlandsvassvegar, eller ein kombinasjon av 
desse transportmåtane, i staden for berre vegtransport. 
Difor har Kommisjonen fastsett ei rettleiande finansiell 
støtte på 1 euro per 500 tonnkilometer gods som vert 
overført frå vegtransport.

11) Ettersom spørsmålet om internalisering av eksterne 
transportkostnader, særleg dei miljømessige kostnadene, 
vert sett på som viktig både i kvitboka «Europeisk 
transportpolitikk fram mot 2010: tid for å velje» og 
i konklusjonane frå møtet i Det europeiske rådet i 
Göteborg, og ettersom transportmarknaden er i snøgg 
endring, bør det vere mogleg å ta omsyn til det framtidige 
arbeidet med å utvikle metodar for å internalisere eksterne 
kostnader, å jamleg vurdere utviklinga av differensierte 
eksterne kostnader og å gjere framlegg om eventuelle 
endringar i den finansielle støtta i samsvar med dette.

12) Resultata frå dei katalyserande tiltaka og tiltaka for felles 
læring i programmet bør spreiast i tilstrekkeleg grad, slik 
at vidareføring, offentleggjering og klarleik vert sikra.

13) Under utveljinga og gjennomføringa av eit prosjekt må 
det sikrast at det utvalde prosjektet verkeleg medverkar 
til den felles transportpolitikken og ikkje fører til 
uakseptabel konkurransevriding. Kommisjonen bør difor 
vurdere gjennomføringa av forordninga. Han bør seinast 
31. desember 2006 leggje fram ein vurderingsrapport om 
resultata frå Marco Polo-programmet, om naudsynt saman 
med eit framlegg til endring av denne forordninga.

14) Ettersom målet for Marco Polo-programmet ikkje kan 
nåast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, og difor 
på grunn av omfanget til programmet betre kan nåast på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar 
med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i 
traktaten. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, 
slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje 
denne forordninga lenger enn det som er naudsynt for å 
nå dette målet.

15) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
forordninga, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

16) I denne forordninga er det for heile det tidsrommet som 
programmet varer, ført opp ein finansiell referansesum, 
slik det er definert i nr. 33 i den tverrinstitusjonelle 
avtala av 6. mai 1999 mellom Europaparlamentet, 
Rådet og Kommisjonen om budsjettdisiplin og betre 
budsjetthandsaming, utan at dette rører ved dei 
fullmaktene som budsjettstyresmakta har i medhald av 
traktaten.

17) For at finansieringa i medhald av denne forordninga skal 
kunne forvaltast på ein mest mogleg føremålstenleg og 
snøgg måte, bør denne forordninga ta til å gjelde så snart 
som råd etter at ho er vedteken —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

KAPITTEL I

MÅL, DEFINISJONAR OG VERKEOMRÅDE

Artikkel 1

Mål

Ved denne forordninga vert det for tidsrommet 1. januar 
2003-31. desember 2010 skipa ei finansieringsordning, heretter 
kalla «Marco Polo-programmet» eller «programmet», som har 
som mål å redusere opphopinga på vegane, fremje eit meir 
miljøvennleg godstransportsystem i Fellesskapet og fremje 
transport med ulike transportsystem, for såleis å medverke 
til eit effektivt og berekraftig transportsystem, med sikte på 
å oppnå, når programmet vert avslutta, ei overføring av den 
forventa samla auken i internasjonal godstransport på veg, målt 
i tonnkilometer, til nærskipsfart, jarnbane og innlandsvassvegar 
eller til ein kombinasjon av transportmåtar der transporten på 
veg er så kort som mogleg.

(1) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 2

Definisjonar

I denne forordninga tyder:

a) «tiltak» alle prosjekt som har samanheng med 
logistikkmarknaden og vert gjennomførde av føretak, 
som medverkar til å redusere opphopinga i systemet 
for godstransport på veg og/eller til å fremje eit meir 
miljøvennleg transportsystem ved å skape best moglege 
vilkår for transporten til og frå transportkjeder med ulike 
transportsystem på territoriet til medlemsstatane,

b) «tiltak for overgang til andre transportmåtar» alle tiltak som 
direkte og utan opphald tek sikte på å overføre godstransport 
frå veg til nærskipsfart, jarnbane, innlandsvassvegar 
eller til ein kombinasjon av ulike transportmåtar der 
vegtransporten er så kort som mogleg, men som ikkje er 
katalyserande tiltak,

c) «katalyserande tiltak» alle nyskapande tiltak som tek sikte 
på overvinne fellesskapsrelevante strukturelle hindringar 
i godstransportmarknaden som gjer at marknadene ikkje 
verkar på ein effektiv måte, at nærskipsfarten, jarnbanene 
eller innlandsvassvegane ikkje er konkurransedyktige og/
eller at transportkjeder som nyttar desse transportmåtane, 
ikkje verkar på ein effektiv måte. For føremålet med denne 
definisjonen tyder «strukturelle hindringar i marknaden» 
alle faktiske hindringar for at godstransportkjeda skal 
verke på ein tilfredsstillande måte, bortsett frå dei som er 
fastlagde gjennom regelverket eller er mellombels,

d) «tiltak for felles læring» alle tiltak som tek sikte på 
eit betre samarbeid for å skape strukturar for best 
moglege arbeidsmetodar og framgangsmåtar innanfor 
godstransportkjeda, samstundes som det vert teke omsyn 
til krava til logistikk,

e) «oppfølgingstiltak» alle tiltak som tek sikte på å 
førebu eller å støtte aktuelle eller framtidige tiltak, t.d. 
formidlingsverksemd, overvaking og vurdering av prosjekt 
og innsamling og analyse av statistiske opplysningar. 
Tiltak som tek sikte på marknadsføring av produkt, 
prosessar eller tenester, reklameverksemd og salsfremjing, 
er ikkje «oppfølgingstiltak»,

f) «førebuande tiltak» alle tiltak som førebur eit katalyserande 
tiltak, t.d. tekniske, driftsmessige eller finansielle 
føregranskingar og prøving av utstyr,

g) «konsortium» alle samanslutningar der minst to føretak 
gjer avtale om å gjennomføre og dele risikoen i samband 
med eit tiltak,

h) «føretak» alle einingar som driv økonomisk verksemd, 
utan omsyn til kva rettsleg status dei har og korleis dei er 
finansierte,

i) «tilleggsverksemd» verksemd som er naudsynt for å nå 
måla for «tiltak for overgang til andre transportmåtar» eller 
«katalyserande tiltak», men som er underordna desse,

j) «tonnkilometer» transport av eitt tonn gods eller tilsvarande 
voluminnhald over ein avstand på éin kilometer,

k) «nærliggjande tredjestat» alle statar som ikkje er 
medlemmer i eller kandidatar for tilmelding til Den 
europeiske unionen, og som har felles grense med Den 
europeiske unionen eller har kyst mot eit lukka eller delvis 
lukka havområde som grensar til Den europeiske unionen.

Artikkel 3

Verkeområde

1.  Marco Polo-programmet skal omfatte tiltak for overgang 
til andre transportmåtar, katalyserande tiltak og tiltak for felles 
læring

a) som omfattar territoriet til minst to medlemsstatar, eller

b) som omfattar territoriet til minst éin medlemsstat og 
territoriet til ein nærliggjande tredjestat.

2.  Dersom eit tiltak omfattar territoriet til ein tredjestat, vert 
kostnader som kjem på i dette territoriet eller i denne staten, 
ikkje dekte gjennom programmet, bortsett frå i dei tilfella som 
er nemnde i nr. 3 og 4.

3.  Programmet skal vere ope for deltaking for dei statane 
som er kandidatar for tilmelding. Deltakinga skal finne stad 
på dei vilkåra som er fastsette i assosieringsavtalene med 
desse statane, og på grunnlag av dei reglane som er fastsette 
ved avgjerd i assosieringsrådet for kvar av dei statane som det 
gjeld.

4.  Programmet skal òg vere ope for deltaking for 
medlemsstatane i EFTA og EØS på grunnlag av tilleggsløyvingar 
i samsvar med dei framgangsmåtane som skal avtalast med 
desse statane.

KAPITTEL II

SØKJARAR OG TILTAK SOM KAN FÅ STØTTE

Artikkel 4

Søkjarar som kan få støtte

1.  Som ein hovudregel skal prosjekt leggjast fram av eit 
konsortium som er samansett av to eller fleire føretak, og 
som er etablert i minst to ulike medlemsstatar eller i minst éin 
medlemsstat og éin nærliggjande tredjestat.

2.  Føretak som er etablerte utanfor Fellesskapet eller utanfor 
ein av dei deltakarstatane som er nemnde i artikkel 3 nr. 3 og 
4, og som kan vere knytte til prosjektet, kan ikkje under nokon 
omstende få fellesskapsstøtte innanfor ramma av programmet.
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Artikkel 5

Tiltak for overgang til andre transportmåtar

1.  Tiltak for overgang til andre transportmåtar, eventuelt 
medrekna ytterlegare overgang som følgje av at ei eksisterande 
teneste vert vidareførd, skal kunne få støtte innanfor ramma av 
programmet såframt følgjande vilkår er stetta:

a) Det er venta at tiltaket for overgang til andre transportmåtar 
skal føre til ei faktisk, vesentleg, målbar og berekraftig 
overføring av godstransport frå veg til nærskipsfart, 
jarnbane, innlandsvassvegar eller ein kombinasjon av ulike 
transportmåtar der vegtransporten er så kort som mogleg.

b) Ein realistisk forretningsplan skal vise at overgangen til 
andre transportmåtar vil løne seg utan tilskot etter høgst 36 
månader med fellesskapsstøtte.

c) Tiltaket for overgang til andre transportmåtar må ikkje føre 
til konkurransevriding i dei relevante marknadene, særleg 
mellom andre transportmåtar enn rein vegtransport eller 
innanfor kvar einskild transportmåte, på ein slik måte at det 
er i strid med dei felles interessene.

d) Når tiltaket krev at det vert nytta tenester frå tredjemann 
som ikkje er ein del av konsortiet, skal søkjaren leggje 
fram prov på at dei aktuelle tenestene er valde ut etter ein 
framgangsmåte som er oversiktleg, objektiv og sikrar lik 
handsaming.

2.  Den finansielle støtta frå Fellesskapet til tiltak for 
overgang til andre transportmåtar skal vere høgst 30 % av dei 
samla utgiftene som er naudsynte for å verkeleggjere måla 
for tiltaket, og som har kome på som følgje av tiltaket. Slike 
utgifter kan dekkjast gjennom finansiell støtte frå Fellesskapet 
i den grad dei har direkte samanheng med gjennomføringa 
av tiltaket. Tilleggsutgifter til infrastruktur kan òg dekkjast 
gjennom finansiell støtte frå Fellesskapet med høgst 30 %, 
på det vilkåret at dei vert verande marginale. Utgifter som 
har kome på frå og med den dagen ein søknad er levert inn 
i medhald av framgangsmåten for utveljing, kan dekkjast 
gjennom finansiell støtte frå Fellesskapet dersom det er 
gjeve endeleg godkjenning til fellesskapsstøtte. Tilskot til 
finansiering av kostnader til aktiva i anna enn fast eigedom 
skal ytast berre dersom tilskotsavtala pliktar mottakaren å 
nytte slike aktiva i det tidsrommet støtta vert gjeven, og skal i 
hovudsak nyttast til tiltaket.

3.  Finansiell støtte frå Fellesskapet i medhald av nr. 2, som er 
fastsett av Kommisjonen på grunnlag av talet på tonnkilometer 
som er overførde frå vegtransport til nærskipsfart, jarnbane, 
innlandsvassvegar eller til ein kombinasjon av transportmåtar 
der transporten på veg er så kort som mogleg, skal i byrjinga 
fastsetjast til 1 euro per 500 tonnkilometer gods. Denne 
rettleiande summen kan justerast, særleg i samsvar med 
kvaliteten på prosjektet eller dei faktiske miljøføremonene som 
er oppnådde.

I samsvar med den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 12 
nr. 2, kan Kommisjonen, når han finn det høveleg og naudsynt, 
granske på nytt korleis dei faktorane som ligg til grunn for 
utrekninga, har utvikla seg, og om naudsynt tilpasse den 
finansielle støttesummen frå Fellesskapet tilsvarande.

4.  Finansiell støtte frå Fellesskapet til tiltak for overgang til 
andre transportmåtar skal gjevast på grunnlag av tilskotsavtaler. 
Desse avtalene skal gjelde for høgst 38 månader.

Finansiell støtte frå Fellesskapet skal ikkje lengjast ut over det 
fastsette tidsrommet på høgst 38 månader.

5.  Den rettleiande grensa for å få tilskot til tiltak for 
overgang til andre transportmåtar skal vere 250 millionar 
tonnkilometer overført gods per tiltak, eller i høve til den 
rettleiande summen for støtte i euro, som er 500 000 euro.

Artikkel 6

Katalyserande tiltak

1.  Katalyserande tiltak skal kunne få finansiell støtte 
innanfor ramma av programmet dersom følgjande vilkår er 
stetta:

a) Ein realistisk forretningsplan skal vise at tiltaket vil nå dei 
fastsette måla innan ein frist på 48 månader, og vil vere 
lønsame etter denne fristen.

b) Tiltaket skal vere nyskapande på europeisk plan med 
omsyn til logistikk, teknologi, metodar, utstyr, produkt 
eller tenesteyting.

c) Det er venta at det katalyserande tiltaket skal føre til 
ei faktisk, vesentleg, målbar og berekraftig overføring 
av godstransport frå veg til nærskipsfart, jarnbane, 
innlandsvassvegar eller ein kombinasjon av ulike 
transportmåtar der vegtransporten er så kort som mogleg. 
Det er venta at tiltaket skal føre til ein reduksjon i opphopinga 
innanfor vegtransporten, og ikkje til ein overgang mellom 
nærskipsfart, jarnbane og innlandsvassvegar.

d) Det katalyserande tiltaket skal omfatte ein realistisk plan 
der det er fastsett konkrete etappar for korleis måla med 
tiltaket skal nåast, og der trongen for styringsstøtte frå 
Kommisjonen er identifisert.

e) Det katalyserande tiltaket må ikkje føre til 
konkurransevriding i dei relevante marknadene, særleg 
mellom andre transportmåtar enn rein vegtransport eller 
innanfor kvar einskild transportmåte, på ein slik måte at det 
er i strid med dei felles interessene.

f) Når tiltaket krev at det vert nytta tenester frå tredjemann 
som ikkje er ein del av konsortiet, skal søkjaren leggje 
fram prov på at dei aktuelle tenestene er valde ut etter ein 
framgangsmåte som er oversiktleg, objektiv og sikrar lik 
handsaming.
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2.  Innanfor ramma av måla for kvitboka til Kommisjonen 
«Europeisk transportpolitikk fram mot 2010: tid for å velje» 
bør det leggjast særleg vekt på katalyserande tiltak som 
gjennomfører nye idear, t.d. ideen om «motorvegar til sjøs».

Katalyserande tiltak på transportmarknaden bør helst 
nytte transeuropeiske nett slik det er definert i vedtak  
nr. 1692/96/EF(1), eller dei felleseuropeiske transportkorridorane 
og -områda.

3.  Resultata av og metodane for dei katalyserande tiltaka 
skal spreiast, slik at dei kan medverke til at måla for denne 
forordninga vert nådde.

4.  Den finansielle støtta frå Fellesskapet til katalyserande 
tiltak skal vere høgst 35 % av dei samla utgiftene som er 
naudsynte for å verkeleggjere måla for tiltaket, og som 
har kome på som følgje av tiltaket, medrekna førebuande 
tiltak. Slike utgifter kan dekkjast gjennom finansiell støtte 
frå Fellesskapet i den grad dei har direkte samanheng med 
gjennomføringa av tiltaket. Utgifter til tilleggstiltak i samband 
med utbygging av infrastruktur som er naudsynt for å nå 
måla for tiltaket, kan òg dekkjast gjennom finansiell støtte 
frå Fellesskapet med høgst 35 %, på det vilkåret at dei vert 
verande marginale. Utgifter som har kome på frå og med den 
dagen ein søknad er levert inn i medhald av framgangsmåten 
for utveljing, kan dekkjast gjennom finansiell støtte frå 
Fellesskapet dersom det er gjeve endeleg godkjenning til 
fellesskapsstøtte. Tilskot til finansiering av kostnader til aktiva 
i anna enn fast eigedom skal ytast berre dersom tilskotsavtala 
pliktar mottakaren å nytte slike aktiva i det tidsrommet støtta 
vert gjeven, og skal i hovudsak nyttast til tiltaket.

5.  Finansiell støtte frå Fellesskapet til katalyserande tiltak 
skal gjevast på grunnlag av tilskotsavtaler, med høvelege 
føresegner om styring og overvaking. Desse avtalene skal 
gjelde for høgst 50 månader.

Finansiell støtte frå Fellesskapet skal ikkje lengjast ut over det 
fastsette tidsrommet på høgst 50 månader.

6.  Dei politiske hovudmåla som det skal leggjast vekt på 
under utveljinga av slike tiltak, skal fastsetjast i samsvar med 
den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 12 nr. 2.

Kommisjonen kan, med hjelp frå det utvalet som er skipa i 
medhald av artikkel 12 nr. 1, vurdere dei politiske hovudmåla 
når han finn det høveleg.

7.  Den rettleiande grensa for å få støtte skal vere 1,5 millionar 
euro per tiltak.

Artikkel 7

Tiltak for felles læring

1.  Tiltak for felles læring skal kunne få finansiell støtte 
innanfor ramma av programmet dersom følgjande vilkår er 
stetta:

a) Tiltaket skal føre til ei betring i dei kommersielle tenestene 
i marknaden, og vare i høgst 24 månader.

b) Tiltaket skal vere nyskapande på europeisk plan.

c) Tiltaket må ikkje føre til konkurransevriding i dei relevante 
marknadene, særleg mellom andre transportmåtar enn rein 
vegtransport eller innanfor kvar einskild transportmåte, på 
ein slik måte at det er i strid med dei felles interessene.

d) Tiltaket for felles læring skal omfatte ein realistisk plan 
der det er fastsett konkrete etappar for korleis måla med 
tiltaket skal nåast, og der trongen for styringsstøtte frå 
Kommisjonen er identifisert.

2.  Resultata av og metodane for tiltaka for felles læring 
skal spreiast, slik at dei kan medverke til å nå måla for denne 
forordninga.

3.  Den finansielle støtta frå Fellesskapet til tiltak for felles 
læring skal vere høgst 50 % av dei samla utgiftene som er 
naudsynte for å verkeleggjere måla for tiltaket, og som har 
kome på som følgje av tiltaket. Slike utgifter kan dekkjast 
gjennom finansiell støtte frå Fellesskapet i den grad dei har 
direkte samanheng med gjennomføringa av tiltaket. Utgifter 
som har kome på frå og med den dagen ein søknad er levert 
inn i medhald av framgangsmåten for utveljing, kan dekkjast 
gjennom finansiell støtte frå Fellesskapet dersom det er 
gjeve endeleg godkjenning til fellesskapsstøtte. Tilskot til 
finansiering av kostnader til aktiva i anna enn fast eigedom 
skal ytast berre dersom tilskotsavtala pliktar mottakaren å 
nytte slike aktiva i det tidsrommet støtta vert gjeven, og skal i 
hovudsak nyttast til tiltaket.

4.  Finansiell støtte frå Fellesskapet til tiltak for felles læring 
skal gjevast på grunnlag av tilskotsavtaler, med høvelege 
føresegner om styring og overvaking. Desse avtalene skal 
gjelde for høgst 26 månader.

Finansiell støtte frå Fellesskapet skal ikkje lengjast ut over det 
fastsette tidsrommet på høgst 26 månader.

5.  Dei politiske hovudmåla som det skal leggjast vekt på 
under utveljinga av slike tiltak, skal fastsetjast i samsvar med 
den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 12 nr. 2.

Kommisjonen kan, med hjelp frå det utvalet som er skipa i 
medhald av artikkel 12 nr. 1, vurdere dei politiske hovudmåla 
når han finn det høveleg.

6.  Den rettleiande grensa for å få støtte skal vere 250 000 euro 
per tiltak.

Artikkel 8

Nærmare reglar

Kommisjonen skal, i samsvar med dei framgangsmåtane 
som er nemnde i artikkel 12 nr. 2, fastsetje nærmare reglar 
for framgangsmåten for innlevering av søknad, utveljing, 
utføring og spreiing, og dessutan for krav til rapportering og 
kontroll i samband med dei einskilde tiltaka innanfor ramma 
av programmet.(1) TEF L 228 av 9.9.1996, s. 1. Forordninga sist endra ved vedtak nr. 1346/2001/

EF (TEF L 185 av 6.7.2001, s. 1).
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Artikkel 9

Statsstøtte

Finansiell støtte frå Fellesskapet til dei tiltaka som er definerte 
i programmet, skal ikkje vere til hinder for at dei same tiltaka 
kan få statsstøtte på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan, på 
det vilkåret at slik støtte er i samsvar med dei ordningane 
for statsstøtte som er fastsette i traktaten, og er innanfor 
dei grensene som er fastsette for kvar type tiltak i høvesvis 
artikkel 5 nr. 2, artikkel 6 nr. 4 og artikkel 7 nr. 3.

KAPITTEL III

FRAMLEGGING OG UTVELJING AV TILTAK

Artikkel 10

Framlegging av tiltak

Tiltak skal leggjast fram for Kommisjonen i samsvar med 
dei nærmare reglane som er fastsette i medhald av artikkel 8. 
Framlegget skal innehalde alle dei opplysningane som er 
naudsynte for at Kommisjonen skal kunne velje ut tiltak i 
samsvar med artikkel 11.

Artikkel 11

Utveljing av tiltak — Tildeling av finansiell støtte

Tiltak som er lagde fram, skal vurderast av Kommisjonen. 
Kommisjonen skal avgjere om det skal tildelast finansiell 
støtte i medhald av denne forordninga, og samstundes, ved 
utveljinga av tiltak, ta omsyn til høvesvis det målet som er 
nemnt i artikkel 1, og dei vilkåra som er nemnde i artikkel 5, 
6 eller 7. Ved utveljinga skal det takast omsyn til kva 
miljøvinstar dei framlagde tiltaka kan ha og korleis dei kan 
medverke til å redusere opphopinga på vegane. Kommisjonen 
skal ta avgjerda si i samsvar med den framgangsmåten som er 
nemnd i artikkel 12 nr. 2.

Kommisjonen skal melde frå til støttemottakarane og 
medlemsstatane om avgjerda si.

KAPITTEL IV

SLUTTFØRESEGNER

Artikkel 12

Utval

1.  Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere tre månader.

3.  Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 13

Budsjett

Den finansielle ramma for gjennomføring av Marco Polo-
programmet er 75 millionar euro for tidsrommet 1. januar 
2003-31. desember 2006.

Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta 
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

Artikkel 14

Midlar til oppfølgingstiltak og vurdering av programmet

Opptil 5 % av det budsjettet som er fastsett i denne forordninga, 
skal nyttast til oppfølgingstiltak og uavhengig vurdering av 
gjennomføringa av artikkel 5, 6 og 7.

Artikkel 15

Vurdering

1.  Kommisjonen skal minst éin gong per år informere 
utvalet om den finansielle gjennomføringa av programmet, og 
leggje fram ei ajourførd oversikt over alle dei tiltaka som er 
finansierte innanfor ramma av programmet.

2.  Kommisjonen skal seinast 31. desember 2006 leggje 
fram for Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- 
og sosialutvalet og Regionutvalet ein vurderingsrapport om 
resultata av Marco Polo-programmet sett i høve til målet for 
programmet, om naudsynt saman med eit framlegg til endring 
av denne forordninga.

Artikkel 16

Iverksetjing

Denne forordninga tek til å gjelde dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. juli 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX G. ALEMANNO
 President Formann

___________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD NR. 2317/2003/EF

av 5. desember 2003

om skiping av eit program for å betre kvaliteten innanfor høgare utdanning og å fremje tverrkulturell forståing gjennom 
samarbeid med tredjestatar (Erasmus Mundus) (2004-2008)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 149,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(2),

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(3),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(4), og

ut frå desse synsmåtane:

1)  Det europeiske fellesskapet bør medverke til utviklinga 
av kvalitetsutdanning, m.a. gjennom samarbeid med 
tredjestatar.

2)  I konklusjonane frå møtet til Det europeiske rådet 
i Lisboa (23.-24. mars 2000) vart det streka under 
at dersom Europa skal kunne møte den utfordringa 
som globaliseringa inneber, må medlemsstatane tilpasse 
systema sine for utdanning og yrkesretta opplæring til dei 
krava som kunnskapssamfunnet stiller.

3)  Under møtet sitt i Stockholm (23.-24. mars 2001) gav 
Det europeiske rådet fråsegn om at arbeidet med å følgje 
opp måla innanfor utdannings- og opplæringssystema 
bør vurderast i eit verdsomfattande perspektiv. Under 
møtet sitt i Barcelona (15.-16. mars 2002) stadfesta Det 
europeiske rådet at ei open haldning til resten av verda er eit 
av dei tre grunnleggjande prinsippa i arbeidsprogrammet 
om 2010 for utdannings- og opplæringssystema.

4)  I den felles fråsegna frå møtet sitt i Bologna  
(19. juni 1999) slo dei europeiske utdanningsministrane 
fast at det europeiske systemet for høgare utdanning må 
gjerast attraktivt på verdsplan på ein måte som står i høve 
til dei viktigaste kulturelle og vitskaplege prestasjonane 
i Europa.

5)  Under møtet sitt i Praha (19. mai 2001) la dei europeiske 
utdanningsministrane vidare vekt på m.a. kor viktig det 
er å gjere europeisk høgare utdanning meir attraktiv for 
studentar både frå Europa og resten av verda.

6)  I meldinga si om styrking av samarbeidet med tredjestatar 
på området høgare utdanning hevda Kommisjonen at 
større grad av internasjonalisering er naudsynt for å møte 
dei utfordringane som er knytte til globalisering, og han 
identifiserte overordna mål for ein strategi for samarbeid 
med tredjestatar på dette området, og la fram konkrete 
tiltak for korleis desse måla kan nåast.

7)  I resolusjonen sin av 14. februar 2002 om fremjing av 
språkleg mangfald og språklæring innanfor ramma av 
gjennomføringa av måla for Det europeiske språkåret 
2001(5) legg Rådet vekt på at Den europeiske unionen må 
ta omsyn til prinsippet om språkleg mangfald i tilhøvet 
sitt til tredjestatar.

8)  Dei akademiske institusjonane i Den europeiske unionen 
tek sikte på å auke talet på internasjonalt mobile 
studentar. Det er allmenn semje om det store potensialet 
til europeiske institusjonar for høgare utdanning som ligg 
i den individuelle styrken deira, i det utdanningsmessige 
mangfaldet deira og i dei omfattande røynslene deira 
frå nettverksarbeid og samarbeid med tredjestatar, som 
gjer det mogleg for dei å tilby kurs av høg kvalitet som 
er unike for Europa, og som gjer at føremonene ved 
internasjonal mobilitet kan fordelast betre både innanfor 
Fellesskapet og i dei statane som samarbeider med 
Fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 31.12.2003, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 26.8.2004, s. 166.

(1) TEF C 331 E av 31.12.2002, s. 25.
(2) TEU C 95 av 23.4.2003, s. 35.
(3) TEU C 244 av 10.10.2003, s. 14.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 8. april 2003 (enno ikkje offentleggjord i TEU), 

felles haldning frå Rådet av 16. juni 2003 (TEU C 240 E av 7.10.2003, s. 
1) og haldning frå Europaparlamentet av 21. oktober 2003 (enno ikkje 
offentleggjord i TEU). (5) TEF C 50 av 23.2.2002, s. 1.
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9)  Dei europeiske institusjonane for høgare utdanning 
må halde fram med å vere leiande i utviklinga. For 
dette føremålet bør dei oppmuntre til samarbeid med 
institusjonar i tredjestatar som har nådd eit utviklingsnivå 
som kan jamførast med nivået til institusjonane for høgare 
utdanning i Fellesskapet. Høgare utdanning må forståast 
som ein heilskap der vidaregåande yrkesretta opplæring 
utgjer ein integrert del, samstundes som det vert teke 
omsyn til særskild fagutdanning som t.d. opplæring av 
ingeniørar eller av teknikarar på høgt nivå.

10)  Målet med dette programmet er å medverke til at 
kvaliteten på den høgare utdanninga i Europa vert betre, 
samstundes som Den europeiske unionen vert gjort 
meir synleg og kjend over heile verda, og det vert bygd 
opp ein kapital av godvilje blant dei som har teke del i 
programmet.

11)  Ved dette programmet vert det skipa ei «Erasmus 
Mundus-mastergradsutdanning», som skal gjere det 
mogleg for studentar å reise rundt i Europa og studere 
ved fleire ulike universitet. Det bør takast omsyn til 
denne nye europeiske dimensjonen ved høgare utdanning 
når eksisterande program som t.d. Sokrates (Erasmus) 
skal reviderast, slik at det kan gjerast høvelege tiltak for 
å fremje tilgangen til dette programmet for europeiske 
studentar.

12)  Fellesskapstiltaket bør forvaltast på ein klar, 
brukarvennleg, open og forståeleg måte.

13)  Når det gjeld fremjinga av internasjonal mobilitet bør 
Fellesskapet vere merksam på det fenomenet som ofte 
vert kalla «hjerneflukt».

14)  Fellesskapsinnsatsen bør styrkjast for å fremje dialog og 
forståing mellom kulturar på verdsplan, samstundes som 
det vert teke omsyn til den sosiale dimensjonen i høgare 
utdanning og til ideala om demokrati og respekt for 
menneskerettane, medrekna likestilling mellom kvinner 
og menn, særleg fordi mobilitet gjev kjennskap til og lettar 
forståinga av nye kulturelle og sosiale miljø. Såleis kan 
det sikrast at ingen borgargrupper eller tredjestatsborgarar 
vert utestengde eller utsette for skilnadshandsaming slik 
det er nemnt i artikkel 21 nr. 1 i Pakta til Den europeiske 
unionen om grunnleggjande rettar.

15)  For å styrkje tilleggsverdien av fellesskapsinnsatsen må 
det sikrast at det er samanheng og komplementaritet 
mellom dei tiltaka som vert gjennomførde innanfor ramma 
av denne avgjerda og andre relevante politikkområde, 
verkemiddel og tiltak innanfor Fellesskapet, særleg når 
det gjeld det sjette rammeprogrammet for forsking og 
utvikling, skipa ved avgjerd nr. 1513/2002/EF(1), og 
program for samarbeid med tredjestatar innanfor området 
høgare utdanning.

16)  Avtala om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 
(EØS-avtala) inneheld føresegner om eit nærmare 
samarbeid på området utdanning, opplæring og ungdom 
mellom på den eine sida Det europeiske fellesskapet og 
medlemsstatane i EF, og på den andre sida dei statane 
i Det europeiske frihandelssambandet (EFTA) som tek 
del i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 
(EFTA-EØS-statane). Vilkåra og dei nærmare reglane 
for deltaking i programmet for dei førnemnde statane 
bør fastsetjast i samsvar med dei relevante føresegnene i 
EØS-avtala.

17)  Vilkåra og dei nærmare reglane for deltaking i programmet 
for dei assosierte statane i Sentral- og Aust-Europa (SSAE) 
bør fastsetjast i samsvar med dei vilkåra som er fastsette 
i dei europeiske avtalene, i tilleggsprotokollane deira og 
i avgjerdene til dei høvesvise assosieringsråda. Når det 
gjeld Kypros, bør deltakinga finansierast på grunnlag av 
tilleggsløyvingar i samsvar med dei framgangsmåtane 
som skal avtalast med denne staten. Når det gjeld Malta 
og Tyrkia, bør deltakinga finansierast på grunnlag av 
tilleggsløyvingar i samsvar med føresegnene i traktaten.

18)  Dette programmet bør overvakast jamleg og vurderast i 
samarbeid med Kommisjonen og medlemsstatane, slik 
at det kan justerast, særleg når det gjeld prioriteringane 
for gjennomføring av tiltaka. Vurderinga bør omfatte ei 
ekstern og uavhengig vurdering.

19)  Ettersom måla for det framlagde tiltaket om medverknad 
til europeisk samarbeid om utdanning av høg kvalitet, 
ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, 
m.a. fordi det krevst fleirsidige partnarskap og fleirsidig 
mobilitet og utveksling av opplysningar mellom 
Fellesskapet og tredjestatar, og difor på grunn av den 
tverrnasjonale dimensjonen til fellesskapsverksemda 
og –tiltaka betre kan nåast på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet 
slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten. I samsvar med 
prinsippet om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den 
nemnde artikkelen, går ikkje denne avgjerda lenger enn 
det som er naudsynt for å nå desse måla.

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2002/1513/EF av 27. juni 2002 om 
Det europeiske fellesskaps sjette rammeprogram for forskning, teknologisk 
utvikling og demonstrasjon som bidrag til opprettelsen av det europeiske 
forskningsområde og til nyskaping (2002-2006) (EFT L 232 av 29.8.2002, 
s. 1).
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20)  I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet som 
programmet varer, fastsett ei finansiell ramme som utgjer 
det viktigaste referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta 
ved den årlege budsjetthandsaminga, slik det er definert 
i nr. 33 i den tverrinstitusjonelle avtala av 6. mai 1999 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og betre budsjetthandsaming(1).

21)  Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(2) —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Skiping av programmet

1.  Ved denne avgjerda vert det skipa eit program — 
«Erasmus Mundus» (heretter kalla «programmet») — for å 
betre kvaliteten på høgare utdanning innanfor Den europeiske 
unionen og fremje mellomfolkeleg forståing gjennom 
samarbeid med tredjestatar.

2.  Programmet skal gjennomførast i tidsrommet 1. januar 
2004-31. desember 2008.

3.  Programmet skal støtte og utfylle dei tiltaka som vert 
gjorde av og i medlemsstatane, samstundes som ansvaret deira 
for innhaldet i utdanninga, organiseringa av utdannings- og 
opplæringssystema og det kulturelle og språklege mangfaldet 
deira skal respekterast fullt ut.

Artikkel 2

Definisjonar

I denne avgjerda tyder:

1.  «institusjon for høgare utdanning» alle institusjonar som 
i samsvar med nasjonal lovgjeving eller praksis tilbyr 
kvalifikasjonar eller akademiske grader på dette nivået, 
utan omsyn til kva institusjonen vert kalla, 

2.  «tredjestatsstudent med akademisk grad» ein 
tredjestatsborgar frå ein annan tredjestat enn EØS-EFTA-
statane og kandidatstatane for tilmelding til Den europeiske 
unionen som alt har fått ein akademisk grad på lågare 
nivå, som ikkje er busett i nokon av medlemsstatane eller 

 

 dei deltakarstatane som er fastsette i artikkel 11, som 
ikkje har utført hovudverksemda si (studiar, arbeid osv.) 
i meir enn tolv månader samanlagt i dei siste fem åra i 
nokon av medlemsstatane eller deltakarstatane, og som 
er godkjend for opptak eller er oppteken ved ei Erasmus 
Mundus-mastergradsutdanning slik det er gjort greie for i 
vedlegget, 

3.  «tredjestatsakademikar» ein tredjestatsborgar frå ein annan 
tredjestat enn EØS-EFTA-statane og kandidatstatane for 
tilmelding til Den europeiske unionen som ikkje er busett 
i nokon av medlemsstatane eller dei deltakarstatane som er 
fastsette i artikkel 11, som ikkje har utført hovudverksemda 
si (studiar, arbeid osv.) i meir enn tolv månader samanlagt 
i dei siste fem åra i nokon av medlemsstatane eller 
deltakarstatane, og som har framifrå akademisk røynsle 
og/eller yrkesrøynsle, 

4.  «studiar på masternivå eller høgare» kurs innanfor høgare 
utdanning som byggjer på ein lågare akademisk grad som 
krev minst tre års studiar, og som fører til ein grad på 
høgare nivå.

Artikkel 3

Måla for programmet

1.  Det overordna målet for programmet er å betre kvaliteten 
på høgare utdanning i Europa ved å fremje samarbeid med 
tredjestatar, for såleis å betre utviklinga av menneskelege 
ressursar og fremje dialog og forståing mellom folk og 
kulturar.

2.  Dei særlege måla for programmet er:

a)  å fremje eit kvalitetstilbod innanfor høgare utdanning som 
har ein tydeleg europeisk tilleggsverdi, og som er attraktivt 
både innanfor og utanfor Den europeiske unionen, 

b)  å oppmuntre til og gjere det mogleg for høgt kvalifiserte 
studentar og akademikarar frå heile verda å skaffe 
seg kvalifikasjonar og/eller røynsler i Den europeiske 
unionen, 

c)  å utvikle eit meir strukturert samarbeid mellom 
institusjonar i Den europeiske unionen og tredjestatar, og 
auke mobiliteten som del av europeiske studieprogram, 

d)  å betre tilgangen til høgare utdanning i Den europeiske 
unionen, samstundes som særtrekka vert styrkte og slik 
utdanning vert gjort meir synleg.

3.  Under arbeidet for å nå måla med programmet, skal 
Kommisjonen ta omsyn til den allmenne fellesskapspolitikken 
for å fremje likestilling mellom kvinner og menn. 
Kommisjonen skal òg sikre at ingen grupper av borgarar eller 
statsborgarar frå tredjestatar vert utestengde eller utsette for 
skilnadshandsaming.

(1) TEF C 172 av 18.6.1999, s. 1. Avtala endra ved europaparlaments- og 
rådsavgjerd 2003/429/EF (TEU L 147 av 14.6.2003, s. 25).

(2) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 4

Tiltak innanfor programmet

1.  Dei måla for programmet som er fastsette i artikkel 3, 
skal verkeleggjerast ved hjelp av følgjande tiltak:

a)  Erasmus Mundus-mastergradsutdanningar, som er valde 
ut på grunnlag av kvaliteten på den opplæringa som det 
er gjort framlegg om, og på grunnlag av måten studentane 
vert tekne hand om, 

b)  ei stipendordning, 

c)  partnarskap med institusjonar for høgare utdanning i 
tredjestatar, 

d)  tiltak for å gjere Europa meir attraktiv som 
utdanningsstad, 

e)  tiltak for teknisk støtte.

2.  Desse tiltaka skal verkeleggjerast i samsvar med dei 
framgangsmåtane som er fastlagde i vedlegget og ved hjelp av 
dei følgjande metodane, som kan kombinerast slik det høver:

a)  støtte til utvikling av felles utdanningsprogram og 
samarbeidsnettverk for å lette utvekslinga av røynsler og 
god praksis, 

b)  betre støtte til mobilitet mellom Fellesskapet og tredjestatar 
for personar innanfor høgare utdanning, 

c)  fremjing av språkkunnskapar, helst ved å gje studentar 
høve til å lære minst to av dei språka som vert tala ved 
dei institusjonane for høgare utdanning som tek del i 
Erasmus Mundus-mastergradsutdanningane, og fremjing 
av mellomfolkeleg forståing, 

d)  støtte til forsøksprosjekt som byggjer på tverrnasjonale 
partnarskap som er utarbeidde for å utvikle nyskaping og 
kvalitet innanfor høgare utdanning, 

e)  støtte til analysar og oppfølging av tendensar og utvikling 
innanfor høgare utdanning i eit internasjonalt perspektiv.

Artikkel 5

Tilgang til programmet

På dei vilkåra og etter dei ordningane for gjennomføring som 
det er gjort greie for i vedlegget, og samstundes som det vert 
teke omsyn til definisjonane i artikkel 2, er programmet særleg 
retta mot:

a)  institusjonar for høgare utdanning, 

b)  studentar som har teke ein lågare akademisk grad ved ein 
institusjon for høgare utdanning, 

c)  akademikarar eller fagfolk som held førelesingar eller driv 
forsking, 

d)  personale som arbeider direkte med høgare utdanning, 

e)  andre offentlege eller private organ som driv verksemd 
innanfor høgare utdanning, og som kan ta del berre i 
tiltak 4 og 5 i vedlegget.

Artikkel 6

Gjennomføring av programmet og samarbeid med 
medlemsstatane

1.  Kommisjonen skal:

a)  syte for at dei fellesskapstiltaka som er omfatta av dette 
programmet, vert gjennomførde på ein effektiv måte i 
samsvar med vedlegget, 

b)  ta omsyn til tosidig samarbeid mellom tredjestatar og 
medlemsstatar, 

c)  rådføre seg med samanslutningar og organisasjonar som 
driv verksemd på området høgare utdanning på europeisk 
plan, og gje fråsegn til det utvalet som er nemnt i 
artikkel 8, 

d)  leggje vinn på å få samverknad med andre fellesskaps-
program og –tiltak på området høgare utdanning og 
forsking, og utarbeide tiltak som er felles for desse.

2.  Medlemsstatane skal:

a)  gjere dei tiltaka som er naudsynte for å sikre ei effektiv 
gjennomføring av programmet på medlemsstatsplan, i 
samsvar med nasjonal praksis og med medverknad frå alle 
dei partane innanfor høgare utdanning som det gjeld, og 
leggje vinn på å vedta tiltak som er føremålstenlege for å 
fjerne juridiske og administrative hindringar, 

b)  utforme høvelege ordningar for eit nært samarbeid med 
Kommisjonen, 

c)  oppmuntre til mogleg samverknad med andre 
fellesskapsprogram og eventuelle liknande nasjonale 
initiativ som er sette i verk på medlemsstatsplan.

3.  Kommisjonen skal, i samarbeid med medlemsstatane, 
syte for:

a)  høveleg informasjon, reklame og oppfølging med omsyn 
til dei tiltaka som får støtte gjennom programmet, 

b)  spreiing av resultata av dei tiltaka som er gjorde innanfor 
ramma av programmet.

Artikkel 7

Gjennomføringstiltak

1.  Dei følgjande tiltaka som er naudsynte for gjennomføringa 
av denne avgjerda, skal vedtakast etter den framgangsmåten 
med forvaltingsutval som er nemnd i artikkel 8 nr. 2:

a)  den årlege arbeidsplanen, medrekna prioriterte område, 

b)  kriterium og framgangsmåtar for utveljing, medrekna 
samansetnaden av og vedtektene for utveljingsutvalet, 
saman med resultata av den utveljinga som er gjord 
til tiltak 1, samstundes som det vert teke omsyn til dei 
føresegnene som er fastsette i vedlegget, 
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c)  dei overordna retningslinjene for gjennomføringa av 
programmet, 

d)  det årlege budsjettet, fordelinga av midlar på dei ulike 
tiltaka innanfor programmet og rettleiande summar for 
tildeling av stipend, 

e)  ordningar for overvaking og vurdering av programmet, og 
for spreiing og overføring av resultat.

2.  Framlegg til avgjerder om resultat av utveljinga bortsett 
frå utveljing til tiltak 1, og alle andre åtgjerder som er naudsynte 
for gjennomføringa av denne avgjerda, skal vedtakast i samsvar 
med framgangsmåten med rådgjevande utval som er nemnd i 
artikkel 8 nr. 3.

Artikkel 8

Utval

1.  Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere to månader.

3.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

4.  Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 9

Finansiering

1.  Den finansielle ramma for gjennomføringa av programmet 
er 230 millionar euro for det tidsrommet som er fastsett i 
artikkel 1. For tidsrommet etter 31. desember 2006 skal denne 
summen reknast som stadfesta dersom han for denne fasen 
stemmer overeins med dei finansielle overslaga som gjeld for 
det tidsrommet som tek til i 2007.

2.  Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.

Artikkel 10

Samanheng og komplementaritet

1.  Kommisjonen skal, i samarbeid med medlemsstatane, 
syte for at det er samanheng og komplementaritet mellom dette 
programmet og andre relevante politikkområde, verkemiddel  
og tiltak innanfor Fellesskapet, særleg det sjette rammeprogram-
met for forsking og andre program for samarbeid med tredje-
statar på området høgare utdanning.

2.  Kommisjonen skal jamleg melde frå til det utvalet som 
er nemnt i artikkel 8 nr. 1, om dei fellesskapsinitiativa som er 
tekne på aktuelle område, sikre eit effektivt samspel og eventuelt 
syte for at det vert gjort felles tiltak mellom dette programmet 
og andre program og tiltak på utdanningsområdet som vert 
gjennomførde innanfor ramma av fellesskapssamarbeidet med 
tredjestatar, medrekna tosidige avtaler, og med internasjonale 
organisasjonar som driv verksemd på dette området.

Artikkel 11

Deltaking for EØS-EFTA-statane og kandidatstatane for 
tilmelding til Den europeiske unionen

Vilkåra og dei nærmare reglane for deltaking i programmet 
for EØS-EFTA-statane og for dei statane som er kandidatar 
for tilmelding til Den europeiske unionen, skal fastsetjast i 
samsvar med dei relevante føresegnene i dei avtalene som 
gjeld mellom Fellesskapet og desse statane.

Artikkel 12

Overvaking og vurdering

1.  Kommisjonen skal jamleg overvake programmet i 
samarbeid med medlemsstatane. Resultata av overvakings- 
og vurderingsprosessen skal nyttast i gjennomføringa av 
programmet.

Denne overvakinga skal omfatte dei rapportane som er nemnde 
i nr. 3, og særskild verksemd.

2.  Programmet skal vurderast jamleg av Kommisjonen, 
samstundes som det vert teke omsyn til dei måla som er 
nemnde i artikkel 3, dei samla verknadene av programmet og 
komplementariteten mellom dei tiltaka som vert sette i verk 
innanfor ramma av programmet, og tiltak som vert gjorde med 
omsyn til andre relevante politikkområde, verkemiddel og 
tiltak innanfor Fellesskapet.

3.  Kommisjonen skal leggje fram for Europaparlamentet, 
Rådet, Det europeiske økonomi- og sosialutvalet og 
Regionutvalet:

a)  ved tilmeldinga av nye medlemsstatar, ein rapport om 
kva finansielle følgjer tilmeldinga har for programmet, 
eventuelt følgt av framlegg til korleis desse finansielle 
følgjene kan handsamast. Europaparlamentet og Rådet skal 
snarast mogleg ta ei avgjerd om slike framlegg, 

b)  ein førebels vurderingsrapport om dei resultata som er 
oppnådde og om dei kvalitative sidene ved gjennomføringa 
av programmet innan 30. juni 2007, 

c)  ei melding om vidareføringa av programmet innan 
31. desember 2007, 

d)  ein etterfølgjande vurderingsrapport innan 31. desember 
2009.

Artikkel 13

Iverksetjing

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Utferda i Brussel, 5. desember 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX P. LUNARDI

 President Formann
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VEDLEGG

FELLESSKAPSTILTAK OG FRAMGANGSMÅTAR FOR UTVELJING

TILTAK 1: ERASMUS MUNDUS-MASTERGRADSUTDANNINGAR

TILTAK 2: STIPEND

TILTAK 3: PARTNARSKAP MED INSTITUSJONAR FOR HØGARE UTDANNING I TREDJESTATAR

TILTAK 4: GJERE HØGARE UTDANNING I EUROPA MEIR ATTRAKTIV

TILTAK 5: TILTAK FOR TEKNISK STØTTE

FRAMGANGSMÅTAR FOR UTVELJING

TILTAK 1: ERASMUS MUNDUS-MASTERGRADSUTDANNINGAR

1.  Fellesskapet vil velje ut europeiske utdanningar på høgare nivå som for føremåla med programmet skal kallast 
«Erasmus Mundus-mastergradsutdanningar», og som skal veljast ut på grunnlag av kvaliteten på utdanninga og 
måten studentane vert tekne hand om, slik det vert gjort greie for i avsnittet «Framgangsmåtar for utveljing» i dette 
vedlegget.

2.  For føremåla med programmet skal Erasmus Mundus-mastergradsutdanningane:

a)  omfatte minst tre institusjonar for høgare utdanning frå tre ulike medlemsstatar, 

b)  ha eit studieprogram som omfattar ein studieperiode ved minst to av dei tre institusjonane som er nemnde i 
bokstav a), 

c)  ha ei innebygd ordning for godkjenning av dei studieperiodane som er gjennomførde i partnarinstitusjonar, 
som byggjer på eller kan jamførast med Det europeiske systemet for overføring av studiekvalifikasjonar, 

d)  føre fram til tildeling av felles, doble eller fleirdoble grader frå dei institusjonane som tek del i programmet, 
som skal vere godkjende av eller kompetansegjevande i medlemsstatane, 

e)  ha eit minstetal av studieplassar sette av til tredjestatsstudentar som har fått finansiell støtte gjennom 
programmet, og vere vertskap for desse studentane, 

f)  fastsetje klare opptaksvilkår der det m.a. vert teke tilbørleg omsyn til spørsmål om likestilling mellom kvinner 
og menn og rettvis handsaming, 

g)  gje samtykke til å følgje dei reglane som gjeld for framgangsmåten for utveljing av stipendiatar (studentar og 
akademikarar), 

h)  innføre høvelege ordningar for å lette tilgangen for og mottakinga av tredjestatsstudentar (informasjonstenester, 
innkvartering osv.), 

i)  utan at det rører ved undervisningsspråket, syte for at det vert nytta minst to europeiske språk som 
vert tala i medlemsstatane der dei institusjonane for høgare utdanning som tek del i Erasmus Mundus-
mastergradsutdanninga, ligg, og dersom det er naudsynt, syte for språkundervisning og språkleg støtte til 
studentane, særleg i form av kurs som vert lagde til rette av dei aktuelle institusjonane.

3.  Erasmus Mundus-mastergradsutdanningar vil verte valde ut for eit tidsrom på fem år, med ein enkel framgangsmåte 
for lenging på grunnlag av rapportar om den framgangen som er gjord; tidsrommet kan òg omfatte eit år med 
førebuande verksemd før sjølve kurset tek til. Det vil verte lagt vekt på å få ei jamn fordeling av ulike studieområde 
innanfor programmet. Fellesskapet kan gje finansiell støtte til Erasmus Mundus-mastergradsutdanningar, og slik 
finansiering vil vere underlagd den årlege framgangsmåten for lenging.

TILTAK 2: STIPEND

1.  Fellesskapet vil skipe ei felles, overordna stipendordning som er meint for tredjestatsstudentar med akademisk grad 
og akademikarar frå tredjestatar.

a)  Fellesskapet kan gje finansiell støtte til tredjestatsstudentar som er vortne tekne opp ved Erasmus Mundus-
mastergradsutdanningar i konkurranse med andre studentar.

b)  Fellesskapet kan gje finansiell støtte til akademikarar frå tredjestatar som følgjer Erasmus Mundus-
mastergradsutdanningar med sikte på å utføre undervisnings- og forskingsoppdrag og akademisk arbeid ved 
dei institusjonane som tek del i Erasmus Mundus-mastergradsutdanningane.
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2.  Stipenda kan søkjast av tredjestatsstudentar med akademisk grad og av akademikarar frå tredjestatar slik det er 
definert i artikkel 2, utan andre vilkår for deltakinga enn at det finst eit samband mellom Den europeiske unionen 
og heimlandet til dei aktuelle studentane og akademikarane.

3.  Kommisjonen skal gjere tiltak for å sikre at ingen student eller akademikar vil få finansiell støtte til det same 
føremålet innanfor fleire enn éitt fellesskapsprogram.

TILTAK 3: PARTNARSKAP MED INSTITUSJONAR FOR HØGARE UTDANNING I TREDJESTATAR

1.  Fellesskapet kan gje støtte til strukturerte samband mellom Erasmus Mundus-mastergradsutdanningane og 
institusjonar for høgare utdanning i tredjestatar. Ei variert geografisk fordeling av dei tredjestatsinstitusjonane som 
tek del i programmet bør òg vurderast, samstundes som det vert teke omsyn til det overordna kvalitetskriteriet. 
Partnarskapa skal danne ramma for mobilitet blant studentar og akademikarar frå Den europeiske unionen som tek 
del i Erasmus Mundus-mastergradsutdanningar.

2.  Partnarskapa skal:

– omfatte ei Erasmus Mundus-mastergradsutdanning og minst éin institusjon for høgare utdanning i ein 
tredjestat,

– få støtte i periodar på opptil tre år,

– danne ei ramme for utoverretta mobilitet for studentar som er tekne opp ved Erasmus Mundus-
mastergradsutdanningar og for lærarane ved desse utdanningane; studentar og akademikarar som har rett til 
å få støtte, må vere borgarar i Den europeiske unionen eller tredjestatsborgarar som har hatt lovleg opphald i 
Den europeiske unionen i minst tre år (for andre føremål enn studiar) før studieopphaldet utanfor unionen tek 
til,

– sikre at studieperiodar ved vertsinstitusjonen (dvs. i ein tredjestat) vert godkjende.

3.  Verksemda i partnarskapsprosjekta kan òg omfatte:

– undervisningsoppdrag ved ein partnarinstitusjon som støttar utviklinga av læreplanane til prosjektet,

– utveksling av lærarar, instruktørar, administratorar og andre relevante spesialistar,

– utvikling og spreiing av nye metodar innanfor høgare utdanning, medrekna bruk av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, e-læring, open undervisning og fjernundervisning,

– utvikling av ordningar for samarbeid med institusjonar for høgare utdanning i tredjestatar med sikte på å gje 
tilbod om ei utdanning i den aktuelle staten.

TILTAK 4: GJERE HØGARE UTDANNING I EUROPA MEIR ATTRAKTIV

1.  Gjennom dette tiltaket kan Fellesskapet støtte verksemd som tek sikte på å betre tilgangen til høgare utdanning i 
Europa, samstundes som særtrekka vert styrkte og slik utdanning vert gjort meir synleg. Fellesskapet skal òg støtte 
utfyllande verksemd som medverkar til at måla for programmet kan nåast, medrekna verksemd som dreier seg 
om den internasjonale dimensjonen ved kvalitetstrygging, godkjenning av studiekvalifikasjonar, godkjenning av 
europeiske kvalifikasjonar i utlandet og ymsesidig godkjenning av kvalifikasjonar med tredjestatar, utvikling av 
læreplanar og mobilitet.

2.  Institusjonar som har rett til å få støtte, kan omfatte offentlege eller private organisasjonar som driv verksemd 
innanfor høgare utdanning på nasjonalt eller internasjonalt plan. Verksemda skal gjennomførast innanfor nettverk 
som omfattar minst tre organisasjonar frå tre ulike medlemsstatar, og kan omfatte organisasjonar frå tredjestatar. 
Verksemda (som kan omfatte seminar, konferansar, arbeidsgrupper, utvikling av IKT-verktøy, framstilling av 
materiale for offentleggjering osv.) kan finne stad i medlemsstatane eller i tredjestatar.

3.  Reklameverksemd skal ta sikte på å skipe samband mellom høgare utdanning og forsking, og skal utnytte eventuell 
samverknad der det er mogleg.

4.  Gjennom dette tiltaket kan Fellesskapet gje støtte til internasjonale temanett som kan handtere slike spørsmål.

5.  Fellesskapet kan gje støtte til føremålstenlege forsøksprosjekt med tredjestatar med sikte på å vidareutvikle 
samarbeidet innanfor høgare utdanning med dei aktuelle statane.

6.  Fellesskapet skal støtte ein samanslutning av tidlegare studentar (både frå tredjestatar og frå Den europeiske 
unionen) som har gjennomført ei Erasmus Mundus-mastergradsutdanning.
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TILTAK 5: TILTAK FOR TEKNISK STØTTE

For gjennomføringa av programmet kan Kommisjonen nytte seg av sakkunnige, av eit forvaltingskontor, av eksisterande 
ansvarlege kontor i medlemsstatane og dersom det er naudsynt, av andre former for teknisk støtte, som kan finansierast 
innanfor den overordna finansielle ramma for programmet.

FRAMGANGSMÅTAR FOR UTVELJING

Framgangsmåtane for utveljing skal fastsetjast i samsvar med artikkel 7 nr. 1. Desse framgangsmåtane bør vere i 
samsvar med følgjande føresegner:

a)  Utveljinga av framlegg innanfor ramma av tiltak 1 og tiltak 3 skal gjerast av eit utveljingsutval som sjølv skal 
peike ut leiaren sin, og som skal vere samansett av framståande akademikarar som representerer mangfaldet 
innanfor høgare utdanning i Den europeiske unionen. Utveljingsutvalet skal syte for at Erasmus Mundus-
mastergradsutdanningane og partnarskapa har høgast mogleg akademisk kvalitet. 

b)  Kvar Erasmus Mundus-mastergradsutdanning vil få tildelt ei viss mengd stipend innanfor ramma av 
tiltak 2. Utveljinga av tredjestatsstudentar skal gjerast av dei institusjonane som tek del i Erasmus Mundus-
mastergradsutdanningane. Ved framgangsmåtane for utveljing skal det nyttast ei utjamningsordning på europeisk 
plan, for såleis å hindre ei skeiv fordeling mellom studieområde, mellom opphavsregionane til studentar og 
akademikarar og mellom dei medlemsstatane som tek del i ordninga. 

c)  Framlegg som vert gjorde innanfor ramma av tiltak 4, skal veljast ut av Kommisjonen. 

d)  Framgangsmåten for utveljing skal omfatte samråd med dei ordningane som er peikte ut i samsvar med artikkel 6 
nr. 2 bokstav b).

________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD NR. 2318/2003/EF

av 5. desember 2003

om vedtaking av eit fleirårig program (2004-2006) for ei effektiv integrering av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT) i utdannings- og opplæringssystema i Europa (programmet for e-læring)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 149 nr. 4 og artikkel 150 nr. 4,

som viser til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(1),

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1)  Måla med utdannings- og opplæringsprogramma Sokrates 
og Leonardo da Vinci, som vart skipa ved høvesvis 
avgjerd nr. 253/2000/EF(4) og avgjerd nr. 1999/382/
EF(5), omfattar utvikling av open undervisning og 
fjernundervisning, saman med bruk av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT).

2)  I konklusjonane frå møtet til Det europeiske rådet i Lisboa 
23.-24. mars 2000 vart det streka under at dei europeiske 
utdannings- og opplæringssystema må tilpassast slik 
det høver for kunnskapsøkonomien, og fremjing av nye 
grunnleggjande former for dugleik, særleg innanfor 
informasjonsteknologi, vart peikt ut som ein av dei tre 
hovudkomponentane i denne nye strategien.

3)  Initiativet «e-læring: utforming av morgondagens 
utdanning», som vart lagt fram av Kommisjonen i 
mai 2000 som eit svar på oppmodinga frå møtet i Det 
europeiske rådet i Lisboa, vart godkjent under møtet til 
Det europeiske rådet i Feira i juni 2000. Under møtet sitt 
i Stockholm i mars 2001 merkte Det europeiske rådet seg 
dei positive resultata frå dette initiativet.

4)  I «handlingsplanen for e-læring» vart dei fire tiltaks-
områda for initiativet e-læring (infrastruktur og utstyr, 
opplæring, europeisk kvalitetsinnhald og tenester og 
samarbeid på alle nivå) utvikla vidare til ti grunnleggjande 
tiltak som fører saman dei ulike fellesskapsprogramma 
og -verkemidla med sikte på at samanhengen og 
samverknaden mellom dei skal verte betre, og at 
brukarane skal få lettare tilgang til dei.

5)  Europaparlamentet vedtok 15. mai 2001 ein resolusjon(6) 
om begge kommisjonsmeldingane på området, der det 
vart slått fast at initiativet for e-læring medverkar til å 
styrkje ideen om eit «felles europeisk utdanningsområde», 
som utfyller det europeiske forskingsområdet og den 
europeiske felles marknaden, og oppmoda til ei frittståande 
utvikling av initiativet under eit nytt særprogram med 
eit klart rettsleg grunnlag, slik at overlapping med 
eksisterande program kan unngåast og fellesskapstiltaka 
kan verte meir synlege og få tilført ein tilleggsverdi.

6)  I resolusjonen sin av 13. juli 2001 om e-læring(7) 
godkjenner Rådet dette initiativet, og oppmodar 
Kommisjonen om å halde fram med og å styrkje tiltaka 
sine på dette området.

7)  Kommisjonen vedtok 21. november 2001 meldinga 
«Verkeleggjering av eit europeisk område for livslang 
læring», der det vert gjort greie for kva potensial e-læring 
kan ha med omsyn til å gjere tilgjengeleg og handtere nye 
utdanningstilbod for dette føremålet.

8)  I konklusjonane frå møtet til Det europeiske rådet 
i Barcelona i mars 2002 vart det oppmoda til ein 
innsats for å skipe partnarskap mellom skolar over heile 
Europa, og konklusjonane vart følgde av ein rapport frå 
Kommisjonen om skiping av partnarskap ved hjelp av 
Internett, som vart lagd fram for Det europeiske rådet 
under møtet deira i Sevilla, og for å innføre eit sertifikat 
for bruk av Internett og edb for elevar i den vidaregåande 
skolen.

9)  Det må takast omsyn til problemet med sosial utestenging 
som følgje av at ein del personar ikkje fullt ut kan gjere 
seg nytte av dei føremonene som informasjons- og 
kommunikasjonsteknologien (IKT) og Internett kan gje 
i kunnskapssamfunnet, det såkalla «digitale skiljet», som 
ofte råkar unge, funksjonshemma og eldre personar i 
tillegg til sosiale grupper som alt er offer for andre former 
for utestenging.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 31.12.2003, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 26.8.2004, s. 167.

(1)  TEU C 133 av 6.6.2003, s. 33.
(2) TEU C 244 av 10.10.2003, s. 42.
(3)  Europaparlamentsfråsegn av 8. april 2003 (enno ikkje offentleggjord i TEU), 

felles haldning frå Rådet av 16. juni 2003 (TEU C 233 E av 30.9.2003, s. 
24) og haldning frå Europaparlamentet av 21. oktober 2003 (enno ikkje 
offentleggjord i TEU).

(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 253/2000/EF av 24. januar 2000 
om iverksetting av annen fase av Fellesskapets handlingsprogram for 
allmennutdanning «Sokrates» (TEF L 28 av 3.2.2000, s. 1). Avgjerda endra 
ved avgjerd nr. 451/2003/EF (TEF L 69 av 13.3.2003, s. 6).

(5) Rådsbeslutning 1999/382/EF av 26. april 1999 om iverksetting av annen 
fase av Fellesskapets handlingsprogram «Leonardo da Vinci» for yrkesrettet 
opplæring (TEF L 146 av 11.6.1999, s. 33).

(6) TEF C 34 E av 7.2.2002, s. 153.
(7)  TEF C 204 av 20.7.2001, s. 3.

2006/EØS/58/46



23.11.2006 Nr. 58/1709EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

10)  Det må leggjast stor vekt på utdanning og tilleggsutdanning 
av lærarar, slik at dei vert i stand til å nytte Internett 
og IKT i klasserommet på ein kritisk og pedagogisk 
forsvarleg måte.

11)  Det må leggjast stor vekt på kjønnsskilnader når det 
gjeld bruk av e-læring, og like høve må fremjast på dette 
området.

12)  E-læring kan medverke til at Den europeiske unionen 
kan møte utfordringane frå kunnskapssamfunnet, betre 
kvaliteten på læringa, lette tilgangen til læringsressursar, 
ta omsyn til særskilte problem og innføre meir effektiv 
og verksam utdanning og opplæring på arbeidsplassen, 
særleg i små og mellomstore føretak.

13)  Trongen for ein europeisk dimensjon i høgare utdanning 
vart fastlagd i Bologna-fråsegna, som vart underskriven 
19. juni 1999 av 29 europeiske utdanningsministrar, saman 
med vektlegginga av å utvikle ein e-læringsdimensjon i 
denne samanhengen.

14)  Den europeiske unionen bør leggje særleg stor vekt på 
ei effektiv fremjing av virtuelle universitet for å utfylle 
verksemda innanfor ramma av mobilitetsprogramma i 
Den europeiske unionen og saman med tredjestatar.

15)  Eksisterande verkemiddel må styrkjast og utfyllast, og 
den rolla som e-læring spelar, må vurderast òg når ein ny 
generasjon av verkemiddel skal utarbeidast på området 
utdanning og opplæring.

16)  For å styrkje tilleggsverdien av fellesskapsinnsatsen må 
det sikrast at det er samanheng og komplementaritet 
mellom dei tiltaka som vert gjennomførde innanfor ramma 
av denne avgjerda, og annan relevant fellesskapspolitikk 
og andre relevante fellesskapsverkemiddel og 
-tiltak, særleg når det gjeld temaområdet teknologi i 
informasjonssamfunnet i det sjette rammeprogrammet for 
forsking og utvikling, skipa ved avgjerd nr. 1513/2002/
EF(1).

17)  Kandidatstatane for tilmelding til Den europeiske 
unionen og medlemsstatane i EØS og EFTA bør kunne 
ta del i programmet for e-læring. Sakkunnige og 
utdanningsinstitusjonar frå andre tredjestatar bør kunne 
ta del i utvekslinga av røynsler innanfor ramma av det 
samarbeidet som finst med desse tredjestatane.

18)  Programmet for e-læring bør overvakast jamleg 
og vurderast i samarbeid med Kommisjonen og 
medlemsstatane, slik at det kan justerast, særleg når 
det gjeld prioriteringane for gjennomføring av tiltaka. 
Vurderinga bør omfatte ei ekstern vurdering som skal 
gjennomførast av uavhengige, upartiske organ.

19)  Ettersom målet for det framlagde tiltaket, som tek sikte på 
å fremje det europeiske samarbeidet for å betre kvaliteten 
og tilgjenget av utdanning og opplæring gjennom effektiv 
bruk av e-læring, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad av 
medlemsstatane og difor på grunn av den tverrnasjonale 
dimensjonen i den innsatsen og dei tiltaka som krevst, 
betre kan nåast på fellesskapsplan, kan Fellesskapet 
vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet slik det er 
fastsett i artikkel 5 i traktaten. I samsvar med prinsippet 
om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde 
artikkelen, går ikkje denne avgjerda lenger enn det som 
er naudsynt for å nå dette målet.

20)  I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet som 
programmet for e-læring varer, fastsett ei finansiell 
ramme som utgjer det viktigaste referansegrunnlaget for 
budsjettstyresmakta ved den årlege budsjetthandsaminga, 
slik det er definert i nr. 33 i den tverrinstitusjonelle 
avtala av 6. mai 1999 mellom Europaparlamentet, 
Rådet og Kommisjonen om budsjettdisiplin og betre 
budsjetthandsaming(2).

21)  Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(3) —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Skiping av programmet

1.  Ved denne avgjerda vert det skipa eit program for 
e-læring, heretter kalla «programmet», som er eit fleirårig 
program for å betre kvaliteten av og tilgjenget til europeiske 
utdannings- og opplæringssystem gjennom ein effektiv bruk 
av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

2.  Programmet skal gjennomførast i tidsrommet 1. januar 
2004–31. desember 2006.(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1513/2002/EF av 27. juni 2002 om 

Det europeiske fellesskaps sjette rammeprogram for forskning, teknologisk 
utvikling og demonstrasjon som bidrag til opprettelsen av det europeiske 
forskningsområde og til nyskaping (2002-2006) (EFT L 232 av 29.8.2002, 
s. 1).

(2) TEF C 172 av 18.6.1999, s. 1. Avtala endra ved europaparlaments- og 
rådsavgjerd 2003/429/EF (TEU L 147 av 14.6.2003, s. 25).

(3) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 2

Måla for programmet

1.  Det overordna målet for programmet er å støtte og 
vidareutvikle ein effektiv bruk av IKT i europeiske utdannings- 
og opplæringssystem, for såleis å medverke til at kvaliteten 
på utdanninga vert betre, og å fremje tilpassinga av systemet 
til dei krava som kunnskapssamfunnet har innanfor ramma av 
livslang læring.

2.  Dei særskilte måla for programmet er:

a)  å identifisere dei aktuelle aktørane og informere dei 
om korleis e-læring kan nyttast for å fremje digital 
kompetanse, og såleis medverke til å styrkje sosial 
utjamning og personleg utvikling, og å fremje dialogen 
mellom kulturar, 

b)  å utnytte potensialet til e-læring for å styrkje den europeiske 
dimensjonen innanfor utdanning, 

c)  å skipe ordningar for å støtte utviklinga av europeiske 
produkt og tenester av høg kvalitet, og for å utveksle og 
overføre god praksis, 

d)  å utnytte potensialet for e-læring innanfor ramma av 
nyskaping i undervisningsmetodar, med sikte på å betre 
kvaliteten til læringsprosessen og fremje sjølvstendet til 
dei som skal lære.

Artikkel 3

Innsatsområda til programmet

1. Måla for programmet skal verkeleggjerast innanfor 
følgjande innsatsområde, i samsvar med dei tiltaksområda som 
det er gjort greie for i vedlegget:

a)  Fremjing av digital kompetanse:

Tiltaka på dette området vil omfatte bruk av IKT i skolen, 
og i ei vidare tyding i samband med livslang læring, 
særleg for personar som pga. geografisk plassering, sosial 
situasjon eller særskilte krav ikkje på ein enkel måte har 
tilgang til slik teknologi. Målet er å peike på gode døme 
og utvikle samverknad mellom dei mange formene for 
nasjonal og europeisk verksemd som er retta mot desse 
målgruppene. 

b)  Europeiske virtuelle universitet:

Tiltaka på dette området tek sikte på ei betre integrering av 
den virtuelle dimensjonen innanfor høgare utdanning. Målet 
er å oppmuntre til utvikling av nye organisasjonsmodellar 
for høgare utdanning i Europa (virtuelle universitet) og 
for europeiske ordningar for utveksling og deling (virtuell 
mobilitet) som byggjer på eksisterande europeiske rammer 

for samarbeid (Erasmus-programmet, Bologna-prosessen), 
og som tilfører ein «e-læringsdimensjon» til dei praktiske 
verktøya deira (Det europeiske systemet for overføring 
av studiekvalifikasjonar (ECTS), europeisk mastergrad, 
kvalitetstrygging, mobilitet). 

c)  Skiping av e-partnarskap mellom skolar i Europa, og 
fremjing av lærarutdanning:

Tiltaka på dette området skal støtte og vidareutvikle 
nettverkssamarbeidet mellom skolar, slik at det vert 
mogleg for alle skolar i Europa å utvikle partnarskap på 
undervisningsområdet med skolar andre stader i Europa, 
for såleis å fremje nyskapande samarbeidsmetodar og 
overføre undervisningsmetodar av høg kvalitet, og å 
styrkje språkopplæringa og dialogen mellom kulturar. 
Tiltaka på dette området skal òg omfatte ajourføring av 
fagkunnskapane hjå lærarar og instruktørar når det gjeld 
bruk av IKT til pedagogiske og samarbeidsmessige føremål 
gjennom utveksling og spreiing av god praksis og skiping 
av tverrnasjonale og tverrfaglege samarbeidsprosjekt. 

d)  Overgripande tiltak:

Tiltaka på dette området skal fremje e-læring i Europa 
gjennom overvaking av handlingsplanen for e-læring. 
Måla er å spreie, fremje og overføre god og nyskapande 
praksis og resultata frå prosjekta og programma, og å 
styrkje samarbeidet mellom dei ulike aktørane som det 
gjeld, særleg ved å oppmuntre til partnarskap mellom den 
offentlege og den private sektoren.

2.  Desse tiltaka skal gjennomførast i samsvar med dei 
framgangsmåtane som er fastlagde i vedlegget, og ved hjelp av 
dei følgjande metodane, som kan kombinerast slik det høver:

a)  støtte til forsøksprosjekt som kan ha ein strategisk 
innverknad på praksis innanfor utdanning og opplæring, 
og som har klare perspektiv på langsiktig berekraft, 

b)  støtte til utvikling av metodar, verktøy og praksis, og 
til analyse av tendensar i utforminga og bruken av «e-
læringsmodellar» innanfor utdanning og opplæring, 

c)  støtte til nyskapande tiltak gjennom europeiske nettverk 
og partnarskap som skal fremje nyskaping og kvalitet 
i utforminga og bruken av produkt og tenester som 
byggjer på ein relevant bruk av IKT til utdannings- og 
opplæringsføremål, 

d)  støtte til europeiske nettverk og partnarskap som skal 
fremje og styrkje den pedagogiske og didaktiske bruken 
av Internett og IKT og utvekslinga av god praksis. Denne 
verksemda skal sikre at lærarar og elevar ikkje berre har 
dei tekniske kunnskapane som trengst for å nytte Internett 
og IKT, men òg kan nytte denne teknologien på ein 
pedagogisk, kritisk og ansvarleg måte, 
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e)  støtte til europeisk samarbeid, overføring av produkt 
innanfor e-læring, og spreiing og utveksling av god 
praksis, 

f)  teknisk og administrativ støtte.

Artikkel 4

Gjennomføring av programmet og samarbeid med 
medlemsstatane

1.  Kommisjonen skal:

a)  syte for at dei fellesskapstiltaka som er omfatta av dette 
programmet, vert gjennomførde i samsvar med vedlegget,

b)  syte for at det er samverknad med andre fellesskapsprogram 
og -tiltak på området utdanning, forsking, sosialpolitikk og 
regionutvikling, 

c)  fremje og lette samarbeidet med internasjonale 
organisasjonar som driv verksemd på området e-læring.

2.  Medlemsstatane skal peike ut eigna kontaktpersonar som 
skal ha eit nært samarbeid med Kommisjonen med omsyn til 
relevant informasjon om bruk og praksis innanfor e-læring.

Artikkel 5

Gjennomføringstiltak

1.  Dei følgjande tiltaka som er naudsynte for gjennomføringa 
av denne avgjerda, skal vedtakast etter den framgangsmåten 
med forvaltingsutval som er nemnd i artikkel 6 nr. 2:

a)  den årlege arbeidsplanen, medrekna prioriteringar, og 
kriteria og framgangsmåtane for utveljing, saman med 
resultata, 

b)  det årlege budsjettet og fordelinga av midlar til dei ulike 
tiltaka innanfor programmet, i samsvar med artikkel 9 og 
10, 

c)  tiltak for overvaking og vurdering av programmet, og for 
spreiing og overføring av resultat.

2.  Alle andre tiltak som er naudsynte for gjennomføringa av 
denne avgjerda, skal vedtakast etter den framgangsmåten med 
rådgjevande utval som er nemnd i artikkel 6 nr. 3.

Artikkel 6

Utval

1.  Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere to månader.

3.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

4.  Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 7

Samanheng og komplementaritet

1.  Kommisjonen skal, i samarbeid med medlemsstatane, 
syte for at det er samanheng og komplementaritet mellom 
dette programmet og annan relevant fellesskapspolitikk og 
andre relevante fellesskapsverkemiddel og -tiltak, særleg 
utdannings- og opplæringsprogramma Sokrates og Leonardo 
da Vinci og ungdomsprogrammet.

2.  Kommisjonen skal syte for at det finst ei verksam kopling 
og eventuelt ei samordning mellom dette programmet og andre 
program og annan innsats på området ny teknologi for utdanning 
og opplæring, og særleg med den relevante innsatsen som gjeld 
forsking, teknologisk utvikling og demonstrasjonsverksemd 
innanfor det sjette rammeprogrammet.

Artikkel 8

Finansiering

1.  Den finansielle ramma for gjennomføringa av programmet 
er 44 millionar euro for det tidsrommet som er fastsett i 
artikkel 1.

2.  Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.

Artikkel 9

Budsjettfordeling

Budsjettfordelinga mellom tiltaka skal vere som følgjer:

a)  e-læring til fremjing av digital kompetanse: om lag 10 % 
av det samla budsjettet, 

b)  europeiske virtuelle universitet: om lag 30 % av det samla 
budsjettet, 

c)  skiping av e-partnarskap mellom skolar i Europa og 
fremjing av lærarutdanning: om lag 45 % av det samla 
budsjettet, 

d)  overgripande tiltak og overvaking av handlingsplanen for 
e-læring: høgst 7,5 % av det samla budsjettet, 

e)  teknisk og administrativ støtte: høgst 7,5 % av det samla 
budsjettet.
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Artikkel 10

Deltaking for kandidatstatane for tilmelding til Den 
europeiske unionen og EØS-EFTA-statane

Vilkåra og dei nærmare reglane for deltaking i programmet for 
dei statane som er kandidatar for tilmelding til Den europeiske 
unionen og for EØS-EFTA-statane, skal fastsetjast i samsvar 
med dei relevante føresegnene i dei avtalene som gjeld mellom 
Fellesskapet og desse statane.

Artikkel 11

Samarbeid med tredjestatar

På initiativ frå Kommisjonen kan sakkunnige frå andre 
tredjestatar enn dei som er nemnde i artikkel 10, ta del i 
konferansar og møte, bortsett frå dei utvalsmøta som er 
nemnde i artikkel 6.

Midlane til refusjon av reise- og opphaldsutgifter i samsvar 
med dei gjeldande reglane til Kommisjonen skal ikkje overstige 
0,5 % av det samla budsjettet til programmet.

Artikkel 12

Overvaking og vurdering

1.  Kommisjonen skal jamleg overvake programmet i 
samarbeid med medlemsstatane. Denne overvakinga skal 
omfatte den rapporten som er nemnd i nr. 2, og særskild 
verksemd.

2.  Kommisjonen skal syte for at det vert gjort ei ekstern 
vurdering av programmet når det vert avslutta. I denne 
vurderinga skal det fastleggjast kor relevante, effektive og 
verksame dei ulike tiltaka er, og det skal òg vurderast kva 
samla verknad programmet har hatt. Det skal leggjast særleg 
vekt på spørsmål som gjeld sosial utjamning og like høve.

I denne vurderinga skal det òg granskast om det er 
komplementaritet mellom tiltaka i dette programmet og tiltak 
som er omfatta av annan relevant fellesskapspolitikk og andre 
relevante fellesskapsverkemiddel og -tiltak.

Kommisjonen skal innan utgangen av 2007 leggje fram 
ein sluttvurderingsrapport for Europaparlamentet, Rådet, Det 
europeiske økonomi- og sosialutvalet og Regionutvalet.

Artikkel 13

Iverksetjing

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Utferda i Brussel, 5. desember 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX P. LUNARDI
 President Formann

__________
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VEDLEGG

1.  TILTAKSOMRÅDE

Tiltaksområda er eit middel til å gjennomføre det overordna målet for programmet, som er å fremje utvikling og 
føremålstenleg bruk av e-læring i Europa, og å støtte innsatsen til medlemsstatane på dette området. Dei er fordelte i 
samsvar med dei fire innsatsområda til programmet.

Tiltaksområde 1: «Fremjing av digital kompetanse»

Tiltak på dette området må omfatte både teoretiske og praktiske spørsmål, frå forståing av kva digital kompetanse 
inneber til fastlegging av særtiltak for særlege målgrupper. Digital kompetanse er heilt grunnleggjande når det gjeld 
den kunnskapen og dugleiken som trengst for å ta aktivt del i kunnskapssamfunnet og den nye mediekulturen. Digital 
kompetanse har òg samanheng med mediekunnskap og sosial kompetanse, ettersom desse har felles mål som t.d. aktivt 
borgarskap og ansvarleg bruk av IKT.

a)  Identifisering og spreiing av god praksis i fremjinga av digital kompetanse. Det vil verte lagt særleg vekt på å betre 
tilgangen til læringsressursar for personar som har dårleg tilgang til IKT, å handsame ulike kognitive og didaktiske 
metodar og ulike læringsmåtar, å ta omsyn til særlege krav, t.d. hjå innvandrarar, barn som ligg på sjukehus, eller 
funksjonshemma brukarar, og å granske bruken av engasjerande og motiverande metodar.

b)  Haldningsskapande tiltak gjennom europeiske nettverk på dette området. Programmet vil støtte tiltak som vert 
gjorde av europeiske nettverk, samanslutningar, offentlege styresmakter, partnarskap mellom den offentlege og den 
private sektoren osv. Det vil likeins støtte kontakt og utveksling av god praksis desse imellom.

Tiltaksområde 2: «Europeiske virtuelle universitet»

Dette tiltaksområdet tek sikte på å gje ein «e-læringsdimensjon» til europeiske initiativ på området høgare utdanning, 
og såleis medverke til å skape eit europeisk område for høgare utdanning.

a)  Utvikling av eksisterande verkemiddel, særleg slike som gjeld virtuell mobilitet som ei utfylling og styrking 
av den fysiske mobiliteten (virtuell Erasmus); godkjennings- og valideringsordningar (som byggjer på ECTS); 
opplysnings- og rettleiingstenester og eventuelle andre former for samverknad mellom virtuelle og tradisjonelle 
modellar. Desse prosjekta bør byggje på avtaler mellom institusjonar som, når det er mogleg, utvidar eller utfyller 
eksisterande samarbeidsavtaler innanfor ramma av mobilitetsprogramma i Fellesskapet.

b)  Tverrnasjonale virtuelle universitet. Programmet vil støtte strategiske prosjekt som vert lagde fram av institusjonar 
for høgare utdanning i minst tre medlemsstatar. Samarbeidsmodellar for e-læring bør utviklast med omsyn til 
utarbeiding av felles undervisningsplanar som er utvikla ved fleire universitet, medrekna avtaler om vurdering, 
validering og godkjenning av den kompetansen som er tileigna, med atterhald for nasjonale framgangsmåtar; 
omfattande forsøk med omsyn til virtuell mobilitet i tillegg til fysisk mobilitet, og utvikling av nyskapande 
undervisningsplanar for begge studiemetodane, som inneber både tradisjonell læring og e-læring.

c)  Europeiske modellar for e-læring i den høgare utdanninga. Innanfor desse prosjekta bør det utviklast nye modellar 
for samarbeid mellom europeiske institusjonar for høgare utdanning, der det særleg vert lagt vekt på tilrettelegging 
for vidareutdanning og fagleg utvikling, på utvikling av tenester som skal vere til støtte for læringa, og på opplæring 
av lærarar, instruktørar og anna undervisningspersonale i korleis e-læring best kan nyttast i undervisninga. Det bør 
utarbeidast nye metodar for kvalitetstrygging, og utviklast ei betre forståing av kva organisatoriske endringar 
og eventuelle farar som har samband med innføringa av e-læring i høgare utdanning, og det bør utarbeidast 
europeiske modellar for partnarskap mellom den offentlege og den private sektoren på området e-læring innanfor 
høgare utdanning, og likeins dei alternativa som følgjer av dei nye partnarskapa og finansieringsmodellane, bør òg 
utviklast vidare.

Tiltaksområde 3:  «Skiping av e-partnarskap mellom europeiske grunnskolar og vidaregåande skolar, og fremjing av 
lærarutdanning»

Dette tiltaksområdet tek sikte på å gjere det lettare å skipe e-partnarskap mellom skolar og å betre lærarutdanninga, 
samstundes som dei europeiske skolane vert oppmuntra til å utvikle partnarskap på undervisningsområdet med skolar 
andre stader i Europa, for såleis å fremje språkopplæringa og dialogen mellom kulturar. Dette tiltaket er retta mot 
grunnskolar og vidaregåande skolar.

a)  Identifisering og analyse av eksisterande initiativ. Innanfor dette tiltaket skal eksisterande praksis analyserast. 
Gjennom dette tiltaket vert det peikt på gode demonstrasjonsprosjekt, særleg fleirspråklege og fleirkulturelle 
prosjekt, for korleis pedagogiske multimedia og kommunikasjonsnett kan medverke til å støtte partnarskap mellom 
skolar. Tiltaket vil leggje vekt på studium av einskildtilfelle og på vurderingsmateriale og -metodar med sikte på 
å utnytte potensialet til IKT for nyskapande samarbeidsmetodar som t.d. virtuelle klasserom, utarbeiding av felles 
undervisningsplanar for tilleggsutdanning av lærarar, tverrfaglege metodar eller bruk av felles verktøy og ressursar 
i undervisninga.
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b)  Støttenettverk for e-partnarskap. Dette nettverket skal vere samansett av lærarar eller anna undervisningspersonale 
med røynsle frå europeisk samarbeid. Det skal stille til rådvelde pedagogisk støtte og rettleiing, verktøy 
og tenester for å søkje etter partnarskolar, metodar for utveksling av røynsler, og ei Internett-plattform for 
e-partnarskapsverksemda som byggjer på eksisterande nettstader.

c)  Støtte til samarbeidsnettverk som gjeld tilleggsutdanning av lærarar og anna undervisningspersonale. Desse nettverka 
skal byggje på institusjonar som har ansvar for pedagogisk bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 
Desse nettverka skal leggje vekt på prioriterte samarbeidsområde slik det er gjort greie for i rapporten om dei 
konkrete framtidsmåla til utdannings- og opplæringssystema. Det skal leggjast særleg vekt på å skape gode vilkår for 
å utnytte potensialet til IKT i samband med nyskapande samarbeidsmetodar, utveksling av undervisningsressursar 
og -metodar og felles utvikling av undervisningsmateriell.

d)  Fremjings- og kommunikasjonstiltak. Framgangen til initiativet er avhengig av ein dynamisk kommunikasjonsinnsats 
som tek utgangspunkt i nettstaden, og som m.a. omfattar utforming av ei tiltalande visuell framstilling, 
publikasjonar, pressemeldingar, utarbeiding av opplysningsdokument om skoleprosjekt, tilskipingar i samband 
med lansering og avslutning, konkurransar og prisutdelingar.

Tiltaksområde 4: Overgripande tiltak og overvaking av handlingsplanen for e-læring

I tillegg skal det ytast finansiell støtte til overgripande tiltak som t.d.:

a)  Støtte til aktiv overvaking av handlingsplanen for e-læring. Føremålet med dette tiltaket er å gjere EU-tiltaka 
innanfor e-læring meir samanhengande og synlege gjennom spreiing av relevant materiell som t.d. rapportar 
og granskingar, samling av prosjekt som har same mål eller nyttar liknande metodar, og støtte til utveksling av 
røynsler, nettverksarbeid og eventuelle andre former for samverknad innanfor ramma av handlingsplanen. 

b)  Vedlikehald av ein portal for e-læring som skal gje enkel og direkte tilgang til europeisk verksemd innanfor 
e-læring og til eksisterande informasjonskjelder, adresselister, databasar eller kunnskapsbasar, og som kan leggje til 
rette for ein brukarvennleg tilgang til fellesskapsprogram, -prosjekt, -granskingar, -rapportar og -arbeidsgrupper. 

c)  Haldningsskapande tiltak og informasjon gjennom europeiske nettverk. Dette tiltaket tek sikte på å støtte 
europeiske nettverk på området e-læring og verksemd i tilknyting til dette, t.d. målretta konferansar, seminar eller 
arbeidsgrupper om viktige emne innanfor e-læring, t.d. kvalitetstrygging, og å fremje drøfting på europeisk plan 
og utveksling av god praksis på området. 

d)  Utforming og utvikling av verktøy for overvaking, analysar og prognosar for e-læring i Europa, i samarbeid med 
Eurostat og Den europeiske investeringsbanken.

Dette programmet kan òg medverke i felles tiltak i samverknad med internasjonale prosjekt for god og effektiv bruk av 
IKT innanfor utdanning og opplæring, t.d. prosjekt som vert drivne av OECD eller Unesco.

Tiltak for teknisk støtte

Gjennomføringa av programmet skal òg støttast gjennom tiltak for spreiing av resultat (t.d. publikasjonar, tilvisingar 
til Internett, demonstrasjonsprosjekt og -tilskipingar) og dersom det er naudsynt, gjennom overføringar av strategiske 
granskingar som drøftar nye problem eller bruksområde, eller andre spørsmål som er viktige for utviklinga av e-læring 
i Europa. Programmet vil òg gje støtte til ordningar for kontinuerleg tilbakemelding frå brukarar og deltakarar, og til 
den eksterne sluttvurderinga.

2.  NÆRMARE REGLAR FOR GJENNOMFØRINGA OG FOR FINANSIERING OVER FELLESSKAPS-
BUDSJETTET

Midlar vil verte tildelte som følgje av innbydingar til tilbod og framlegg.

Kjøp av tenester (t.d. studium av einskildtilfelle, eller sakkunnige) vil verte finansierte med 100 %, og det same kan òg 
gjelde for skipinga av eit framtidig forvaltingskontor, noko som er under vurdering.

Tiltaka skal finansierast gjennom:

– tilskot som dekkjer høgst 80 % av dei kostnadene som gjev rett til støtte, saman med andre kjelder i den 
offentlege og/eller private sektoren, til samarbeidsprosjekt som t.d. nyskapande prosjekt av strukturell art (alle 
tiltaksområde),

– tilskot som dekkjer høgst 80 % av dei kostnadene som gjev rett til støtte, til partnarskap innanfor e-læring under 
leiing av institusjonar for høgare utdanning, som tek sikte på å innføre ein «e-læringsdimensjon» og nye modellar 
for høgare utdanning i Europa (tiltaksområde 2),
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– 100 % finansiering av ordningar for skiping av e-partnarskap mellom skolar, medrekna ei Internett-plattform, av 
eit europeisk nettverk for pedagogisk støtte i samarbeid med medlemsstatane, og av fremjings- og spreiingstiltak 
og eventuelle andre naudsynte støttetiltak som t.d. gransking av eksisterande partnarskapsordningar mellom skolar 
eller utarbeiding av eit særskilt verktøy til søking etter partnarar. Tilskot på 50-80 % kan gjevast til medlemsstatane 
som støtte til fremjings- og spreiingstiltak (tiltaksområde 3),

– tilskot på 50-80 % av kostnadene i samband med informasjons- og kommunikasjonstiltak, t.d. seminar, vitjingar, 
felles rapportar, fagfellevurderingar og liknande tiltak for spreiing og kunnskapsdeling (alle tiltaksområde).

Gjennomføringsordningane som er fastsette i framlegget, følgjer i store trekk dei vanlege fellesskapsmetodane med 
omsyn til tilskot og samfinansiering på grunnlag av utførlege søknader om midlar. Delar av programmet vil òg verte 
finansierte fullt ut av Fellesskapet, t.d. støttenettverket og den sentrale nettstaden for skiping av e-partnarskap mellom 
skolar. Midlar vil verte tildelte som følgje av innbydingar til tilbod og framlegg.

Programmet skal forvaltast av Kommisjonen, eventuelt med støtte frå eit framtidig forvaltingskontor, som kan verte 
skipa etter nærmare vurdering. Løyvingane skal dekkje utgifter til granskingar, møte mellom sakkunnige, informasjon, 
konferansar og publikasjonar som er knytte direkte til målet for programmet, saman med andre utgifter til teknisk og 
administrativ støtte som ikkje høyrer inn under ansvarsområdet til offentlege styresmakter.

_______


