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KOMMISJONSDIREKTIV 2004/55/EF

av 20. april 2004

om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2007/EØS/54/01

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 2  
nr. 1 bokstav a) og artikkel 21 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 66/401/EØF inneholder en liste med slekter og 1) 
arter av vekster som betraktes som fôrvekster i henhold 
til direktivet. Denne listen omfatter hybrider som er et 
resultat av krysning mellom engsvingel (Festuca pratensis 
Hudson) og italiensk raigress (Lolium multiflorum Lam).

Virkeområdet for direktiv 66/401/EØF bør utvides til å 2) 
omfatte krysninger mellom Festuca ssp. og Lolium ssp.

Innenfor rammen av de vilkår som skal oppfylles, har 3) 
ovennevnte direktiv fastsatt minste spireevne (% av rene 
frø) for frø av bønnevikke (Vicia faba L.).

Minste spireevne for frø av bønnevikke (4) Vicia faba 
L.) som for tiden oppnås i Fellesskapet, er lavere enn det 
som kreves etter direktiv 66/401/EØF.

Direktiv 66/401/EØF bør derfor endres.5) 

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 6) 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk ;

7) 

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer:

I artikkel 2 nr. 1 del A bokstav a) skal:1) 

«Festuca pratensis 
Hudson x Lolium 
multiflorum Lam.

Hybrider som er et resultat 
av en krysning mellom eng-
svingel og italiensk raigress  
(herunder Westerworld rai-
gress) (x Festulolium)»

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved direktiv 
2003/61/EF (EUT L 165 av 3.7.2003, s. 23).

 erstattes med:

«Festuca ssp. x Lolium 
ssp.

Hybrider som er et resultat 
av en krysning mellom en 
art av slekten Festuca og 
en art av slekten Lolium (x 
Festulolium)»

I vedlegg II og IV gjøres følgende endringer:2) 

I kolonne 2 i tabellen i avsnitt I.2.A i vedlegg II skal a) 
tallet «85» i oppføringen angående Vicia faba erstattes 
med tallet «80».

I punkt I bokstav a) nr. 4 og bokstav c) nr. 4 i del A i b) 
vedlegg IV skal følgende setning tilføyes:

«Når det gjelder x Festulolium, skal navnene på artene 
i slektene Festuca og Lolium angis.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest 30. september 2004 sette i 
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene samt en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv.

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

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 21.4.2004, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2004 av 3. desember 
2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 26 av 
26.5.2005, s. 1.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 13 
nr. 1 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til direktiv 66/401/EØF kan frøblandinger 1) 
beregnet på bruk som fôrvekster markedsføres dersom 
de forskjellige bestanddelene i blandingen, foruten 
bestemmelsene om forsegling og merking av emballasjen, 
før blanding oppfyller de fellesskapsbestemmelsene om 
markedsføring som gjelder for dem.

For å sikre fri omsetning av frøblandinger beregnet 2) 
på bruk som fôrvekster bør det fastsettes vilkår for 
produksjon, inspeksjon av produksjonen og merking av 
slike blandinger.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 3) 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak fastsettes vilkår for produksjon, inspeksjon av 
produksjon samt merking av frøblandinger beregnet på bruk 
som fôrvekster, i tillegg til de vilkår som er fastsatt i direktiv 
66/401/EØF.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal kreve at foretak som produserer 
frøblandinger:

har installert blandeutstyr som sikrer at den ferdige a) 
blandingen er ensartet,

benytter passende framgangsmåter for alle b) 
blandeoperasjoner,

har pålagt en person det direkte ansvaret for c) 
 
 
 
 
 
 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved direktiv 
2003/61/EF (EUT L 165 av 3.7.2003, s. 23).blandeoperasjonen,

fører et register over frøblandinger beregnet på bruk som d) 
fôrvekster.

Artikkel 3

Foretak som har til hensikt å produsere frøblandinger, skal 
opplyse myndigheten nevnt i del A avsnitt I.c.2 i vedlegg IV til 
direktiv 66/401/EØF om:

de forskjellige bestanddelenes vektprosent etter art og a) 
eventuelt etter sort,

blandingens navn, når det er fastsatt at dette skal angis på b) 
emballasjen.

Artikkel 4

1. Inspeksjon av produksjonen av frøblandingene skal 
utføres av myndigheten nevnt i artikkel 3.

Inspeksjonen skal utføres ved:2. 

kontroll av hver bestanddels identitet og samlede vekt, b) 
minst ved stikkprøvekontroller av de offisielle etikettene 
som identifiserer frøpakkene, og

en stikkprøvekontroll av blandeoperasjonen, herunder også c) 
av de ferdige blandingene.

Artikkel 5

De detaljerte opplysningene om bruken av disse frøblandingene 
som fôr skal være angitt på den offisielle etiketten og/eller på 
leverandørens etikett.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. april 2004

om vilkår for markedsføring av frøblandinger beregnet på bruk som fôrvekster(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1429]

(2004/371/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 21.4.2004, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2004 av 3. desember 
2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 26 av 
26.5.2005, s. 1.

2007/EØS/54/02
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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,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) For at antallet ofre ved trafikkulykker i Fellesskapet skal 
reduseres, er det nødvendig å innføre tiltak som forbedrer 
beskyttelsen av fotgjengere og andre utsatte trafikanter 
før og ved en kollisjon med fronten på en motorvogn.

2) Det er et presserende behov for en pakke med passive og 
aktive tiltak for å forbedre trafikksikkerheten (ulykker 
kan unngås og indirekte virkninger kan reduseres med 
trafikkdempende tiltak og forbedret infrastruktur) 
for utsatte trafikanter som fotgjengere, syklister og 
motorsyklister innenfor rammen av handlingsprogrammet 
for trafikksikkerhet.

3) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser 
der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, 
tjenester og kapital må sikres, og det er derfor innført et 
typegodkjenningssystem for motorvogner i Fellesskapet. 
De tekniske kravene for typegodkjenning av motorvogner 
med sikte på beskyttelse av fotgjengere bør harmoniseres 
for å unngå at det blir innført krav som varierer fra 
medlemsstat til medlemsstat, og for å sikre at det indre 
marked virker på en tilfredsstillende måte.

4) Beskyttelse av fotgjengere kan oppnås med en 
kombinasjon av aktive og passive sikkerhetstiltak. Det 
er på dette området bred enighet om anbefalingene 
fra den europeiske komiteen for økt kjøretøysikkerhet 
(European Enhanced Vehicle-Safety Committee, EEVC) 
fra juni 1999. I disse anbefalingene foreslås krav til 
frontstrukturen på visse kategorier av motorvogner for å 
gjøre dem mindre farlige. Dette direktiv innfører krav til 
prøving og grenseverdier basert på disse anbefalingene.

5) Kommisjonen bør undersøke hvor gjennomførbart 
det er å utvide virkeområdet for dette direktiv 
til kjøretøyer med en tillatt største masse på opptil 
3,5 tonn, og avgi rapport til Europaparlamentet og Rådet. 
 
 

(1) EUT C 234 av 30.9.2003, s. 10.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 3. juli 2003 (ennå ikke kunngjort i EUT) og 

rådsbeslutning av 4. november 2003 (ennå ikke kunngjort i EUT). 

6) Dette direktiv skal anses som en del av en mer omfattende 
tiltakspakke med hensyn til trafikanter, kjøretøyer og 
infrastruktur basert på utveksling om beste praksis, som 
skal gjennomføres av Fellesskapet, industrien og de 
relevante myndigheter i medlemsstatene for å forbedre 
sikkerheten for fotgjengere og andre utsatte trafikanter 
før en kollisjon (aktivt), ved en kollisjon (passivt) og etter 
en kollisjon.

7) I lys av den raske teknologiske utviklingen på dette 
området kan industrien foreslå alternative tiltak — enten 
passive eller en kombinasjon av aktive og passive tiltak 
— som når det gjelder faktisk virkning, minst tilsvarer 
kravene i dette direktiv, og som skal vurderes etter en 
gjennomførbarhetsstudie utført av uavhengige eksperter 
innen 1. juli 2004. Dersom det innføres alternative tiltak 
med minst tilsvarende faktisk virkning, vil det kreve 
tilpasning eller endring av dette direktiv.

8) På bakgrunn av pågående forskning og tekniske 
framskritt når det gjelder beskyttelse av fotgjengere, er 
det hensiktsmessig å innføre en viss fleksibilitet på dette 
området. Derfor bør dette direktiv opprette grunnleggende 
bestemmelser for beskyttelse av fotgjengere i form av 
prøvinger som skal overholdes av nye kjøretøytyper og 
nye kjøretøyer. De tekniske kravene til gjennomføringen 
av slike prøvinger skal vedtas av Kommisjonen.

9) De raske framskrittene i teknologien for aktiv sikkerhet 
innebærer at systemer som demper og unngår kollisjoner, 
kan gi viktige sikkerhetsfordeler, for eksempel ved å 
redusere kollisjonshastigheten og justere sammenstøtets 
retning. I dette direktiv bør utviklingen av slike teknologier 
oppmuntres.

10) Organisasjonene som representerer de europeiske, 
japanske og koreanske kjøretøyprodusentene, har 
forpliktet seg til å begynne å anvende anbefalingene fra 
den europeiske komiteen for økt kjøretøysikkerhet med 
hensyn til grenseverdier og prøvinger eller iverksette 
alternative tiltak med minst tilsvarende virkning fra 2010, 
og et første sett med grenseverdier og prøvinger fra 2005 
på nye kjøretøytyper, og til å anvende det første settet med 
prøvinger på 80 % av alle nye kjøretøyer fra 1. juli 2010, 
på 90 % av alle nye kjøretøyer fra 1. juli 2011 og på alle 
nye kjøretøyer fra 31. desember 2012.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/102/EF

av 17. november 2003

om beskyttelse av fotgjengere og andre utsatte trafikanter før og  
ved kollisjoner med motorvogner og om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF(*) 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 6.12.2003, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2004 av 3. desember 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 26 av 26.5.2005, s. 3.

2007/EØS/54/03
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11) Dette direktiv bør også bidra til å oppnå et høyt vernenivå 
i forbindelse med internasjonal harmonisering av 
lovgivningen på dette området, som ble innledet med De 
forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas 
avtale fra 1998 om å vedta ensartede tekniske krav for 
kjøretøyer med hjul, utstyr og deler som kan monteres og/
eller brukes på kjøretøyer med hjul.

12) Dette direktiv er ett av særdirektivene som må overholdes 
for å sikre kjøretøyers samsvar med kravene etter 
den EF-typegodkjenningsrutine som ble innført ved 
direktiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av 
motorvogner og deres tilhengere(1).

13) Direktiv 70/156/EØF bør derfor endres i samsvar med 
dette —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dette direktiv skal gjelde for frontoverflatene på kjøretøyer. 
I dette direktiv menes med «kjøretøy» enhver motorvogn 
som definert i artikkel 2 i vedlegg II til direktiv 70/156/
EØF i gruppe M1 med en største masse som ikke overstiger 
2,5 tonn, og enhver motorvogn i gruppe N1 som er avledet 
av motorvogner i gruppe M1 med en største masse som ikke 
overstiger 2,5 tonn.

2. Formålet med dette direktiv er å redusere personskader 
hos fotgjengere og andre utsatte trafikanter som blir truffet av 
fronten på et kjøretøy som definert i nr. 1.

Artikkel 2

1. Fra og med 1. januar 2004 kan ikke medlemsstatene med 
begrunnelse i beskyttelsen av fotgjengere

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

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

dersom kjøretøyene oppfyller de tekniske kravene i avsnitt 3.1. 
eller 3.2. i vedlegg I.

2. Fra og med 1. oktober 2005 kan medlemsstatene ikke 
lenger

gi EF-typegodkjenning, eller– 

gi nasjonal typegodkjenning,– 

med mindre bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 70/156/
EØF påberopes, for noen kjøretøytyper med begrunnelse i 
beskyttelsen av fotgjengere dersom de tekniske kravene i 
avsnitt 3.1. eller 3.2. i vedlegg I ikke er overholdt.

3. Nr. 2 får ikke anvendelse på kjøretøyer som ikke 
avviker med hensyn til de avgjørende sidene ved karosseriets 
konstruksjon og utforming foran A-stolpene fra kjøretøytyper 

(1) EFT L 42, av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/03 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

som har fått EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning 
før 1. oktober 2005, og som ikke allerede er godkjent i henhold 
til dette direktiv.

4. Fra og med 1. september 2010 skal medlemsstatene ikke 
lenger

gi EF-typegodkjenning, eller– 

gi nasjonal typegodkjenning,– 

med mindre bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 70/156/
EØF påberopes, for noen kjøretøytyper med begrunnelse i 
beskyttelsen av fotgjengere dersom de tekniske kravene i 
avsnitt 3.2. i vedlegg I til dette direktiv ikke er oppfylt.

5. Fra og med 31. desember 2012 skal medlemsstatene

ikke lenger anse samsvarssertifikater som ledsager nye – 
kjøretøyer i samsvar med bestemmelsene i direktiv 70/156/
EØF, for å være gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte 
direktiv, og

forby registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer – 
som ikke følges av et samsvarssertifikat i samsvar med 
direktiv 70/156/EØF,

med begrunnelse i beskyttelsen av fotgjengere dersom de 
tekniske kravene i avsnitt 3.1. eller 3.2. i vedlegg I ikke er 
oppfylt.

6. Fra og med 1. september 2015 skal medlemsstatene

anse samsvarssertifikater som følger nye kjøretøyer i – 
samsvar med bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF, for ikke 
lenger å være gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte 
direktiv, og

forby registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer – 
som ikke følges av et samsvarssertifikat i samsvar med 
direktiv 70/156/EØF,

med begrunnelse i beskyttelse av fotgjengere dersom de 
tekniske kravene i avsnitt 3.2. i vedlegg I ikke er oppfylt.

Artikkel 3

Dersom det ikke følger noe annet av bestemmelsene i artikkel 2, 
skal medlemsstatene sikre at prøvingene som er foreskrevet i 
avsnitt 3.1. eller 3.2. i vedlegg I, blir gjennomført i samsvar 
med de tekniske kravene som skal fastsettes av Kommisjonen 
ved vedtak.

Artikkel 4

Godkjenningsmyndighetene i hver medlemsstat skal hver måned 
sende Kommisjonen en kopi av typegodkjenningsdokumentet 
som det er mønster for i tillegg 2 til vedlegg II, for hvert 
kjøretøy de har godkjent i samsvar med dette direktiv i løpet 
av den måneden.
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Artikkel 5

1. Kommisjonen skal på grunnlag av relevante opplysninger fra godkjenningsmyndigheter og 
interesserte parter og fra uavhengige studier overvåke framskrittene som industrien gjør på området 
beskyttelse av fotgjengere, og skal innen 1. juli 2004 gjennomføre en uavhengig vurdering av 
gjennomførbarheten for bestemmelsene i avsnitt 3.2 i vedlegg I, og særlig av alternative tiltak — enten 
passive eller en kombinasjon av aktive og passive tiltak — som har minst tilsvarende faktiske virkning. 
Gjennomførbarhetsvurderingen skal blant annet være basert på praktiske prøvinger og uavhengige 
vitenskapelige studier.

2. Dersom gjennomførbarhetsvurderingen det vises til i nr. 1, fører til at det anses som nødvendig 
å tilpasse bestemmelsene i avsnitt 3.2 i vedlegg I slik at de inkluderer en kombinasjon av passive og 
aktive tiltak som gir minst samme vernenivå som de eksisterende bestemmelsene i nevnte avsnitt, skal 
Kommisjonen innsende et forslag til Europaparlamentet og Rådet om å endre dette direktiv i samsvar med 
dette.

3. Så lenge tilpasningen av dette direktiv begrenses til innføringen av alternative passive tiltak som 
sikrer minst samme vernenivå som de eksisterende bestemmelsene i avsnitt 3.2 i vedlegg I, kan en slik 
tilpasning utføres av komiteen for tilpasning til teknisk utvikling i samsvar med framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.

4. Kommisjonen skal innen 1. april 2006 og deretter annethvert år rapportere til Europaparlamentet og 
Rådet om resultatene av overvåkningen som er beskrevet i nr. 1.

Artikkel 6

I direktiv 70/156/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I innsettes følgende punkter:

«9.23. Beskyttelse av fotgjengere

9.23.1. En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til 
konstruksjon, mål, relevante referanselinjer og materialsammensetning i kjøretøyets front 
(innvendig og utvendig) skal framlegges. Denne beskrivelsen skal inkludere opplysninger 
om ethvert aktivt beskyttelsessystem som er installert.»

2. I avsnitt A i vedlegg III innsettes følgende punkter:

«9.23. Beskyttelse av fotgjengere

9.23.1. En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til 
konstruksjon, mål, relevante referanselinjer og materialsammensetning i kjøretøyets front 
(innvendig og utvendig) skal framlegges. Denne beskrivelsen skal inkludere opplysninger 
om ethvert aktivt beskyttelsessystem som er installert.»

3. I del I i vedlegg IV innsettes følgende punkt 58 med fotnoter i tabellen:

«Emne Direktiv nummer
Referanse til 
EFT/EUT nr.

Gjelder

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

58 Beskyttelse av 
fotgjengere

2003/102/EF
EUT L 321,  
6.12.2003,  
s. 15.

X(6) X(6)(7)»

(6) med en største masse som ikke overstiger 2,5 tonn.
(7) avledet av kjøretøyer i gruppe M1.
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4. I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

-  følgende punkt 58 innsettes i tillegg 1:

«Nummer Emne Direktiv nummer
M1 

≤ 2 500 (1) kg
M1 

> 2 500 (1) kg
M2 M3

58 Beskyttelse av 
fotgjengere

2003/102/EF X»

- følgende punkt 58 innsettes i tillegg 2:

«Nummer Emne Direktiv nummer M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

58
Beskyttelse av 
fotgjengere

2003/102/EF»

- følgende punkt 58 innsettes i tillegg 3:

«Nummer Emne Direktiv nummer M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

58
Beskyttelse av 
fotgjengere

2003/102/EF»

Artikkel 7

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2003 vedta de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2004.

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

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

Artikkel 8

Dette direktiv trer i kraft den dagen det kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. november 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. ALEMANNO

 President Formann
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VEDLEGG I

TEKNISKE KRAV

1. VIRKEOMRÅDE

 Direktivet gjelder frontoverflatene på kjøretøyer. Med «kjøretøy» menes i dette direktiv alle motorvogner i 

kategori M1 med en største masse på 2,5 tonn og kjøretøyer i gruppen N1 avledet av M1 med en største masse 

på 2,5 tonn, som definert i artikkel 2 i og vedlegg II til direktiv 70/156/EØF. 

2. DEFINISJONER

 I dette direktiv menes med:

2.1. «A-stolpe»: den fremste og ytterste takavstiveren, som strekker seg fra understellet til taket på kjøretøyet.

2.2. «Støtfanger»: den utvendige, fremste og laveste konstruksjonen på et kjøretøy. Begrepet omfatter alle deler 

som har som formål å beskytte kjøretøyet når det innblandes i en frontkollisjon med et annet kjøretøy i lav 

hastighet, samt eventuelle festeinnretninger for disse delene.

2.3. «Motorpanserets fremre kant»: den fremre, øverste, utvendige konstruksjonen som består av motorpanseret og 

skjermene, området over og ved siden av frontlyktene og eventuelle andre påmonterte deler.

2.4. «Frontens overside»: den øvre overflaten på alle utvendige konstruksjoner bortsett fra frontruten, A-stolpene 

og konstruksjonene bak disse. Det omfatter derfor, men er ikke begrenset til, motorpanseret, skjermene, 

ventilasjonslukene, viskerspindel og nedre del av frontruterammen.

2.5. «Belastningskriterium for hodet (HPC)»: er en beregning over en spesifisert tidsperiode av den maksimale 

resulterende akselerasjonen som oppleves under slaget.

2.6. «Frontrute»: kjøretøyets fremre glassparti som oppfyller alle relevante krav i vedlegg I til direktiv 77/649/

EØF(1).

2.7. « Kjøretøytype»: en gruppe kjøretøyer som når det gjelder partiet foran A-stolpene, ikke skiller seg vesentlig 

fra hverandre med hensyn til:

konstruksjon,– 

hoveddimensjoner,– 

de materialene kjøretøyets utvendige overflater består av,– 

delenes (ytre eller indre) montering,– 

i den grad de kan anses å ha negativ innvirkning på resultatene av de slagprøvingene som foreskrives i dette direktiv.

2.8. «Største masse»: den teknisk tillatte totalmassen som er angitt av produsenten i henhold til nr. 2.8 i vedlegg I til 

direktiv 70/156/EØF.

3. PRØVINGSBESTEMMELSER

3.1. Følgende prøvinger skal utføres, men grenseverdiene som er spesifisert i punkt 3.1.3 og 3.1.4, kreves bare for 

overvåkning.

3.1.1. Bein mot støtfanger: Én av prøvingene som er beskrevet i 3.1.1.1 og 3.1.1.2, skal utføres:

3.1.1.1. Leggkonstruksjon mot støtfanger: Prøvingen foretas med en slaghastighet på 40 km/t. Kneets største 

dynamiske bøyningsvinkel skal ikke overstige 21,0 °, kneets største dynamiske forskyvning skal ikke 

overstige 6,0 mm, og akselerasjonen som måles på skinnbeinets øvre del, skal ikke overstige 200 g.

3.1.1.2. Lårkonstruksjon mot støtfanger: Prøvingen foretas med en slaghastighet på 40 km/t. Den momentane 

summen av slagkraften i forhold til tid skal ikke overstige 7,5 kN, og slagverktøyets bøyningsmoment skal 

ikke overstige 510 Nm.

(1) Rådsdirektiv 77/649/EØF av 27. september 1977 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvognføreres synsfelt 
(EFT L 267 av 19.10.1977, s. 1). Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 90/630/EØF (EFT L 341 av 6.12.1990, s. 20).
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3.1.2. Barne-/ mindre voksenhode mot motorpanserets overside: Prøvingen foretas med en slaghastighet på 35 km/t 

med et slagverktøy på 3,5 kg. Belastningskriterium for hodet (HPC) skal ikke overstige 1 000 for to tredeler 

av motorpanserets prøvingsområde og 2 000 for den resterende tredelen av prøvingsområdet.

3.1.3. Lårkonstruksjon mot motorpanserets fremre kant: Prøvingen foretas med en slaghastighet på opptil 40 km/t. 

Den momentane summen av slagkraften i forhold til tid skal ikke overstige referanseverdien 5,0 kN, og 

slagverktøyets bøyningsmoment skal registreres og sammenlignes med referanseverdien 300 Nm.

3.1.4. Voksenhode mot frontrute: Prøvingen foretas med en slaghastighet på 35 km/t med et slagverktøy på 4,8 kg. 

HPC skal registreres og sammenlignes med referanseverdien 1 000.

3.2.  Følgende prøvinger skal utføres.

3.2.1. Bein mot støtfanger: Én av prøvingene som er beskrevet i 3.1.1.1 og 3.1.1.2, skal utføres:

3.2.1.1. Leggkonstruksjon mot støtfanger: Prøvingen foretas med en slaghastighet på 40 km/t. Kneets største 

dynamiske bøyningsvinkel skal ikke overstige 15,0 °, kneets største dynamiske forskyvning skal ikke 

overstige 6,0 mm, og akselerasjonen som måles på skinnbeinets øvre del, skal ikke overstige 150 g.

3.2.1.2. Lårkonstruksjon mot støtfanger: Prøvingen foretas med en slaghastighet på 40 km/t. Den momentane 

summen av slagkraften i forhold til tid skal ikke overstige referanseverdien 5,0 kN, og slagverktøyets 

bøyningsmoment skal ikke overstige 300 Nm.

3.2.2. Barnehode mot motorpanserets overside: Prøvingen foretas ved en slaghastighet på 40 km/t med et 

slagverktøy på 2,5 kg. HPC skal ikke overstige 1 000 for hele prøvingsområdet på motorpanseret.

3.2.3. Lårkonstruksjon mot motorpanserets fremre kant: Prøvingen foretas ved en slaghastighet på opptil 

40 km/t. Den momentane summen av slagkraften i forhold til tid skal ikke overstige 5,0 kN, og 

prøvingsslagverktøyets bøyningsmoment skal ikke overstige 300 Nm.

3.2.4. Voksenhode mot motorpanserets overside: Prøvingen skal utføres ved en slaghastighet på 40 km/t med et 

slagverktøy på 4,8 kg. HPC skal ikke overstige 1 000 for hele prøvingsområdet på motorpanseret.
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VEDLEGG II

FORSKRIFTER FOR TYPEGODKJENNING

1. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING

1.1. Søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til beskyttelse av fotgjengere skal innsendes av 

produsenten, i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF.

1.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i tillegg 1.

1.3. Et kjøretøy som er representativt for typen som skal typegodkjennes, skal framlegges for den tekniske instans som 

har ansvar for å foreta typegodkjenningsprøvene.

2. FRAMGANGSMÅTE FOR EF-TYPEGODKJENNING

2.1. Dersom prøvingene som er beskrevet i vedlegg I, er utført i samsvar med spesifikasjonene i nevnte vedlegg og 

de tekniske kravene beskrevet i artikkel 3 i dette direktiv, skal det utstedes EF-typegodkjenning i samsvar med 

artikkel 4 nr. 1 og artikkel 4 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF.

2.2. Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gjengitt i vedlegg 2.

2.3. Alle kjøretøyer som godkjennes, må tildeles et typegodkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII til 

direktiv 70/156/EØF. Samme medlemsstat må ikke tildele en annen type kjøretøy samme nummer.

2.4. I tvilstilfeller skal det ved bekreftelse av at prøvingsmetodene er overholdt, tas hensyn til alle data og prøvingsresultater 

som produsenten framlegger, og som kan tas i betraktning for validering av godkjenningsprøvingen som utføres av 

godkjenningsmyndigheten.

3. TYPEENDRINGER OG ENDRINGER AV GODKJENNINGER

3.1. Enhver endring av kjøretøyet som påvirker den alminnelige formen på kjøretøyets frontkonstruksjon, og som etter 

myndighetenes syn vil kunne ha en betydelig virkning på prøvingsresultatene, krever at prøvingen gjentas.

3.2. Ved endringer av kjøretøytyper godkjent i samsvar med dette direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5 i 

direktiv 70/156/EØF anvendelse.

4. PRODUKSJONSSAMSVAR

4.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i artikkel 10 i 

direktiv 70/156/EØF.
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Tillegg 1 til vedlegg II

Opplysningsdokument nr. … i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF i forbindelse med 

EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til beskyttelse av fotgjengere

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger 

skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den 

størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

For systemer, deler eller tekniske enheter med mikroprosessorstyrte funksjoner må relevant ytelsesrelatert informasjon 

vedlegges. 

0. ALLMENT

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

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

0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av type:  ....................................................................

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

0.4. Kjøretøygruppe:  .............................................................................................................................................

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

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse:  ...................................................................................................

1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:  ........................................................................

1.6. Plassering og innretning av motor:  ...............................................................................................................

9. KAROSSERI

9.1. Karosseritype:  ................................................................................................................................................

9.2. Materialer og konstruksjon:  ...........................................................................................................................

9.23. Beskyttelse av fotgjengere:

 En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til konstruksjon, 

mål, relevante referanselinjer og materialsammensetning i kjøretøyets front (innvendig og utvendig) skal 

framlegges. Denne beskrivelsen skal inkludere opplysninger om ethvert aktivt beskyttelsessystem som er 

installert. 
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Tillegg 2 til vedlegg II

MØNSTER

(største format: A4 210 × 297 mm))

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens stempel

Melding om:

-.EF-typegodkjenning (1)

- utvidelse av typegodkjenning (1)

- nektelse av typegodkjenning (1)

- tilbakekalling av typegodkjenning (1)

for en kjøretøytype i henhold til direktiv ……/……/EØF, sist endret ved direktiv ……/……/EØF

Typegodkjenningsnummer: ………….……………………………………………………………………………

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

AVSNITT I

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

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

0.2.1 Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ................................................................................................................

0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av type:  ....................................................................

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

0.4. Kjøretøygruppe:  .............................................................................................................................................

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

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse:  ...................................................................................................

AVSNITT II

1. Tilleggsopplysninger (eventuelle):  ..............................................................................................................................

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

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

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

5. Eventuelle merknader (se tilføyelsen):  ........................................................................................................................

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

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

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

9. Listen over typegodkjenningsdokumentene som er levert vedkommende myndigheter, og som utleveres på 

anmodning, er vedlagt. 

_____________

(1)  Stryk det som ikke passer.
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Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. ........... om typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til 

direktiv……/……/EF, sist endret ved direktiv ……/……/EF

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Kort beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til konstruksjon, dimensjoner, form og 

materialsammensetning:  ................................................................................................................................

1.2. Motorens plassering: foran/bak/midtstilt (1)

1.3. Overføring: forhjulstrekk/bakhjulstrekk (1)

1.4. Kjøretøyet prøvingen gjelder, har følgende masse –

 foraksel:  .........................................................................................................................................................

 bakaksel:  ........................................................................................................................................................

 samlet:  ............................................................................................................................................................

1.5. Resultater av prøvingene i henhold til avsnitt 3.1/3.2 i vedlegg I (stryk det som ikke passer):

1.5.1. Prøvinger i avsnitt 3.1:

Prøving Registrert verdi
Godkjent/ikke 
godkjent (1)

Leggkonstruksjon mot 
støtfanger (dersom utført)

Bøyningsvinkel grader

Forskyvning mm

Akselerasjon ved skinnbeinet g

Lårkonstruksjon mot 
motorpanserets fremre kant

Slagkraftens sum kN (2)

Bøyningsmoment Nm (2)

Lårkonstruksjon mot støtfanger 
(dersom utført)

Slagkraftens sum kN

Bøyningsmoment Nm

Barne-/ mindre voksenhode 
(3,5 kg) mot motorpanserets 
overside

HPC-verdier i sone A (minst 
12 verdier)

HPC-verdier i sone B (minst 
seks verdier)

Voksenhode (4,8 kg) mot 
frontrute

HPC-verdier i sone B (minst 
fem verdier)

(2)

(1) I henhold til verdiene angitt i punkt 3.1 i vedlegg I til direktiv 2003/102/EF av 17. november 2003 om beskyttelse 
av fotgjengere og andre utsatte trafikanter før og ved kollisjoner med motorvogner.

(2) Bare for overvåkning.

1 (1) Stryk det som ikke passer.
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1.5.1. Prøvinger i avsnitt 3.2:

Prøving Registrert verdi Godkjent/ikke 
godkjent (1)

Leggkonstruksjon mot 
støtfanger (der utført)

Bøyningsvinkel grader

Forskyvning mm

Akselerasjon ved skinnbeinet g

Lårkonstruksjon mot 
motorpanserets fremre kant

Slagkraftens sum kN

Bøyningsmoment Nm

Lårkonstruksjon mot 
støtfanger (der utført)

Slagkraftens sum kN

Bøyningsmoment Nm

Barnehode (2,5 kg) mot 
motorpanserets overside

HPC-verdier (minst ni verdier)

Voksenhode (4,8 kg) mot 
motorpanserets overside

HPC-verdier (minst ni verdier)

(1) I henhold til verdiene angitt i punkt 3.2 i vedlegg I til direktiv 2003/102/EF.

1.6. Merknader (f. eks. gyldig for kjøretøyer med venstre- og/eller høyrekjøring)

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

_____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/102/EF om beskyttelse av fotgjengere og andre myke 
trafikanter før og ved kollisjon med en motorvogn, og om 
endring av direktiv 70/156/EØF(1), særlig artikkel 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2003/102/EF er det i form av prøvinger 
og grenseverdier fastsatt grunnleggende krav til 
EF-typegodkjenning av motorvogner for å beskytte 
fotgjengere.

2) I henhold til nevnte direktiv skal de tekniske kravene som 
er nødvendige for å gjennomføre prøvingene fastsatt i nr. 
3.1 eller 3.2 i vedlegg I til nevnte direktiv, spesifiseres for 
å sikre at vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
anvender dem på en ensartet måte.

3) Prøvingene er basert på det vitenskapelige arbeidet 
som er utført av komiteen for økt kjøretøysikkerhet 
(European Enhanced Vehicle-safety Committee, EEVC), 
og de tekniske kravene for å gjennomføre dem skal også 
utarbeides på grunnlag av anbefalingene fra EEVC —

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 4.2.2004, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2004 av 3. desember 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 26 av 26.5.2005, s. 3.

(1) EUT L 321 av 6.12.2003, s. 15.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

De tekniske kravene som er nødvendige for å gjennomføre 
prøvingene fastsatt i nr. 3.1 og 3.2 i vedlegg I til direktiv 
2003/102/EF, er oppført i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2004.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. desember 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. desember 2003

om de tekniske krav til gjennomføring av artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/102/EF om beskyttelse av 
fotgjengere og andre myke trafikanter før og ved kollisjon med en motorvogn, og om endring av direktiv 70/156/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2003) 5041]

(2004/90/EF)

2007/EØS/54/04
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DEL I

1. Allment

 Når det foretas målinger på et kjøretøy som beskrevet i denne del, skal kjøretøyet befinne seg i normal 
kjørestilling som beskrevet i nr. 2.3. Dersom kjøretøyet er utstyrt med et emblem, en maskot eller 
lignende som bøyes tilbake eller trekkes inn når kjøretøyet påføres et lavt trykk, skal et slikt trykk 
påføres før og/eller mens målingene foretas. Alle kjøretøydeler som kan endre form eller stilling, 
for eksempel nedsenkbare frontlykter, bortsett fra deler til hjulopphenget og aktive innretninger 
som skal beskytte fotgjengere, skal under målingene ha den formen og settes i den stillingen som 
prøvingsinstituttene i samråd med produsenten anser som mest hensiktsmessig. 

2. Definisjoner

 I dette vedtak menes med:

2.1. «Kjøretøytype»: en gruppe kjøretøyer som når det gjelder partiet foran A-stolpene, ikke skiller seg 
vesentlig fra hverandre med hensyn til:

 — konstruksjon,

 — hoveddimensjoner,
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 — de materialene kjøretøyets utvendige overflater består av,

 — delenes (ytre eller indre) montering,

 i den grad de kan anses å ha negativ innvirkning på resultatene av de slagprøvingene som foreskrives 
i del II.

 Med kjøretøyer i gruppe N1 som bygger på kjøretøyer i gruppe M1, menes de kjøretøyene i 
gruppe N1 som når det gjelder partiet foran A-stolpene, har samme konstruksjon og form som et 
kjøretøy i gruppe M1 som allerede eksisterer.

2.2. «Primære referansepunkter»: hull, flater, merker og identifikasjonsmerker på kjøretøyets karosseri. 
Hvilken type referansepunkt som brukes og den vertikale plasseringen (Z) til hvert punkt i forhold til 
bakken, skal oppgis av kjøretøyprodusenten i samsvar med de kjørevilkårene som er oppgitt i nr. 2.3. 
Disse punktene skal velges slik at det er enkelt å kontrollere kjørehøyden på kjøretøyet foran og bak 
og kjøretøyets stilling.

 Dersom de primære referansepunktene ligger innenfor ± 25 mm av den konstruksjonsbestemte 
posisjonen på den vertikale aksen (Z) , skal den konstruksjonsbestemte posisjonen anses å være 
den normale kjørehøyden. Dersom dette vilkåret ikke er oppfylt, skal kjøretøyet enten justeres til 
den konstruksjonsbestemte posisjonen eller så skal alle kommende målinger justeres og prøvingene 
utføres slik at kjøretøyet simuleres å være i den konstruksjonsbestemte posisjonen.

2.3. «Normal kjørestilling»: kjøretøyets stilling på bakken i driftsferdig stand; dekkene skal ha anbefalt 
lufttrykk, forhjulene skal være rettet rett framover, alle væsker som er nødvendige for kjøretøyets 
drift skal være maksimalt påfylt, kjøretøyet skal være utstyrt med alt det standardutstyret som 
kjøretøyprodusenten foreskriver, med en masse på 75 kg plassert på førersetet og en masse på 75 kg 
plassert på passasjersetet foran, og med hjulopphenget innstilt til en hastighet på 40 km/h eller 
35 km/h ved normale driftsvilkår oppgitt av produsenten (særlig kjøretøyer med aktiv fjæring eller 
kjøretøyer utstyrt med automatisk nivåregulering).

2.4. «Bakkereferanseplan»: det horisontale planet som er parallelt med bakkeplanet og som representerer 
bakkeplanet for et kjøretøy som plasseres på en plan flate med håndbremsen på og med kjøretøyet i 
normal kjørestilling.

2.5. «Støtfanger»: den ytre, fremste og laveste konstruksjonen på et kjøretøy. Begrepet omfatter alle deler 
som har som formål å beskytte kjøretøyet ved en frontkollisjon med et annet kjøretøy i lav hastighet, 
samt eventuelle festeinnretninger for disse delene. Støtfangerens referansehøyde og sidegrenser 
bestemmes av støtfangerens hjørner og referanselinjer som definert i nr. 2.5.1-2.5.5.

2.5.1. «Støtfangerens øvre referanselinje»: den øvre grensen for de punktene på støtfangeren som vil komme 
i betydelig berøring med fotgjengeren. Linjen defineres som den geometriske linjen som dannes av 
de øverste berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og støtfangeren, når linjalen som holdes 
parallelt med bilens vertikalplan i lengderetningen og vippes 20° bakover, føres tvers over bilens front 
samtidig som den er i berøring med bakken og med støtfangerens overflate (se figur 1a).

 Om nødvendig gjøres linjalen kortere for å unngå at den berører konstruksjonen over støtfangeren.

2.5.2. «Støtfangerens nedre referanselinje»: den nedre grensen for de punktene på støtfangeren som vil 
komme i betydelig berøring med fotgjengeren. Linjen defineres som den geometriske linjen som 
dannes av de nederste berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og støtfangeren, når linjalen 
som holdes parallelt med bilens vertikalplan i lengderetningen og vippes 25° forover, føres tvers 
over bilens front samtidig som den er i berøring med bakken og med støtfangerens overflate (se 
figur 1b).

2.5.3. «Øvre støtfangerhøyde»: den vertikale avstanden mellom bakken og støtfangerens øvre referanselinje 
definert i nr. 2.5.1, med kjøretøyet i normal kjørestilling.

2.5.4. «Nedre støtfangerhøyde»: den vertikale avstanden mellom bakken og støtfangerens nedre referanselinje 
definert i nr. 2.5.2, med kjøretøyet i normal kjørestilling.

2.5.5. «Hjørnet på støtfangeren»: kjøretøyets berøringspunkt med et vertikalplan som danner en vinkel på 
60° med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og som tangerer støtfangerens utvendige overflate 
(se figur 2).
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2.5.6. «En tredel av støtfangeren»: den geometriske linjen mellom «hjørnene på støtfangeren» som definert 
i nr. 2.5.5, målt med et bøyelig bånd som følger støtfangerens ytre omriss, delt inn i tre like store 
deler.

2.6. «Støtfangerens framspring»: for alle deler av kjøretøyet er det den horisontale avstanden mellom 
støtfangerens øvre referanselinje som definert i nr. 2.5.1, og referanselinjen for motorpanserets fremre 
kant som definert i nr. 2.9.2.

2.7. «Frontens overflate»: den ytre konstruksjonen, som omfatter den øvre overflaten på alle utvendige 
konstruksjoner bortsett fra frontruten, A-stolpene og konstruksjonene bak disse. Den omfatter derfor, 
men er ikke begrenset til, motorpanseret, skjermene, ventilasjonslukene, viskerspindel og nedre del 
av frontruterammen.

2.8. «1 000 mm omslutningsavstand»: den geometriske linjen som den ene enden på et 1 000 mm langt 
bøyelig bånd avsetter på frontens overflate, når dette båndet holdes vertikalt langs kjøretøyet og føres 
over forsiden på motorpanseret og støtfangeren. Båndet skal holdes stramt under hele målingen, den 
ene enden skal berøre bakken vertikalt under støtfangerens framspring og den andre enden skal berøre 
frontens overflate (se figur 3). Kjøretøyet skal være i normal kjørestilling.

 En tilsvarende framgangsmåte skal benyttes med målebånd i passende lengde for å beskrive 1 500 og 
2 100 mm omslutningsavstand.

2.9. «Motorpanserets overflate»: det området som avgrenses av a), b) og c) på følgende måte:

 a) referanselinjen for motorpanserets fremre kant, som definert i nr. 2.9.2,

 b) motorpanserets sidereferanselinjer, som definert i nr. 2.9.4,

 c) motorpanserets bakre referanselinje, som definert i nr. 2.9.7.

2.9.1. «Motorpanserets fremre kant»: den fremre, øverste, utvendige konstruksjonen som omfatter 
motorpanseret og skjermene, området over og ved siden av frontlyktene og eventuelle andre 
påmonterte deler. Den referanselinjen som angir plasseringen av den fremre kanten, defineres 
som linjens høyde over bakken og den horisontale avstanden som skiller den fra støtfangeren 
(støtfangerens framspring), fastsatt i samsvar med nr. 2.6, 2.9.2 og 2.9.3.

2.9.2. «Referanselinje for motorpanserets fremre kant»: den geometriske linjen som dannes av 
berøringspunktene mellom en 1 000 mm lang linjal og motorpanserets fremre overflate, når linjalen 
som holdes parallelt med bilens vertikalplan i lengderetningen og vippes 50º bakover med den 
nederste enden 600 mm over bakken, føres tvers over motorpanserets fremre kant samtidig som den 
berører denne kanten (se figur 4). For kjøretøyer som har et motorpanser med en overflate som heller 
om lag 50º, slik at linjalen er i berøring med motorpanseret sammenhengende eller i en hel rekke 
punkter og ikke bare i ett punkt, fastsettes referanselinjen med linjalen vippet bakover med en vinkel 
på 40º. For kjøretøyer som har en slik form at den nederste enden på linjalen berører kjøretøyet først, 
anses dette berøringspunktet som referanselinjen for motorpanserets fremre kant på denne siden. For 
kjøretøyer som har en slik form at den øverste enden av linjalen berører kjøretøyet først, anses den 
geometriske linjen til omslutningsavstanden på 1 000 mm, som definert i nr. 2.8, som referanselinjen 
for motorpanserets fremre kant på denne siden.

 Støtfangerens øvre kant skal også anses som motorpanserets fremre kant i denne sammenheng, 
dersom den kommer i berøring med linjalen ved denne framgangsmåten.

2.9.3. «Høyde på motorpanserets fremre kant»: for alle deler av kjøretøyet er det den vertikale avstanden 
mellom bakken og referanselinjen for motorpanserets fremre kant definert i nr. 2.9.2, med kjøretøyet 
i normal kjørestilling.

2.9.4. «Motorpanserets sidereferanselinje»: den geometriske linjen som dannes av de øverste 
berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og motorpanserets side når linjalen, som holdes 
parallelt med bilens vertikale sideplan og vippes 45º innover, føres nedover langs frontens overflate 
samtidig som den berører karosseriets overflate (se figur 5).
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2.9.5. «Hjørnets referansepunkt»: skjæringspunktet mellom referanselinjen for motorpanserets fremre kant 
og motorpanserets sidereferanselinje (se figur 6).

2.9.6. «En tredel av motorpanserets fremre kant»: den geometriske linjen mellom «hjørnenes 
referansepunkter» som definert i nr. 2.9.5, målt med et bøyelig bånd langs det ytre omrisset av den 
fremre kanten, delt inn i tre like store deler.

2.9.7. «Motorpanserets bakre referanselinje»: den geometriske linjen som dannes av de bakerste 
berøringspunktene mellom en kule og frontens overflate som definert i nr. 2.7, når kulen føres over 
frontens overflate samtidig som den berører frontruten (se figur 7). Vindusviskerbladene og -armene 
skal ikke være montert når dette gjøres. For prøvingene som er beskrevet i nr. 3.1 i vedlegg I til 
direktivet, skal kulen ha en diameter på 165 mm. For prøvingene beskrevet i nr. 3.2 i vedlegg I til 
direktivet, skal kulen ha en diameter på 165 mm dersom den nederste delen av frontruterammen på 
kjøretøyets midtlinje ligger i en omslutningsavstand, som definert i nr. 2.8, på 1 500 mm eller mer 
fra bakken, og den skal ha en diameter på 130 mm når denne omslutningsavstanden er mindre enn 
1 500 mm. Dersom motorpanserets bakre referanselinje ligger i en omslutningsavstand på mer enn 
2 100 mm fra bakken, defineres motorpanserets bakre referanselinje som den geometriske linjen 
som dannes av omslutningsavstanden på 2 100 mm, som definert i nr. 2.8. Når motorpanserets bakre 
referanselinje og motorpanserets sidereferanselinjer ikke krysser hverandre, endres motorpanserets 
bakre referanselinje etter framgangsmåten i nr. 2.9.9.

2.9.8. «En tredel av motorpanserets overflate»: den geometriske linjen mellom «motorpanserets 
sidereferanselinjer» som definert i nr. 2.9.4, målt med et bøyelig bånd langs det ytre omrisset av 
motorpanserets overflate, delt inn i tre like store deler.

2.9.9. «Skjæringspunktet mellom motorpanserets bakre referanselinje og motorpanserets sidereferanselinje». 
Dersom motorpanserets bakre referanselinje og motorpanserets sidereferanselinje ikke krysser 
hverandre, skal motorpanserets bakre referanselinje forlenges og/eller endres ved hjelp av en 
halvsirkelformet sjablon med en radius på 100 mm. Denne sjablonen skal være laget av et tynt, 
bøyelig materiale som lett kan bøyes til en bue i alle retninger. Sjablonen skal helst kunne motstå 
dobbel eller kompleks bøying uten at den blir krøllet. Som materiale anbefales et tynt plastark med 
baksiden kledd med skumgummi, slik at sjablonen ikke glir på kjøretøyets overflate. Sjablonen skal 
merkes med fire punkter «A»-«D» som vist i figur 8, når den er plassert på et plant underlag.

 Sjablonen skal plasseres på kjøretøyet med hjørnene «A» og «B» på sidereferanselinjen. Samtidig 
med at de to hjørnene forblir i berøring med sidereferanselinjen, føres sjablonen gradvis bakover 
til sjablonens bue støter mot motorpanserets bakre referanselinje. Når dette gjøres, skal sjablonen 
bøyes slik at den så nøye som mulig følger det ytre omrisset av motorpanserets overflate uten at den 
krølles eller bøyes. Dersom berøringen mellom sjablonen og motorpanserets bakre referanselinje er 
tangentiell og tangeringspunktet ligger utenfor den buen som beskrives av punktene «C» og «D», skal 
motorpanserets bakre referanselinje forlenges eller endres slik at den følger sjablonens bue og møter 
motorpanserets sidereferanselinje, som vist i figur 9.

 Dersom sjablonen ikke kan berøre motorpanserets sidereferanselinje i punktene «A» og «B» samtidig 
som den tangerer motorpanserets bakre referanselinje, eller dersom skjæringspunktet mellom 
motorpanserets bakre referanselinje og sjablonen ligger innenfor den buen som beskrives av punktene 
«C» og «D», bør det benyttes ytterligere sjabloner med radier som økes trinnvis med 20 mm, til alle 
kriteriene ovenfor er oppfylt.

 Når motorpanserets bakre referanselinje er endret, er det den som forutsettes i alle de følgende 
avsnittene, og linjens opprinnelige sluttpunkter benyttes ikke lenger.

2.10. «Belastningskriterium for hodet (HPC)»: beregnes på grunnlag av resultanten av tidsangivelsene fra 
akselerasjonsmåleren som maksimumsverdien (avhengig av t1 og t2) i følgende ligning:

 der «a» er resultantakselerasjonen uttrykt som et multiplum av «g», og der t1 og t2 er de to tidspunktene 
(uttrykt i sekunder) under slaget som angir begynnelsen og slutten på den registreringen når HPC-
verdien er på et maksimum. De HPC-verdiene der tidsintervallet (t1 – t2) er større enn 15 ms, tas ikke 
med ved beregning av maksimumsverdien .
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2.11. «Frontrute»: kjøretøyets fremre glassparti som oppfyller alle relevante krav i vedlegg I til direktiv 
77/649/EØF.

2.11.1. «Frontrutens bakre referanselinje»: den geometriske linjen som dannes av de fremste berøringspunktene 
mellom en kule og frontruten som definert i nr. 2.11, når en kule med diameter 165 mm føres tvers 
over frontrutens øvre ramme med eventuelle lister og samtidig berører frontruten (se figur 10).

Figur 1a

Bestemmelse av støtfangerens øvre referanselinje

Figur 1b

Bestemmelse av støtfangerens nedre referanselinje
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Figur 2

Bestemmelse av hjørnet på støtfangeren

Figur 3

Bestemmelse av omslutningsavstand
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Figur 4

Bestemmelse av referanselinje for motorpanserets fremre kant

Figur 5

Bestemmelse av motorpanserets sidereferanselinje
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Figur 6

Bestemmelse av hjørnets referansepunkt; skjæringspunktet for referanselinjen for motorpanserets fremre 
kant og motorpanserets sidereferanselinje
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Figur 7

Bestemmelse av motorpanserets bakre referanselinje

Figur 8

Sjablonens utforming og merking som skal benyttes til å binde sammen motorpanserets bakre referanselinje 
og motorpanserets sidereferanselinje
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Figur 9

Oversikt over motorpanserets bakre hjørne — forlengelse av motorpanserets bakre referanselinje til den 
berører motorpanserets sidereferanselinje på sjablonens halvsirkel

Figur 10

Bestemmelse av frontrutens bakre referanselinje
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DEL II

Kapittel I

Alminnelige vilkår

1. Ferdigoppbygd kjøretøy

1.1. Prøving av ferdigoppbygde kjøretøyer skal oppfylle vilkårene oppført i nr. 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3.

1.1.1. Kjøretøyet skal være i normal kjørestilling og skal enten være forsvarlig montert på hevede støtter eller 
stå på en plan overflate med håndbremsen på.

1.1.2. Alle innretninger som er utformet for å beskytte myke trafikanter, skal være korrekt aktivert før og/eller 
være aktive under den aktuelle prøvingen. Det er den som søker om godkjenning, som har ansvar for å 
vise at innretningene vil virke etter hensikten ved sammenstøt med en fotgjenger.

1.1.3. Alle kjøretøydeler som kan endre form eller stilling, for eksempel nedsenkbare frontlykter, bortsett fra 
aktive innretninger som skal beskytte fotgjengere, skal under disse prøvingene ha den formen og settes i 
den stillingen som prøvingsinstituttene i samråd med produsenten anser som mest hensiktsmessig. 

2. Kjøretøyets delsystem

2.1. Dersom det er bare et delsystem av kjøretøyet som innleveres til prøving, skal det oppfylle vilkårene i 
nr. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 og 2.1.4.

2.1.1. Alle deler av kjøretøyets konstruksjon og deler under motorpanseret eller bak frontruten som kan 
bli involvert i en frontkollisjon med en myk trafikant, skal omfattes av prøvingen for å vise hvordan 
kjøretøydelene reagerer og innvirker på hverandre.

2.1.2. Kjøretøyets delsystem skal være forsvarlig montert i kjøretøyets normale kjørestilling.

2.1.3. Alle innretninger som er utformet for å beskytte myke trafikanter, skal være korrekt aktivert før og/eller 
være aktive under den aktuelle prøvingen. Det er den som søker om godkjenning, som har ansvar for å 
vise at innretningene vil virke etter hensikten ved sammenstøt med en fotgjenger.

2.1.4. Alle kjøretøydeler som kan endre form eller stilling, for eksempel nedsenkbare frontlykter, bortsett fra 
aktive innretninger som skal beskytte fotgjengere, skal under disse prøvingene ha den formen og settes i 
den stillingen som prøvingsinstituttene i samråd med produsenten anser som mest hensiktsmessig. 

Kapittel II

Prøving av sammenstøt mellom nedre del av beinet og støtfangeren

1. Virkeområde

 Denne prøvingsmetoden skal anvendes på kravene i både nr. 3.1 og nr. 3.2 i vedlegg I til direktiv 
2003/102/EF.

2. Allment

2.1. Den nedre beinvekten som benyttes ved støtfangerprøvingene, skal være i fri bevegelse når sammenstøtet 
skjer. Beinvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand fra kjøretøyet at 
prøvingsresultatene ikke påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet ved tilbakeslag av 
beinvekten.

2.2. Beinvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som har vist 
seg å gi samme resultat.
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3. Prøvingsspesifikasjoner

3.1. Formålet med prøvingen er å sikre at kravene i nr. 3.1.1.1 og 3.2.1.1 i vedlegg I til direktiv 2003/102/EF 
er oppfylt.

3.2. Det skal utføres minst tre prøvinger av sammenstøt mellom nedre del av beinet og støtfangeren, en mot 
henholdsvis den midterste og hver av de ytterste tredelene av støtfangeren i de posisjonene som det anses 
mest sannsynlig vil medføre skader. Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen, 
dersom den varierer over det området som skal vurderes. Avstanden mellom de utvalgte prøvingspunktene 
skal være minst 132 mm, og de skal ligge minst 66 mm innenfor de fastlagte støtfangerhjørnene. Disse 
minsteavstandene skal avsettes med et bøyelig bånd som holdes stramt langs kjøretøyets utvendige 
overflate. De posisjonene som laboratoriene har prøvd, skal angis i prøvingsrapporten.

3.3. Produsentene kan søke om unntak for et område beregnet på en avtakbar slepekrok.

3.4. Prøvingsmetode

3.4.1. P r ø v i n g s u t s t y r

3.4.1.1. Den nedre beinvekten skal bestå av to skumbelagte stive deler som tilsvarer lårbeinet og skinnebeinet, 
og disse to delene skal være forbundet med en deformerbar modell av et kneledd. Beinvektens samlede 
lengde skal være 926 ± 5 mm, den skal ha en prøvingsmasse på 13,4 ± 0,2 kg, og den skal være i samsvar 
med avsnitt 4 i dette kapittel og figur 1 i denne del. Beslag, trinser o.l. som er festet til beinvekten og som 
benyttes til å sette den i bevegelse, kan overskride målene vist i figur 1.

3.4.1.2. Det skal monteres transformatorer for å måle kneets bøyevinkel og kneets forskyvningsdeformasjon. En 
enaksial akselerasjonsmåler skal monteres nær kneleddet på den siden av skinnebeinet som ikke utsettes 
for slaget, og med akselerasjonsmålerens måleaksel i slagretningen.

3.4.1.3. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvensen), som definert i ISO 6487:2000, skal være 180 
for alle transformatorer. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal 
være 50° for kneets bøyevinkel, 10 mm for forskyvningsdeformasjonen og 500 g for akselerasjonen. 
Dette innebærer ikke at selve beinvekten skal kunne bøyes eller forskyves fysisk til disse vinklene eller 
forskyvningene.

3.4.1.4. Beinvekten skal oppfylle ytelseskravene i avsnitt 2 i tillegg I og skal være utstyrt med deformerbare 
kneelementer fra samme parti som det som benyttes ved sertifiseringsprøvingen. Beinvekten skal 
også være utstyrt med skumplast fra én av inntil fire påfølgende plater av Confor™-skum fra samme 
produksjonsparti (fra en og samme skumblokk), forutsatt at skum fra én av disse platene ble benyttet 
ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen, og vekten på hver enkelt av disse platene ikke avviker med 
mer enn ± 2 % fra vekten på den platen som ble benyttet ved sertifiseringsprøvingen. Den sertifiserte 
beinvekten kan benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt. Til hver prøving bør det benyttes 
nye plastisk deformerbare kneelementer. Beinvekten skal også sertifiseres på nytt dersom det har gått mer 
enn ett år siden forrige sertifisering, eller dersom utgangssignalet fra noen av transformatorene ved noe 
slag har overskredet den oppgitte CAC.

3.4.1.5. Beinvekten skal monteres, drives fram og frigjøres som definert i nr. 2.1 og 2.2.

3.4.2. P r ø v i n g s m e t o d e

3.4.2.1. Kjøretøyet eller delsystemet skal oppfylle kravene i kapittel I i denne del. Prøvingsutstyrets samt 
kjøretøyets eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

3.4.2.2. Prøvingene skal utføres mot støtfangeren mellom hjørnene mot punktene definert i nr. 3.2.

3.4.2.3. Slaghastighetsvektoren skal ligge i horisontalplanet og være parallell med kjøretøyets vertikalplan i 
lengderetningen. Toleransen for hastighetsvektorens retning i horisontalplanet og i planet i lengderetningen 
skal være ± 2° ved den første berøringen.

 Beinvektens akse skal være vinkelrett på horisontalplanet med en toleranse på ± 2° i sideplanet og planet i 
lengderetningen. Planet i lengderetningen, horisontalplanet og sideplanet skal stå vinkelrett på hverandre 
(se figur 3).
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3.4.2.4. Undersiden av beinvekten skal befinne seg på bakkereferanseplan ved den første berøringen med 
støtfangeren (se figur 2) med en toleranse på ± 10 mm.

 Når høyden på framdriftssystemet skal stilles inn, skal det tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning i det 
tidsrommet beinvekten er i fri bevegelse.

 For at kneleddet skal fungere riktig, må beinvekten ved den første berøringen være riktig plassert i forhold 
til sin vertikale akse, med en toleranse på ± 5° (se figur 3).

3.4.2.5. Når den første berøringen finner sted, skal beinvektens midtlinje befinne seg innenfor ± 10 mm av det 
valgte slagstedet.

3.4.2.6. Når beinvekten er i berøring med kjøretøyet, skal beinvekten ikke berøre bakken eller noen gjenstand som 
ikke er en del av kjøretøyet.

3.4.2.7. Beinvektens slaghastighet når den treffer støtfangeren, skal være 11,1 ± 0,2 m/s. Det skal tas hensyn 
til tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som blir gjort før den første 
kontakten.

4. Nedre beinvekt

4.1. Diameteren på lårbeinet og skinnebeinet skal være 70 ± 1 mm, og begge skal være dekket av ”kjøtt” og 
hud av skumplast. ”Kjøttet” skal bestå av 25 mm tykt Confor™-skum av typen CF-45. Huden skal være 
framstilt av neoprenskum kledd med et ½ mm tykt nylonstoff på begge sider, og ha en gjennomgående 
tykkelse på 6 mm.

4.2. Med «kneets sentrum» menes det punktet der kneet faktisk bøyes.

 Med «lårbeinet» menes alle de komponenter eller deler av komponenter (herunder kjøtt, hud, demper, 
instrumentering samt beslag, trinser o.l. som er festet til beinvekten og beregnet på å sette den i bevegelse) 
som befinner seg over kneets sentrum.

 Med «skinnebeinet» menes alle de komponenter eller deler av komponenter (herunder kjøtt, hud, 
instrumentering samt beslag, trinser o.l. som er festet til beinvekten og beregnet på å sette den i bevegelse) 
som befinner seg under kneets sentrum. Legg merke til at skinnebeinet slik det er definert, også omfatter 
foten.

4.3. Lårbeinets og skinnebeinets samlede masse skal være henholdsvis 8,6 ± 0,1 kg og 4,8 ± 0,1 kg, og 
beinvektens samlede masse skal være 13,4 ± 0,2 kg.

 Tyngdepunktet for lårbeinet og skinnebeinet skal være henholdsvis 217 ± 10 mm og 233 ± 10 mm fra 
kneets sentrum.

 Lårbeinets og skinnebeinets treghetsmoment regnet om en horisontal akse som går gjennom deres 
respektive tyngdepunkt og er vinkelrett på slagretningen, skal være henholdsvis 0,127 ± 0,010 kg/m2 og 
0,120 ± 0,010 kg/m2.

4.4. En enaksial akselerasjonsmåler skal være montert på den siden av skinnebeinet som ikke utsettes for 
slaget, 66 ± 5 mm under kneleddets sentrum, og med akselerasjonsmålerens måleaksel i slagretningen.

4.5. Beinvekten skal være utstyrt med instrumenter som måler bøyevinkelen og forskyvningsdeformasjonen 
mellom lårbeinet og skinnebeinet.

4.6. En demper skal være montert på forskyvningssystemet, og denne kan være montert hvor som helst 
på baksiden av beinvekten, eller innvendig. Demperens egenskaper skal være slik at den oppfyller 
både de statiske og de dynamiske forskyvningskravene og forhindrer altfor kraftige vibrasjoner i 
forskyvningssystemet.
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Figur 1

Nedre beinvekt med hud og skumpolstring
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Figur 2

Prøving av sammenstøt mellom nedre del av beinet og støtfangeren for ferdigoppbygde kjøretøyer i normal 
kjørestilling (venstre) og for ferdigoppbygde kjøretøyer eller delsystemer som er montert på støtter (høyre)

Figur 3

Vinkeltoleranser for nedre beinvekt i slagøyeblikket
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Kapittel III

Prøving av sammenstøt mellom øvre del av beinet og støtfangeren

1. Virkeområde

 Denne prøvingsmetoden skal anvendes på kravene i både nr. 3.1 og nr. 3.2 i vedlegg I til direktiv 
2003/102/EF.

2. Allment

2.1. Den øvre beinvekten som benyttes ved støtfangerprøvingen, skal være festet til framdriftssystemet ved 
hjelp av et ledd som reduserer dreiemomentet, for å forhindre store eksentriske belastninger som kan 
skade føringssystemet. Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som ikke 
blir påvirket av ikke-aksiale belastninger, og som fører til at beinvekten kan bevege seg bare i den angitte 
slagretningen når den er i berøring med kjøretøyet. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i andre 
retninger, også rundt en eventuell akse.

2.2. Beinvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som har vist 
seg å gi samme resultat.

3. Prøvingsspesifikasjoner

3.1. Formålet med prøvingen er å sikre at kravene i nr. 3.1.1.2 og 3.2.1.2 i vedlegg I til direktiv 2003/102/EF 
er oppfylt.

3.2. Prøving av sammenstøt mellom øvre del av beinet og støtfangeren skal utføres i de prøvingsposisjonene 
som er valgt i nr. 3.2 i kapittel II i denne del, dersom den nedre støtfangerhøyden i prøvingsposisjonen er 
over 500 mm og produsenten velger å foreta en prøving med den øvre beinvekten og ikke med den nedre. I 
unntakstilfeller og bare i forbindelse med den prøvingsmetoden som får anvendelse i nr. 3.1.1.2 i vedlegg I 
til direktivet, kan produsentene søke om unntak når det gjelder denne alternative prøvingen, for kjøretøyer 
med en nedre støtfangerhøyde på under 500 mm.

3.3. Produsentene kan søke om unntak for et område beregnet på en avtakbar slepekrok.

3.4. Prøvingsmetode

3.4.1. P r ø v i n g s u t s t y r

3.4.1.1. Den øvre beinvekten skal være stiv, skumbelagt på slagsiden, 350 ± 5 mm lang og være i samsvar med 
avsnitt 4 i dette kapittel og figur 4a i denne del.

3.4.1.2. Det skal være montert to lasttransformatorer som hver for seg skal måle de kreftene som den øvre 
beinvekten utsettes for i begge ender, dessuten strekkspenningsmålere som måler bøyemomentene i 
midten av den øvre beinvekten og ved punkter som ligger 50 mm på hver side av midtlinjen, se figur 4a.

3.4.1.3. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvensen), som definert i ISO 6487:2000, skal være 180 
for alle transformatorer. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 
10 kN for krafttransformatorene og 1 000 Nm for måling av bøyemomentet.

3.4.1.4. Den øvre beinvekten skal oppfylle ytelseskravene i avsnitt 3 i tillegg I og skal være utstyrt med skumplast 
fra samme plate som den som benyttes ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen. Den sertifiserte 
beinvekten kan benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt (denne grensen gjelder ikke for 
deler til framdrift eller føring). Beinvekten skal også sertifiseres på nytt dersom det har gått mer enn ett 
år siden forrige sertifisering, eller dersom utgangssignalet fra noen av transformatorene ved noe slag har 
overskredet den oppgitte CAC.
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3.4.1.5. Den øvre beinvekten skal monteres og drives fram som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

3.4.2. P r ø v i n g s m e t o d e

3.4.2.1. Kjøretøyet eller delsystemet skal oppfylle kravene i kapittel I i denne del. Prøvingsutstyrets samt 
kjøretøyets eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

3.4.2.2. Prøvingene skal utføres mot støtfangeren mellom hjørnene mot punktene definert i nr. 3.2.

3.4.2.3. Slagretningen skal være parallell med kjøretøyets lengdeakse, og med aksen til den øvre beinvekten 
i vertikal stilling ved den første berøringen. Toleransen for disse retningene er ± 2°. Ved den første 
berøringen skal beinvektens midtlinje befinne seg midt mellom støtfangerens øvre referanselinje og 
støtfangerens nedre referanselinje med en toleranse på ± 10 mm, og slag skal finne sted i den valgte 
posisjonen med en toleranse til siden på ± 10 mm.

3.4.2.4. Slaghastigheten til den øvre beinvekten når den treffer støtfangeren, skal være 11,1 ± 0,2 m/s.

4. Øvre beinvekt

4.1. Den samlede massen til den øvre beinvekten, herunder de delene til framdrift og føring som ved slaget 
utgjør en del av beinvekten, skal være 9,5 kg ± 0,1 kg. Massen til den øvre beinvekten kan justeres med 
inntil ± 1 kg, forutsatt at den påkrevde slaghastigheten også endres etter følgende formel:

der

V = slaghastigheten (m/s)

M = massen (kg), målt med en nøyaktighet større enn ± 1 %

4.2. Den samlede massen til den fremre delen og de andre delene foran lasttransformatorene, samt de delene 
av lasttransformatorene som befinner seg foran de aktive elementene, men ikke medregnet skummet og 
huden, skal være 1,95 ± 0,05 kg.

4.3. Skummet skal bestå av to lag med 25 mm tykt ConforTM-skum av typen CF-45. Huden skal bestå av 
1,5 mm tykk fiberforsterket gummi. Skummet og gummihuden skal til sammen veie 0,6 ± 0,1 kg (ikke 
medregnet eventuelle forsterkninger, festeinnretninger o.l. som benyttes for å feste de bakre kantene av 
gummihuden til den bakre delen). Skummet og gummihuden skal være brettet bakover, og gummihuden 
skal festes til den bakre delen med avstandsstykker slik at sidene på gummihuden er parallelle. Skummet 
skal ha en slik form og størrelse at avstanden mellom skummet og delene bak den fremre delen er så stor 
at det ikke oppstår betydelige belastningsveier mellom skummet og disse delene.

4.4. Den fremre delen skal være utstyrt med en strekkspenningsmåler som måler bøyemoment i tre posisjoner, 
som vist i figur 4a, med en egen kanal for hver posisjon. Strekkspenningsmålerne skal plasseres på 
beinvekten på baksiden av den fremre delen. De to ytterste strekkspenningsmålerne er plassert 50 ± 1 mm 
fra beinvektens symmetriske akse. Den midterste strekkspenningsmåleren er plassert på den symmetriske 
aksen med en toleranse på ± 1 mm.

4.5. Leddet som reduserer dreiemomentet, skal innstilles slik at den fremre delens lengdeakse er vinkelrett på 
føringssystemets akse, med en toleranse på ± 2°, og med leddets friksjonsmoment satt til minst 650 Nm.
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4.6. Tyngdepunktet for de delene av beinvekten som faktisk befinner seg foran leddet som reduserer 
dreiemomentet, herunder eventuelle lodd, skal ligge på beinvektens midtlinje i lengderetningen, med en 
toleranse på ± 10 mm.

4.7. Avstanden mellom lasttransformatorenes midtlinjer skal være 310 ± 1 mm, og diameteren på den fremre 
delen skal være 50 ± 1 mm.

Figur 4a

Øvre beinvekt
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Kapittel IV

Prøving av sammenstøt mellom øvre del av beinet og motorpanserets fremre kant

1. Virkeområde

 Denne prøvingsmetoden skal anvendes på kravene i både nr. 3.1 og nr. 3.2 i vedlegg I til direktiv 2003/102/
EF.

2. Allment

2.1. Den øvre beinvekten som benyttes ved prøving mot motorpanserets fremre kant, skal være festet til 
framdriftssystemet ved hjelp av et ledd som reduserer dreiemomentet, for å forhindre store eksentriske 
belastninger som kan skade føringssystemet. Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med 
lav friksjon som ikke blir påvirket av ikke-aksiale belastninger, og som fører til at beinvekten kan bevege 
seg bare i den angitte slagretningen når den er i berøring med kjøretøyet. Føringsskinnene skal motvirke 
bevegelser i andre retninger, også rundt en eventuell akse.

2.2. Beinvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som har vist 
seg å gi samme resultat.

3. Prøvingsspesifikasjoner

3.1. Formålet med prøvingen er å påse at kravene i nr. 3.1.3 og 3.2.3 i vedlegg I til direktiv 2003/102/EF er 
oppfylt.

3.2. Det skal utføres minst tre prøvinger av sammenstøt mellom øvre del av beinet og motorpanserets fremre 
kant, en mot henholdsvis den midterste og hver av de ytterste tredelene av motorpanserets fremre kant 
i de posisjonene som det anses mest sannsynlig vil medføre skader. Prøvingspunktet i hver tredel skal 
imidlertid om mulig velges slik at slagets påkrevde kinetiske energi, fastsatt i nr. 3.4.2.7, er over 200 J. 
Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen, dersom den varierer over det området 
som skal vurderes. Avstanden mellom de utvalgte prøvingspunktene skal være minst 150 mm, og de skal 
ligge minst 75 mm innenfor hjørnets fastlagte referansepunkter. Disse minsteavstandene skal avsettes med 
et bøyelig bånd som holdes stramt langs kjøretøyets utvendige overflate. De posisjonene som laboratoriene 
har prøvd, skal angis i prøvingsrapporten.

3.3. Alt standardutstyr på kjøretøyets fremre del skal være montert.

3.4. Prøvingsmetode

3.4.1. P r ø v i n g s u t s t y r

3.4.1.1. Den øvre beinvekten skal være stiv, skumbelagt på slagsiden, 350 ± 5 mm lang og være i samsvar med 
avsnitt 4 i dette kapittel og figur 4b i denne del.

3.4.1.2. Massen til den øvre beinvekten skal fastsettes ut fra den alminnelige formen på bilens front og i samsvar 
med nr. 3.4.2.7.

3.4.1.3. Det skal være montert to lasttransformatorer som hver for seg skal måle de kreftene som den øvre 
beinvekten utsettes for i begge ender, dessuten strekkspenningsmålere som måler bøyemomentene i midten 
av den øvre beinvekten og ved punkter som ligger 50 mm på hver side av midtlinjen, se figur 4b.

3.4.1.4. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvensen), som definert i ISO 6487:2000, skal være 180 for 
alle transformatorer. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 10 kN 
for krafttransformatorene og 1 000 Nm for måling av bøyemomentet.

3.4.1.5. Den øvre beinvekten skal oppfylle ytelseskravene i avsnitt 3 i tillegg I og skal være utstyrt med skumplast 
fra samme plate som den som benyttes ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen. Den sertifiserte 
beinvekten kan benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt (denne grensen gjelder ikke for 
deler til framdrift eller føring). Beinvekten skal også sertifiseres på nytt dersom det har gått mer enn ett 
år siden forrige sertifisering, eller dersom utgangssignalet fra noen av transformatorene ved noe slag har 
overskredet den oppgitte CAC.
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3.4.1.6. Den øvre beinvekten skal monteres og drives fram som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

3.4.2. P r ø v i n g s m e t o d e

3.4.2.1. Kjøretøyet eller delsystemet skal oppfylle kravene i kapittel I i denne del. Prøvingsutstyrets samt 
kjøretøyets eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

3.4.2.2. Prøvingen skal utføres mot motorpanserets fremre kant mellom «hjørnets referansepunkter» mot punkter 
definert i nr. 3.2.

3.4.2.3. Den øvre beinvekten skal plasseres slik at framdriftssystemets midtlinje og lengdeaksen på beinvekten 
ved slaget befinner seg i vertikalplanet i lengderetningen til den delen av kjøretøyet som skal prøves. 
Toleransene for disse retningene er ± 2°. Ved den første berøringen skal beinvektens midtlinje være 
sammenfallende med referanselinjen for motorpanserets fremre kant med en toleranse på ± 10 mm (se 
figur 5), og slag skal finne sted i den valgte posisjonen med en toleranse til siden på ± 10 mm.

3.4.2.4. Den påkrevde slaghastigheten, slagretningen og massen til den øvre beinvekten skal fastsettes i samsvar 
med nr. 3.4.2.6 og 3.4.2.7. Toleransen for slaghastigheten er ± 2 %, og toleransen for slagretningen er 
± 2°. Det skal tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som 
blir gjort før den første berøringen. Massen til den øvre beinvekten skal måles med en nøyaktighet som 
er større enn ± 1 %, og dersom den målte verdien avviker fra den påkrevde verdien, skal den påkrevde 
hastigheten justeres i henhold til nr. 3.4.2.7 for å kompensere for dette.

3.4.2.5. Bestemmelse av kjøretøyets form:

3.4.2.5.1. Posisjonen til støtfangerens øvre referanselinje skal bestemmes i samsvar med nr. 2.5.1 i del I.

3.4.2.5.2. Posisjonen til referanselinjen for motorpanserets fremre kant skal bestemmes i samsvar med nr. 2.9.2 i 
del I.

3.4.2.5.3. For den delen av motorpanserets fremre kant som skal prøves, skal høyden på motorpanserets fremre kant 
og støtfangerens framspring bestemmes i samsvar med nr. 2.9.3 og 2.6 i del I.

3.4.2.6. Den påkrevde slaghastigheten og slagretningen skal bestemmes ut fra figur 6 og 7 i henhold til verdiene 
for høyden på motorpanserets fremre kant og støtfangerens framspring fastsatt i nr. 3.4.2.5.

3.4.2.7. Den samlede massen til den øvre beinvekten omfatter de delene til framdrift og føring som ved slaget 
utgjør en del av beinvekten, herunder de ekstra loddene.

 Massen til den øvre beinvekten skal beregnes etter følgende formel:

M = 2E/V2

der

M = masse [kg]

E = slagenergi [J]

V = hastighet [m/s].

 Den påkrevde hastigheten skal være den verdien som framkommer i nr. 3.4.2.6, og energien skal hentes 
fra figur 8 i henhold til verdiene for høyden på motorpanserets fremre kant og støtfangerens framspring 
fastsatt i nr. 3.4.2.5.

 Massen til den øvre beinvekten kan justeres i forhold til den beregnede verdien med inntil ± 10 %, forutsatt 
at den påkrevde slaghastigheten også endres ved hjelp av formelen ovenfor slik at beinvektens kinetiske 
energi forblir uendret.
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3.4.2.8. Monter de ekstra loddene som er nødvendige for at den øvre beinvekten skal få den massen som er 
beregnet i nr. 3.4.2.7, på baksiden av den bakerste delen som vist i figur 4b, eller på de delene av 
føringssystemet som ved slaget utgjør en del av beinvekten.

4. Øvre beinvekt

4.1. Den samlede massen til den fremre delen og de andre delene foran lasttransformatorene, samt de delene 
av lasttransformatorene som befinner seg foran de aktive elementene, men ikke medregnet skummet og 
huden, skal være 1,95 ± 0,05 kg.

4.2. Skummet skal bestå av to lag med 25 mm tykt ConforTM-skum av typen CF-45. Huden skal bestå av 
1,5 mm tykk fiberforsterket gummi. Skummet og gummihuden skal til sammen veie 0,6 ± 0,1 kg (ikke 
medregnet eventuelle forsterkninger, festeinnretninger o.l. som benyttes for å feste de bakre kantene av 
gummihuden til den bakre delen). Skummet og gummihuden skal være brettet bakover, og gummihuden 
skal festes til den bakre delen med avstandsstykker slik at sidene på gummihuden er parallelle. Skummet 
skal ha en slik form og størrelse at avstanden mellom skummet og delene bak den fremre delen er så stor 
at det ikke oppstår betydelige belastningsveier mellom skummet og disse delene.

4.3. Den fremre delen skal være utstyrt med en strekkspenningsmåler som måler bøyemoment i tre posisjoner, 
som vist i figur 4b, med en egen kanal for hver posisjon. Strekkspenningsmålerne skal plasseres på 
beinvekten på baksiden av den fremre delen. De to ytterste strekkspenningsmålerne er plassert 50 ± 1 mm 
fra beinvektens symmetriske akse. Den midterste strekkspenningsmåleren er plassert på den symmetriske 
aksen med en toleranse på ± 1 mm.

4.4. Leddet som reduserer dreiemomentet, skal innstilles slik at den fremre delens lengdeakse er vinkelrett på 
føringssystemets akse, med en toleranse på ± 2°, og med leddets friksjonsmoment satt til minst 650 Nm.

4.5. Tyngdepunktet for de delene av beinvekten som faktisk befinner seg foran leddet som reduserer 
dreiemomentet, herunder eventuelle lodd, skal ligge på beinvektens midtlinje i lengderetningen, med en 
toleranse på ± 10 mm.

4.6. Avstanden mellom lasttransformatorenes midtlinjer skal være 310 ± 1 mm, og diameteren på den fremre 
delen skal være 50 ± 1 mm.
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Figur 4b

Øvre beinvekt
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Figur 5

Prøving av sammenstøt mellom øvre del av beinet og motorpanserets fremre kant
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Figur 6

Slaghastigheten ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant, bestemt ut 
fra kjøretøyets form

Merknader:

1.  Interpoler horisontalt mellom kurvene.

2.  Med verdier under 20 km/h — prøving ved 20 km/h.

3.  Med verdier over 40 km/h — prøving ved 40 km/h.

4.  Med negativ verdi for støtfangerens framspring — prøving som for et framspring på 0 mm.

5.  Med verdi for støtfangerens framspring på over 400 mm — prøving som for 400 mm.
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Figur 7

Slagvinkel ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant, bestemt ut fra 
kjøretøyets form

Forklaringer:

A = støtfangerens framspring 0 mm

B = støtfangerens framspring 50 mm

C = støtfangerens framspring 150 mm

Merknader

1. Interpoler vertikalt mellom kurvene.

2. Med negativ verdi for støtfangerens framspring — prøving som for et framspring på 0 mm.

3. Med verdi for støtfangerens framspring på over 150 mm — prøving som for 150 mm.

4. Med en høyde på motorpanserets fremre kant på over 1 050 mm — prøving som for 1 050 mm.
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Figur 8

Kinetisk energi ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant, bestemt ut 
fra kjøretøyets form

Forklaringer:

A = støtfangerens framspring 50 mm

B = støtfangerens framspring 100 mm

C = støtfangerens framspring 150 mm

D = støtfangerens framspring 250 mm

E = støtfangerens framspring 350 mm

Merknader 

1. Interpoler vertikalt mellom kurvene.

2. Med verdi for støtfangerens framspring på under 50 mm — prøving som for 50 mm.

3. Med verdi for støtfangerens framspring på over 350 mm — prøving som for 350 mm.

4. Med en høyde på motorpanserets fremre kant på over 1 050 mm — prøving som for 1 050 mm.

5. Med en påkrevd kinetisk energi på over 700 J — prøving som for 700 J.

6. Med en påkrevd kinetisk energi som er lik eller mindre enn 200 J — ingen prøving påkrevd.
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Kapittel V

Prøving av sammenstøt mellom hodevekt barn/små voksne og motorpanserets overflate

1. Virkeområde

 Denne prøvingsmetoden skal anvendes på kravene i nr. 3.1 i vedlegg I til direktiv 2003/102/EF.

2. Allment

2.1. Hodevekten som benyttes ved prøving mot motorpanserets overflate, skal være i fri bevegelse når 
sammenstøtet skjer. Hodevekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand fra kjøretøyet 
at prøvingsresultatene ikke påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet ved tilbakeslag 
av hodevekten.

2.2. Hodevekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som har vist 
seg å gi samme resultat.

3. Prøvingsspesifikasjoner

3.1. Formålet med prøvingen er å sikre at kravene i nr. 3.1.2 i vedlegg I til direktiv 2003/102/EF er oppfylt.

3.2. Prøving med hodevekt skal foretas mot motorpanserets overflate som definert i nr. 2.9 i del I. Det skal 
utføres minst 18 prøvinger med hodevekten, seks prøvinger mot henholdsvis den midterste og hver 
av de ytterste tredelene av motorpanserets overflate, som beskrevet i nr. 2.9.8 i del I, i de posisjonene 
som det anses mest sannsynlig vil medføre skader. Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av 
konstruksjonen, dersom den varierer over det området som skal vurderes.

 Minst 12 av de 18 prøvingene skal utføres med hodevekten innenfor «sone A på motorpanserets overflate», 
og minst seks av prøvingene skal utføres innenfor «sone B på motorpanserets overflate» som definert i 
nr. 3.3.

 Prøvingspunktene skal velges slik at hodevekten ikke bare streifer motorpanserets overflate og deretter 
treffer frontruten eller en A-stolpe med større kraft. De prøvingspunktene som velges for hodevekt barn/
små voksne, skal ha en innbyrdes avstand på minst 165 mm, og de skal ligge minst 82,5 mm innenfor 
motorpanserets fastlagte sidereferanselinjer og minst 82,5 mm foran motorpanserets fastlagte bakre 
referanselinje. Hvert av de valgte prøvingspunktene for hodevekt barn/små voksne skal også ligge minst 
165 mm bak referanselinjen for motorpanserets fremre kant, med mindre ikke noe punkt i prøvingsområdet 
for motorpanserets fremre kant innenfor et område på 165 mm til siden, dersom det ble valgt til prøving 
av et sammenstøt mellom den øvre beinvekten og motorpanserets fremre kant, ville kreve en kinetisk 
slagenergi på over 200 J.

 Disse minsteavstandene skal avsettes med et bøyelig bånd som holdes stramt langs kjøretøyets utvendige 
overflate. Dersom en rekke prøvingsposisjoner er valgt ut på bakgrunn av hvor skadeframbringende de 
anses å være, og det prøvingsområdet som gjenstår, er for lite til at det kan velges flere prøvingsposisjoner 
samtidig som minsteavstanden mellom dem opprettholdes, kan det utføres færre enn 18 prøvinger. De 
posisjonene som laboratoriene har prøvd, skal angis i prøvingsrapporten.

 De tekniske instansene som utfører prøvingene, skal imidlertid foreta det antall prøvinger som er nødvendig 
for å kunne garantere at kjøretøyet oppfyller de grenseverdiene som er fastsatt for belastningskriterier for 
hodet (HPC), dvs. 1 000 for «sone A på motorpanserets overflate» og 2 000 for «sone B på motorpanserets 
overflate», særlig når det gjelder de punktene som befinner seg nær grensen mellom de to sonene.

3.3. «Sone A på motorpanserets overflate» og «sone B på motorpanserets overflate»

3.3.1. Produsenten skal identifisere de sonene på motorpanserets overflate der belastningskriteriet for hodet 
(HPC) ikke må overstige henholdsvis 1 000 (sone A på motorpanserets overflate) og 2 000 (sone B på 
motorpanserets overflate), i samsvar med de tekniske kravene i nr. 3.1.2 i vedlegg I til direktivet (se 
figur 9).
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Figur 9

Sone A på motorpanserets overflate og sone B på motorpanserets overflate

3.3.2. Markeringen av slagområdet på «motorpanserets overflate» samt «sone A på motorpanserets overflate» og 
«sone B på motorpanserets overflate» skal gjøres ut fra en tegning levert av produsenten, som skal vise 
kjøretøyet ovenfra fra et horisontalplan som er parallelt med kjøretøyets horisontale nullplan. Produsenten 
skal levere et tilstrekkelig antall x- og y-koordinater til å kunne merke av områdene på selve kjøretøyet 
samtidig som det tas hensyn til kjøretøyets ytre omriss i z-retningen.

3.3.3. Områdene «sone A på motorpanserets overflate» og «sone B på motorpanserets overflate» kan bestå av et 
ubegrenset antall deler.

3.3.4. Overflaten på slagområdet og overflaten på «sone A på motorpanserets overflate» og «sone B på 
motorpanserets overflate» skal beregnes på grunnlag av et projisert motorpanser sett fra et horisontalplan 
over kjøretøyet som er parallelt med kjøretøyets nullplan, på grunnlag av produsentens tegninger.

3.4. Prøvingsmetode

3.4.1. P r ø v i n g s u t s t y r

3.4.1.1. Hodevekt barn/små voksne skal være en stiv kule overtrukket med syntetisk hud, og den skal være i 
samsvar med del 4 i dette kapittel og med figur 10 i denne del. Diameteren skal være 165 ± 1 mm som 
vist i figur 10. Hodevektens samlede masse skal være 3,5 ± 0,07 kg.

3.4.1.2. En treaksial akselerasjonsmåler (eller tre enaksiale akselerasjonsmålere) skal monteres i midt i kulen.

3.4.1.3. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvensen), som definert i ISO 6487:2000, skal være 1 000. 
CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 500 g for akselerasjonen.

3.4.1.4. Hodevekt barn/små voksne skal oppfylle ytelseskravene oppgitt i del 4 i tillegg I. Den sertifiserte 
hodevekten kan benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt. Hodevekten skal sertifiseres 
på nytt dersom det har gått mer enn ett år siden forrige sertifisering, eller dersom utgangssignalet fra 
transformatorene ved noe slag har overskredet den oppgitte CAC.
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3.4.1.5. Hodevekten skal monteres, drives fram og frigjøres som fastsatt i nr. 2.1 og 2.2.

3.4.2. P r ø v i n g s m e t o d e

3.4.2.1. Kjøretøyet eller delsystemet skal oppfylle kravene i kapittel I i denne del. Prøvingsutstyrets samt 
kjøretøyets eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

3.4.2.2. Prøvingene skal utføres mot motorpanserets overflate innenfor grensene som definert i nr. 3.2 og 3.4.2.3.

 Ved prøvinger mot den bakre delen av motorpanserets overflate skal hodevekten ikke berøre frontruten 
eller noen av A-stolpene før den treffer motorpanserets overflate.

3.4.2.3. En hodevekt barn/små voksne som definert i nr. 3.4.1, skal benyttes til prøvinger mot motorpanserets 
overflate, der de første berøringspunktene ligger mellom de grensene som avgrenses av omslutningsavstanden 
på 1 000 mm, og av motorpanserets bakre referanselinje som definert i nr. 2.9.7 i del I.

 Slagretningen skal være som angitt i nr. 3.4.2.4, og slaghastigheten som angitt i nr. 3.4.2.6.

3.4.2.4. Slagretningen skal være i et langsgående vertikalplan av den delen av kjøretøyet som skal prøves. 
Toleransen for denne retningen er ± 2°. Slagretningen ved prøvinger mot motorpanserets overflate skal 
være nedover og bakover, som om kjøretøyet stod på bakken. Slagvinkelen ved prøvinger med hodevekt 
barn/små voksne skal være 50° ± 2° med bakkereferanseplanet. Det skal tas hensyn til tyngdekraftens 
påvirkning når slagvinkelen avleses fra de målingene som blir gjort før den første berøringen.

3.4.2.5. Når den første berøringen finner sted, skal hodevektens første berøringspunkt befinne seg innenfor 
± 10 mm av det valgte slagstedet.

3.4.2.6. Slaghastigheten til hodevekten når den treffer motorpanserets overflate, skal være 9,7 ± 0,2 m/s. Det skal 
tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som blir gjort før 
den første berøringen.

4. Hodevekt barn/små voksne

4.1. Hodevekt barn/små voksne er en kule laget av aluminium og med homogen oppbygning.

4.2. Kulen skal være dekket av en 13,9 ± 0,5 mm tykk syntetisk hud, som skal dekke minst halve kulen.

4.3. Tyngdepunktet i hodevekt barn/små voksne, herunder instrumentering, skal ligge midt i kulen med en 
toleranse på ± 5 mm. Treghetsmomentet om en akse gjennom tyngdepunktet og vinkelrett på slagretningen 
skal være 0,010 ± 0,0020 kg/m2.

4.4. I en fordypning i kulen skal det være plass til å montere en treaksial akselerasjonsmåler eller tre enaksiale 
akselerasjonsmålere. Akselerasjonsmålerne skal plasseres i samsvar med nr. 4.4.1 og 4.4.2.

4.4.1. Måleakselen til en av akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på monteringsflaten A (figur 10), og dens 
seismiske masse skal plasseres innenfor et sylindrisk toleranseområde med radius 1 mm og lengde 
20 mm. Toleranseområdets midtlinje skal stå vinkelrett på monteringsflaten, og dens midtpunkt skal være 
sammenfallende med midtpunktet i hodevektkulen.
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4.4.2. Måleakslene til de gjenværende akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på hverandre og være parallelle 
med monteringsflaten A, og deres seismiske masse skal plasseres innenfor et kuleformet toleranseområde 
med radius 10 mm. Toleranseområdets midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i 
hodevektkulen.

Figur 10

Hodevekt barn/små voksne (dimensjoner i mm)

Kapittel VI

Prøving av sammenstøt mellom voksenhodevekt og frontrute

1. Virkeområde

 Denne prøvingsmetoden skal anvendes på kravene i nr. 3.1 i vedlegg I til direktiv 2003/102/EF.

2. Allment

2.1. Hodevekten som benyttes ved prøving mot frontruten, skal være i fri bevegelse når sammenstøtet skjer. 
Hodevekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand fra kjøretøyet at prøvingsresultatene 
ikke påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet ved tilbakeslag av hodevekten.

2.2. Hodevekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som har vist 
seg å gi samme resultat.

3. Prøvingsspesifikasjoner

3.1. Formålet med prøvingen er å sikre at kravene i nr. 3.1.4 i vedlegg I til direktiv 2003/102/EF er oppfylt.
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3.2. Prøving med voksenhodevekten skal foretas mot frontruten. Det skal utføres minst fem prøvinger med 
hodevekten i de posisjonene som det anses mest sannsynlig vil medføre skader.

 De prøvingspunktene som velges for voksenhodevekten mot frontruten, skal ha en innbyrdes avstand 
på minst 165 mm, og de skal ligge minst 82,5 mm innenfor frontrutens grenser som definert i direktiv 
77/649/EØF, og minst 82,5 mm foran frontrutens bakre referanselinje som definert i nr. 2.11.1 i del I (se 
figur 11).

 Disse minsteavstandene skal avsettes med et bøyelig bånd som holdes stramt langs kjøretøyets utvendige 
overflate. Dersom en rekke prøvingsposisjoner er valgt ut på bakgrunn av hvor skadeframbringende de 
anses å være, og det prøvingsområdet som gjenstår, er for lite til at det kan velges flere prøvingsposisjoner 
samtidig som minsteavstanden mellom dem opprettholdes, kan det utføres færre enn fem prøvinger. De 
posisjonene som laboratoriene har prøvd, skal angis i prøvingsrapporten.

3.3. Innenfor det området som beskrives i nr. 3.2, skal alle områder behandles på samme måte.

3.4. Prøvingsmetode

3.4.1. P r ø v i n g s u t s t y r

3.4.1.1. Voksenhodevekten skal være en stiv kule overtrukket med syntetisk hud, og den skal være i samsvar med 
del 4 i dette kapittel og med figur 12 i denne del. Diameteren skal være 165 ± 1 mm som vist i figur 12. 
Hodevektens samlede masse, herunder instrumentering, skal være 4,8 ± 0,1 kg.

3.4.1.2. En treaksial akselerasjonsmåler (eller tre enaksiale akselerasjonsmålere) skal monteres i midt i kulen.

3.4.1.3. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvensen), som definert i ISO 6487:2000, skal være 1 000. 
CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 500 g for akselerasjonen.

3.4.1.4. Hodevektene skal oppfylle ytelseskravene i del 4 i tillegg I. Den sertifiserte hodevekten kan benyttes til 
høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt. Hodevekten skal sertifiseres på nytt dersom det har gått mer 
enn ett år siden forrige sertifisering, eller dersom utgangssignalet fra transformatorene ved noe slag har 
overskredet den oppgitte CAC.

3.4.1.5. Hodevektene skal monteres, drives fram og frigjøres som fastsatt i nr. 2.1 og 2.2.

3.4.2. P r ø v i n g s m e t o d e

3.4.2.1. Kjøretøyet eller delsystemet skal oppfylle kravene i kapittel I i denne del. Prøvingsutstyrets samt 
kjøretøyets eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

3.4.2.2. Prøvingene skal utføres mot frontruten innenfor grensene som definert i nr. 3.2.

3.4.2.3. En voksenhodevekt som definert i nr. 3.4.1, skal benyttes til prøving mot frontruten, der de første 
berøringspunktene ligger mellom grensene beskrevet i nr. 3.4.2.2.

 Slagretningen skal være som angitt i nr. 3.4.2.4 og slaghastigheten som angitt i nr. 3.4.2.6.
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3.4.2.4. Slagretningen skal være i et langsgående vertikalplan av den delen av kjøretøyet som skal prøves. 
Toleransen for denne retningen er ± 2°. Slagvinkelen skal være 35° ± 2° med bakkereferanseplanet. Det 
skal tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slagvinkelen avleses fra de målingene som blir gjort før 
den første berøringen.

3.4.2.5. Når den første berøringen finner sted, skal hodevektens første berøringspunkt befinne seg innenfor 
± 10 mm av det valgte slagstedet.

3.4.2.6. Slaghastigheten til hodevekten når den treffer frontruten, skal være 9,7 ± 0,2 m/s. Det skal tas hensyn 
til tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som blir gjort før den første 
berøringen.

4. Voksenhodevekt

4.1. Voksenhodevekten er en kule laget av aluminium og med homogen oppbygning.

4.2. Kulen skal være dekket av en 13,9 ± 0,5 mm tykk syntetisk hud, som skal dekke minst halve kulen.

4.3. Tyngdepunktet i voksenhodevekten, herunder instrumentering, skal ligge midt i kulen med en toleranse på 
± 5 mm. Treghetsmomentet om en akse gjennom tyngdepunktet og vinkelrett på slagretningen skal være 
0,0125 ± 0,0010 kg/m2.

4.4. I en fordypning i kulen skal det være plass til å montere en treaksial akselerasjonsmåler eller tre enaksiale 
akselerasjonsmålere. Akselerasjonsmålerne skal plasseres i samsvar med nr. 4.4.1 og 4.4.2.

4.4.1. Måleakselen til en av akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på monteringsflaten A (figur 12), og dens 
seismiske masse skal plasseres innenfor et sylindrisk toleranseområde med radius 1 mm og lengde 
20 mm. Toleranseområdets midtlinje skal stå vinkelrett på monteringsflaten, og dens midtpunkt skal være 
sammenfallende med midtpunktet i hodevektkulen.

4.4.2. Måleakslene til de gjenværende akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på hverandre og være parallelle 
med monteringsflaten A, og deres seismiske masse skal plasseres innenfor et kuleformet toleranseområde 
med radius 10 mm. Toleranseområdets midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i 
hodevektkulen.

Figur 11

Slagområdet på frontruten
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Figur 12

Voksenhodevekt (dimensjoner i mm)

Kapittel VII

Prøving av sammenstøt mellom barne- og voksenhodevekt og motorpanserets overflate

1. Virkeområde

 Denne prøvingsmetoden skal anvendes på nr. 3.2 i vedlegg I til direktiv 2003/102/EF.

2.  Allment

2.1. Hodevektene som benyttes ved prøving mot motorpanserets overflate, skal være i fri bevegelse når 
sammenstøtet skjer. Hodevektene skal frigjøres slik at de beveger seg fritt i en slik avstand fra kjøretøyet 
at prøvingsresultatene ikke påvirkes av at hodevektene kommer i berøring med framdriftssystemet ved 
tilbakeslag av hodevektene.

2.2. Hodevektene kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som har vist 
seg å gi samme resultat.

3. Prøvingsspesifikasjoner

3.1. Formålet med prøvingen er å sikre at kravene i nr. 3.2.2 og 3.2.4 i vedlegg I til direktiv 2003/102/EF er 
oppfylt.
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3.2. Prøving med hodevekt skal foretas mot motorpanserets overflate som definert i nr. 2.9 i del I. Prøving 
mot den fremre delen av motorpanserets overflate definert i nr. 3.4.2.3, skal skje med en barnehodevekt 
definert i nr. 3.4.1.1. Prøving mot den bakre delen av motorpanserets overflate definert i nr. 3.4.2.4, skal 
skje med en voksenhodevekt definert i nr. 3.4.1.1. Det skal utføres minst ni prøvinger med hver hodevekt, 
tre prøvinger mot henholdsvis den midterste og hver av de ytterste tredelene av den fremre og bakre 
delen av motorpanserets overflate, som beskrevet i nr. 2.9.8 i del I, i de posisjonene som det anses mest 
sannsynlig vil medføre skader. Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen, dersom 
den varierer over det området som skal vurderes.

3.3. De prøvingspunktene som velges for voksenhodevekten, skal ha en innbyrdes avstand på minst 165 mm, 
og de skal ligge minst 82,5 mm innenfor motorpanserets fastlagte sidereferanselinjer og minst 82,5 mm 
foran motorpanserets fastlagte bakre referanselinje. Prøvingspunktene skal velges slik at hodevekten ikke 
bare streifer motorpanserets overflate og deretter treffer frontruten eller en A-stolpe med større kraft. De 
prøvingspunktene som velges for barnehodevekten, skal ha en innbyrdes avstand på minst 130 mm, og 
de skal ligge minst 65 mm innenfor motorpanserets fastlagte sidereferanselinjer og minst 65 mm foran 
motorpanserets fastlagte bakre referanselinje. Hvert av de valgte prøvingspunktene for barnehodevekten 
skal også ligge minst 130 mm bak referanselinjen for motorpanserets fremre kant, med mindre ikke noe 
punkt i prøvingsområdet for motorpanserets fremre kant innenfor et område på 130 mm til siden, dersom 
det ble valgt til prøving av et sammenstøt mellom den øvre beinvekten og motorpanserets fremre kant, 
ville kreve en kinetisk slagenergi på over 200 J.

 Disse minsteavstandene skal avsettes med et bøyelig bånd som holdes stramt langs kjøretøyets utvendige 
overflate. Dersom en rekke prøvingsposisjoner er valgt ut på bakgrunn av hvor skadeframbringende de 
anses å være, og det prøvingsområdet som gjenstår, er for lite til at det kan velges flere prøvingsposisjoner 
samtidig som minsteavstanden mellom dem opprettholdes, kan det utføres færre enn ni prøvinger. De 
posisjonene som laboratoriene har prøvd, skal angis i prøvingsrapporten.

3.4. Prøvingsmetode

3.4.1. P r ø v i n g s u t s t y r

3.4.1.1. Barne- og voksenhodevektene skal være stive kuler overtrukket med syntetisk hud, og de skal være i 
samsvar med del 4 i dette kapittel og med henholdsvis figur 13 og 14 i denne del. Diameterne skal være 
henholdsvis 165 ± 1 mm for voksenhodevekten og 130 ± 1 mm for barnehodevekten, som vist i figur 13 og 
14. Hodevektenes samlede masse, herunder instrumentering, skal være 4,8 ± 0,1 kg for voksenhodevekten 
og 2,5 ± 0,05 kg for barnehodevekten.

3.4.1.2. En triaksial akselerasjonsmåler (eller tre enaksiale akselerasjonsmålere) skal monteres midt i kulen på 
både barne- og voksenhodevekten.

3.4.1.3. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvensen), som definert i ISO 6487:2000, skal være 1 000. 
CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 500 g for akselerasjonen.

3.4.1.4. Hodevektene skal oppfylle ytelseskravene i del 4 i tillegg I. De sertifiserte hodevektene kan benyttes til 
høyst 20 slag før de må sertifiseres på nytt. Hodevektene skal sertifiseres på nytt dersom det har gått mer 
enn ett år siden forrige sertifisering, eller dersom utgangssignalet fra transformatorene ved noe slag har 
overskredet den oppgitte CAC.

3.4.1.5. Hodevektene skal monteres, drives fram og frigjøres som fastsatt i nr. 2.1 og 2.2.

3.4.2. P r ø v i n g s m e t o d e

3.4.2.1. Kjøretøyet eller delsystemet skal oppfylle kravene i kapittel I i denne del. Prøvingsutstyrets samt 
kjøretøyets eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.
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3.4.2.2. Prøvingene skal utføres mot motorpanserets overflate innenfor grensene som definert i nr. 3.2, 3.4.2.3 og 
3.4.2.4.

 Ved prøvinger mot den bakre delen av motorpanserets overflate skal hodevekten ikke berøre frontruten 
eller noen av A-stolpene før den treffer motorpanserets overflate.

3.4.2.3. En barnehodevekt som definert i nr. 3.4.1, skal benyttes til prøvinger mot den fremre delen av 
motorpanserets overflate, der de første berøringspunktene ligger mellom de grensene som avgrenses av 
omslutningsavstanden på 1 000 mm og 1 500 mm, og av motorpanserets bakre referanselinje som definert 
i nr. 2.9.7 i del I.

 Slagretningen skal være som angitt i nr. 3.4.2.5, og slaghastigheten som angitt i nr. 3.4.2.7.

3.4.2.4. En voksenhodevekt som definert i nr. 3.4.1, skal benyttes til prøvinger mot den bakre delen av 
motorpanserets overflate, der de første berøringspunktene ligger mellom de grensene som avgrenses av 
omslutningsavstanden på 1 500 mm og 2 100 mm, og av motorpanserets bakre referanselinje som definert 
i nr. 2.9.7 i del I.

 Slagretningen skal være som angitt i nr. 3.4.2.5, og slaghastigheten som angitt i nr. 3.4.2.7.

3.4.2.5. Slagretningen skal være i et langsgående vertikalplan av den delen av kjøretøyet som skal prøves. 
Toleransen for denne retningen er ± 2°. Slagretningen ved prøvinger mot motorpanserets overflate 
skal være nedover og bakover, som om kjøretøyet stod på bakken. Slagvinkelen ved prøvinger med 
barnehodevekten skal være 50° ± 2° med bakkereferanseplanet. Slagvinkelen ved prøvinger med 
voksenhodevekten skal være 65° ± 2° med bakkereferanseplanet. Det skal tas hensyn til tyngdekraftens 
påvirkning når slagvinkelen avleses fra de målingene som blir gjort før den første berøringen.

3.4.2.6. Når den første berøringen finner sted, skal hodevektens første berøringspunkt befinne seg innenfor 
± 10 mm av det valgte slagstedet.

3.4.2.7. Slaghastigheten til hodevektene når de treffer motorpanserets overflate, skal være 11,1 ± 0,2 m/s. Det skal 
tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som blir gjort før 
den første berøringen.

4. Hodevekter

4.1. Voksenhodevekt

4.1.1. Voksenhodevekten er en kule laget av aluminium og med homogen oppbygning.

4.1.2. Kulen skal være dekket av en 13,9 ± 0,5 mm tykk syntetisk hud, som skal dekke minst halve kulen.

4.1.3. Tyngdepunktet i voksenhodevekten, herunder instrumentering, skal ligge midt i kulen med en toleranse på 
± 5 mm. Treghetsmomentet om en akse gjennom tyngdepunktet og vinkelrett på slagretningen skal være 
0,0125 ± 0,0010 kg/m2.

4.1.4. I en fordypning i kulen skal det være plass til å montere en treaksial akselerasjonsmåler eller tre enaksiale 
akselerasjonsmålere. Akselerasjonsmålerne skal plasseres i samsvar med nr. 4.1.4.1 og 4.1.4.2.

4.1.4.1. Måleakselen til en av akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på monteringsflaten A (figur 13), og dens 
seismiske masse skal plasseres innenfor et sylindrisk toleranseområde med radius 1 mm og lengde 
20 mm. Toleranseområdets midtlinje skal stå vinkelrett på monteringsflaten, og dens midtpunkt skal være 
sammenfallende med midtpunktet i hodevektkulen.

4.1.4.2. Måleakslene til de gjenværende akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på hverandre og være parallelle 
med monteringsflaten A, og deres seismiske masse skal plasseres innenfor et kuleformet toleranseområde 
med radius 10 mm. Toleranseområdets midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i 
hodevektkulen.
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4.2. Barnehodevekt

4.2.1. Barnehodevekten er en kule laget av aluminium og med homogen oppbygning.

4.2.2. Kulen skal være dekket av en 11,0 ± 0,5 mm tykk syntetisk hud, som skal dekke minst halve kulen.

4.2.3. Tyngdepunktet i barnehodevekten, herunder instrumentering, skal ligge midt i kulen med en toleranse på 
± 5 mm. Treghetsmomentet om en akse gjennom tyngdepunktet og vinkelrett på slagretningen skal være 
0,0036 ± 0,0003 kg/m2.

4.2.4. I en fordypning i kulen skal det være plass til å montere en treaksial akselerasjonsmåler eller tre enaksiale 
akselerasjonsmålere. Akselerasjonsmålerne skal plasseres i samsvar med nr. 4.2.4.1 og 4.2.4.2.

4.2.4.1. Måleakselen til en av akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på monteringsflaten A (figur 14), og dens 
seismiske masse skal plasseres innenfor et sylindrisk toleranseområde med radius 1 mm og lengde 
20 mm. Toleranseområdets midtlinje skal stå vinkelrett på monteringsflaten, og dens midtpunkt skal være 
sammenfallende med midtpunktet i hodevektkulen.

4.2.4.2. Måleakslene til de gjenværende akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på hverandre og være parallelle 
med monteringsflaten A, og deres seismiske masse skal plasseres innenfor et kuleformet toleranseområde 
med radius 10 mm. Toleranseområdets midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i 
hodevektkulen.

Figur 13

Voksenhodevekt (dimensjoner i mm)
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Figur 14

Barnehodevekt (dimensjoner i mm)
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Tillegg I

SERTIFISERING AV SLAGVEKTER

1. Sertifiseringskrav

1.1. De slagvektene som benyttes i prøvingene beskrevet i del II, skal oppfylle de nødvendige ytelseskravene.

 Kravene til den nedre beinvekten er oppgitt i nr. 2, kravene til den øvre beinvekten er oppgitt i nr. 3, og kravene 
til voksenhodevekt, barnehodevekt og hodevekt barn/små voksne er oppgitt i nr. 4.

2. Nedre beinvekt

2.1. Statisk prøving

2.1.1. Den nedre beinvekten skal oppfylle kravene i nr. 2.1.2 når den prøves i henhold til nr. 2.1.4, og beinvekten skal 
oppfylle kravene i nr. 2.1.3 når den prøves i henhold til nr. 2.1.5.

 For at kneleddet skal fungere riktig, skal beinvekten i begge disse prøvingene være riktig plassert i forhold til 
sin lengdeakse, med en toleranse på ± 2°.

 Ved sertifiseringen skal beinvektens stabiliserte temperatur være 20 °C ± 2 °C.

 CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 50° for kneets bøyevinkel 
og 500 N for den påførte kraften når beinvekten belastes ved bøying i samsvar med nr. 2.1.4, og 10 mm 
for forskyvningsdeformasjonen og 10 kN for den påførte kraften når beinvekten belastes ved forskyvning i 
samsvar med nr. 2.1.5. Ved begge prøvingene er lavpassfiltrering med en passende frekvens tillatt for å fjerne 
støy med høyere frekvens, uten at dette i nevneverdig grad påvirker målingen av beinvektens svarverdi.

2.1.2. Når beinvekten belastes ved bøying i samsvar med nr. 2.1.4, skal den påførte kraften/bøyevinkelen ligge 
innenfor de grensene som er oppgitt i figur 1. Dessuten skal den energien som kreves for å oppnå en bøying 
på 15,0°, være 100 ± 7 J.

2.1.3. Når beinvekten belastes ved forskyvning i samsvar med nr. 2.1.5, skal den påførte kraften/
forskyvningsdeformasjonen ligge innenfor de grensene som er oppgitt i figur 2.

2.1.4. Beinvekten, uten skumpolstring og hud, skal monteres med skinnebeinet solid fastspent til en fast horisontal 
overflate og med et metallrør godt festet til lårbeinet, som vist i figur 3. For å unngå friksjonsfeil skal verken 
lårbeinsdelen eller metallrøret støttes. Det bøyemomentet som påføres kneleddets sentrum på grunn av vekten 
av metallrøret og andre deler (ikke medregnet selve beinvekten), skal ikke overskride 25 Nm.

 En horisontal normalkraft skal påføres metallrøret i en avstand på 2,0 ± 0,01 m fra kneleddets sentrum, og den 
bøying av kneleddet som blir resultatet, skal registreres. Belastningen skal økes til kneets bøyevinkel er større 
enn 22°.

 Energien beregnes ved integralet av kraften med hensyn til bøyevinkelen uttrykt i radianer, multiplisert med 
armlengden på 2,0 ± 0,01 m.

2.1.5. Beinvekten, uten skumpolstring og hud, skal monteres med skinnebeinet solid fastspent til en fast horisontal 
overflate og med et metallrør godt festet til lårbeinet og holdt i en avstand på 2,0 m fra kneleddets sentrum, 
som vist i figur 4.

 En horisontal normalkraft skal påføres lårbeinet i en avstand på 50 mm fra kneleddets sentrum, og den 
forskyvningsdeformasjonen av kneet som blir resultatet, skal registreres. Belastningen skal økes til kneets 
forskyvningsdeformasjon er større enn 8,0 mm, eller belastningen er større enn 6,0 kN.
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2.2. Dynamisk prøving

2.2.1. Den nedre beinvekten skal oppfylle kravene i nr. 2.2.2 når den prøves i henhold til nr. 2.2.4.

 Ved sertifiseringen skal beinvektens stabiliserte temperatur være 20 °C ± 2 °C.

2.2.2. Når beinvekten treffes av en lineært styrt sertifiseringsslagvekt i henhold til nr. 2.2.4, skal den største 
akselerasjonen ved den øvre delen av skinnebeinet være minst 120 g og høyst 250 g. Den største bøyevinkelen 
skal være minst 6,2° og høyst 8,2°. Den største forskyvningsdeformasjonen skal være minst 3,5 mm og høyst 
6,0 mm.

 Disse verdiene skal hentes fra avlesningene av det første slaget med sertifiseringsslagvekten, og ikke fra 
stoppfasen. Det systemet som benyttes for å stoppe beinvekten eller sertifiseringsslagvekten, skal være 
utformet på en slik måte at stoppfasen tidsmessig ikke overlapper det første slaget. Stoppsystemet skal ikke 
føre til at utgangssignalet fra transformatorene overstiger den oppgitte CAC-verdien.

2.2.3. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvensen), som definert i ISO 6487:2000, skal være 180 for alle 
transformatorer. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 50° for kneets 
bøyevinkel, 10 mm for forskyvningsdeformasjonen og 500 g for akselerasjonen. Dette innebærer ikke at selve 
beinvekten skal kunne bøyes eller forskyves fysisk til disse vinklene eller forskyvningene.

2.2.4 P r ø v i n g s m e t o d e

2.2.4.1. Beinvekten, herunder skumpolstring og hud, skal henges opp horisontalt i tre ståltau med diameter 1,5 ± 
0,2 mm og lengde minst 2,0 m, som vist i figur 5a. Den skal henge med lengdeaksen horisontalt med en 
toleranse på ± 0,5°, og vinkelrett på sertifiseringsslagvektens bevegelsesretning med en toleranse på ± 2°. 
For at kneleddet skal fungere riktig, skal beinvekten være riktig plassert i forhold til sin lengdeakse, med 
en toleranse på ± 2°. Beinvekten skal oppfylle kravene i nr. 3.4.1.1 i kapittel II i del II når festebeslaget/
festebeslagene til ståltauene er montert.

2.2.4.2. Sertifiseringsslagvekten skal ha en masse på 9,0 ± 0,05 kg, herunder de delene til framdrift og føring 
som ved slaget utgjør en del av slagvekten. Dimensjonene på sertifiseringsslagvektens forside framgår av 
figur 5b. Sertifiseringsslagvektens overflate skal være av aluminium, med en overflatefinish som er bedre enn 
2,0 mikrometer.

 Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som ikke blir påvirket av ikke-aksiale 
belastninger, og som fører til at beinvekten kan bevege seg bare i den angitte slagretningen når den er i berøring 
med kjøretøyet. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i andre retninger, også rundt en eventuell akse.

2.2.4.3. Beinvekten skal sertifiseres med ubrukt skum.

2.2.4.4. Beinvektens skum må ikke utsettes for utilbørlig håndtering eller deformeres før, under eller etter at det 
monteres.

2.2.4.5. Sertifiseringsslagvekten skal drives horisontalt framover med en hastighet på 7,5 ± 0,1 m/s mot den stasjonære 
slagvekten som vist i figur 5a. Sertifiseringsslagvekten skal plasseres slik at dens midtlinje er rettet inn etter 
en posisjon på skinnebeinets midtlinje 50 mm fra kneets sentrum, med en toleranse på ± 3 mm til siden og ± 
3 mm vertikalt.

3. Øvre beinvekt

3.1. Den øvre beinvekten skal oppfylle kravene i nr. 3.2 når den prøves i henhold til nr. 3.3.

 Ved sertifiseringen skal beinvektens stabiliserte temperatur være 20 °C ± 2 °C.
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3.2. Krav

3.2.1. Når beinvekten drives mot en stasjonær sylindrisk pendel, skal den største kraften som måles i hver 
lasttransformator, være minst 1,20 kN og høyst 1,55 kN, og forskjellen mellom den største kraften som måles i 
den øverste og nederste lasttransformatoren, skal være høyst 0,10 kN. Dessuten skal det største bøyemomentet 
som måles av strekkspenningsmålerne, være minst 190 Nm og høyst 250 Nm i midtposisjonen og minst 
160 Nm og høyst 220 Nm i ytterposisjonene. Forskjellen mellom høyeste og laveste største bøyemoment skal 
være høyst 20 Nm.

 Disse verdiene skal hentes fra avlesningene av det første slaget med pendelen, og ikke fra stoppfasen. 
Det systemet som benyttes for å stoppe beinvekten eller pendelen, skal være utformet på en slik måte at 
stoppfasen tidsmessig ikke overlapper det første slaget. Stoppsystemet skal ikke føre til at utgangssignalet fra 
transformatorene overstiger den oppgitte CAC-verdien.

3.2.2. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvensen), som definert i ISO 6487:2000, skal være 180 for alle 
transformatorer. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 10 kN for 
krafttransformatorene og 1 000 Nm for måling av bøyemomentet.

3.3. Prøvingsmetode

3.3.1. Beinvekten skal være festet til framdrifts- og føringssystemet med et ledd som reduserer dreiemomentet. 
Leddet som reduserer dreiemomentet, skal innstilles slik at den fremre delens lengdeakse er vinkelrett på 
føringssystemets akse, med en toleranse på ± 2°, og med leddets friksjonsmoment satt til minst 650 Nm. 
Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som fører til at beinvekten kan bevege 
seg bare i den angitte slagretningen når den er i berøring med pendelen.

3.3.2. Beinvektens masse skal justeres til 12 ± 0,1 kg, herunder de delene til framdrift og føring som ved slaget utgjør 
en del av beinvekten.

3.3.3. Tyngdepunktet for de delene av beinvekten som faktisk befinner seg foran leddet som reduserer dreiemomentet, 
herunder ekstra lodd, skal ligge på beinvektens midtlinje i lengderetningen, med en toleranse på ± 10 mm.

3.3.4. Beinvekten skal sertifiseres med ubrukt skum.

3.3.5. Beinvektens skum må ikke utsettes for utilbørlig håndtering eller deformeres før, under eller etter at det 
monteres.

3.3.6. Beinvekten med den fremre delen i vertikal stilling, skal drives horisontalt framover med en hastighet på 7,1 
± 0,1 m/s mot den stasjonære pendelen som vist i figur 6.

3.3.7. Pendelrøret skal ha en masse på 3 ± 0,03 kg, en ytre diameter på 150 +1/-4 mm og en veggtykkelse på 3 ± 
0,15 mm. Det skal ha en samlet lengde på 275 ± 25 mm. Pendelrøret skal være utført i heltrukket, kaldvalset 
stål (metallovertrekk for å beskytte mot rust er tillatt) med en overflatefinish som er bedre enn 2,0 mikrometer. 
Det skal henges opp i to ståltau med diameter 1,5 ± 0,2 mm og en lengde på minst 2,0 m. Pendelens overflate 
skal være ren og tørr. Pendelrøret skal plasseres slik at sylinderens lengdeakse er vinkelrett på den fremre delen 
(dvs. i vater) med en toleranse på ± 2°, og vinkelrett på beinvektens bevegelsesretning med en toleranse på ± 
2°, og slik at pendelrørets midtpunkt er rettet inn etter midten på beinvektens fremre del med en toleranse på 
± 5 mm til siden og ± 5 mm vertikalt.

4. Hodevekter

4.1. Barnehodevekten, hodevekt barn/små voksne og voksenhodevekten skal oppfylle kravene oppgitt i nr. 4.2 når 
de prøves i henhold til nr. 4.3.

 Ved sertifiseringen skal hodevektenes stabiliserte temperatur være 20 °C ± 2 °C.
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4.2. Krav

4.2.1. Når barnehodevekten treffes av en lineært styrt sertifiseringsslagvekt i henhold til nr. 4.3, skal den 
høyeste resulterende akselerasjonen som måles av én treaksial akselerasjonsmåler (eller tre enaksiale 
akselerasjonsmålere) i hodevekten, være minst 405 g og høyst 495 g. Kurven for akselerasjonstiden skal ha 
bare én topp.

4.2.2. Når hodevekten barn/små voksne treffes av en lineært styrt sertifiseringsslagvekt i henhold til nr. 4.3, skal 
den høyeste resulterende akselerasjonen som måles av én treaksial akselerasjonsmåler (eller tre enaksiale 
akselerasjonsmålere) i hodevekten, være minst 290 g og høyst 350 g. Kurven for akselerasjonstiden skal ha 
bare én topp.

4.2.3. Når voksenhodevekten treffes av en lineært styrt sertifiseringsslagvekt i henhold til nr. 4.3, skal den 
høyeste resulterende akselerasjonen som måles av én treaksial akselerasjonsmåler (eller tre enaksiale 
akselerasjonsmålere) i hodevekten, være minst 337,5 g og høyst 412,5 g. Kurven for akselerasjonstiden skal 
ha bare én topp.

4.2.4. Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvensen), som definert i ISO 6487:2000, skal være 1 000. CAC-
følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2000, skal være 1 000 g for akselerasjonen.

4.3. Prøvingsmetode

4.3.1. Hodevektene skal henges opp som vist i figur 7. De skal henge slik at baksiden danner en vinkel på mellom 
25° og 90° med horisontalplanet, som vist i figur 7.

4.3.2. Sertifiseringsslagvekten skal ha en masse på 1,0 ± 0,01 kg, herunder de delene til framdrift og føring som ved 
slaget utgjør en del av slagvekten. Det lineære føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav 
friksjon som ikke har noen roterende deler. Den plane flaten på slagvekten skal ha en diameter på 70 ± 1 mm, 
mens kanten skal være avrundet med en radius på 5 ± 0,5 mm. Sertifiseringsslagvektens overflate skal være 
av aluminium, med en overflatefinish som er bedre enn 2,0 mikrometer.

4.3.3. Sertifiseringsslagvekten skal drives horisontalt framover med en hastighet på 7,0 ± 0,1 m/s mot den stasjonære 
barnehodevekten og hodevekten barn/små voksne, og med en hastighet på 10,0 ± 0,1 m/s mot den stasjonære 
voksenhodevekten. Sertifiseringsslagvekten skal plasseres slik at hodevektens tyngdepunkt ligger på 
sertifiseringsslagvektens midtlinje med en toleranse på ± 5 mm til siden og ± 5 mm vertikalt.

4.3.4. Prøvingen skal utføres på tre forskjellige slagpunkter på hver hodevekt. Hud som er brukt tidligere og/eller er 
skadet, skal prøves i de særskilte områdene.

Tabell 1: Oversikt over de resultatene som kreves for hodevekter

Slagvekt og masse
Sertifiseringshastighet  

[m/s]
Nedre grense 

[g]
Øvre grense 

[g]

Barn 2,5 kg 7 405 495

Barn/små voksne 3,5 kg 7 290 350

Voksne 4,8 kg 10 337,5 412,5
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Figur 1

Krav til kraft/vinkel ved statisk sertifiseringsprøving for bøying av nedre beinvekt
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Figur 2

Krav til kraft/forskyvning ved statisk sertifiseringsprøving for forskyvning av nedre beinvekt
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Figur 3

Prøvingsoppstilling ved statisk sertifiseringsprøving for bøying av nedre beinvekt, sett ovenfra

Figur 4

Prøvingsoppstilling ved statisk sertifiseringsprøving for forskyvning av nedre beinvekt, sett ovenfra
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Figur 5a

Prøvingsoppstilling ved dynamisk sertifiseringsprøving av nedre beinvekt (øverste bilde: sett fra siden, 
nederste bilde: sett ovenfra)
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Figur 5b

Detaljer av forsiden på den nedre beinvekten ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen

Merknader:

1. Salen kan framstilles som et helt tverrsnitt og deretter skjæres ut som vist på bildet, slik at det blir to deler.

2. De skraverte områdene kan fjernes for å få den alternative formen som er vist.

3. Toleransen for alle dimensjonene er ± 1,0 mm.

Materiale: aluminiumslegering
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Figur 6

Prøvingsoppstilling ved dynamisk sertifiseringsprøving av øvre beinvekt

Figur 7

Prøvingsoppstilling ved dynamisk sertifiseringsprøving av hodevekten

_______________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering 
for næringsmidler(1), endret ved direktiv 2003/89/EF(2), særlig 
artikkel 4 nr. 2 og artikkel 6 nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og 
fytostanolestere reduserer kolesterolinnholdet i blodet, 
men kan også redusere nivået av betakaroten i blodplasma. 
Medlemsstatene og Kommisjonen har derfor rådspurt 
Vitenskapskomiteen for næringsmidler om virkningene 
av forbruk av fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler 
og fytostanolestere fra flere kilder.

2) Vitenskapskomiteen for næringsmidler bekreftet i sin 
uttalelse av 26. september 2002 om et generelt syn 
på langtidsvirkningene av inntak av forhøyde nivåer 
av fytosteroler fra flere næringskilder, med særlig 
vekt på virkningene på betakaroten, behovet for å 
merke fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og 
fytostanolestere som angitt i kommisjonsvedtak 2000/500/
EF av 24. juli 2000 om tillatelse til markedsføring 
av «smørbare fettstoffer tilsatt fytosterolestere» som 
nytt næringsmiddel eller ny næringsmiddelingrediens i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 258/97(3). Vitenskapskomiteen uttalte også at det 
ikke forelå dokumentasjon på økt nytte ved inntak over 
3 gram per dag, at høye inntak kan medføre uønskede 
virkninger, og at det derfor var klokt å unngå inntak av 
plantesteroler på over 3 gram per dag.

3) Produkter som inneholder fytosteroler/fytostanoler bør 
derfor presenteres i enkeltporsjoner som inneholder 
enten høyst 3 gram eller høyst 1 gram fytosteroler/
fytostanoler beregnet som frie fytosteroler/fytostanoler. 
Dersom dette ikke er tilfelle, bør det være tydelig 
angitt på produktet hva som utgjør en standardporsjon 
av næringsmiddelet, uttrykt i gram eller milliliter samt 
mengden av fytosteroler/fytostanoler, beregnet som frie 
fytosteroler/fytostanoler, som en slik porsjon inneholder. 
Under alle omstendigheter bør produktene være slik 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 97 av 1.4.2004, s. 44, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2004 av 3. desember 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 26 av 26.5.2005, s. 5.

(1) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(2) EUT L 308 av 25.11.2003, s. 15.
(3) EFT L 200 av 8.8.2000, s. 59.

sammensatt og merket at brukerne lett kan begrense sitt 
forbruk til høyst 3 gram fytosteroler/fytostanoler per 
dag ved bruk av enten en porsjon som inneholder høyst 
3 gram, eller tre porsjoner som inneholder høyst 1 gram.

4) For å lette forbrukernes forståelse av merkingen bør ordet 
«fyto» erstattes med ordet «plante».

5) Vedtak 2000/500/EF tillater tilsetning av visse 
fytosterolestere til smørbare fettstoffer. Den fastsetter 
særlige merkingskrav for å sikre at produktet når 
målgruppen, nemlig personer som ønsker å redusere 
kolesterolinnholdet i blodet.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Denne forordning får anvendelse på næringsmidler og 
næringsmiddelingredienser tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, 
fytostanoler eller fytostanolestere.

Artikkel 2

For merkingsformål skal fytosterol, fytosterolester, fytostanol 
og fytostanolester betegnes henholdsvis som «plantesterol», 
«plantesterolester», «plantestanol» eller «plantestanolester», 
eller med flertallsformen, dersom det er hensiktsmessig.

Uten at andre bestemmelser i fellesskapsretten eller nasjonal 
lovgivning om merking av næringsmidler berøres, skal 
merkingen av næringsmidler eller næringsmiddelingredienser 
tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler eller 
fytostanolestere omfatte følgende:

1) i samme synsfelt som navnet som produktet selges 
under skal det være angitt, lett synlig og leselig: «tilsatt 
plantesteroler/plantestanoler»,

2) mengden tilsatte fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler 
eller fytostanolestere (uttrykt i % eller som gram frie 
plantesteroler/plantestanoler per 100 gram eller 
100 milliliter av næringsmiddelet) skal være oppført på 
ingredienslisten,

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 608/2004

av 31. mars 2004

om merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser tilsatt fytosteroler, fytosterolestere,  
fytostanoler og/eller fytostanolestere(*)

2007/EØS/54/05
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3) det skal angis at produktet er beregnet utelukkende for 
personer som ønsker å redusere kolesterolinnholdet i 
blodet,

4) det skal angis at pasienter som tar kolesterolsenkende 
legemidler bør benytte produktet bare under medisinsk 
tilsyn,

5) det skal angis, lett synlig og leselig, at produktet kanskje 
ikke er ernæringsmessig egnet for gravide og ammende 
kvinner samt barn under fem år,

6) det skal være en tilråding om at produktet skal benyttes 
som del av et balansert og variert kosthold, herunder 
regelmessig forbruk av frukt og grønnsaker for å bevare 
karotenoidnivåene,

7) i samme synsfelt som angivelsen nevnt i nr. 3 skal det 
angis at inntak av mer enn 3 gram per dag av tilsatte 
plantesteroler/plantestanoler bør unngås,

8) en definisjon av en porsjon av vedkommende næringsmiddel 
eller næringsmiddelingrediens (fortrinnsvis i gram eller 
milliliter), med en angivelse av mengden plantesterol/
plantestanol som hver porsjon inneholder.

Artikkel 3

Næringsmidler og næringsmiddelingredienser tilsatt 
fytostanolestere som allerede markedsføres i Fellesskapet eller 
«smørbare fettstoffer tilsatt fytosterolestere», som ble tillatt 
ved kommisjonsvedtak 2000/500/EF, og som er produsert 
minst seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning, 
skal være i samsvar med merkingsbestemmelsene i artikkel 2.

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 31. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

_______________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 93/43/EØF av 14. juni 1993 om 
næringsmiddelhygiene(1), særleg artikkel 10 nr. 1,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 2 nr. 3,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 57 nr. 2, 

etter samråd med medlemsstatane og

ut frå desse synsmåtane:

Vedlegg II til kommisjonsvedtak 97/830/EF  1) 
av 11. desember 1997 om oppheving av vedtak  
97/613/EF og om særskilde vilkår for import av 
pistasienøtter og visse produkt framstilte av pistasienøtter 
som har opphav i eller er sende frå Iran(2) inneheld ei 
liste over innførselsstader som pistasienøtter og visse 
produkt framstilte av pistasienøtter som har opphav i 
eller er sende frå Iran, kan importerast gjennom til Det 
europeiske fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 154, 30.4.2004, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2004 av 3. desember 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 26 av 26.5.2005, s. 5.

(1) TEF L 175 av 19.7.1993, s. 1. Direktivet endra ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003/EF (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) TEF L 343 av 13.12.1997, s. 30. Vedtaket sist endra ved vedtak 2003/551/
EF (TEU L 187 av 26.7.2003, s. 43). 

Vedlegg II til kommisjonsvedtak 2000/49/EF  2) 
av 6. desember 1999 om oppheving av vedtak 1999/356/
EF og om særskilde vilkår for import av jordnøtter og visse 
produkt framstilte av jordnøtter som har opphav i eller er 
sende frå Egypt(3) inneheld ei liste over innførselsstader 
som jordnøtter og visse produkt framstilte av jordnøtter 
som har opphav i eller er sende frå Egypt, kan importerast 
gjennom til Det europeiske fellesskapet.

Vedlegg II til kommisjonsvedtak 2002/79/EF  3) 
av 4. februar 2002 om innføring av særlige vilkår for 
import av jordnøtter og visse produkter framstilt av 
jordnøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina(4) 
inneheld ei liste over innførselsstader som jordnøtter og 
visse produkt framstilte av jordnøtter som har opphav i 
eller er sende frå Kina, kan importerast gjennom til Det 
europeiske fellesskapet.

Vedlegg II til kommisjonsvedtak 2002/80/EF  4) 
av 4. februar 2002 om innføring av særlige vilkår for 
import av fiken, hasselnøtter og pistasienøtter og visse 
produkter framstilt av disse med opprinnelse i eller sendt 
fra Tyrkia(5) inneheld ei liste over innførselsstader som 
fiken, hasselnøtter og pistasienøtter og visse produkt 
framstilte av desse som har opphav i eller er sende frå 
Tyrkia, kan importerast gjennom til Det europeiske 
fellesskapet.

Lista over innførselsstader må tilpassast som følgje av 5) 
tilmeldinga av Den tsjekkiske republikken, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia 
og Slovakia til Den europeiske unionen.

(3) TEF L 19 av 25.1.2000, s. 46. Vedtaket endra ved vedtak 2003/550/EF 
(TEU L 187 av 26.7.2003, s. 39). 

(4) TEF L 34 av 5.2.2002, s. 21. Vedtaket sist endra ved vedtak 2003/550/EF 
(TEU L 187 av 26.7.2003, s. 39).

(5) TEF L 34 av 5.2.2002, s. 26. Vedtaket sist endra ved vedtak 2003/552/EF 
(TEU L 187 av 26.7.2003, s. 47).

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om endring av vedtak 97/830/EF, 2000/49/EF, 2002/79/EF og 2002/80/EF med omsyn til dei innførselsstadene som dei 
produkta som det gjeld, kan importerast gjennom til Det europeiske fellesskapet(*)

[meldt under nummeret K(2004) 1594]

(2004/429/EF)

2007/EØS/54/06



15.11.2007 Nr. 54/65EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Det er naudsynt å ajourføre lista over dei innførselsstadene 6) 
i Tyskland, Luxembourg, Sverige og Det sameinte 
kongeriket som produkt som er omfatta av vedtak 
97/830/EF, 2000/49/EF, 2002/79/EF og 2002/80/EF, kan 
importerast gjennom.  

Vedtak 97/830/EF, 2000/49/EF, 2002/79/EF og  7) 
2002/80/EF bør difor endrast —

GJORT DETTE VEDTAKET: 

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 97/830/EF vert bytt ut med vedlegg I til 
dette vedtaket. 

Artikkel 2

Vedlegg II til vedtak 2000/49/EF vert bytt ut med vedlegg II 
til dette vedtaket. 

Artikkel 3

Vedlegg II til vedtak 2002/79/EF vert bytt ut med vedlegg III 
til dette vedtaket.

Artikkel 4

Vedlegg II til vedtak 2002/80/EF vert bytt ut med vedlegg IV 
til dette vedtaket.

Artikkel 5

Dette vedtaket skal nyttast frå 1. mai 2004.

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte 
for å rette seg etter dette vedtaket. Dei skal melde frå til 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 6

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. april 2004.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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vedlegg I

«vedlegg II

Liste over innførselsstader som pistasienøtter og produkt framstilte av pistasienøtter som har opphav i eller er 

sende frå Iran, kan importerast gjennom til Det europeiske fellesskapet

Medlemsstat Innførselsstad

Belgia Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Den tsjekkiske 
republikken

Celní úřad Praha D5

Danmark Alle danske hamner og lufthamner

Tyskland HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA 
München — ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung 
Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, 
HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen 
— ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA 
Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-
am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger 
Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA 
Bielefeld — ZA Eckendorfer-Straße-Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — 
ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Augsburg — ZA 
Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin 
— ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — 
ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA 
Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Billbrook, HZA Hamburg-
Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-
Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf-Nord

Estland Muuga (hamn, grensekontrollstasjon), Paljassaare (hamn, grensekontrollstasjon), Paldiski-
Lõuna (hamn, grensekontrollstasjon), Dirhami (hamn, grensekontrollstasjon), Luhamaa (veg, 
grensekontrollstasjon), Narva Luhamaa (veg, grensekontrollstasjon) 

Hellas Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, 
Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, 
Igoumenitsa, Kristalopigi

Spania Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias 
(Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz 
(Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva 
(Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran 
Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), 
Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, 
Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), 
Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, 
Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia 
(Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), 
Zaragoza (Aeropuerto)

Frankrike Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), 
Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-
Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe des Galets à la 
Réunion

Irland Dublin – hamn og lufthamn, 
Cork – hamn og lufthamn, 
Shannon – lufthamn

Italia Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio 
Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità 
Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di 
Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino 
(Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di 
Venezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria
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Medlemsstat Innførselsstad

Kypros Limassol hamn, Larnaca lufthamn

Latvia Grebneva – veg til Russland 
Terehova – veg til Russland 
Pātarnieki – veg til Kviterussland 
Silene – veg til Kviterussland 
Daugavpils – jarnbanegodsstasjon 
Rēzekne – jarnbanegodsstasjon 
Liepāja – hamn 
Ventspils – hamn 
Rīga – hamn 
Rīga – Rīga lufthamn 
Rīga – postkontor

Litauen Veg: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai 
Lufthamn: Vilnius 
Hamn: Malkų įlankos, Molo, Pilies 
Jarnbane: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembourg Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg 
Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Ungarn Ferihegy — Budapest – lufthamn 
Záhony — Szabolcs-Sztamàr-Bereg – veg  
Eperjeske — Szabolcs-Sztamàr-Bereg – jarnbane 
Nagylak — Csongrád – veg  
Lökhösháza — Békés – jarnbane 
Röske — Csongrád – veg 
Kelebia — Bács-Kiskun – jarnbane  
Letenye — Zala – veg 
Gtékényes — Somogy – jarnbane 
Mohács — Baranya – hamn

Malta Malta Freeport, Malta International Airport og Grand Harbour

Nederland Alle hamner og lufthamner og alle grensestasjonar

Austerrike HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA 
Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, 
ZA Villach

Polen Bezledy — Warmínsko — Mazurskie – grensekontrollstasjon ved veg 
Kunica Białostocka — Podlaskie – grensekontrollstasjon ved veg 
Koroszczyn — Lubelskie – grensekontrollstasjon ved veg 
Dorohusk — Lubelskie – grensekontrollstasjon ved jarnbane og veg 
Gdynia — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved hamn 
Gdańsk — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved hamn 
Medyka — Przemyśl — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved jarnbane  
Medyka – Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved veg 
Korczowa — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved veg 
Jasionka — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved lufthamn 
Szczecin — Zachodnio — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved hamn 
Świnoujście — Zachodnio — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved hamn 
Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved hamn

Portugal Lisboa, Leixões

Slovenia Obrežje – grensepasseringsstad ved veg 
Koper – grensepasseringsstad ved hamn 
Dobova – grensepasseringsstad ved jarnbane

Slovakia Vyšné Nemecké – veg, Čierna nad Tisou – jarnbane

Finland Alle finske tollstader
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Medlemsstat Innførselsstad

Sverige Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Det sameinte 
kongeriket

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, 
Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (medrekna Tilbury, Thamesport og 
Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight 
Terminal, Manchester (medrekna Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»
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vedlegg II

«vedlegg II

Liste over innførselsstader som jordnøtter og produkt framstilte av jordnøtter som har opphav i eller er sende 

frå Egypt, kan importerast gjennom til Det europeiske fellesskapet

Medlemsstat Innførselsstad

Belgia Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Den tsjekkiske republikken Celní úřad Praha D5

Danmark Alle danske hamner og lufthamner

Tyskland HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, 
HZA München — ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, 
Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, 
Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — 
ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — 
ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, 
HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA 
Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz 
— ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld 
— ZA Eckendorfer-Straße-Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam 
— ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA 
Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe 
— ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA 
Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-
am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt 
— ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-
Abfertigungsstelle-Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, 
HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf-Nord

Estland Muuga (hamn, grensekontrollstasjon), Paljassaare (hamn, grensekontrollstasjon), 
Paldiski-Lõuna (hamn, grensekontrollstasjon), Dirhami (hamn, grensekontrollstasjon), 
Luhamaa (veg, grensekontrollstasjon), Narva (veg, grensekontrollstasjon)

Hellas Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion 
tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, 
Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Spania Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), 
Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, 
Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), 
Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera 
(Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, 
Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia 
(Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián 
(Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), 
Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), 
Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), 
Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza 
(Aeropuerto)

Frankrike Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-
Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), 
Saint-Nazaire-Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la 
Pointe des Galets à la Réunion

Irland Dublin – hamn og lufthamn, 
Cork – hamn og lufthamn, 
Shannon – lufthamn

Italia Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di 
Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno 
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna 
Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste 
Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La 
Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia Ufficio di Sanità Marittima e 
Aerea di Reggio Calabria
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Medlemsstat Innførselsstad

Kypros Limassol hamn, Larnaca lufthamn

Latvia Grebneva – veg til Russland 
Terehova – veg til Russland 
Pātarnieki – veg til Kviterussland 
Silene – veg til Kviterussland 
Daugavpils – jarnbanegodsstasjon 
Rēzekne – jarnbanegodsstasjon 
Liepāja – hamn 
Ventspils – hamn 
Rīga – hamn 
Rīga – Rīga lufthamn 
Rīga – postkontor

Litauen Veg: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai 
Lufthamn: Vilnius 
Hamn: Malkų įlankos, Molo, Pilies 
Jarnbane: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembourg Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg 
Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Ungarn Ferihegy — Budapest – lufthamn 
Záhony — Szabolcs-Sztamàr-Bereg – veg  
Eperjeske — Szabolcs-Sztamàr-Bereg – jarnbane 
Nagylak — Csongrád – veg  
Lökhösháza — Békés – jarnbane 
Röske — Csongrád – veg 
Kelebia — Bács-Kiskun – jarnbane  
Letenye — Zala – veg 
Gtékényes — Somogy – jarnbane 
Mohács — Baranya – hamn

Malta Malta Freeport, Malta International Airport og Grand Harbour

Nederland Alle hamner og lufthamner og alle grensestasjonar

Austerrike HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA 
Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, 
ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Polen Bezledy — Warmínsko — Mazurskie – grensekontrollstasjon ved veg 
Kunica Białostocka — Podlaskie – grensekontrollstasjon ved veg 
Koroszczyn — Lubelskie – grensekontrollstasjon ved veg 
Dorohusk — Lubelskie – grensekontrollstasjon ved jarnbane og veg 
Gdynia — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved hamn 
Gdańsk — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved hamn 
Medyka — Przemyśl — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved jarnbane  
Medyka — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved veg 
Korczowa — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved veg 
Jasionka — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved lufthamn 
Szczecin — Zachodnio — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved hamn 
Świnoujście — Zachodnio — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved hamn 
Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved hamn

Portugal Lisboa, Leixões

Slovenia Obrežje – grensepasseringsstad ved veg 
Koper – grensepasseringsstad ved hamn 
Dobova – grensepasseringsstad ved jarnbane

Slovakia Vyšné Nemecké – veg, Čierna nad Tisou – jarnbane

Finland Alle finske tollstader
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Medlemsstat Innførselsstad

Sverige Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Det sameinte kongeriket Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow 
Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (medrekna Tilbury, 
Thamesport og Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, 
Manchester International Freight Terminal, Manchester (medrekna Ellesmere Port), 
Middlesborough, Southampton»
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vedlegg III

«vedlegg II

Liste over innførselssteder som jordnøtter og visse produkter framstilte av jordnøtter med opprinnelse i eller 

sendt fra Kina kan importeres gjennom til Det europeiske fellesskap

Medlemsstat Innførselssted

Belgia Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Den tsjekkiske 
republikk

Celní úřad Praha D5

Danmark Alle danske havner og lufthavner

Tyskland HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA 
München — ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung 
Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, 
HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen 
— ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA 
Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-
am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger 
Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA 
Bielefeld — ZA Eckendorfer-Straße-Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — 
ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Augsburg — ZA 
Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin 
— ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — 
ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA 
Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Billbrook, HZA Hamburg-
Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-
Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf-Nord

Estland Muuga (havn, grensekontrollstasjon), Paljassaare (havn, grensekontrollstasjon), Paldiski-
Lõuna (havn, grensekontrollstasjon), Dirhami (havn, grensekontrollstasjon), Luhamaa (vei, 
grensekontrollstasjon), Narva (vei, grensekontrollstasjon)

Hellas Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, 
Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, 
Igoumenitsa, Kristalopigi

Spania Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias 
(Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz 
(Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva 
(Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran 
Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), 
Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, 
Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), 
Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, 
Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia 
(Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), 
Zaragoza (Aeropuerto)

Frankrike Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), 
Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-
Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe des Galets à la 
Réunion

Irland Dublin – havn og lufthavn, 
Cork – havn og lufthavn, 
Shannon – lufthavn

Italia Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio 
Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità 
Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di 
Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino 
(Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di 
Venezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria
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Medlemsstat Innførselssted

Kypros Limassol havn, Larnaca lufthavn

Latvia Grebneva – vei til Russland 
Terehova – vei til Russland 
Pātarnieki – vei til Hviterussland 
Silene – vei til Hviterussland 
Daugavpils – jernbanegodsstasjon 
Rēzekne – jernbanegodsstasjon 
Liepāja – havn 
Ventspils – havn 
Rīga – havn 
Rīga – Rīga lufthavn 
Rīga – postkontor

Litauen Vei: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai 
Lufthavn: Vilnius 
Havn: Malkų įlankos, Molo, Pilies 
Jernbane: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembourg Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg 
Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Ungarn Ferihegy — Budapest – lufthavn 
Záhony — Szabolcs-Sztamàr-Bereg – vei  
Eperjeske — Szabolcs-Sztamàr-Bereg – jernbane 
Nagylak — Csongrád – vei  
Lökhösháza — Békés – jernbane 
Röske — Csongrád – vei 
Kelebia — Bács-Kiskun – jernbane  
Letenye — Zala – vei 
Gtékényes — Somogy – jernbane 
Mohács — Baranya – havn

Malta Malta Freeport, Malta International Airport og Grand Harbour

Nederland Alle havner og lufthavner og alle grensestasjoner

Østerrike HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA 
Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, 
ZA Villach

Polen Bezledy — Warmínsko — Mazurskie – grensekontrollstasjon ved vei 
Kunica Białostocka — Podlaskie – grensekontrollstasjon ved vei 
Koroszczyn — Lubelskie – grensekontrollstasjon ved vei 
Dorohusk — Lubelskie – grensekontrollstasjon ved jernbane og vei 
Gdynia — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved havn 
Gdańsk — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved havn 
Medyka — Przemyśl — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved jernbane  
Medyka — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved vei 
Korczowa — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved vei 
Jasionka — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved lufthavn 
Szczecin — Zachodnio — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved havn 
Świnoujście — Zachodnio – Pomorskie – grensekontrollstasjon ved havn 
Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved havn

Portugal Lisboa, Leixões

Slovenia Obrežje – grensepasseringssted ved vei 
Koper – grensepasseringssted ved havn 
Dobova – grensepasseringssted ved jernbane

Slovakia Vyšné Nemecké – vei, Čierna nad Tisou – jernbane

Finland Alle finske tollsteder
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Medlemsstat Innførselssted

Sverige Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Det forente 
kongerike

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, 
Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (herunder Tilbury, Thamesport og 
Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight 
Terminal, Manchester (herunder Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»
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vedlegg Iv

«vedlegg II

Liste over innførselssteder som fiken, hasselnøtter og pistasienøtter og visse produkter framstilt av disse med 

opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia kan importeres gjennom til Det europeiske fellesskap

Medlemsstat Innførselssted

Belgia Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Den tsjekkiske 
republikk

Celní úřad Praha D5

Danmark Alle danske havner og lufthavner

Tyskland HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA 
München — ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung 
Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, 
HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen 
— ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA 
Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-
am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger 
Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA 
Bielefeld — ZA Eckendorfer-Straße-Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — 
ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Augsburg — ZA 
Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin 
— ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — 
ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA 
Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Billbrook, HZA Hamburg-
Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-
Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf-Nord

Estland Muuga (havn, grensekontrollstasjon), Paljassaare (havn, grensekontrollstasjon), Paldiski-
Lõuna (havn, grensekontrollstasjon), Dirhami (havn, grensekontrollstasjon), Luhamaa (vei, 
grensekontrollstasjon), Narva (vei, grensekontrollstasjon)

Hellas Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, 
Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, 
Igoumenitsa, Kristalopigi

Spania Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias 
(Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz 
(Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva 
(Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran 
Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), 
Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, 
Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), 
Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, 
Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia 
(Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), 
Zaragoza (Aeropuerto)

Frankrike Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), 
Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-
Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe des Galets à la 
Réunion

Irland Dublin – havn og lufthavn, 
Cork – havn og lufthavn, 
Shannon – lufthavn

Italia Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio 
Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità 
Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di 
Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino 
(Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di 
Venezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Kypros Limassol havn, Larnaca lufthavn
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Medlemsstat Innførselssted

Latvia Grebneva – vei til Russland 
Terehova – vei til Russland 
Pātarnieki – vei til Hviterussland 
Silene – vei til Hviterussland 
Daugavpils – jernbanegodsstasjon 
Rēzekne – jernbanegodsstasjon 
Liepāja – havn 
Ventspils – havn 
Rīga – havn 
Rīga – Rīga lufthavn 
Rīga – postkontor

Litauen Veg: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai 
Lufthavn: Vilnius 
Havn: Malkų įlankos, Molo, Pilies 
Jernbane: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembourg Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg 
Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Ungarn Ferihegy — Budapest – lufthavn 
Záhony — Szabolcs-Sztamàr-Bereg – vei  
Eperjeske — Szabolcs-Sztamàr-Bereg – jernbane 
Nagylak — Csongrád – vei  
Lökhösháza — Békés – jernbane 
Röske — Csongrád – vei 
Kelebia — Bács-Kiskun – jernbane  
Letenye — Zala – vei 
Gtékényes — Somogy – jernbane 
Mohács — Baranya – havn

Malta Malta Freeport, Malta International Airport og Grand Harbour

Nederland Alle havner og lufthavner og alle grensestasjoner

Østerrike HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA 
Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, 
ZA Villach

Polen Bezledy — Warmínsko — Mazurskie – grensekontrollstasjon ved vei 
Kunica Białostocka — Podlaskie – grensekontrollstasjon ved vei 
Koroszczyn — Lubelskie – grensekontrollstasjon ved vei 
Dorohusk — Lubelskie – grensekontrollstasjon ved jernbane og vei 
Gdynia — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved havn 
Gdańsk — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved havn 
Medyka — Przemyśl – Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved jernbane  
Medyka — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved vei 
Korczowa — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved vei 
Jasionka — Podkarpackie – grensekontrollstasjon ved lufthavn 
Szczecin — Zachodnio — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved havn 
Świnoujście — Zachodnio – Pomorskie – grensekontrollstasjon ved havn 
Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie – grensekontrollstasjon ved havn

Portugal Lisboa, Leixões

Slovenia Obrežje – grensepasseringssted ved vei 
Koper – grensepasseringssted ved havn 
Dobova – grensepasseringssted ved jernbane

Slovakia Vyšné Nemecké – vei, Čierna nad Tisou – jernbane

Finland Alle finske tollsteder
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Medlemsstat Innførselssted

Sverige Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Det forente 
kongerike

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, 
Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (herunder Tilbury, Thamesport og 
Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight 
Terminal, Manchester (herunder Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/
EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering 
for næringsmidler(1), særlig artikkel 4 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonsdirektiv 94/54/EF av 18. november 1994 1) 
om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av 
andre obligatoriske opplysninger enn dem som er 
fastsatt i direktiv 2000/13/EF(2) inneholder en liste over 
næringsmidler der merkingen må inneholde en eller flere 
tilleggsopplysninger.

Formålet med dette direktiv er å utfylle denne listen 2) 
med hensyn til visse næringsmidler som inneholder 
glycyrrhizinsyre og dens ammoniumsalt.

Glycyrrhizinsyre forekommer naturlig i lakrisplanten 3) 
Glycyrrhiza glabra, mens dens ammoniumsalt framstilles 
fra vandige ekstrakter av lakrisplanten Glycyrrhiza 
glabra. Glycyrrhizinsyre og dens ammoniumsalt 
er oppført i kommisjonsvedtak 1999/217/EF av  
23. februar 1999 om vedtakelse av et register over 
aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler utarbeidet 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2232/96 av 28. oktober 1996(3). Eksponering 
for glycyrrhizinsyre og dens ammoniumsalt skjer for 
det meste ved konsum av lakriskonfekt, herunder 
tyggegummi, og av urtete og andre drikker.

I sin uttalelse av 4. april 2003 om glycyrrhizinsyre og 4) 
dens ammoniumsalt konkluderte Vitenskapskomiteen 
for næringsmidler med at en øvre grense for regelmessig 
inntak på 100 mg/døgn gir et tilstrekkelig vern for 
flertallet av befolkningen, og at et konsum over dette 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 30.4.2004, s. 76, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2004 av 3. desember 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 26 av 26.5.2005, s. 5.

(1) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/89/EF av 10. november 2003 (EFT L 308 av 25.11.2003, 
s. 15).

(2) EFT L 300 av 23.11.1994, s. 14. Direktivet endret ved rådsdirektiv 96/21/
EF (EFT L 88 av 5.4.1996, s. 5).

(3) EFT L 299 av 23.11.1996, s. 1. Forordningen endret ved vedtak 2002/113/
EF (EFT L 49 av 20.2.2002, s. 1).

nivået kan gi høyt blodtrykk. Komiteen bemerket likevel 
at for visse undergrupper av befolkningen vil denne øvre 
grensen kanskje ikke garantere et tilstrekkelig vern. Dette 
dreier seg særlig om personer med sykdommer knyttet til 
forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen.

Disse konklusjonene gjør det nødvendig å fastsette en 5) 
merking som gir forbrukerne tydelige opplysninger om 
forekomst av glycyrrhizinsyre eller dens ammoniumsalt i 
konfekt og drikker. Ved høyt innhold av glycyrrhizinsyre 
eller dens ammoniumsalt i disse produktene bør 
forbrukerne, særlig personer som lider av høyt blodtrykk, 
i tillegg få opplysninger om at høyt forbruk bør unngås. 
For å sikre at forbrukerne får en god forståelse av disse 
opplysningene, bør fortrinnsvis det kjente uttrykket 
«lakrisekstrakt» brukes.

Direktiv 94/54/EF bør derfor endres.6) 

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 7) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 94/54/EF endres i samsvar med teksten i 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest fra 20. mai. 2005 tillate 
handel med produkter som er i samsvar med dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal fra 20. mai 2006 forby handel med 
produkter som ikke er i samsvar med dette direktiv.

Produkter som ikke er i samsvar med dette direktiv og som er 
merket før 20. mai 2006, skal likevel være tillatt til lagrene er 
tomme.

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/77/EF

av 29. april 2004

om endring av direktiv 94/54/EF med hensyn til merking av visse næringsmidler som inneholder  
glycyrrhizinsyre og dens ammoniumsalt(*)

2007/EØS/54/07
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Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal senest 20. mai 2005 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene samt en sammenligningstabell som 
viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og dette 
direktiv.

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

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

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

__________________

VEDLEGG

Følgende tekst tilføyes i vedlegget til direktiv 94/54/EF:

Type eller kategori næringsmidler Opplysninger

Konfekt eller drikker som inneholder glycyrrhizinsyre eller dens 
ammoniumsalt som følge av tilsetting av selve stoffet/stoffene 
eller lakrisplanten Glycyrrhiza glabra i en konsentrasjon på 100 
mg/kg eller 10 mg/l eller mer.

Opplysningen «inneholder lakris» skal tilføyes umiddelbart 
etter listen over ingredienser, med mindre ordet «lakris» 
allerede inngår i listen over ingredienser eller i navnet som 
produktet omsettes under. Dersom det ikke finnes en liste over 
ingredienser, skal opplysningen være plassert nær navnet som 
produktet omsettes under.

Konfekt som inneholder glycyrrhizinsyre eller dens 
ammoniumsalt som følge av tilsetting av selve stoffet/stoffene 
eller lakrisplanten Glycyrrhiza glabra i en konsentrasjon på 4 
g/kg eller mer.

Følgende opplysning skal tilføyes etter listen over ingredienser: 
«inneholder lakris – personer med høyt blodtrykk bør 
unngå høyt forbruk.» Dersom det ikke finnes en liste over 
ingredienser, skal opplysningen være plassert nær navnet som 
produktet omsettes under.

Drikker som inneholder glycyrrhizinsyre eller dens 
ammoniumsalt som følge av tilsetting av selve stoffet/stoffene 
eller lakrisplanten Glycyrrhiza glabra i en konsentrasjon på 
50 mg/l eller mer, eller på 300 mg/l eller mer når det gjelder 
drikker som inneholder mer enn 1,2 volumprosent alkohol(1).

Følgende opplysning skal tilføyes etter listen over ingredienser: 
«inneholder lakris – personer med høyt blodtrykk bør 
unngå høyt forbruk.» Dersom det ikke finnes en liste over 
ingredienser, skal opplysningen være plassert nær navnet som 
produktet omsettes under.

(1) Verdiene gjelder produktene slik de frambys ferdig til konsum eller rekonstituert i samsvar med produsentens anvisninger
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 67/548/EØF av  
27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om 
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(1), 
særlig artikkel 28, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedlegg I til direktiv 67/548/EØF inneholder en liste 1) 
over farlige stoffer og opplysninger om klassifisering og 
merking av hvert stoff. Listen må ajourføres til å omfatte 
meldte nye stoffer og andre eksisterende stoffer, og 
eksisterende poster må tilpasses den tekniske utvikling, for 
eksempel ved fastsettelse av miljøkonsentrasjonsgrenser 
for visse stoffer. Det er dermed også nødvendig å slette 
postene for enkelte stoffer, og å dele opp noen poster 
fordi klassifiseringen ikke lenger gjelder alle stoffene 
i disse postene. Merkingen av stoffer som inneholder  
1,3-butadien, bør endres slik at den gjenspeiler at dette 
stoffet klassifiseres som mutagent i dette direktiv.

Vedlegg V til direktiv 67/548/EØF fastsetter metoder 2) 
for bestemmelse av stoffers og stoffblandingers fysisk-
kjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet. Nevnte 
vedlegg bør tilpasses den tekniske utvikling, slik at 
antallet dyr som brukes til forsøk, reduseres til et 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 30.4.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2004 av 3. desember 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 26 av 26.5.2005, s. 7.

(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/59/EF (EFT L 225 av 6.8.2001, s. 1).

minstemål, i samsvar med rådsdirektiv 86/609/EØF(2). 
Metodene for subkronisk oral toksisitet i kapittel 
B.1, B.4, B.5, B.31 og B.35 bør derfor revideres. 
Dessuten bør kapittel B.42 tilføyes i vedlegg V for å 
tilgjengeliggjøre en mer presis metode for subkronisk 
oral toksisitet. Endelig bør kapittel A.21 om fysisk-
kjemiske egenskaper, kapittel B.43 om subkronisk oral 
toksisitet og kapittel C.21 til C.24 om miljøtoksisitet 
tilføyes for å gjøre det mulig å bestemme egenskaper som 
ennå ikke er tilstrekkelig dekket av metodene i vedlegg V. 
 

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 3) 
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:

merknad K i innledningen erstattes med teksten i a) 
vedlegg 1A,

(2) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/65/EF (EFT L 230 av 16.9.2003, s. 32).

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/73/EF

av 29. april 2004

om 29. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om 
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(*)

2007/EØS/54/08
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postene i vedlegg 1B til dette direktiv erstatter b) 
tilsvarende poster i nevnte vedlegg,

postene i vedlegg 1C til dette direktiv innsettes i c) 
samme rekkefølge som oppføringen i vedlegg 1 til 
direktiv 67/548/EØF,

postene med indeksnummer 604-050-00-X,  d) 
607-050-00-8, 607-171-00-6, 613-130-00-3 utgår,

posten med indeksnummer 048-002-00-0 erstattes e) 
med postene med indeksnummer 048-002-00-0 og  
048-011-00-X i vedlegg 1D til dette direktiv,

posten med indeksnummer 609-006-00-3 erstattes f) 
med postene med indeksnummer 609-006-00-3 og  
609-065-00-5 i vedlegg 1D til dette direktiv,

posten med indeksnummer 612-039-00-6 erstattes g) 
med postene med indeksnummer 612-039-00-6 og  
612-207-00-9 i vedlegg 1D til dette direktiv.

2. I vedlegg V gjøres følgende endringer:

vedlegg 2A til dette direktiv innsettes som kapittel a) 
A.21,

kapittel B.1a skal lyde som angitt i vedlegg 2B til dette b) 
direktiv,

kapittel B.1b skal lyde som angitt i vedlegg 2C til dette c) 
direktiv,

kapittel B.4 skal lyde som angitt i vedlegg 2D til dette d) 
direktiv,

kapittel B.5 skal lyde som angitt i vedlegg 2E til dette e) 
direktiv,

kapittel B.31 skal lyde som angitt i vedlegg 2F til dette f) 
direktiv,

kapittel B.35 skal lyde som angitt i vedlegg 2G til dette g) 
direktiv,

vedlegg 2H til dette direktiv innsettes som kapittel h) 
B.42 og B.43,

vedlegg 2I til dette direktiv innsettes som kapittel C.21 i) 
til C.24.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. oktober 2005 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, 
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere 
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort 
i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG 1 A

Merknad K:

Klassifisering som kreftframkallende eller mutagen 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 stoffer avledet av olje i vedlegg I.

_______________

[Listen er publisert i EUT L 152 av 30.4.2004, s. 6-145.]
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VEDLEGG 2 A

A.21. OKSIDERENDE EGENSKAPER (VÆSKER)

1. METODE

1.1. INNLEDNING

 Formålet med denne forsøksmetoden er å måle potensialet for et stoff i væskeform til å øke 
forbrenningshastigheten eller forbrenningsintensiteten til et brennbart stoff, eller til å danne en 
blanding med et brennbart stoff som antennes spontant, når de to stoffene blandes grundig. Det 
bygger på FN-forsøket for oksiderende væsker(1) og tilsvarer det. Siden denne metode A.21 primært 
er ment å oppfylle kravene i direktiv 67/548/EØF, kreves imidlertid sammenligning med bare ett 
referansestoff. Forsøk og sammenligning med andre referansestoffer kan være nødvendig dersom 
resultatene av forsøket forventes brukt til andre formål(1).

 Det er ikke nødvendig å utføre dette forsøket dersom det ved undersøkelse av strukturformelen 
fastslås utover enhver rimelig tvil at stoffene ikke er i stand til å reagere eksotermt med et brennbart 
materiale.

 Det er nyttig å ha foreløpig informasjon om potensielle eksplosive egenskaper ved stoffet før dette 
forsøket utføres.

 Det er ikke nødvendig å utføre dette forsøket på faste stoffer, gasser, eksplosive eller meget 
brannfarlige stoffer, eller på organiske peroksider.

 Det er ikke nødvendig å utføre dette forsøket dersom resultatene for forsøksstoffet i FN-forsøket for 
oksiderende væsker (1) allerede er tilgjengelige.

1.2. DEFINISJONER OG ENHETER

 Gjennomsnittlig trykkstigningstid er gjennomsnittet av de målte tidene som en blanding som skal 
prøves, bruker for å framkalle en trykkstigning fra 690 kPa til 2070 kPa over atmosfæretrykket.

1.3. REFERANSESTOFF

 65 vektprosent vandig salpetersyre (analysekvalitet) anvendes som referansestoff(2).

 Dersom den som utfører forsøkene, går ut fra at resultatene av dette forsøket etter hvert kan brukes til 
andre formål(1), kan det eventuelt være aktuelt å prøve også andre referansestoffer(3).

1.4. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Væsken som skal prøves, blandes i forholdet 1 til 1, etter masse, med cellulosefiber, og anbringes i 
en trykkbeholder. Dersom blandingen selvantennes under blanding eller fylling, er ingen ytterligere 
forsøk nødvendige.

 Dersom selvantenning ikke forekommer, utføres hele forsøket. Blandingen varmes opp i en 
trykkbeholder, og gjennomsnittstiden det tar for trykket å stige fra 690 kPa til 2 070 kPa over 
atmosfæretrykket, bestemmes. Denne sammenlignes med gjennomsnittlig trykkstigningstid for 1 : 
1-blandingen av referansestoff(er) og cellulose.

(1) Som innenfor rammen av FNs transportbestemmelser.
(2) Syren skal før forsøket titreres for å bekrefte konsentrasjonen.
(3) F.eks. anvendes 50 vektprosent perklorsyre og 40 vektprosent natriumklorat i henvisning 1.
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1.5. KVALITETSKRITERIER

 I en rekke av fem forsøk på ett enkelt stoff skal ingen resultater avvike med mer enn 30 % fra den 
aritmetiske gjennomsnittsverdien. Resultater som avviker med mer enn 30 % fra gjennomsnittsverdien, 
forkastes, blandingen og påfyllingsprosedyren forbedres, og forsøksrekken gjentas.

1.6. BESKRIVELSE AV METODEN

1.6.1. Forberedelse

1.6.1.1. Brennbart stoff

 Tørket cellulosefiber med en fiberlengde på mellom 50 og 250 μm og en gjennomsnittlig diameter 
på 25 μm(1) anvendes som brennbart stoff. Den tørkes til konstant vekt i et høyst 25 mm tykt lag 
ved 105 C i fire timer og holdes i en ekksikator, med tørkemiddel, til den er avkjølt og klart til bruk. 
Vanninnholdet i den tørkede cellulosen skal være under 0,5 % av tørrmassen(2). Om nødvendig 
forlenges tørketiden for å oppnå dette(3). Cellulose fra samme parti skal brukes i hele forsøket.

1.6.1.2. Utstyr

1.6.1.2.1. Trykkbeholder

 Det kreves en trykkbeholder. Beholderen består av en sylindrisk trykkbeholder av stål med en 
lengde på 89 mm og innvendig diameter på 60 mm (se figur 1). To motstående flater av beholderen 
er bearbeidet (slik at beholderens tverrsnitt er redusert til 50 mm) for å lette fastholdingen under 
monteringen av tennplugg og avløpsplugg. Beholderen, som har en innvendig diameter på 20 
mm, er innvendig falset i hver ende til en dybde på 19 mm og gjenget for innsetting av 1” British 
Standard Pipe (BSP) eller tilsvarende metrisk størrelse. Et trykkuttak i form av en sidearm skrus fast 
på trykkbeholderens krumme flate 355 mm fra den ene enden og i nitti graders vinkel i forhold til 
de bearbeidede flatene. Til dette bores det til 12 mm dybde med gjenger der det kan skrus inn ½” 
BSP (eller tilsvarende metrisk) gjenger på enden av sidearmen. Om nødvendig kan det settes inn en 
pakning av inert materiale for å sikre gasstett forsegling. Sidearmen når 55 mm over trykkbeholderen, 
og har en innvendig diameter på 6 mm. Enden av sidearmen er falset og gjenget for innsetting av 
en trykktransduser av membrantypen. Enhver annen type trykkmålingsinnretning kan benyttes, 
forutsatt at den ikke påvirkes av varme gasser eller nedbrytingsprodukter, og at den kan reagerer på 
trykkstigningen fra 690 til 2 070 kPa på høyst 5 ms.

 Den enden av trykkbeholderen som er lengst fra sidearmen, lukkes med en tennplugg som er 
påmontert to elektroder, hvorav den ene er isolert og den andre jordet til fra armens masse. Den andre 
enden av disse flate sidene er lukket med en sprengskive (sprengtrykk ca. 2 200 kPa), holdt på plass 
av en propp med en inn vendig diameter på 20 mm. Om nødvendig benyttes en inert pakning med 
tennpluggen for å sikre gasstett forsegling. Et stativ (figur 2) holder innretningen i korrekt stilling 
under bruk. Dette består vanligvis av en basis av bløtt stål på 235 mm × 184 mm × 6 mm og et 185 
mm langt hult, kvadratisk stykke på 70 mm × 70 mm × 4 mm.

 I den ene enden av hulprofilen skjæres det bort et stykke av hver av to motstående sider, slik at man 
oppnår en struktur med to bein med flate sider og en lengde oppover på 86 mm hel kasseprofil. 
Endene på disse flate sidene skjæres i en vinkel på 60° i forhold til horisontalplanet og sveises fast 
på bunnplaten. Det freses ut et 22 mm bredt og 46 mm dypt spor på den ene siden av den øvre enden 
av bunnseksjonen, slik at sidearmen passer i sporet ved senking av trykkbeholderinnretningen med 
tennpluggenden først i kasseprofilstativet. Et 30 mm bredt og 6 mm tykt stålstykke loddes fast på den 
nedre innvendige flaten i kasseprofilen som mellomstykke. To 7 mm tommeskruer skrus inn i den 
motstående siden og holder fast trykkbeholderen. To 12 mm brede bånd av 6 mm tykt stål loddet fast 
på sidestykkene som stikker opp av kasseprofilens nederste ende, støtter trykkbeholderen nedenfra.

(4) F.eks. Whatmanns kolonnekromatografipulver CF 11, katalognummer 4021 050.
(5) Bekreftet ved (f.eks.) Karl Fisher-titrering.
(6) Alternativt kan dette vanninnholdet også oppnås f.eks. ved oppvarming til 105 °C under vakuum i 24 timer.
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1.6.1.2.2. Tenningssystem

 Tenningssystemet består av en 25 cm lang Ni/Cr-ledning med en diameter på 0,6 mm og en 
resistans på 3,85 ohm/m. Ledningen tvinnes ved hjelp av en stang med 5 mm diameter og festes 
på tennpluggelektrodene. Spolen skal ha en av formene vist i figur 3. Avstanden mellom bunnen av 
beholderen og undersiden av tennspolen skal være 20 mm. Dersom elektrodene ikke kan justeres, 
skal endene på tennledningen mellom spolen og beholderens bunn være isolert med keramisk foring. 
Ledningen varmes med konstant strømforsyning som kan yte minst 10 A.

1.6.2.  Utførelse av forsøket(1)

 Utstyret, komplett med trykktransduser og varmesystem, men uten sprengskive, anbringes med 
tennpluggen ned. 2,5 g av væsken som skal prøves, blandes med 2,5 g tørket cellulose i et glassbeger 
ved hjelp av en rørepinne(2). For sikkerhets skyld skal blandingen utføres med sikkerhetsflate 
mellom operatøren og blandingen. Dersom blandingen antenner under blanding eller påfyll, er ingen 
ytterligere forsøk nødvendige. Blandingen tilsettes i trykkbeholderen i små porsjoner idet det tappes 
lett, slik at det sikres at blandingen pakkes tett rundt tennspolen og har god kontakt med den. Det er 
viktig at spolen ikke forstyrres under pakkeprosessen, da det kan gi gale resultater(3). Sprengskiven 
settes på plass, og låseproppen skrus fast. Den fylte beholderen overføres til stativet med sprengskiven 
opp, og stativet anbringes i et egnet armert avtrekk eller en branncelle. Strømtilførselen koples på de 
ytre klemmene på tennpluggen med en styrke på 10 A. Tiden fra begynnelsen av sammenblandingen 
til strømmen slås på, skal ikke overstige ti minutter.

 Signalet som produseres av trykktransduseren, registreres i et egnet system som muliggjør 
både evaluering og opprettelse av et permanent register over oppnådd tidstrykkprofil (f.eks. en 
transientopptaker koplet til en punktskriver). Blandingen varmes opp til sprengskiven brister, eller til 
det er gått minst 60 sekunder. Dersom sprengskiven ikke brister, får blandingen avkjøles før utstyret 
demonteres forsiktig, idet det tas forholdsregler mot mulig trykkoppbygging. Fem forsøk utføres med 
forsøksstoff og referansestoff(er). Den tid det tar for trykket å stige fra 690 kPa til 2 070 kPa over 
atmosfæretrykket, noteres. Gjennomsnittlig trykkstigningstid beregnes.

 I noen tilfeller kan stoffer frambringe en trykkstigning (for høy eller for lav) som skyldes kjemiske 
reaksjoner som ikke kjennetegner stoffets oksiderende egenskaper. I slike tilfeller kan det være 
nødvendig å gjenta forsøket med et inert stoff, f.eks. diatomitt (kiselgur) istedenfor cellulose for å 
fastslå reaksjonens art.

2. RESULTATER

 Trykkstigningstider for både forsøksstoff og referansestoff(er). Trykkstigningstider for forsøk med et 
inert stoff, dersom slike er gjennomført.

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Gjennomsnittlige trykkstigningstider for både forsøksstoff og referansestoff(er) beregnes. 
Gjennomsnittlig trykkstigningstid for forsøk med et inert stoff (om utført) beregnes.

 Eksempler på resultater er vist i tabell 1.

(1) Blandinger av oksiderende stoffer med cellulose må behandles som potensielt eksplosive og håndteres forsiktig.
(2) Særlig må kontakt mellom spolens naboviklinger unngås.
(3) I praksis kan dette oppnås ved tilberedning av en 1 : 1-blanding av væsken som skal prøves, og cellulose i en større mengde enn 

nødvendig til forsøket, idet det overføres 5 ± 0,1 g til trykkbeholderen. Blandingen tilberedes på nytt for hvert forsøk.
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Tabell 1

Eksempler på resultater d)

Stoff c)
Gjennomsnittlig trykkstigningstid 
for en 1 : 1-blanding med cellulose 

(ms)

Ammoniumdikromat, mettet vandig løsning 20 800

Kalsiumnitrat, mettet vandig løsning 6 700

Jern(III)nitrat, mettet vandig løsning 4 133

Litiumperklorat, mettet vandig løsning 1 686

Magnesiumperklorat, mettet vandig løsning 777

Nikkelnitrat, mettet vandig løsning 6 250

Salpetersyre, 65 % 4 767 a)

Perklorsyre, 50 % 121 a)

Perklorsyre, 55 % 59

Kaliumnitrat, 30 % vandig løsning 26 690

Sølvnitrat, mettet vandig løsning – b)

Natriumklorat, 40 % vandig løsning 2 555 a)

Natriumnitrat, 45 % vandig løsning 4 133

Inert stoff

Vann:cellulose – b)

a) Gjennomsnittsverdi fra sammenlignende laboratorieforsøk
b) Maksimalt trykk på 2 070 kPa ikke nådd
c) Mettede løsninger tilberedes ved 20 °C
d) Se henvisning (1) for klassifisering i henhold til FNs transportklassifisering

3. RAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

forsøksstoffets identitet, sammensetning, renhet osv.,.

forsøksstoffets konsentrasjon,.

tørkemetode for den anvendte cellulosen,.

vanninnholdet i den anvendte cellulosen,.

resultater av målinger,.

resultater av eventuelle forsøk med et inert stoff,.

beregnede gjennomsnittlige trykkstigningstider,.

eventuelle avvik fra denne metoden og begrunnelse for dette,.

alle ytterligere opplysninger eller merknader som er relevante for tolkingen av resultatene..
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3.2. TOLKING AV RESULTATENE(1)

 Forsøksresultatene skal vurderes på grunnlag av

a) hvorvidt blandingen av forsøksstoff og cellulose antenner spontant, og

a) en sammenligning av gjennomsnittstiden det tar for trykket å stige fra 690 kPa til 2 070 kPa med 
tilsvarende verdi for referansestoffet (-stoffene).

 Et stoff i væskeform anses som oksiderende dersom

en 1 : 1-blanding, etter masse, av stoffet og cellulose antenner spontant, ellera) 

en 1 : 1-blanding, etter masse, av stoffet og cellulose framviser en gjennomsnittlig trykkstigningstid b) 
som høyst tilsvarer gjennomsnittlig trykkstigningstid for en 1 : 1-blanding, etter masse, av en 
vandig løsning av 65 % salpetersyre (m/m) og cellulose.

 For å unngå et falskt positivt resultat kan man om nødvendig ved tolking av resultatene også ta hensyn 
til resultater oppnådd ved forsøk med stoffet med et inert materiale.

4. HENVISNINGER

(1) Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, 3. 
reviderte utgave. UN Publication No: ST/SG/AC.10/11/Rev. 3, 1999, side 342. Test O.2: Test for 
oxidizing liquids.

(1) Se henvisning 1 for tolking av resultater i henhold til FNs transportbestemmelser med flere referansestoffer.
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Figur 1

Trykkbeholder

(A) Trykkbeholderlegeme (B) Låsepropp for sprengskive (C) Tennplugg

(D) Bløt blyskive (E) Sprengskive (F) Sidearm

(G) Trykktransduserhode (H) Skive (J) Isolert elektrode

(K) Jordet elektrode (L) Isolasjon (M) Stålkjegle

(N) Skiveforvridende rille
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Figur 2

Stativer
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Figur 3

Tennsystem

(A) Tennspole  (B) Isolasjon  (C) Elektroder  (D) Tennplugg

Merk: Konfigurasjonene er like anvendbare.

_________________
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VEDLEGG 2 B

B.1b AKUTT TOKSISITET (ORAL) — METODE MED FAST DOSE

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 420 (2001).

1.1. INNLEDNING

 Tradisjonelle metoder for klassifisering som akutt toksisk bruker dyrs død som endepunkt. I 1984 
foreslo British Toxicology Society en ny framgangsmåte for bestemmelse av akutt toksisitet som 
bygger på forsøk med tilførsel av en rekke faste doser (1). Framgangsmåten unngikk å bruke dyrs død 
som endepunkt, og bygde i stedet på observasjon av klare tegn på toksisitet ved én av en rekke faste 
doser. Etter britiske (2) og internasjonale (3) in vivo-valideringsundersøkelse ble framgangsmåten tatt 
i bruk som forsøksmetode i 1992. Senere er de statistiske egenskapene til fastdosemetoden evaluert 
ved hjelp av matematiske modeller i en rekke undersøkelser (4) (5) (6). Sammen har in vivo- og 
modelleringsundersøkelsene vist at framgangsmåten er reproduserbar, bruker færre dyr og forårsaker 
mindre lidelse enn de tradisjonelle metodene, og kan rangere stoffer på en lignende måte som for 
andre metoder for forsøk med akutt toksisitet.

 Veiledning i valg av best egnede forsøksmetode for et gitt formål finnes i veiledningsdokumentet 
for bestemmelse av akutt oral toksisitet (7). Dette veiledningsdokumentet inneholder også 
tilleggsopplysninger om gjennomføring og tolking av forsøksmetode B.1b.

 Et prinsipp ved metoden er at det bare anvendes moderat giftige stoffer i hovedundersøkelsen, og 
at tilførsel av doser som forventes å være dødelige, unngås. Dessuten er det ikke nødvendig å gi 
forsøksstoffer i doser som er fastslått å forårsake betydelig smerte og lidelse på grunn av etsende eller 
svært irriterende virkninger. Dyr som er døende, har åpenbare smerter eller viser tegn på alvorlig og 
vedvarende lidelse, avlives humant og betraktes ved tolkingen av resultatene på samme måte som 
dyr som dør i forsøket. Kriterier for å treffe beslutning om å avlive døende eller alvorlig lidende 
dyr, og retningslinjer for å fastslå forutsigbar eller nær forestående død, er gjenstand for et eget 
veiledningsdokument (8).

 Metoden gir opplysninger om farlige egenskaper og gjør det mulig å rangere og klassifisere stoffet 
etter det globalt harmoniserte system for klassifisering av kjemikalier som forårsaker akutt toksisitet 
(9).

 Forsøkslaboratoriet bør ta hensyn til alle tilgjengelige opplysninger før undersøkelsen gjennomføres. 
Slike opplysninger vil omfatte stoffets identitet og kjemiske struktur, dets fysisk-kjemiske egenskaper, 
resultater av eventuelle andre in vitro- eller in vivo-toksisitetsforsøk med stoffet, toksisitetsdata for 
strukturelt beslektede stoffer og forventet bruk av stoffet. Disse opplysningene er nødvendige for å 
overbevise alle berørte parter om at forsøket er relevant for vern av menneskers helse og er nyttig ved 
valg av passende utgangsdose.

1.2. DEFINISJONER

 Akutt toksisitet gjennom munnen: Skadevirkninger som opptrer etter inntak gjennom munnen av 
én enkelt dose av et stoff eller flere doser gitt i løpet av 24 timer.

 Forsinket død: Det forhold at et dyr ikke dør eller framstår som døende innen 48 timer, men dør 
senere i den 14 dagers observasjonsperioden.

 Dose: Den mengde forsøksstoff som gis. Dosen uttrykkes som vekt av forsøksstoff per vektenhet av 
forsøksdyr (f.eks. mg/kg).

 Observerbar toksisitet: En generell term som beskriver klare tegn på toksisitet etter tilførsel av et 
forsøksstoff (se for eksempel (3)), slik at det ved nest høyeste faste dose kan forventes enten alvorlig 
smerte og varige tegn på alvorlig lidelse, døende tilstand (kriterier er gitt i Humane Endpoints 
Guidance Document (8)) eller sannsynlig dødelighet hos de fleste dyr.
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 GHS: Globally Harmonised Classification System for Chemical Substances and Mixtures (globalt 
harmonisert klassifiseringssystem for kjemiske stoffer og blandinger). Et fellesprosjekt for OECD 
(helse og miljø), FNs ekspertkomité for transport av farlige stoffer (fysisk-kjemiske egenskaper) og 
ILO (farekommunikasjon), koordinert av Interorganisation for the Sound Management of Chemicals 
(IOMC).

 Forestående død: Det forhold at en døende tilstand eller død forventes før neste planlagte 
observasjon. Blant tegn på denne tilstanden hos gnagere er kramper, sideleie, liggende stilling og 
skjelving. (Flere opplysninger finnes i Humane Endpoint Guidance Document (8).)

 LD50 (den dose som fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør): En statistisk 
beregnet enkeltdose av et stoff som kan forventes å forårsake død hos 50 % av de dyr som tilføres 
stoffet oralt. LD50-verdien uttrykkes som vekt av forsøksstoffet per vektenhet forsøksdyr (mg/kg).

 Grensedose: En dose ved øvre begrensning for forsøket (2 000 eller 5 000 mg/kg).

 Døende tilstand: En tilstand der dyret dør eller ikke kan overleve, selv med behandling. (Flere 
opplysninger finnes i Humane Endpoint Guidance Document (8).)

 Forutsigbar død: Tilstedeværelse av kliniske tegn på død på et kjent tidspunkt eller i framtiden før 
den planlagte avslutningen av forsøket, for eksempel manglende evne til å få tak i vann eller fôr. 
(Flere opplysninger finnes i Humane Endpoint Guidance Document (8).)

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Grupper av dyr av samme kjønn doseres i en trinnvis framgangsmåte med faste doser på 5, 50, 300 
og 2 000 mg/kg (unntaksvis kan en ytterligere fast dose på 5 000 mg/kg vurderes, se nr. 1.6.2). Det 
første dosenivået velges på grunnlag av en forundersøkelse som den dose som antas å framkalle 
enkelte tegn på toksisitet uten å forårsake alvorlige giftvirkninger eller dødelighet. Kliniske tegn 
og tilstander som forbindes med smerte, lidelse og forestående død, er beskrevet i detalj i et eget 
OECD-veiledningsdokument (8). Ytterligere grupper av dyr kan doseres ved høyere eller lavere 
faste doser, avhengig av tilstedeværelsen eller fraværet av tegn på toksisitet eller dødelighet. Denne 
framgangsmåten fortsetter til den dose som forårsaker observerbar toksisitet eller høyst ett dødsfall, 
er identifisert, eller til ingen virkninger er observert ved høyeste dose, eller til dødsfall inntreffer ved 
laveste dose.

1.4. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1. Valg av dyreart

 Foretrukket gnagerart er rotte, selv om andre gnagerarter kan benyttes. Normalt benyttes hunndyr 
(7). Det skyldes at undersøkelser av konvensjonelle LD50-forsøk gjengitt i faglitteraturen viser at 
det er liten forskjell i følsomhet mellom kjønnene, men i tilfeller der det er observert forskjeller, er 
hunndyr generelt noe mer følsomme (10). Dersom kunnskap om toksikologiske eller toksikokinetiske 
egenskaper ved strukturelt beslektede stoffer tyder på at hanndyr kan forventes å være mer følsomme, 
kan de benyttes. Dersom forsøket utføres på hanndyr, skal fyllestgjørende begrunnelse gis.

 Det anvendes sunne, unge voksne dyr av vanlig anvendte laboratoriestammer. Hunndyr skal ikke 
ha født, og skal ikke være drektige. Hvert dyr skal ved begynnelsen av doseringen være mellom 8 
og 12 uker gammelt, og vekten skal være innenfor et intervall på ± 20 % av gjennomsnittsvekten til 
eventuelle tidligere doserte dyr.

1.4.2. Hold og fôring

 Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 22 °C ± 3 °C. Selv om den relative luftfuktigheten 
skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % utenom ved rengjøring av rommet, bør 50-60 % 
tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med veksling mellom tolv timers lys og tolv timers mørke. 
Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med ubegrenset tilgang på drikkevann. Dyr kan grupperes i 
bur etter dose, men antallet dyr per bur skal ikke være til hinder for nøye observasjon av hvert dyr.
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1.4.3. Forberedelse av dyrene

 Dyrene velges vilkårlig, merkes med henblikk på individuell identifikasjon og holdes i sine bur i 
minst fem dager før forsøket begynner, slik at de venner seg til laboratorieomgivelsene.

1.4.4. Tilberedning av dosene

 Generelt gis forsøksstoffene i konstant volum over hele dosespekteret som skal prøves, ved at 
konsentrasjonen i stoffblandingen varieres. Dersom forsøket utføres med et flytende produkt eller 
en blanding, kan det imidlertid være mer relevant for den etterfølgende risikovurderingen for 
stoffet å anvende ufortynnet forsøksstoff, dvs. konstant konsentrasjon, og dette kreves av enkelte 
reguleringsmyndigheter. Uansett skal det maksimale dosevolumet for tilførsel ikke overskrides. 
Det maksimale væskevolumet som kan tilføres på én gang, avhenger av størrelsen på forsøksdyret. 
For gnagere skal volumet normalt ikke overstige 1 ml/100 g kroppsvekt; for vandige løsninger kan 
imidlertid 2 mg/kg kroppsvekt vurderes. Når det gjelder doseringsstoffblandingens sammensetning, 
anbefales bruk av en vandig løsning/suspensjon/emulsjon dersom dette er mulig; deretter er prioritert 
rekkefølge en løsning/suspensjon/emulsjon i olje (f.eks. maisolje) og deretter eventuelt løsning i 
andre bærere. For andre bærere enn vann må bærerens toksikologiske egenskaper være kjent. Dosene 
tilberedes kort tid før tilførselen, med mindre stoffblandingens stabilitet over anvendelsesperioden er 
kjent og vurdert å være akseptabel.

1.5. FRAMGANGSMÅTE

1.5.1. Tilførsel av doser

 Forsøksstoffet gis i én enkelt dose ved hjelp av en magesonde eller egnet intubasjonskanyle. I 
unntakstilfeller der det ikke er mulig å gi stoffet i én enkelt dose, kan dosen gis i mindre porsjoner 
over et tidsrom på høyst 24 timer.

 Dyrene skal faste før forsøksstoffet tilføres (f.eks. natten over for rotter eller tre til fire timer for mus; 
det skal imidlertid være ubegrenset tilgang på drikkevann). Etter fasten veies dyrene før forsøksstoffet 
tilføres. Når forsøksstoffet er tilført, kan fôret holdes tilbake i ytterligere tre til fire timer for rotter 
eller én til to timer for mus. Dersom en dose tilføres i flere omganger over et visst tidsrom, kan det 
være nødvendig å gi dyrene fôr og vann, avhengig av tidsrommets lengde.

1.5.2. Forundersøkelse

 Formålet med forundersøkelsen er å gjøre det mulig å velge riktig utgangsdose for hovedundersøkelsen. 
Forsøksstoffet gis sekvensielt til ett enkelt dyr etter flytskjemaene i tillegg 1. Forundersøkelsen er 
fullført når en beslutning om utgangsdosen for hovedundersøkelsen kan treffes (eller dersom et 
dødsfall observeres ved laveste fastdose).

 Utgangsdosen for forundersøkelsen velges blant fastdosenivåene 5, 50, 300 og 2 000 mg/kg som en 
dose som forventes å framkalle observerbar toksisitet, om mulig ut fra dokumentasjon fra in vivo- 
og in vitro-data fra samme kjemikalie og fra strukturelt beslektede kjemikalier. I mangel av slike 
opplysninger er utgangsdosen 300 mg/kg.

 Dyrene doseres med et intervall på minst 24 timer for hvert dyr. Alle dyr observeres i minst 14 
dager.

 Unntaksvis, og bare dersom det kan begrunnes ut fra krav i konkrete bestemmelser, kan bruk av en 
ytterligere øvre dose på 5 000 mg/kg vurderes (se tillegg 3). Av dyrevelferdshensyn frarådes forsøk 
på dyr i GHS-kategori 5 (2 000-5 000 mg/kg), som bør vurderes bare dersom det er stor sannsynlighet 
for at resultatene fra et slikt forsøk har direkte relevans for vern av menneskers og dyrs helse eller av 
miljøet.

 I tilfeller der et dyr dør ved et forsøk med laveste fastdosenivå (5 mg/kg) i forundersøkelsen, er normal 
framgangsmåte å avslutte undersøkelsen og tildele GHS-kategori 1 (som vist i tillegg 1). Dersom 
det kreves ytterligere bekreftelse på klassifiseringen, kan imidlertid følgende tilleggsprosedyre 
utføres: Enda et dyr doseres med 5 mg/kg. Dersom dette dyret dør, bekrefter det GHS-kategori 1, og 
undersøkelsen avsluttes umiddelbart. Dersom dyret overlever, doseres maksimalt tre ytterligere dyr 
med 5 mg/kg. Siden det er høy risiko for dødsfall, bør disse dyrene doseres sekvensielt av hensyn til 
dyrevelferden. Tidsrommet mellom dosering av hvert dyr bør være tilstrekkelig til å fastslå at forrige 
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dyr kan forventes å overleve. Dersom et annet dødsfall forekommer, avsluttes doseringssekvensen 
umiddelbart, og ingen ytterligere dyr doseres. Siden forekomsten av et annet dødsfall (uavhengig av 
antallet dyr til prøving på avslutningstidspunktet) faller inn under resultat A (to eller flere dødsfall), 
følges klassifiseringsregelen i tillegg 2 ved fastdosen 5 mg/kg (kategori 1 dersom det er to eller flere 
dødsfall, eller kategori 2 dersom det ikke er flere enn ett dødsfall). For øvrig gir tillegg 4 retningslinjer 
for klassifisering i EU-systemet inntil ny GHS er innført.

1.5.3. Hovedundersøkelse

1.5.3.1. Antall dyr og dosenivåer

 Framgangsmåten for forsøket ved utgangsdosenivået er gitt av flytskjemaet i tillegg 2. Ett av tre tiltak 
kreves: Enten stoppes forsøket og riktig fareklasse tildeles, forsøket utføres med en høyere fastdose, 
eller forsøket utføres med en lavere fastdose. Av dyrevernhensyn skal imidlertid et dosenivå som har 
forårsaket dødsfall i forundersøkelsen, ikke gjentas i hovedundersøkelsen (se tillegg 2). Forsøk har 
vist at det mest sannsynlige resultat ved utgangsdosenivået er at stoffet kan klassifiseres, og at ingen 
ytterligere forsøk er nødvendige.

 Normalt anvendes til sammen fem dyr av samme kjønn for hvert dosenivå. De fem dyrene 
består av ett dyr fra forundersøkelsen dosert på valgt dosenivå sammen med ytterligere fire dyr 
(unntatt i unntakstilfeller der et dosenivå som anvendes i hovedundersøkelsen, ikke er tatt med i 
forundersøkelsen).

 Tidsrommet mellom dosering på hvert nivå bestemmes ut fra de toksiske symptomenes inntreden, 
varighet og alvorlighetsgrad. Behandling av dyr med neste dose utsettes til man har fastslått at 
de doserte dyrene overlever. Det anbefales at det om nødvendig går tre eller fire dager mellom 
doseringene på hvert dosenivå, slik at forsinket toksisitet kan observeres. Tidsrommet kan justeres 
etter behov, f.eks. dersom det ikke er mulig å trekke konklusjoner av reaksjonene.

 Dersom det vurderes å anvende en øvre fastdose på 5 000 mg/kg, skal framgangsmåten i tillegg 3 
følges.

1.5.3.2. Grenseforsøk

 Grenseforsøket utføres fortrinnsvis i situasjoner der den som utfører forsøkene, har opplysninger 
som tyder på at forsøksmaterialet kan være ikke-toksisk, dvs. være av en giftighet som bare er over 
forskriftsmessige grenser. Opplysninger om forsøksmaterialets toksisitet kan utledes fra kunnskap om 
lignende prøvde forbindelser eller lignende prøvde blandinger eller produkter, idet det tas hensyn til 
identiteten og prosentinnholdet til stoffer som er kjent for å være av toksikologisk betydning. I slike 
situasjoner der det er få eller ingen opplysninger om toksisiteten, eller der forsøksmaterialet antas å 
være giftig, utføres hovedforsøket.

 Dersom normal framgangsmåte følges, fungerer en utgangsdose på 2 000 mg/kg (eller unntaksvis 
5 000 mg/kg) etterfulgt av dosering av ytterligere fire dyr på dette nivået som et grenseforsøk med 
denne retningslinjen.

1.6. OBSERVASJONER

 Dyrene observeres enkeltvis etter doseringen minst én gang i løpet av de første 30 minuttene, 
regelmessig i de første 24 timene, med særlig oppmerksomhet de første fire timene, og deretter daglig 
i til sammen 14 dager, med mindre dyr må fjernes fra undersøkelsen og avlives humant av hensyn til 
dyrevelferd, eller finnes døde. Observasjonsperiodens varighet bør imidlertid ikke fastsettes strengt; 
den bør bestemmes ut fra de toksiske virkninger, hvor raskt de opptrer og restitusjonsperiodens 
lengde, og kan således forlenges dersom det anses nødvendig. Tidspunktene da tegn på toksisitet 
oppstår og forsvinner, er viktige, særlig dersom det er en tendens til at tegnene inntrer sent (11). Alle 
observasjoner skal registreres systematisk for hvert enkelt dyr.

 Andre observasjoner er nødvendige dersom dyrene fortsatt viser tegn på toksisitet. Observasjonene 
skal omfatte endringer i hud og pels, øyne og slimhinner og åndedrettsorganer, kretsløp, autonomt 
nervesystem og sentralnervesystem samt somatomotorisk aktivitet og atferdsmønster. Oppmerksomhet 
bør vies observasjoner av skjelving, kramper, spyttflod, diaré, sløvhet, søvn og koma. Prinsippene og 
kriteriene oppsummert i Humane Endpoints Guidance Document (8) bør tas i betraktning. Dyr som 
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finnes å være døende, og dyr som framviser alvorlig smerte eller varige tegn på alvorlig lidelse, avlives 
humant. Dersom dyr avlives av humane årsaker eller blir funnet døde, registreres dødstidspunktet så 
nøyaktig som mulig.

1.6.1. Kroppsvekt

 Vekten til hvert enkelt dyr bestemmes kort tid før forsøksstoffet tilføres, og deretter minst ukentlig. 
Vektendringer skal beregnes og registreres. Ved avslutningen av forsøket veies de overlevende dyrene 
og avlives deretter humant.

1.6.2. Patologi

 Alle forsøksdyrene, herunder de som dør under forsøket eller fjernes fra forsøket, skal undersøkes post 
mortem. Alle makropatologiske endringer skal registreres for hvert dyr. Mikroskopiundersøkelser av 
organer som viser tegn på patologiske endringer ved en makroskopisk undersøkelse av dyr som har 
overlevd i minst 24 timer, kan også vurderes, da det kan gi nyttige opplysninger.

2. DATA

 Data registreres for hvert enkelt dyr. Dessuten oppsummeres alle data i tabellform som for hver 
forsøksgruppe viser antall dyr som er benyttet, antall dyr som viser tegn på toksisitet, antall dyr som 
er funnet døde i løpet av forsøket eller blitt avlivet av humane årsaker, dødstidspunkt for hvert enkelt 
dyr, beskrivelse av toksiske virkninger og deres tidsforløp og reversibilitet samt resultatene fra post 
mortem-undersøkelsen.

3. RAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal, dersom det er relevant, inneholde følgende opplysninger:

 Forsøksstoff:

fysisk tilstand, renhet, og dersom det er relevant, fysisk-kjemiske egenskaper (herunder .
isomerisering),

identifikasjonsdata, herunder CAS-nummer..

 Bærer (eventuell):

begrunnelse for valg av bærer, dersom det ikke dreier seg om vann..

 Forsøksdyr:

art/stamme,.

dyrenes mikrobiologiske tilstand, dersom den er kjent,.

dyrenes antall, alder og kjønn (herunder eventuelt begrunnelse for bruk av hanner istedenfor .
hunner),

dyrenes opprinnelse, bovilkår, fôr osv..

 Forsøksvilkår:

nærmere opplysninger om forsøksstoffets sammensetning, herunder fysisk tilstand for dosen .
som er tilført,

nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet, herunder tilført dosevolum og .
doseringstidspunkt,

nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet (herunder type/kilde, vannkilde),.

begrunnelse for valg av utgangsdose..
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 Resultater:

oppstilling i tabellform av responsdata og dosenivå for hvert dyr (dvs. dyr som viser tegn på .
toksisitet, herunder dødelighet, virkningenes art, grad og varighet),

oppstilling i tabellform av kroppsvekt og kroppsvektendringer,.

enkeltdyrenes vekt på behandlingsdagen, deretter i ukentlige intervaller og på døds- eller .
avlivningstidspunktet,

begynnelse og tidsforløp for tegn på toksisitet, og hvorvidt disse var reversible for hvert enkelt .
dyr,

resultater fra post mortem-undersøkelsen og eventuelle histopatologiske funn for hvert enkelt .
dyr.

 Drøfting av resultatene.

 Konklusjoner.
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VEDLEGG 3

KRITERIER FOR KLASSIFISERING AV FORSØKSSTOFFER MED FORVENTET LD50-VERDI OVER 
2000 MG/KG UTEN BEHOV FOR FORSØK

Kriteriene for fareklasse 5 skal gjøre det mulig å identifisere forsøksstoffer som utgjør en relativt lav fare for akutt 
toksisitet, men som under visse vilkår kan utgjøre en fare for følsomme befolkningsgrupper. Disse stoffene antas å ha 
oral eller dermal LD50 i området 2 000-5 000 mg/kg eller tilsvarende doser for andre inntaksveier. I følgende tilfeller 
kan forsøksstoffene kan klassifiseres i fareklassen definert ved 2 000 mg/kg < LD50 < 5 000 mg/kg (klasse 5 i GHS):

dersom den på grunnlag av dødelighetsfrekvensen kan plasseres i denne klassen etter et av forsøksskjemaene i a) 
vedlegg 2,

dersom det allerede finnes pålitelig dokumentasjon som viser at LDa) 50 er i området for klasse 5-verdier, eller 
andre dyreundersøkelser eller toksiske virkninger på mennesker gir grunn til alvorlig bekymring for menneskers 
helse,

ved ekstrapolering, overslag eller måling av data, dersom det ikke er grunnlag for tildeling av en høyere b) 
fareklasse, og

det foreligger pålitelige opplysninger som viser betydelige toksiske virkninger på mennesker, eller.

dødelighet er observert ved forsøk med verdier inntil klasse 4 med oralt inntak, eller.

dersom ekspertvurderinger bekrefter betydelige kliniske tegn på toksisitet, ved forsøk med verdier inntil .
klasse 4, unntatt diaré, strittende hårlag eller ustelt pels, eller

dersom ekspertvurderinger bekrefter pålitelige opplysninger om potensial for vesentlige akutte virkninger fra .
andre dyreforsøk.

FORSØK MED DOSER OVER 2 000 MG/KG

Unntaksvis, og bare dersom det kan begrunnes ut fra krav i konkrete bestemmelser, kan bruk av en ytterligere øvre 
dose på 5 000 mg/kg vurderes. Dyrevelferdshensyn taler for å fraråde forsøk med 5 000 mg/kg, som bør vurderes 
bare dersom det er stor sannsynlighet for at resultatene fra et slikt forsøk har direkte relevans for vern av menneskers 
og dyrs helse (9).

Forundersøkelse

Beslutningskriteriene for den sekvensielle framgangsmåten i vedlegg 1 utvides til å omfatte dosenivået 5 000 mg/
kg. Dersom det brukes en utgangsdose for forundersøkelsen på 5 000 mg/kg, krever resultat A (død) forsøk med 
et nytt dyr ved 2 000 mg/kg; resultat B og C (observerbar toksisitet eller ingen toksisitet) kan 5 000 mg/kg velges 
som utgangsdose for hovedundersøkelsen. Tilsvarende gjelder at dersom det anvendes en annen utgangsdose enn 
5 000 mg/kg, vil forsøket fortsette til 5 000 mg/kg ved resultat B og C ved 2 000 mg/kg. Ved et påfølgende resultat 
A ved 5 000 mg/kg, skal utgangsdosen for hovedundersøkelsen være 2 000 mg/kg, og ved resultat B og C skal 
utgangsdosen for hovedundersøkelsen være 5 000 mg/kg.

Hovedundersøkelse

Beslutningskriteriene for den sekvensielle framgangsmåten i vedlegg 2 utvides til å omfatte dosenivået 5 000 mg/kg. 
Dersom det brukes en utgangsdose for hovedundersøkelsen på 5 000 mg/kg, krever resultat A (≥ 2 døde dyr) forsøk 
med en ny gruppe ved 2 000 mg/kg; resultat B (observerbar toksisitet og/eller ≥1 dødt dyr) eller C (ingen toksisitet) 
medfører at stoffet ikke klassifiseres i henhold til GHS. Tilsvarende gjelder at dersom det anvendes en annen 
utgangsdose enn 5 000 mg/kg, fortsetter forsøket til 5 000 mg/kg ved resultat C ved 2 000 mg/kg; oppnås deretter et 
resultat A ved 5 000 mg/kg, blir stoffet tildelt GHS-kategori 5; ved resultat B og C blir stoffet ikke klassifisert.
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VEDLEGG 2 C

B.1c AKUTT TOKSISITET (ORAL) — METODE FOR KLASSIFISERING AV AKUTT TOKSISITET

1. METODE

 Denne forsøksmetoden tilsvarer OECDs retningslinje 423 (2001).

1.1. INNLEDNING

 Metoden for klassifisering som akutt toksisk (1) i dette forsøket er en trinnvis framgangsmåte med 
bruk av tre dyr av samme kjønn per trinn. Avhengig av dødeligheten og/eller døende tilstand for 
dyrene kan det i gjennomsnitt være nødvendig med 2-4 trinn for å bedømme forsøksstoffets akutte 
toksisitet. Denne framgangsmåten er reproduserbar, bruker svært få dyr og kan rangere stoffene 
på lignende måte som andre forsøksmetoder med akutt toksisitet. Klassifiseringsmetoden for akutt 
toksisitet bygger på biometriske vurderinger (2)(3)(4)(5) med faste doser, tilstrekkelig atskilt til at et 
stoff kan rangeres for klassifiseringsformål og farevurdering. Metoden slik den ble innført i 1996, er 
grundig validert in vivo mot LD50-data fra litteraturen, både nasjonalt (6) og internasjonalt (7).

 Veiledning i valg av best egnede forsøksmetode for et gitt formål finnes i veiledningsdokumentet 
for bestemmelse av akutt oral toksisitet (8). Dette veiledningsdokumentet inneholder også 
tilleggsopplysninger om gjennomføring og tolking av forsøksmetode B.1c.

 Det er ikke nødvendig å gi forsøksstoffer i doser som er fastslått å forårsake betydelig smerte og 
lidelse på grunn av etsende eller svært irriterende virkninger. Dyr som er døende, har åpenbare 
smerter eller viser tegn på alvorlig og vedvarende lidelse, avlives humant og betraktes ved tolkingen 
av resultatene på samme måte som dyr som dør i forsøket. Kriterier for å treffe beslutning om å avlive 
døende eller alvorlig lidende dyr, og retningslinjer for å fastslå forutsigbar eller nær forestående død, 
er gjenstand for et eget veiledningsdokument (9).

 Metoden anvender forhåndsdefinerte doser, og resultatene gjør det mulig å rangere og klassifisere 
stoffet etter det globalt harmoniserte system for klassifisering av kjemikalier som forårsaker akutt 
toksisitet (10).

 I prinsippet er metoden ikke beregnet på å beregne en presis LD50, men den gjør det mulig å 
bestemme definerte eksponeringsområder der dødelighet forventes, siden død hos en del av dyrene 
fortsatt er dette forsøkets hovedendepunkt. Metoden gjør det mulig å bestemme en LD50-verdi bare 
dersom minst to doser fører til en dødelighet som er høyere enn 0 % og lavere enn 100 %. Bruk av et 
utvalg av forhåndsdefinerte doser, uavhengig av forsøksstoff, med klassifisering eksplisitt knyttet til 
antallet dyr som observeres i forskjellige tilstander, bedrer muligheten for konsistens og repeterbarhet 
ved rapportering mellom laboratorier.

 Forsøkslaboratoriet bør ta hensyn til alle tilgjengelige opplysninger før undersøkelsen gjennomføres. 
Slike opplysninger vil omfatte stoffets identitet og kjemiske struktur, dets fysisk-kjemiske egenskaper, 
resultater av eventuelle andre in vitro- eller in vivo-toksisitetsforsøk med stoffet, toksisitetsdata for 
strukturelt beslektede stoffer og forventet bruk av stoffet. Disse opplysningene er nødvendige for å 
overbevise alle berørte parter om at forsøket er relevant for vern av menneskers helse og er nyttig ved 
valg av passende utgangsdose.

1.2. DEFINISJONER

 Akutt oral toksisitet: Skadevirkninger som opptrer etter oralt inntak av én enkelt dose av et stoff 
eller flere doser gitt i løpet av 24 timer.

 Forsinket død: Det forhold at et dyr ikke dør eller framstår som døende innen 48 timer, men dør 
senere i den 14 dagers observasjonsperioden.
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 Dose: Den mengde forsøksstoff som gis. Dosen uttrykkes som vekt av forsøksstoff per vektenhet av 
forsøksdyr (f.eks. mg/kg).

 Observerbar toksisitet: En generell term som beskriver klare tegn på toksisitet etter tilførsel av et 
forsøksstoff (se for eksempel (3)), slik at det ved nest høyeste faste dose kan forventes enten alvorlig 
smerte og varige tegn på alvorlig lidelse, døende tilstand (kriterier er gitt i Humane Endpoints 
Guidance Document (8)) eller sannsynlig dødelighet hos de fleste dyr.

 GHS: Globally Harmonised Classification System for Chemical Substances and Mixtures (globalt 
harmonisert klassifiseringssystem for kjemiske stoffer og blandinger). Et fellesprosjekt for OECD 
(helse og miljø), FNs ekspertkomité for transport av farlige stoffer (fysisk-kjemiske egenskaper) og 
ILO (farekommunikasjon), koordinert av Interorganisation for the Sound Management of Chemicals 
(IOMC).

 Forestående død: Det forhold at en døende tilstand eller død forventes før neste planlagte 
observasjon. Blant tegn på denne tilstanden hos gnagere er kramper, sideleie, liggende stilling og 
skjelving. (Flere opplysninger finnes i Humane Endpoint Guidance Document (9).)

 LD50 (den dose som fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør): En statistisk 
beregnet enkeltdose av et stoff som kan forventes å forårsake død hos 50 % av de dyr som tilføres 
stoffet oralt. LD50-verdien uttrykkes som vekt av forsøksstoffet per vektenhet forsøksdyr (mg/kg).

 Grensedose: En dose ved øvre begrensning for forsøket (2 000 eller 5 000 mg/kg).

 Døende tilstand: En tilstand der dyret dør eller ikke kan overleve, selv med behandling. (Flere 
opplysninger finnes i Humane Endpoint Guidance Document (9).)

 Forutsigbar død: Tilstedeværelse av kliniske tegn på død på et kjent tidspunkt eller i framtiden før 
den planlagte avslutningen av forsøket, for eksempel manglende evne til å få tak i vann eller fôr. 
(Flere opplysninger finnes i Humane Endpoint Guidance Document (9).)

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Forsøksmetodens prinsipp består i en trinnvis framgangsmåte som med et minst mulig antall dyr per 
trinn gir tilstrekkelig informasjon om forsøksstoffets akutte toksisitet til at stoffet kan klassifiseres. 
Stoffet gis oralt til en gruppe forsøksdyr i en av de definerte dosene. Stoffet prøves ved en trinnvis 
metode der i hvert trinn anvendes tre dyr av samme kjønn (normalt hunndyr). Fravær eller 
tilstedeværelse av stoffrelatert dødelighet hos dyr dosert i et trinn, bestemmer neste trinn,

dvs.:ingen ytterligere forsøk er nødvendig,.

dosering av ytterligere tre dyr med samme dose,.

dosering av ytterligere tre dyr med neste høyere eller neste lavere dosenivå..

 Nærmere opplysninger om framgangsmåten er gitt i vedlegg 1. Metoden gjør det mulig å vurdere 
stoffets klassifisering i en av toksisitetsklassene fastsatt ved avgrensende LD50-verdier.

1.4. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1. Valg av dyreart

 Foretrukket gnagerart er rotte, selv om andre gnagerarter kan benyttes. Normalt benyttes hunndyr 
(9). Det skyldes at undersøkelser av konvensjonelle LD50-forsøk gjengitt i faglitteraturen viser at 
det er liten forskjell i følsomhet mellom kjønnene, men i tilfeller der det er observert forskjeller, er 
hunndyr generelt noe mer følsomme (11). Dersom kunnskap om toksikologiske eller toksikokinetiske 
egenskaper ved strukturelt beslektede stoffer tyder på at hanndyr kan forventes å være mer følsomme, 
kan de benyttes. Dersom forsøket utføres på hanndyr, skal fyllestgjørende begrunnelse gis.

 Det anvendes sunne, unge voksne dyr av vanlig anvendte laboratoriestammer. Hunndyr skal ikke 
ha født, og skal ikke være drektige. Hvert dyr skal ved begynnelsen av doseringen være mellom 8 
og 12 uker gammelt, og vekten skal være innenfor et intervall på ± 20 % av gjennomsnittsvekten til 
eventuelle tidligere doserte dyr.
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1.4.2. Hold og fôringsvilkår

 Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 22 °C ± 3 °C. Selv om den relative luftfuktigheten 
skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % utenom ved rengjøring av rommet, bør 50-60 % 
tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med veksling mellom tolv timers lys og tolv timers mørke. 
Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med ubegrenset tilgang på drikkevann. Dyr kan grupperes i 
bur etter dose, men antallet dyr per bur skal ikke være til hinder for nøye observasjon av hvert dyr.

1.4.3. Forberedelse av dyrene

 Dyrene velges vilkårlig, merkes med henblikk på individuell identifikasjon og holdes i sine bur i 
minst fem dager før forsøket begynner, slik at de venner seg til laboratorieomgivelsene.

1.4.4. Tilberedning av dosene

 Generelt gis forsøksstoffene i konstant volum over hele dosespekteret som skal prøves, ved at 
konsentrasjonen i stoffblandingen varieres. Dersom forsøket utføres med et flytende produkt eller 
en blanding, kan det imidlertid være mer relevant for den etterfølgende risikovurderingen for 
stoffet å anvende ufortynnet forsøksstoff, dvs. konstant konsentrasjon, og dette kreves av enkelte 
reguleringsmyndigheter. Uansett skal det maksimale dosevolumet for tilførsel ikke overskrides. 
Det maksimale væskevolumet som kan tilføres på én gang, avhenger av størrelsen på forsøksdyret. 
For gnagere skal volumet normalt ikke overstige 1 ml/100 g kroppsvekt; for vandige løsninger kan 
imidlertid 2 mg/kg kroppsvekt vurderes. Når det gjelder doseringsstoffblandingens sammensetning, 
anbefales bruk av en vandig løsning/suspensjon/emulsjon dersom dette er mulig; deretter er prioritert 
rekkefølge en løsning/suspensjon/emulsjon i olje (f.eks. maisolje) og deretter eventuelt løsning i 
andre bærere. For andre bærere enn vann må bærerens toksikologiske egenskaper være kjent. Dosene 
tilberedes kort tid før tilførselen, med mindre stoffblandingens stabilitet over anvendelsesperioden er 
kjent og vurdert å være akseptabel.

1.5. FRAMGANGSMÅTE

1.5.1. Tilførsel av doser

 Forsøksstoffet gis i én enkelt dose ved hjelp av en magesonde eller egnet intubasjonskanyle. I 
unntakstilfeller der det ikke er mulig å gi stoffet i én enkelt dose, kan dosen gis i mindre porsjoner 
over et tidsrom på høyst 24 timer.

 Dyrene skal faste før forsøksstoffet tilføres (f.eks. natten over for rotter eller tre til fire timer for mus; 
det skal imidlertid være fri tilgang på drikkevann). Etter fasten veies dyrene før forsøksstoffet tilføres. 
Når forsøksstoffet er tilført, kan fôret holdes tilbake i ytterligere tre til fire timer for rotter eller én til to 
timer for mus. Dersom en dose tilføres i flere omganger over et visst tidsrom, kan det være nødvendig 
å gi dyrene fôr og vann, avhengig av tidsrommets lengde.

1.5.2. Antall dyr og dosenivåer

 Tre dyr anvendes ved hvert trinn. Som utgangsdose anvendes et av fire faste nivået: 5, 30, 300 og 
2 000 mg/kg kroppsvekt. Utgangsdosenivået bør være det dosenivået som har størst sannsynlighet 
for å forårsake dødelighet i noen av de doserte dyrene. Flytskjemaene i tillegg 1 beskriver 
framgangsmåten som skal følges for hver av utgangsdosene. Dessuten gir tillegg 4 veiledning i 
klassifisering i EU-systemet til ny GHS innføres.

 Dersom tilgjengelige opplysninger tyder på at dødelighet ikke kan forventes ved høyeste startdosenivå 
(2 000 mg/kg kroppsvekt), skal det utføres et grenseforsøk. Dersom det ikke foreligger opplysninger 
om stoffet som skal prøves, anbefales det av hensyn til dyrevelferden at en utgangsdose på 300 mg/
kg kroppsvekt benyttes.

 Tidsrommet mellom dosering på hvert nivå bestemmes ut fra de toksiske symptomenes inntreden, 
varighet og alvorlighetsgrad. Behandling av dyr med neste dose utsettes til man har fastslått at de 
doserte dyrene overlever.
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 Unntaksvis, og bare dersom det kan begrunnes ut fra krav i konkrete bestemmelser, kan bruk av en 
ytterligere øvre dose på 5 000 mg/kg vurderes (se tillegg 2). Av dyrevelferdshensyn frarådes forsøk 
på dyr i GHS-kategori 5 (2 000-5 000 mg/kg), som bør vurderes bare dersom det er stor sannsynlighet 
for at resultatene fra et slikt forsøk har direkte relevans for vern av menneskers og dyrs helse eller av 
miljøet.

1.5.3. Grenseforsøk

 Grenseforsøket utføres fortrinnsvis i situasjoner der den som utfører forsøkene, har opplysninger 
som tyder på at forsøksmaterialet kan være ikke-toksisk, dvs. ha en giftighet som bare er over 
forskriftsmessige grenser. Opplysninger om forsøksmaterialets toksisitet kan utledes fra kunnskap om 
lignende prøvede forbindelser eller lignende prøvede blandinger eller produkter, idet det tas hensyn til 
identiteten og prosentinnholdet til stoffer som er kjent for å være av toksikologisk betydning. I slike 
situasjoner der det er få eller ingen opplysninger om toksisiteten, eller der forsøksmaterialet antas å 
være giftig, utføres hovedforsøket.

 Et grenseforsøk med en utgangsdose på 2 000 mg/kg kan utføres med seks dyr (tre dyr i hvert trinn). 
Unntaksvis kan et grenseforsøk med et dosenivå på 5 000 mg/kg utføres med tre dyr (se tillegg 
2). Dersom dødelighet forbundet med forsøksstoffet observeres, kan det være nødvendig å utføre 
ytterligere forsøk på neste lavere nivå.

1.6. OBSERVASJONER

 Dyrene observeres enkeltvis etter doseringen minst én gang i løpet av de første 30 minuttene, 
regelmessig i de første 24 timene, med særlig oppmerksomhet de første fire timene, og deretter daglig 
i til sammen 14 dager, med mindre dyr må fjernes fra undersøkelsen og avlives humant av hensyn til 
dyrevelferd, eller finnes døde. Observasjonsperiodens varighet bør imidlertid ikke fastsettes strengt; 
den bør bestemmes ut fra de toksiske virkninger, hvor raskt de opptrer og restitusjonsperiodens 
lengde, og kan således forlenges dersom det anses nødvendig. Tidspunktene da tegn på toksisitet 
oppstår og forsvinner, er viktige, særlig dersom det er en tendens til at tegnene inntrer sent (12). Alle 
observasjoner skal registreres systematisk for hvert enkelt dyr.

 Andre observasjoner er nødvendige dersom dyrene fortsatt viser tegn på toksisitet. Observasjonene 
skal omfatte endringer i hud og pels, øyne og slimhinner og åndedrettsorganer, kretsløp, autonomt 
nervesystem og sentralnervesystem samt somatomotorisk aktivitet og atferdsmønster. Oppmerksomhet 
bør vies observasjoner av skjelving, kramper, spyttflod, diaré, sløvhet, søvn og koma. Prinsippene og 
kriteriene oppsummert i Humane Endpoints Guidance Document (9) bør tas i betraktning. Dyr som 
finnes å være døende, og dyr som framviser alvorlig smerte eller varige tegn på alvorlig lidelse, avlives 
humant. Dersom dyr avlives av humane årsaker eller blir funnet døde, registreres dødstidspunktet så 
nøyaktig som mulig.

1.6.1. Kroppsvekt

 Vekten til hvert enkelt dyr bestemmes kort tid før forsøksstoffet tilføres, og deretter minst ukentlig. 
Vektendringer skal beregnes og registreres. Ved avslutningen av forsøket veies de overlevende dyrene 
og avlives deretter humant.

1.6.2. Patologi

 Alle forsøksdyrene, herunder de som dør under forsøket eller fjernes fra forsøket, skal undersøkes post 
mortem. Alle makropatologiske endringer skal registreres for hvert dyr. Mikroskopiundersøkelser av 
organer som viser tegn på patologiske endringer ved en makroskopisk undersøkelse av dyr som har 
overlevd i minst 24 timer, kan også vurderes, da det kan gi nyttige opplysninger.
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2. DATA

 Data registreres for hvert enkelt dyr. Dessuten oppsummeres alle data i tabellform som for hver 
forsøksgruppe viser antall dyr som er benyttet, antall dyr som viser tegn på toksisitet, antall dyr som 
er funnet døde i løpet av forsøket eller blitt avlivet av humane årsaker, dødstidspunkt for hvert enkelt 
dyr, beskrivelse av toksiske virkninger og deres tidsforløp og reversibilitet samt resultatene fra post 
mortem-undersøkelsen.

3. RAPPORT

3.1. Forsøksrapport

 Forsøksrapporten skal, dersom det er relevant, inneholde følgende opplysninger:

 Forsøksstoff:

fysisk tilstand, renhet og, dersom det er relevant, fysisk-kjemiske egenskaper (herunder .
isomerisering),

identifikasjonsdata, herunder CAS-nummer..

 Bærer (eventuell):

begrunnelse for valg av bærer, dersom det ikke dreier seg om vann..

 Forsøksdyr:

art/stamme,.

dyrenes mikrobiologiske tilstand, dersom den er kjent,.

dyrenes antall, alder og kjønn (herunder eventuelt begrunnelse for bruk av hanndyr istedenfor .
hunndyr),

dyrenes opprinnelse, bovilkår, fôr osv..

 Forsøksvilkår:

nærmere opplysninger om forsøksstoffets sammensetning, herunder fysisk tilstand for dosen .
som er tilført,

nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet, herunder tilført dosevolum og .
doseringstidspunkt,

nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet (herunder type/kilde, vannkilde),.

begrunnelse for valg av utgangsdose..

 Resultater:

oppstilling i tabellform av responsdata og dosenivå for hvert dyr (dvs. dyr som viser tegn på .
toksisitet, herunder dødelighet, virkningenes art, grad og varighet),

oppstilling i tabellform av kroppsvekt og kroppsvektendringer,.

enkeltdyrenes vekt på behandlingsdagen, deretter i ukentlige intervaller og på døds- eller .
avlivningstidspunktet,

begynnelse og tidsforløp for tegn på toksisitet, og hvorvidt disse var reversible for hvert enkelt .
dyr,

resultater fra post mortem-undersøkelsen og eventuelle histopatologiske funn for hvert enkelt .
dyr.

 Drøfting av resultatene.

 Konklusjoner.
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VEDLEGG 1

FRAMGANGSMÅTE FOR HVER AV UTGANGSDOSENE

GENERELLE MERKNADER

For hver utgangsdose angir forsøksskjemaene i dette vedlegg hvilken framgangsmåte som skal følges.

Vedlegg 1 A: Utgangsdose er 5 mg/kg kroppsvekt.

Vedlegg 1 B: Utgangsdose er 50 mg/kg kroppsvekt.

Vedlegg 1 C: Utgangsdose er 300 mg/kg kroppsvekt.

Vedlegg 1 D: Utgangsdose er 2 000 mg/kg kroppsvekt.

Avhengig av antallet humant avlivede eller døde dyr er forsøksmetoden som angitt ved pilene.
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VEDLEGG 2

KRITERIER FOR KLASSIFISERING AV FORSØKSSTOFFER MED FORVENTET LD50-VERDI OVER 
2000 MG/KG UTEN BEHOV FOR FORSØK

Kriterier for fareklasse 5 skal gjøre det mulig å identifisere forsøksstoffer som utgjør en relativt lav fare for akutt 
toksisitet, men som under visse vilkår kan utgjøre en fare for følsomme befolkningsgrupper. Disse stoffene antas å ha 
oral eller dermal LD50 i området 2 000-5 000 mg/kg eller tilsvarende doser for andre inntaksveier. I følgende tilfeller 
kan forsøksstoffene klassifiseres i fareklassen definert ved 2 000 mg/kg < LD50 < 5 000 mg/kg (kategori 5 i GHS):

dersom den kan tilordnes denne kategorien ved et av forsøksskjemaene i tillegg 2 på grunnlag av a) 
dødelighetsfrekvensen,

dersom det allerede finnes pålitelig dokumentasjon som viser at LDc) 50 er i området for kategori 5-verdier, eller 
andre dyreundersøkelser eller toksiske virkninger på mennesker gir grunn til bekymring for menneskers helse av 
en akutt natur,

ved ekstrapolering, overslag eller måling av data, dersom det ikke er grunnlag for tildeling av en farligere klasse, d) 
og

det foreligger pålitelige opplysninger som viser betydelige toksiske virkninger på mennesker, eller.

dødelighet er observert ved forsøk med verdier inntil kategori 4 med oralt inntak, eller.

dersom ekspertvurderinger bekrefter betydelige kliniske tegn på toksisitet, ved forsøk med verdier inntil .
kategori 4, unntatt diaré, strittende hårlag eller ustelt pels, eller

dersom ekspertvurderinger bekrefter pålitelige opplysninger om potensial for vesentlige akutte virkninger fra .
andre dyreforsøk.

FORSØK MED DOSER OVER 2 000 MG/KG

Dyrevelferdshensyn taler for å fraråde forsøk med 5 000 mg/kg, de bør vurderes bare dersom det er stor sannsynlighet 
for at resultatene fra et slikt forsøk har direkte relevans for vern av menneskers og dyrs helse (10). Ingen ytterligere 
forsøk utføres ved høyere dosenivåer.

Dersom det kreves forsøk med en dose på 5 000 mg/kg, er det tilstrekkelig med ett trinn (dvs. tre dyr). Dersom det 
først doserte dyret dør, fortsetter doseringen ved 2 000 mg/kg etter flytskjemaene i tillegg 1. Dersom det første dyret 
overlever, doseres ytterligere to dyr. Dersom bare ett av de tre dyrene dør, antas LD50-verdien å overstige 5 000 mg/
kg. Dersom begge dyrene dør, fortsetter doseringen ved 2 000 mg/kg.
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VEDLEGG 3

FORSØKSMETODE B.1c Veiledning i klassifisering etter EU-skjemaet i overgangsperioden før det det globalt harmoniserte 
klassifiseringssystem (GHS) (tatt fra henvisning (8)) er gjennomført i sin helhet
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VEDLEGG 2 D

B.4. AKUTT TOKSISITET — HUDIRRITASJON/-ETSING

1. METODE

Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 404 (2002).

1.1. INNLEDNING

 Ved utarbeidingen av denne ajourførte metoden er det lagt særlig vekt på mulige forbedringer 
med tanke på betydningen av dyrevelferd og på vurdering av alle foreliggende opplysninger om 
forsøksstoffet for å unngå unødvendige forsøk med laboratoriedyr. I metoden inngår en anbefaling av 
at man før det beskrevne in vivo-forsøket for stoffets etsing/irritasjon utføres, gjennomfører en kritisk 
analyse av eksisterende relevante data. Dersom eksisterende data er utilstrekkelige, kan de utbygges 
ved hjelp av sekvensiell prøving (1). Forsøksstrategien omfatter utførelse av validerte og anerkjente 
in vitro-forsøk, og er nøye angitt i vedlegget til denne metoden. Dessuten anbefales det, dersom det er 
hensiktsmessig, at man ved det innledende in vivo-forsøket legger på de tre forsøkslappene på dyret 
suksessivt istedenfor samtidig.

 Av hensyn til vitenskapelig kvalitet og dyrevelferd bør in vivo-forsøk ikke utføres før alle relevante 
data om stoffets potensielle hudetsende eller irriterende virkninger er vurdert kritisk. Slike data 
vil omfatte dokumentasjon fra eksisterende undersøkelser på mennesker og/eller laboratoriedyr, 
dokumentasjon av etsende eller irriterende virkning av ett eller flere strukturelt beslektede stoffer 
eller blandinger av slike stoffer, data som dokumenterer at stoffet er sterkt surt eller basisk (2)(3), og 
resultater fra validerte og anerkjente in vitro- eller ex vivo-forsøk (4)(5)(5a). Denne analysen skulle 
redusere behovet for in vivo-forsøk med hudetsende eller -irriterende virkning av stoffer som det 
allerede finnes tilstrekkelig dokumentasjon for fra andre undersøkelser for disse to endepunktene.

 En foretrukket sekvensiell forsøksstrategi som innebærer utførelse av validerte og anerkjente in vitro- 
eller ex vivo-forsøk med etsing/irritasjon, er angitt i vedlegget til denne metoden. Denne strategien 
ble utviklet i en OECD-arbeidsgruppe og samstemmig anbefalt av deltakerne (6), og er vedtatt som 
anbefalt forsøksstrategi i det globale system for klassifisering av kjemiske stoffer (GHS) (7). Selv 
om denne sekvensielle forsøksstrategien ikke inngår som en del av forsøksmetode B.4, anbefales 
det å følge denne forsøksstrategien før in vivo-forsøk utføres. For nye stoffer anbefales den trinnvise 
forsøksstrategien for å innhente vitenskapelig forsvarlige opplysninger om stoffets etsende eller 
irriterende virkning. For eksisterende stoffer med utilstrekkelige data om hudetsende eller -irriterende 
virkning bør strategien benyttes for å supplere disse dataene. Bruk av andre forsøksstrategier eller-
metoder, eller beslutning om ikke å anvende en trinnvis framgangsmåte, skal begrunnes.

 Dersom potensial for etsende eller irriterende virkning ikke kan bestemmes ved hjelp av kritisk 
analyse, vurderes et in vivo-forsøk (se vedlegget).

1.2. DEFINISJONER

 Hudirritasjon er danning av reversibel skade i huden etter anbringelse av et stoff i inntil fire timer.

 Etsende virkning på huden er danning av irreversibel vevsskade i huden, det vil si synlig nekrose 
gjennom overhuden og inn i lærhuden, etter anbringelse av et forsøksstoff i inntil fire timer. Typiske 
etsingsreaksjoner er sår, blødninger, blodige skorper, og ved slutten av observasjonsperioden på 14 
dager, avfarging som følge av bleking av huden, hele områder med skallethet og arr. Histopatologisk 
undersøkelse bør vurderes for å vurdere uklare skader.

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Forsøksstoffet i én enkelt dose anbringes på huden til flere forsøksdyr; ubehandlede hudområder på 
dyret fungerer som kontroll. Graden av hudirritasjon eller -etsing observeres og graderes med fastsatte 
mellomrom og beskrives ytterligere med henblikk på en fullstendig vurdering av virkningene. 
Observasjonsperiodens varighet bør være tilstrekkelig til at det kan foretas en fullstendig vurdering 
av de observerte virkningenes reversibilitet.
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 Dyr som viser varige tegn på alvorlig lidelse og/eller smerte i en del av forsøket, avlives humant, og 
stoffet vurderes deretter. Kriterier for å treffe beslutning om å avlive døende eller alvorlig lidende dyr, 
og retningslinjer for å fastslå forutsigbar eller nær forestående død, finnes i henvisning (8).

1.4. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1. Forberedelse av in vivo-forsøket

1.4.1.1. Valg av dyreart

 Foretrukket laboratoriedyr er albinokanin, og sunne, unge voksne kaniner anvendes. Eventuell bruk 
av andre arter skal begrunnes.

1.4.1.2. Forberedelse av dyrene

 Cirka 24 timer før forsøket fjernes pelsen fra ryggen til dyrene ved klipping eller barbering. Når 
pelsen klippes eller barberes, er det viktig at huden ikke blir irritert, og at bare dyr med frisk, uskadd 
hud anvendes.

 Noen kaninstammer har områder med tette hår som er mer framtredende visse deler av året. Slike 
områder med tett hårvekst skal ikke brukes som forsøksområder.

1.4.1.3. Hold og fôring

 Dyrene holdes i hvert sitt bur. Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 20 °C (± 3 °C) for 
kaniner. Selv om den relative luftfuktigheten skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % 
utenom ved rengjøring av rommet, bør 50-60 % tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med 
veksling mellom tolv timers lys og tolv timers mørke. Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med 
ubegrenset tilgang på drikkevann.

1.4.2. Framgangsmåte

1.4.2.1. Anbringelse av forsøksstoffet

 Forsøksstoffet anbringes på et lite hudområde (ca. 6 cm2) og dekkes med et lite stykke gasbind 
holdt på plass av ikke-irriterende heftplaster. Dersom direkte anbringelse ikke er mulig (f.eks. 
væsker eller visse pastaer), anbringes forsøksstoffet først på gasbindstykket, som deretter plasseres 
på huden. Gasbindstykket bør holdes i løs kontakt med huden av en halvtett forbinding i hele 
eksponeringsperioden. Dersom forsøksstoffet anbringes på gasbindstykket, bør dette festes på huden 
på en slik måte at det er god kontakt og jevn fordeling av stoffet på huden. Det bør unngås at dyret 
når gasbindstykket og dermed kan innta eller inhalere forsøksstoffet.

 Forsøksstoffer i væskeform anbringes vanligvis ufortynnet. Ved forsøk med faste stoffer (som kan 
pulveriseres dersom det anses nødvendig) fuktes forsøksstoffet med minst mulig mengde vann, (eller 
om nødvendig, annen passende bærer) slik at det oppnås god hudkontakt. Dersom andre bærere enn 
vann anvendes, skal bærerens eventuelle innflytelse på forsøksstoffets hudirritasjon være minimal.

 Ved avslutningen av eksponeringstiden, som vanligvis er fire timer, fjernes restene av forsøksstoffet, 
om mulig med vann eller et egnet løsemiddel som ikke endrer den eksisterende respons eller 
overhudens beskaffenhet.

1.4.2.2. Dosenivå

 En dose på 0,5 ml væske eller 0,5 ml fast stoff anbringes på forsøksområdet.

1.4.2.3. Innledende forsøk (in vivo-forsøk med hudirritasjon/hudetsing med ett dyr)

 Det anbefales sterkt at in vivo-forsøket utføres med ett dyr innledningsvis, særlig dersom stoffet 
mistenkes som potensielt etsende. Dette er i samsvar med strategien for sekvensielle forsøk  
(se tillegg 1).
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 Dersom stoffet er bedømt som etsende på grunnlag av kritisk analyse, er ingen ytterligere 
dyreforsøk nødvendige. For de fleste stoffer som mistenkes for å være etsende, er ytterligere in 
vivo-forsøk vanligvis unødvendig. I tilfeller der det synes nødvendig med ytterligere data på grunn 
av utilstrekkelig dokumentasjon, kan det imidlertid utføres begrensede dyreforsøk etter følgende 
framgangsmåte: Inntil tre forsøkslapper anbringes sekvensielt på dyret. Første lapp fjernes etter tre 
minutter. Dersom ingen alvorlig hudreaksjon observeres, anbringes enda en lapp og fjernes etter en 
time. Dersom observasjoner på dette stadiet tyder på at eksponering humant kan utvides til fire timer, 
anbringes en tredje lapp som fjernes etter fire timer, og reaksjonen vurderes.

 Dersom etsende virkning observeres etter noen av de tre sekvensielle eksponeringene, avsluttes 
forsøket umiddelbart. Dersom etsende virkning ikke observeres etter fjerning av siste lapp, observeres 
dyret i 14 dager, med mindre etsing utvikles på et tidligere tidspunkt.

 I tilfeller der forsøksstoffet ikke forventes å gi etsing, men kan være irriterende, anbringes én enkelt 
lapp på ett dyr i fire timer.

1.4.2.4. Bekreftelsesforsøk (in vivo-forsøk med hudirritasjon med flere dyr)

 Dersom etsende virkning ikke observeres i det innledende forsøket, skal irriterende eller negativ 
reaksjon bekreftes på inntil to ytterligere dyr, hvert med én lapp, med en eksponeringsperiode på 
fire timer. Dersom irriterende virkning observeres i det innledende forsøket, kan bekreftelsesforsøket 
utføres sekvensielt, eller ved eksponering av ytterligere to dyr samtidig. I unntakstilfeller der det 
innledende forsøket ikke utføres, kan to eller tre dyr behandles med én enkelt lapp, som fjernes 
etter fire timer. Dersom to dyr anvendes og begge viser samme reaksjon, er ingen ytterligere forsøk 
nødvendige. Ellers prøves også et tredje dyr. Ved uklar reaksjon kan det være nødvendig å evaluere 
resultatene med bruk av flere dyr.

1.4.2.5. Observasjonsperiode

 Observasjonsperioden skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en fullstendig vurdering av de 
observerte virkningenes reversibilitet. Forsøket bør imidlertid avsluttes snarest dersom dyret viser 
varige tegn på alvorlig smerte eller lidelse. Til bestemmelse av virkningenes reversibilitet observeres 
dyrene i inntil 14 dager etter fjerning av lappene. Dersom reversibilitet observeres innen 14 dager, 
avsluttes forsøket på dette tidspunktet.

1.4.2.6. Kliniske observasjoner og klassifisering av hudreaksjoner

 Alle dyr observeres for tegn til rødme av huden og ødem, og reaksjonen graderes etter 60 minutter 
og deretter 24, 48 og 72 timer etter fjerning av lappen. I det innledende forsøket undersøkes dessuten 
forsøksområdet straks etter fjerning av lappen. Hudreaksjoner klassifiseres og registreres etter 
inndelingen i tabellen nedenfor. Dersom det er hudskader som ikke kan identifiseres som irritasjon 
eller etsing ved 72 timer, kan det være nødvendig med ytterligere observasjoner for å bestemme 
virkningenes reversibilitet. I tillegg til observasjoner med hensyn til irritasjon skal alle lokale toksiske 
virkninger, for eksempel tap av hudens fettinnhold, og eventuelle systemiske skadevirkninger 
(f.eks. virkninger på kliniske tegn på toksisitet og kroppsvekt) beskrives fullstendig og registreres. 
Histopatologiske undersøkelser bør vurderes for å klarlegge uklare reaksjoner.

 Graderingen av øyereaksjoner er nødvendigvis subjektiv. For å få en mer ensartet gradering av 
øyereaksjonene og for å bistå forsøkslaboratoriene og de som medvirker ved forsøkene og tolkingen av 
forsøksresultatene, må de som utfører forsøkene, være tilstrekkelig fortrolige med graderingssystemet 
som benyttes (se tabellen nedenfor). En illustrert veiledning til gradering av hudirritasjon og andre 
skader kan være nyttig (9).

2. DATA

2.1. FRAMLEGGING AV RESULTATENE

 Resultatene av undersøkelsen skal oppsummeres i den endelige forsøksrapporten, og skal omfatte alle 
enkeltheter som er angitt i nr. 3.1.
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2.2. VURDERING AV RESULTATENE

 Graden av hudirritasjon vurderes ut fra skadenes art, alvorlighetsgrad og reversibilitet eller 
irreversibilitet. De enkelte alvorlighetsgrader representerer ingen absolutt standard for stoffets 
irriterende egenskaper, siden andre virkninger av forsøksstoffet også evalueres. I stedet bør de enkelte 
grader betraktes som referanseverdier og ha betydning bare når de underbygges av en fullstendig 
beskrivelse og vurdering av samtlige observasjoner.

 Ved vurdering av irritasjonsreaksjoner det også tas hensyn til hudskaders reversibilitet. Dersom 
reaksjoner som skallethet (begrenset område), hyperkeratose, hyperplasi og flass vedvarer til slutten 
av den 14-dagers observasjonsperioden, anses forsøksstoffet som irriterende.

3. RAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

 Begrunnelse for in vivo-forsøk: Kritisk analyse av allerede foreliggende forsøksdata, herunder 
resultater fra sekvensiell forsøksstrategi:

beskrivelse av relevante data som er tilgjengelige fra tidligere forsøk,.

data utledet i hvert trinn i forsøksstrategien,.

beskrivelse av utførte . in vivo-forsøk, herunder detaljerte opplysninger om framgangsmåte, 
resultater oppnådd med forsøks-/referansestoffer,

kritisk analyse med henblikk på utførelse av . in vivo-undersøkelse.

Forsøksstoff:

identifikasjonsdata (f.eks. CAS-nummer, kilde, renhet, kjente urenheter, partinummer),.

fysisk tilstand og fysisk-kjemiske egenskaper (f.eks. pH, flyktighet, løselighet, stabilitet),.

for blandinger, sammensetning og relativt prosentinnhold av bestanddelene..

Bærer:

identifikasjon, konsentrasjon (om relevant), anvendt volum,.

begrunnelse for valg av bærer..

Forsøksdyr:

art/stamme, begrunnelse for bruk av andre dyr enn albinokaniner,.

antall dyr av hvert kjønn,.

de enkelte dyrs vekt ved begynnelsen og avslutningen av forsøket,.

alder ved begynnelsen av forsøket,.

dyrenes opprinnelse, miljøvilkår, fôr osv..

Forsøksvilkår:

teknikk ved forberedelse av anbringelsesstedet for lappene,.

nærmere opplysninger om lappenes materiale og anbringelsesteknikk,.

nærmere opplysninger om tilberedning av forsøksstoffet, anbringelse og fjerning..
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Resultater:

oppstilling i tabellform av irritasjons-/etsingsreaksjoner for hvert dyr på alle observerte .
tidspunkter,

beskrivelser av alle observerte skader,.

forklarende beskrivelse av art og grad av observert irritasjon eller etsing, og eventuelle .
histopatologiske funn,

beskrivelser av andre skadelige lokale (f.eks. avfetting av huden) og systemiske virkninger samt .
hudirritasjon eller -etsing.

Drøfting av resultatene.
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TABELL: GRADERING AV HUDREAKSJONER

Rødme- og skorpedanning

Ingen rødme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Svært lett rødme (knapt synlig)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Veldefinert rødme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Moderat til kraftig rødme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Kraftig rødme (rødfiolett farge) til skorpedannelse som umuliggjør gradering av rødme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Maksimal verdi: 4

Ødemdanning

Intet ødem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Svært lett ødem (knapt synlig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Lett ødem (områdets omkrets er vel avgrenset av en tydelig hevelse)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Moderat ødem (hevelse på ca. 1 mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Kraftig ødem (hevelse på mer enn 1 mm og utstrekning utover det eksponerte område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Maksimal verdi: 4

Histopatologiske undersøkelser kan foretas for å klarlegge uklare reaksjoner.
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VEDLEGG

Strategi for sekvensielle forsøk med irriterende og etsende virkning på huden

GENERELLE BETRAKTNINGER

Av hensyn til vitenskapelig troverdighet og dyrevelferd er det viktig å unngå unødvendig bruk av dyr og å minimere 
bruken av forsøk som kan gi alvorlige reaksjoner hos dyr. Alle opplysninger om et stoff som er relevant for dets 
potensielle etsende eller irriterende virkning på huden, bør vurderes før in vivo-forsøk vurderes utført. Det kan 
allerede finnes tilstrekkelig dokumentasjon til at et forsøksstoff kan klassifiseres med hensyn til hudetsende eller 
-irriterende potensial, uten at det er behov for å utføre forsøk på laboratoriedyr. Bruk av kritisk analyse og en strategi 
for sekvensielle forsøk vil dermed redusere behovet for in vivo-forsøk, særlig dersom stoffet kan tenkes å framkalle 
alvorlige reaksjoner.

Det anbefales å benytte en kritisk analyse for vurdering av eksisterende opplysninger med hensyn til stoffers 
irriterende og etsende virkninger på huden, for å avgjøre om det skal utføres ytterligere undersøkelser utover in vivo-
hudundersøkelser for å bidra til å karakterisere et slikt potensial. Dersom det er behov for flere undersøkelser, anbefales 
det at strategien for sekvensielle forsøk anvendes for å utvikle relevante forsøksdata. For stoffer som det ikke ennå 
ikke er utført forsøk med, anvendes strategien for sekvensielle forsøk til å utvikle nødvendige datasett for vurdering 
av hudetsende eller -irriterende potensial. Forsøksstrategien beskrevet i dette vedlegg er utviklet av en arbeidsgruppe 
under OECD (1), senere bekreftet og utvidet i Harmonised Integrated Hazard Classification System for Human Health 
and Environmental Effects of Chemical Substances, som ble vedtatt av det 28. fellesmøte i Kjemikaliekomiteen og 
arbeidsgruppen for kjemikalier i november 1998 (2).

Selv om denne strategien for sekvensielle forsøk ikke inngår som en del av forsøksmetode B.4, utgjør den likevel den 
anbefalte framgangsmåten for bestemmelse av hudirritasjon/-etsing. Denne framgangsmåten representerer både den 
beste praksis og en etisk standard for in vivo-forsøk med irriterende/etsende virkning på huden. Forsøksmetoden gir 
veiledning i utførelse av in vivo-forsøket og oppsummerer faktorer som bør tas i betraktning før et slikt forsøk settes 
i gang. Strategien angir en metode for vurdering av eksisterende data om forsøksstoffenes hudirriterende/-etsende 
egenskaper og en trinnvis framgangsmåte for å skaffe relevante data om stoffer som det trengs ytterligere opplysninger 
om, eller som det ikke er utført noen undersøkelser av. Den anbefaler også at det under bestemte omstendigheter utføres 
validerte og anerkjente in vitro- eller ex vivo-forsøk med etsende/irriterende virkning på huden.

BESKRIVELSE AV STRATEGIEN FOR EVALUERING OG FORSØK

Før det utføres forsøk som ledd i den sekvensielle forsøksstrategien (vist i figuren), skal alle eksisterende opplysninger 
evalueres for å vurdere behovet for in vivo-hudforsøk. Selv om viktige opplysninger kan fås fra evaluering av 
enkeltparametrer (f.eks. ekstrem pH), må det tas hensyn til alle eksisterende opplysninger. Alle relevante data om 
virkningene av det aktuelle stoffet, eller analoge stoffer, bør tas i betraktning ved en kritisk vurdering, og beslutningen 
skal begrunnes. Primært skal det legges vekt på data knyttet til mennesker og dyr, etterfulgt av resultatene av in vitro- 
eller ex vivo-forsøk. In vivo-forsøk med etsende stoffer bør unngås når det er mulig. I forsøksstrategien skal det tas 
hensyn til følgende faktorer:

Vurdering av foreliggende data om stoffets virkninger på mennesker og dyr (trinn 1). Eksisterende opplysninger fra 
mennesker, f.eks. kliniske undersøkelser eller arbeidsmiljøundersøkelser og rapporter om enkelttilfeller og/eller data fra 
dyreforsøk, f.eks. toksisitetsundersøkelser med enkel eller gjentatt hudeksponering, bør først tas i betraktning, for de gir 
viktige opplysninger direkte knyttet til virkninger på huden. Det er unødvendig med in vivo-forsøk med stoffer som er 
konstatert irriterende eller etsende, og stoffer som det er klart dokumentert ikke har irriterende eller etsende virkning.

Analyse av forhold struktur-aktivitet (trinn 2). Resultater av eventuelle forsøk med strukturelt beslektede stoffer skal tas 
i betraktning. Dersom det foreligger data om virkninger på mennesker og/eller dyr for strukturelt beslektede stoffer eller 
blandinger av slike stoffer til bestemmelse av hudirriterende eller -etsende potensial, kan det antas at forsøksstoffet som 
vurderes, vil gi samme reaksjoner. I slike tilfeller er det ikke strengt nødvendig å prøve forsøksstoffet. Negative data 
fra undersøkelser av strukturelt beslektede stoffer eller blandinger av slike stoffer er ikke tilstrekkelig dokumentasjon 
for fravær av etsende eller irriterende virkning for et stoff i den sekvensielle forsøksstrategien. Validerte og anerkjente 
SAR-metoder skal brukes til å bestemme potensialet for etsende og irriterende virkning på huden.

Fysisk-kjemiske egenskaper og kjemisk reaktivitet (trinn 3). Stoffer med ekstrem pH, for eksempel ≤ 2 eller ≥ 11,5, kan 
ha sterke lokalvirkninger. Dersom ekstrem pH er grunnlaget for å angi et stoffs virkning som hudetsende, kan det også 
tas hensyn til dets syre-/basereserve (eller bufferkapasitet) (3)(4). Dersom bufferkapasiteten tyder på at stoffet muligens 
ikke har etsende virkning på huden, utføres enda et forsøk for å bekrefte denne antakelsen, fortrinnsvis et validert og 
anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk (se trinn 5 og 6).

Hudtoksisitet (trinn 4). Dersom en kjemikalie er påvist å være meget giftig ved opptak gjennom huden, er det ikke 
sikkert at en in vivo-undersøkelse av irriterende/etsende virkning på huden kan gjennomføres fordi mengden av 
forsøksstoffet som normalt anbringes, kan overstige en meget giftig dose og dermed føre til død eller store lidelser for 
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dyrene. Dersom det allerede er utført hudtoksisitetsundersøkelser med albinokaniner opp til grensedosen på 2 000 mg/
kg kroppsvekt eller høyere, og ingen irriterende eller etsende virkning på huden er observert, er det dessuten mulig 
at det er unødvendig med ytterligere forsøk med hudirritasjon eller -etsing. Det bør tas hensyn til en rekke momenter 
ved vurdering av akutt hudtoksisitet i tidligere gjennomførte undersøkelser. For eksempel kan rapporterte opplysninger 
om hudskader være ufullstendige. Forsøk og observasjoner kan ha blitt utført på en annen art enn kanin, og artene 
kan variere mye med hensyn til følsomheten i reaksjonene. Dessuten er det mulig at den form av forsøksstoffet som 
er anbragt på dyrene, er uegnet for vurdering av irriterende/etsende virkning på huden (f.eks. fortynning av stoffer for 
forsøk med hudtoksisitet (5)). I tilfeller der grundig planlagte hudtoksisitetsundersøkelser er utført på kaniner, kan 
imidlertid negative resultater anses som tilstrekkelig dokumentasjon på at stoffet ikke virker etsende eller irriterende.

Resultater av in vitro- eller ex vivo-forsøk (trinn 5 og 6). Stoffer som er påvist å ha etsende eller sterkt irriterende 
egenskaper i et validert og anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk (6)(7) utført for vurdering av disse spesifikke 
virkningene, behøver ikke å prøves på dyr. Det kan antas at slike stoffer vil gi lignende resultater in vivo.

In vivo-forsøk med kaniner (trinn 7 og 8). Dersom det besluttes å utføre in vivo-forsøk på grunnlag av en kritisk analyse, 
bør dette begynne med et innledende forsøk med ett dyr. Dersom resultatene av dette forsøket tyder på at stoffet er 
hudetsende, utføres ingen ytterligere forsøk. Dersom etsende virkning ikke observeres i det innledende forsøket, skal 
irriterende eller negativ reaksjon bekreftes ved hjelp av ytterligere to dyr med en eksponeringstid på fire timer. Dersom 
irriterende virkning observeres i det innledende forsøket, kan et bekreftende forsøk utføres sekvensielt, eller de to 
dyrene kan eksponeres samtidig.
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FIGUR

FORSØKS- OG EVALUERINGSSTRATEGI FOR HUDIRRITASJON OG -ETSING

Aktivitet Funn Konklusjon

1 Eksisterende data fra mennesker og/eller dyr viser 
eller slimhinner

Etsende Apikalt endepunkt; stoffet 
anses som etsende. Ingen 
forsøk nødvendige.

Irriterende Apikalt endepunkt; stoffet 
anses som irriterende. Ingen 
forsøk nødvendige.

Ikke etsende / ikke 
irriterende

Apikalt endepunkt; stoffet 
anses ikke som etsende eller 
irriterende. Ingen forsøk 
nødvendige.

↓

Ingen opplysninger er tilgjengelige, eller 
eksisterende opplysninger er ikke fyllest gjørende

↓

2 SAR-analyse for hudetsende eller -irriterende 
virkning utføres

Alvorlige hudskader 
forventes

Anses som etsende. Ingen 
forsøk nødvendige.

Hudirritasjon forventes Anses som irriterende. Ingen 
forsøk nødvendige.

↓

Virkning er umulig å forutsi, eller forutsigelser er 
ikke fyllest gjørende eller negative

↓

3 Måling av pH (bufferkapasitet tas eventuelt i 
betraktning)

pH ≤ 2 eller ≥ 11,5 (med stor 
bufferkapasitet, der som det 
er relevant)

Eetsende virkning antas. 
Ingen forsøk nødvendige.

↓

2 < pH < 11,5, eller pH ≤ 2,0 eller ≥ 11,5 (liten 
eller ingen buffer kapasitet, dersom det er relevant)

↓

4 Vurdering av data for systemisk toksisitet ved 
opptak gjennom huden(1)

Meget giftig Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

Ikke etsende eller irriterende 
ved forsøk med en grense-
dose på 2 000 mg/kg kropps-
vekt eller høyere på kaniner

Antas ikke å være ets ende 
eller irriterende. Ingen ytter-
ligere forsøk nødven dige.

↓

Opplysninger om dette foreligger ikke eller er 
ufyllest gjørende

↓

5 Validert og anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk 
med hudetsende virkning gjennomføres

Etsingsreaksjon Sannsynligvis etsende 
in vivo. Ingen ytterligere 
forsøk nødvendige.

↓

Stoffet er ikke etsende

↓

6 Validert og anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk 
med hudirriterende virkning gjennomføres

Irritasjonsreaksjon Sannsynligvis irri te r ende 
in vivo. Ingen ytter ligere 
forsøk nødvendige.

↓

(1) Kan tas i betraktning før trinn 2 og 3. 
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Validerte in vitro- eller ex vivo-forsøksmetoder 
med hudirritasjon foreligger ikke ennå, eller 

stoffet er ikke irriterende

↓

7 Innledende in vivo-forsøk gjennomføres på ett dyr 
(kanin)

Store hudskader Anses som etsende. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

↓

Ingen alvorlig hudskade

↓

8 Bekreftelsesforsøk gjennomføres på ytterligere ett 
eller to dyr

Etsende eller irriterende Anses som etsende eller 
irriterende. Ingen ytterligere 
forsøk nødvendige.

Ikke etsende eller irriterende Anses ikke som etsende 
eller irriterende. Ingen ytter-
ligere forsøk nødvendige.

_______________
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VEDLEGG 2 E

B.5. AKUTT TOKSISITET — ØYEIRRITASJON/-ETSING

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 405 (2002).

1.1. INNLEDNING

 Ved utarbeidingen av denne ajourførte metoden er det lagt særlig vekt på mulige forbedringer 
gjennom vurdering av alle foreliggende opplysninger om forsøksstoffet, for å unngå unødvendige 
forsøk med laboratoriedyr og dermed ta hensyn til betenkeligheter vedrørende dyrevelferd. I metoden 
inngår en anbefaling av at man før det beskrevne in vivo-forsøket for stoffets øyeetsende/-irriterende 
virkning utføres, gjennomfører en kritisk analyse av eksisterende relevante data (1). Dersom de 
foreliggende data er utilstrekkelige, anbefales det at de utbygges ved hjelp av sekvensielle forsøk (2)
(3). Forsøksstrategien omfatter utførelse av validerte og anerkjente in vitro-forsøk, og er oppført i 
tillegget til denne metoden. Dessuten anbefales det å utføre et innledende in vivo-forsøk med etsende 
og irriterende virkning på huden for å forutsi øyeetsende virkning før et in vivo-øyeforsøk vurderes.

 Av hensyn til vitenskapelig kvalitet og dyrevelferd bør in vivo-forsøk ikke utføres før alle relevante 
data om stoffets potensielle øyeetsende eller -irriterende virkninger er vurdert kritisk. Slike data 
vil omfatte dokumentasjon fra eksisterende undersøkelser på mennesker og/eller laboratoriedyr, 
dokumentasjon av etsende eller irriterende virkning av ett eller flere strukturelt beslektede stoffer 
eller blandinger av slike stoffer, data som dokumenterer at stoffet er sterkt surt eller basisk (4)(5), 
og resultater fra validerte og anerkjente in vitro- eller ex vivo-forsøk med hudetsende og -irriterende 
virkning (6)(6a). Disse undersøkelsene kan ha blitt utført før, eller som følge av, en kritisk analyse.

 For visse stoffer kan en slik analyse vise at det er behov for in vivo-undersøkelser av stoffets 
øyeetsende eller -irriterende potensial. I alle slike tilfeller skal det, før bruk av in vivo-øyeforsøk 
vurderes, fortrinnsvis gjennomføres en undersøkelse av stoffets virkninger på huden in vivo som 
vurderes i samsvar med forsøksmetode B.4 (7). Bruk av kritisk analyse og sekvensiell forsøksstrategi 
skulle minske behovet for in vivo-forsøk med øyeetsende/-irriterende virkning av stoffer som det 
allerede foreligger tilstrekkelige opplysninger om fra andre undersøkelser. Dersom bestemmelse av 
øyeetsende eller -irriterende potensial ikke kan utføres uten bruk av den sekvensielle forsøksstrategien, 
selv etter gjennomføring av en in vivo-undersøkelse av hudetsende og -irriterende virkning, kan et in 
vivo-forsøk med øyeetsende eller -irriterende virkning utføres.

 En foretrukket sekvensiell forsøksstrategi som innebærer utførelse av validerte og anerkjente in 
vitro- eller ex vivo-forsøk med etsing/irritasjon, er tatt med i tillegget til denne metoden. Denne 
strategien ble utviklet av, og enstemmig anbefalt av deltakerne i, en OECD-arbeidsgruppe (8), og er 
vedtatt som anbefalt forsøksstrategi i det globale system for klassifisering av kjemiske stoffer (GHS) 
(9). Selv om denne sekvensielle forsøksstrategien ikke inngår som en del av forsøksmetode B.4, 
anbefales det å følge denne forsøksstrategien før in vivo-forsøk utføres. For nye stoffer anbefales den 
trinnvise forsøksstrategien for å innhente vitenskapelig forsvarlige opplysninger om stoffets etsende 
eller irriterende virkning. For eksisterende stoffer med utilstrekkelige data om hud- og øyeetsende 
eller -irriterende virkning bør strategien benyttes for å supplere disse dataene. Bruk av andre 
forsøksstrategier eller –metoder, eller beslutning om ikke å anvende en trinnvis framgangsmåte, skal 
begrunnes.

1.2. DEFINISJONER

 Øyeirritasjon er endringer i øyet som viser seg etter anbringelse av et stoff på øyets fremre overflate, 
som er fullt reversible innen 21 dager etter anbringelsen.

 Øyeetsende virkning er danning av vevsskade i øyet eller alvorlig fysisk synsnedsettelse, etter 
anbringelse av et forsøksstoff på øyets fremre overflate, som ikke er fullt reversible innen 21 dager 
etter anbringelse.
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1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Forsøksstoffet i én enkelt dose anbringes på et av forsøksdyrets øyne; det ubehandlede øyet fungerer 
som kontroll. Graden av øyeirritasjon eller -etsing vurderes ved tildeling av en poengverdi for 
skader i bindehinne, hornhinne og iris, med fastsatte mellomrom. Andre virkninger på øyet og 
systemiske skadevirkninger beskrives også med henblikk på en fullstendig vurdering av virkningene. 
Observasjonsperiodens varighet bør være tilstrekkelig til at det kan foretas en fullstendig vurdering 
av de observerte virkningenes reversibilitet eller irreversibilitet.

 Dyr som viser sterke og varige tegn på lidelse og/eller smerte i en del av forsøket, avlives humant, og 
stoffet vurderes deretter. Kriterier for å treffe beslutning om human avlivning av døende eller alvorlig 
lidende dyr, og retningslinjer for å fastslå forutsigbar eller nær forestående død, finnes i henvisning 
(10).

1.4. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1. Forberedelse av in vivo-forsøket

1.4.1.1. Valg av dyreart

 Foretrukket laboratoriedyr er albinokanin, og sunne, unge voksne kaniner anvendes. Eventuell bruk 
av andre arter skal begrunnes.

1.4.1.2. Forberedelse av dyrene

 Begge øynene på hvert forsøksdyr som er midlertidig utvalgt for forsøket undersøkes innen 24 timer 
før forsøket begynner. Dyr som framviser øyeirritasjon, øyefeil eller forutgående hornhinneskade, 
skal ikke anvendes.

1.4.1.3. Hold og fôringsvilkår

 Dyrene holdes i hvert sitt bur. Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 20 °C (± 3 °C) for 
kaniner. Selv om den relative luftfuktigheten skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % 
utenom ved rengjøring av rommet, bør 50-60 % tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med 
veksling mellom tolv timers lys og tolv timers mørke. Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med 
ubegrenset tilgang på drikkevann.

1.4.2. Framgangsmåte

1.4.2.1. Anbringelse av forsøksstoffet

 Forsøksstoffet anbringes i nedre øyelokk for ett øye på hvert forsøksdyr etter at nedre del av øyelokket 
er forsiktig trukket ut fra øyeeplet. Øyelokkene holdes forsiktig sammen i ca. ett sekund for å hindre 
tap av materiale. Det andre øyet, som forblir ubehandlet, fungerer som kontroll.

1.4.2.2. Skylling

 Øynene til forsøksdyrene skal ikke skylles på minst 24 timer etter anbringelsen av forsøksstoffet, 
unntatt for faste stoffer (se nr. 1.4.2.3.1) og i tilfelle av umiddelbart etsende eller irriterende 
virkninger. Ved 24 timer kan øyet skylles dersom dette anses som hensiktsmessig.

 Bruk av en liten satellittgruppe av dyr til å undersøke virkningen av skyllingen anbefales ikke med 
mindre det er vitenskapelig begrunnet. Dersom det er behov for en satellittgruppe, anvendes to kaniner. 
Vilkårene for skylling dokumenteres omhyggelig, f.eks. skyllingens tidspunkt, skylleløsningens 
sammensetning og temperatur og skyllingens varighet, volum og intensitet.

1.4.2.3. Dosenivå

1.4.2.3.1. Forsøk med væsker

 Ved forsøk med væsker anvendes 0,1 ml. Bruk av pumpespray til direkte pådrypping av stoffet i øyet 
må unngås. I stedet bør væskesprayen utstøtes og samles i en beholder før pådrypping av 0,1 ml i 
øyet.
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1.4.2.3.2. Forsøk med faste stoffer

 Ved forsøk med faste stoffer, stoffer i pastaform og stoffer i partikkelform anvendes en mengde med 
et volum på 0,1 ml eller en vekt på høyst 100 mg. Forsøksstoffet males til et fint pulver. Volumet 
til det faste stoffet måles etter lett sammenpressing, f.eks. ved små slag på målebeholderen. Dersom 
det faste forsøksstoffet ikke er fjernet fra øyet til forsøksdyret ved fysiologiske mekanismer på det 
første observasjonstidspunktet en time etter behandlingen, kan øyet skylles med en saltløsning eller 
destillert vann.

1.4.2.3.3. Forsøk med aerosoler

 Det anbefales at alle forsøksstoffer i form av pumpespray eller aerosol samles opp i en beholder før 
pådrypping i øyet. Eneste unntak er stoffer under trykk i aerosolbeholdere, som ikke kan samles opp 
på grunn av fordamping. I slike tilfeller bør øyet holdes åpent, og resten av forsøksstoffet tilføres øyet 
i én enkelt utsprøyting i ca. et sekund, fra en avstand på 10 cm direkte foran øyet. Denne avstanden 
kan variere avhengig av trykket i sprayen og innholdet i beholderen. Det må sikres at øyet ikke skades 
av spraytrykket. I visse tilfeller kan det være behov for å evaluere potensialet for ”mekanisk” skade 
på øyet fra spraytrykket.

 Et overslag over dosen fra aerosolbeholderen kan beregnes ved å simulere forsøket som følger: Stoffet 
sprayes på veiepapir gjennom en åpning på størrelse med et kaninøye anbrakt rett foran papiret. 
Papirets vektøkning brukes til omtrentlig beregning av mengden som sprayes i øyet. For flyktige 
stoffer kan dosen beregnes ved å veie en mottaksbeholder før og etter fjerning av forsøksmaterialet.

1.4.2.4. Innledende forsøk (in vivo-forsøk med øyeirritasjon/øyeetsing med ett dyr)

 Som nevnt i den sekvensielle forsøksstrategien (se vedlegg 1) anbefales det sterkt at in vivo-forsøket 
innledningsvis utføres på bare ett dyr.

 Dersom resultatene av dette forsøket tyder på at stoffet kan være etsende eller alvorlig irriterende for 
øyet ved bruk av den beskrevne framgangsmåten, utføres ikke flere forsøk med øyeirritasjon.

1.4.2.5. Lokal anestesi

 Lokal anestesi kan brukes i hvert enkelt tilfelle. Dersom en kritisk analyse tyder på at stoffet har 
potensial for å utløse smerte, eller innledende forsøk viser at en smertereaksjon vil forekomme, 
kan lokal anestesi anvendes før pådrypping av forsøksstoffet. Type, konsentrasjon og dose for lokal 
anestesi velges omhyggelig for å sikre at forskjeller i reaksjoner på forsøksstoffet ikke skyldes denne 
bruken. Kontrolløyet lokalbedøves på tilsvarende måte.

1.4.2.6. Bekreftelsesforsøk (in vivo-forsøk med øyeirritasjon med flere dyr)

 Dersom etsende virkning ikke observeres i det innledende forsøket, skal irriterende eller negativ 
reaksjon bekreftes på inntil to ytterligere dyr. Dersom det i det innledende forsøket observeres 
alvorlig irriterende virkning som tyder på en mulig sterk (irreversibel) virkning i bekreftelsesforsøket, 
anbefales det at bekreftelsesforsøket utføres sekvensielt på ett dyr om gangen, snarere enn at 
ytterligere to dyr eksponeres samtidig. Dersom dyr nummer to framviser tegn på etsende eller alvorlig 
irriterende virkninger, avbrytes forsøket. Det kan være nødvendig med flere dyr for å bekrefte svake 
til moderate irritasjonsreaksjoner.

1.4.2.7. Observasjonsperiode

 Observasjonsperioden skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en fullstendig vurdering av de 
observerte virkningenes omfang og reversibilitet. Forsøket bør imidlertid avsluttes snarest dersom 
dyret viser varige tegn på akutt smerte eller lidelse (9). Til bestemmelse av virkningenes reversibilitet 
observeres dyrene normalt i inntil 21 dager etter anbringelse av forsøksstoffet. Dersom reversibilitet 
observeres innen 21 dager, avsluttes forsøket på dette tidspunktet.
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1.4.2.7.1. Kliniske observasjoner og gradering av øyereaksjoner

 Øynene undersøkes 1, 24, 48 og 72 timer etter anbringelse av forsøksstoffet. Forsøket skal ikke vare lenger enn 
det som er nødvendig for å oppnå et fyllestgjørende resultat. Dyr som framviser akutte tegn på vedvarende smerte 
eller lidelse, avlives straks humant. Dyr med følgende øyeskader etter pådrypping avlives humant: Perforering av 
hornhinnen eller betydelig sårdanning på hornhinnen, herunder stafylom, blod i fremre øyekammer, hornhinneuklarhet 
av grad 4 som vedvarer i 48 timer, fravær av lysrefleks (irisrespons av grad 2) som vedvarer i 72 timer, sårdanning i 
bindehinnemembranen, nekrose i bindehinnen eller blinkhinnen eller rynker. Dette skyldes at slike skader generelt er 
irreversible.

 For dyr som ikke utvikler øyeskader, kan forsøket avsluttes tidligst 3 dager etter pådrypping. Dyr med lette til 
moderate skader observeres til skadene forsvinner, eller i 21 dager, hvoretter forsøket avsluttes. Observasjoner utføres 
ved 7, 14 og 21 dager for bestemmelse av skadenes art og omfang samt deres reversibilitet eller irreversibilitet.

 Graden av øyereaksjon (bindehinne, hornhinne og iris) registreres ved hver undersøkelse (tabell 1). Eventuelle andre 
skader i øyet (f.eks. pannus, farging) eller systemiske skadevirkninger skal også rapporteres.

 For å lette undersøkelsen av reaksjonene kan det benyttes en binokulær lupe, en håndspaltelampe, et biomikroskop 
eller et annet egnet apparat. Etter registrering av observasjonene etter 24 timer kan øynene til visse eller alle kaniners 
øyne undersøkes ytterligere ved hjelp av fluoriserende fargestoff.

 Graderingen av øyereaksjoner er nødvendigvis subjektiv. For å få en mer ensartet gradering av øyereaksjonene og for 
å bistå forsøkslaboratoriene og de som medvirker ved forsøkene og tolkingen av forsøksresultatene, må de som utfører 
forsøkene, være tilstrekkelig fortrolige med graderingssystemet som benyttes.

2. DATA

2.2. VURDERING AV RESULTATENE

 Graden av øyeirritasjon vurderes ut fra skadenes art, alvorlighetsgrad og reversibilitet eller irreversibilitet. De enkelte 
alvorlighetsgrader representerer ingen absolutt standard for materialets irriterende egenskaper, siden andre virkninger 
av forsøksstoffet også evalueres. I stedet bør de enkelte grader betraktes som referanseverdier og ha betydning bare 
når de underbygges av en fullstendig beskrivelse og vurdering av samtlige observasjoner.

3. FORSØKSRAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

 Begrunnelse for in vivo-forsøk: Kritisk analyse av allerede foreliggende forsøksdata, herunder resultater fra 
sekvensiell forsøksstrategi

beskrivelse av relevante data som er tilgjengelige fra tidligere forsøk,.

data utledet i hvert trinn i forsøksstrategien,.

beskrivelse av utførte . in vitro-forsøk, herunder detaljerte opplysninger om framgangsmåte, resultater oppnådd 
med forsøks-/referansestoffer,

beskrivelse av utførte . in vivo-undersøkelser av hudirritasjon/-etsing, herunder oppnådde resultater,

kritisk analyse med henblikk på utførelse av . in vivo-undersøkelse.
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Forsøksstoff:

identifikasjonsdata (f.eks. CAS-nummer, kilde, renhet, kjente urenheter, partinummer),.

fysisk tilstand og fysisk-kjemiske egenskaper (f.eks. pH, flyktighet, løselighet, stabilitet, .
reaksjon med vann),

for blandinger, sammensetning og relativt prosentinnhold av bestanddelene,.

dersom lokal anestesi benyttes, identifikasjon, renhet., type, dose og potensiell samhandling .
med forsøksstoffet.

Bærer:

identifikasjon, konsentrasjon (om relevant), anvendt volum,.

begrunnelse for valg av bærer..

Forsøksdyr:

art/stamme, begrunnelse for bruk av andre dyr enn albinokaniner,.

de enkelte dyrs alder ved begynnelsen av forsøket,.

antall dyr av hvert kjønn i forsøksgruppen og eventuell kontrollgruppe,.

de enkelte dyrs vekt ved begynnelsen og avslutningen av forsøket,.

dyrenes opprinnelse, miljøvilkår, fôr osv..

Resultater:

beskrivelse av metoden for å gradere irritasjon på hvert observasjonstidspunkt (f.eks. .
håndspaltelampe, biomikroskop, fluoriserende fargestoff),

oppstilling i tabellform av irritasjons-/etsingsreaksjoner for hvert dyr på hvert .
observasjonstidspunkt fram til fjerningen av hvert dyr fra forsøket,

beskrivelse av grad og art av observert irritasjon eller etsing,.

beskrivelse av eventuelle andre skader observert i øyet (f.eks. karinnvekst, pannusdanning, .
adhesjon, farging),

beskrivelse av lokale og systemiske skader som ikke berører øynene, og eventuelle .
histopatologiske funn.

Drøfting av resultatene.

3.2. TOLKING AV RESULTATENE

 Ekstrapolering av resultatene av øyeirritasjonsundersøkelser hos laboratoriedyr kan bare i begrenset 
omgang overføres til mennesker. I mange tilfeller er albinokaninen mer følsom enn mennesker for 
øyeirriterende og -etsende stoffer.

 Ved tolking av resultatene må det unngås å få med irritasjon som skyldes sekundær infeksjon.
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TABELL I: GRADERING AV ØYESKADER

HORNHINNE

Uklarhet: Grad av uklarhet leses av i det tetteste området*

Ingen sårdanning eller uklarhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Spredte eller diffuse områder med uklarhet (utover lett fordunkling av normal glans), Iris’ detaljer klart synlige. . . .  1

Lett skjelnelig gjennomskinnelig område, iris’ detaljer lett tilslørt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Perlemorsaktig område, iris’ detaljer helt usynlige, pupillens størrelse knapt til å skjelne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Ugjennomskinnelig hornhinne, iris ikke til å skjelne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Maksimal verdi: 4

*Området med uklarhet i hornhinnen skal angis

IRIS

Normal……………………………………………………………………………………… 0

Tydelig dypere folder, økt blodtilførsel, hevelse, moderat økt blodmengde omkring hornhinnen eller blodsprengt 
bindehinne, iris reagerer fremdeles på lys (en treg reaksjon er positiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Ingen reaksjon på lys, blødning, tydelig skade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Maksimal verdi: 2

BINDEHINNE

Rødhet (gjelder øyelokkenes og øyeeplets bindehinner, hornhinnen og iris)

Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Tydelig økt blodmengde i visse blodkar (blodsprengte øyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Diffus høyrød farging, vanskelig å skjelne enkelte blodkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Diffus mørkerød farging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Maksimal verdi: 3

CHEMOSE

Hevelse (øyelokk og/eller blinkhinner)

Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

En viss hevelse utover det normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Tydelig hevelse med delvis utkrenging av øyelokkene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Hevelse med øyelokkene omtrent halvt lukket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Hevelse med øyelokkene mer enn halvt lukket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Maksimal verdi: 4

_________
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VEDLEGG

SEKVENSIELL FORSØKSSTRATEGI FOR ØYEIRRITASJON OG -ETSING

GENERELLE BETRAKTNINGER

Av hensyn til vitenskapelig kvalitet og dyrevelferd er det viktig å unngå unødvendig bruk av dyr, og å minimere bruken 
av forsøk som kan gi alvorlige reaksjoner hos dyr. Alle opplysninger om et stoff som er relevant for dets potensielle 
hudetsing eller -irritasjon, bør vurderes før in vivo-forsøk vurderes utført. Det kan allerede finnes tilstrekkelig 
dokumentasjon til at et forsøksstoff kan klassifiseres med hensyn til øyeirriterende eller -etsende potensial, uten at 
det er behov for å utføre forsøk på laboratoriedyr. Bruk av kritisk analyse og en sekvensiell forsøksstrategi vil dermed 
redusere behovet for in vivo-forsøk, særlig dersom stoffet kan tenkes å framkalle alvorlige reaksjoner.

Det anbefales at en kritisk analyse brukes til å vurdere eksisterende opplysninger med hensyn til stoffers øyeirriterende 
og -etsende virkninger, for å avgjøre om det skal utføres ytterligere undersøkelser utover in vivo-øyeundersøkelser for å 
bidra til å karakterisere et slikt potensial. Dersom det er behov for flere undersøkelser, anbefales det at den sekvensielle 
forsøksstrategien anvendes for å utvikle relevante forsøksdata. For stoffer som det ikke ennå ikke er utført forsøk med, 
anvendes den sekvensielle forsøksstrategien til å utvikle nødvendige datasett for å vurdere øyeetsende eller -irriterende 
potensial. Forsøksstrategien beskrevet i dette tillegg er utviklet av en OECD-arbeidsgruppe (1) og senere bekreftet 
og utvidet i Harmonised Integrated Hazard Classification System for Human Health and Environmental Effects of 
Chemical Substances, slik det er vedtatt av det 28. fellesmøte i Kjemikaliekomiteen og arbeidsgruppen for kjemikalier 
i november 1998 (2).

Selv om denne sekvensielle forsøksstrategien ikke inngår som en del av forsøksmetode B.5, uttrykker den den anbefalte 
framgangsmåten for bestemmelse av øyeirritasjon/-etsing. Denne framgangsmåten representerer både den beste praksis 
og en etisk standard for in vivo-forsøk med øyeirritasjon/-etsing. Forsøksmetoden gir veiledning i utførelse av in 
vivo-forsøket og oppsummerer faktorer som bør tas i betraktning før et slikt forsøk settes i gang. Den sekvensielle 
forsøksstrategien viser en framgangsmåte for kritisk vurdering av eksisterende data om stoffenes øyeirriterende/-etsende 
egenskaper og en trinnvis framgangsmåte for å skaffe relevante data om stoffer som det trengs ytterligere opplysninger 
om, eller som det ikke er utført noen undersøkelser av. Strategien innebærer at det først utføres validerte og anerkjente 
in vitro- eller ex vivo-forsøk, etterfulgt av forsøksmetode B.4 hudetsing/-irritasjon under bestemte vilkår(3)(4).

BESKRIVELSE AV DEN TRINNVISE FORSØKSSTRATEGIEN

Før det utføres forsøk som ledd i den sekvensielle forsøksstrategien (vist i figuren), skal alle foreliggende opplysninger 
evalueres for å vurdere behovet for in vivo-øyeforsøk. Selv om viktige opplysninger kan fås fra evaluering av 
enkeltparametrer (f.eks. ekstrem pH), må totaliteten av foreliggende opplysninger vurderes. Alle relevante data om 
virkningene av det aktuelle stoffet, eller analoge stoffer, bør tas i betraktning ved en kritisk vurdering, og beslutningen 
skal begrunnes. Primært skal det legges vekt på foreliggende data om stoffets virkninger på mennesker og dyr, etterfulgt 
av resultatene av in vitro- eller ex vivo-forsøk. In vivo-undersøkelser av etsende stoffer bør unngås dersom det er mulig. 
I forsøksstrategien skal det blant annet tas hensyn til følgende faktorer:

Vurdering av foreliggende data om stoffets virkninger på mennesker og dyr (trinn 1). Foreliggende opplysninger om 
virkninger på mennesker, f.eks. kliniske undersøkelser eller arbeidsmiljøundersøkelser og rapporter om enkelttilfeller 
og/eller data om virkninger på dyr fra øyeundersøkelser bør først tas i betraktning, for de gir viktige opplysninger som 
direkte vedrører virkninger på øynene. Deretter vurderes data fra undersøkelser på mennesker eller dyr for øyeetsende 
eller -irriterende virkning. Stoffer med kjent etsende eller alvorlig irriterende virkning pådryppes ikke i øynene på dyr, 
i likhet med stoffer som viser etsende eller irriterende virkninger på huden; slike stoffer anses som etsende og/eller 
irriterende også for øynene. Det er unødvendig med in vivo-forsøk med stoffer som er tilstrekkelig dokumentert ikke å 
virke irriterende eller etsende i tidligere øyeundersøkelser.

Analyse av forhold struktur-aktivitet (trinn 2). Resultater av eventuelle forsøk med strukturelt beslektede stoffer skal tas 
i betraktning. Dersom det foreligger data om virkninger på mennesker og/eller dyr for strukturelt beslektede stoffer eller 
blandinger av slike stoffer til bestemmelse av øyeirriterende eller -etsende potensial, kan det antas at forsøksstoffet som 
vurderes, vil gi samme reaksjoner. I slike tilfeller er det ikke strengt nødvendig å prøve forsøksstoffet. Negative data fra 
undersøkelser av strukturelt beslektede stoffer eller blandinger av slike stoffer utgjør ikke tilstrekkelig dokumentasjon 
av fravær av etsende eller irriterende virkning av et stoff i den sekvensielle forsøksstrategien. Validerte og anerkjente 
SAR-metoder bør anvendes til å identifisere etsende og irriterende potensial for hud og øyne.
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Fysisk-kjemiske egenskaper og kjemisk reaktivitet (trinn 3). Stoffer  som utviser ekstrem pH,  for eksempel ≤ 2 eller 
≥ 11,5, kan ha sterke lokalvirkninger. Dersom ekstrem pH er grunnlaget for å utpeke et stoff som hudetsende, kan det 
også tas hensyn til dets syre-/basereserve (eller bufferkapasitet) (5)(6). Dersom bufferkapasiteten tyder på at stoffet 
muligens ikke er hudetsende, utføres videre forsøk for å bekrefte dette, fortrinnsvis med bruk av et validert og anerkjent 
in vitro- eller ex vivo-forsøk (se trinn 5 og 6).

Vurdering av andre foreliggende opplysninger (trinn 4). Alle foreliggende opplysninger om systemisk toksisitet ved 
anbringelse på huden vurderes på dette trinnet. Forsøksstoffets akutte hudtoksisitet vurderes også. Dersom forsøksstoffet 
har vist seg å være meget giftig ved anbringelse på huden, behøver det ikke nødvendigvis prøves på øynene. Selv om 
det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom akutt hudtoksisitet og øyeirriterende/-etsende virkning, kan det antas 
at dersom et stoff er meget giftig ved anbringelse på huden, vil det også framvise høy giftighet ved pådrypping i øyet. 
Slike data kan også vurderes mellom trinn 2 og 3.

Resultater av in vitro- eller ex vivo-forsøk (trinn 5 og 6). Stoffer som er påvist å ha etsende eller sterkt irriterende 
egenskaper i et validert og anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk (7)(8) utført for vurdering av disse spesifikke 
virkningene, behøver ikke å prøves på dyr. Det kan antas at slike stoffer vil gi lignende resultater in vivo. Dersom 
validerte og anerkjente forsøk in vitro/ex vivo ikke foreligger, hopper man over trinn 5 og 6 og går direkte til trinn 7.

Vurdering av in vivo-forsøk med stoffets hudirritasjon eller -etsing (trinn 7). Dersom det foreligger utilstrekkelig 
dokumentasjon til å treffe endelig beslutning om et stoffs øyeirriterende/-etsende potensial på grunnlag av data 
fra ovennevnte undersøkelser, vurderes først in vivo-forsøket for hudirriterende/-etsende potensial på grunnlag av 
forsøksmetode B.4 (4) og dens tillegg (9). Dersom stoffet viser seg å framkalle etsing eller alvorlig hudirritasjon, anses 
det som etsende eller irriterende for øyet, med mindre andre opplysninger taler for en annen konklusjon. Det er dermed 
ikke nødvendig å utføre in vivo-øyeforsøk. Dersom stoffet ikke er etsende eller alvorlig irriterende for huden, utføres 
et in vivo-øyeforsøk.

In vivo-forsøk med kaniner (trinn 8 og 9). In vivo-øyeforsøk begynner med et innledende forsøk på ett dyr. Dersom 
resultatene av dette forsøket tyder på at stoffet virker svært irriterende eller etsende på øynene, utføres ingen ytterligere 
forsøk. Dersom etsende eller alvorlig irriterende virkning ikke observeres i det innledende forsøket, utføres et 
bekreftelsesforsøk med ytterligere to dyr.
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FIGUR

FORSØKS- OG EVALUERINGSSTRATEGI FOR ØYEIRRITASJON OG –ETSING

Aktivitet Funn Konklusjon

1 Foreliggende data fra mennesker og/eller dyr viser 
virkninger på øynene

Alvorlige øyeskader Apikalt endepunkt; anses 
som etsende. Ingen forsøk 
nødvendige.

Øyeirriterende Apikalt endepunkt; anses 
som irriterende. Ingen forsøk 
nødvendige.

Ikke etsende / ikke irriterende 
på øynene

Apikalt endepunkt; anses 
ikke som etsende eller 
irriterende. Ingen forsøk 
nødvendige.

Foreliggende data fra mennesker og/eller dyr viser 
etsende virkning på hud

Hudetsende Antas som øyeetsende. Ingen 
forsøk nødvendige.

Foreliggende data fra mennesker og/eller dyr viser 
irriterende virkning på hud

Svært hudirriterende Anses som øyeirriterende. 
Ingen forsøk nødvendige.

↓

Ingen opplysninger foreligger, eller foreliggende 
opplysninger er ufyllest gjørende

2 SAR-evaluering for øyeetsende eller -irriterende 
virkning utføres

Alvorlige øyeskader 
forventes

Anses som øyeetsende. Ingen 
forsøk nødvendige.

Øyeirritasjon forventes Anses som øyeirriterende. 
Ingen forsøk nødvendige.

SAR-evaluering for hudetsende virkning utføres Hudetsende virkning 
forventes

Anses som øyeetsende. Ingen 
forsøk nødvendige.

↓

Umulig å forutsi, eller forutsigelser er 
ufyllestgjørende eller negative

3 pH måles (bufferkapasitet tas eventuelt i 
betraktning)

pH ≤ 2 eller ≥ 11,5 (med stor 
bufferkapasitet, dersom det 
er relevant)

Anses som øyeetsende. Ingen 
forsøk nødvendige.

↓

2 < pH < 11,5, eller pH ≤ 2,0 eller ≥ 11,5 (liten 
eller ingen bufferkapasitet, dersom det er relevant)

4 Systemiske toksisitetsdata ved hudinntak vurderes Meget giftig i konsentrasjoner 
som anvendes i øyeforsøk

Stoffet for giftig for forsøk. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

↓

Opplysninger om dette foreligger ikke eller er ikke 
fyllestgjørende

5 Validert og anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk 
med øyeetsende virkning utføres

Etsingsreaksjon Anses som øyeetsende. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

↓
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Stoffet virker ikke etsende, eller validerte in vitro- 
eller ex vivo-forsøksmetoder med øyeetsing er ikke 

tilgjengelige

6 Validert og anerkjent in vitro- eller ex vivo-forsøk 
med øyeirriterende virkning utføres

Irritasjonsreaksjon Anses som øyeirriterende. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

↓

Stoffet virker ikke irriterende, eller validerte 
in vitro- eller ex vivo-forsøksmetoder med 

øyeirritasjon er ikke tilgjengelige

7 Potensialet for in vivo-hudirritasjon bestemmes 
eksperimentelt (se forsøks metode B.4 og dens 
tillegg)

Etsingsreaksjon eller kraftig 
irritasjonsreaksjon

Anses som øyeetsende. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

↓

Stoffet virker ikke etsende eller sterkt irriterende 
på huden

8 Innledende in vivo-kanin forsøk utføres på ett dyr Alvorlige øyeskader Anses som øyeetsende. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

↓

Ingen alvorlig øyeskade, eller ingen reaksjon

9 Bekreftelsesforsøk utføres på ytterligere ett eller 
to dyr

Etsende eller irriterende Anses som etsende eller 
irriterende for øynene. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

Ikke etsende eller irriterende Anses ikke som etsende 
eller irriterende for øynene. 
Ingen ytterligere forsøk 
nødvendige.

________
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VEDLEGG 2 F

B.31. UNDERSØKELSE AV PRENATAL UTVIKLINGSTOKSISITET

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 414 (2001).

1.1. INNLEDNING

 Denne metoden for utviklingstoksisitetsforsøk skal gi generelle opplysninger om virkningene av 
prenatal eksponering på drektige forsøksdyr og på organismen som utvikles i livmoren; den kan også 
omfatte vurdering av virkninger på mordyret samt død, strukturelle anomalier eller endret vekst hos 
fosteret. Funksjonelle mangler inngår ikke i denne forsøksmetoden, selv om de er en viktig del av 
utviklingen. De kan undersøkes i et eget forsøk eller som et tillegg til denne undersøkelsen ved hjelp 
av forsøksmetoden med utviklingsnevrotoksisitet. Opplysninger om forsøk med funksjonelle mangler 
og andre postnatale virkninger finnes ved hjelp av forsøksmetoden med henholdsvis to generasjoners 
reproduksjonstoksisitet og utviklingsnevrotoksisitet.

 Denne forsøksmetoden kan kreve individuell tilpasning på grunnlag av konkrete kunnskaper om 
f.eks. forsøksstoffenes fysisk-kjemiske eller toksikologiske egenskaper. Slik tilpasning er akseptabel 
dersom overbevisende vitenskapelig dokumentasjon taler for at tilpasningen vil gjøre forsøket mer 
informativt. I så fall skal denne vitenskapelige dokumentasjonen beskrives nøye i forsøksrapporten.

1.2. DEFINISJONER

 Utviklingstoksikologi: Undersøkelse av skadevirkninger på en organisme under utvikling som kan 
skyldes eksponering før unnfangelse, under prenatal utvikling eller postnatalt fram til kjønnsmodning. 
Blant de viktigste utslagene av utviklingstoksisitet er 1) organismens død, 2) strukturelle anomalier, 
3) vekstendringer og 4) funksjonelle mangler. Utviklingstoksikologi ble tidligere ofte kalt teratologi.

 Skadevirkning: Ethvert behandlingsrelatert avvik fra normaltilstanden som reduserer en organismes 
evne til å overleve. Utviklingstoksikologi omfatter i videste forstand alle virkninger som forstyrrer 
den normale utviklingen av conceptus, både før og etter fødselen.

 Vekstendring: En endring i avkommets organ- og kroppsvekst eller -størrelse.

 Endringer (anomalier): Strukturelle endringer i utviklingen som omfatter både misdanning og 
variasjoner (28).

 Misdanning/vesentlig anomali: Strukturell endring som anses som skadelig for dyret (kan også være 
dødelig), og som vanligvis er sjelden.

 Avvik/mindre anomali: Strukturell endring som anses å ha liten eller ingen skadevirkning for dyret; 
kan være forbigående, og kan opptre forholdsvis hyppig i kontrollpopulasjonen.

 Conceptus: Det samlede resultat av et befruktet egg på ethvert stadium i utviklingen fra befruktning 
til fødsel, herunder ekstraembryonale membraner samt selve embryoet eller fosteret.

 Implantasjon (nidasjon): Festing av en blastocyst på livmorens epitelhinne, herunder dens 
gjennomtrengning av livmorens epitel, og innkapsling i endometrium.

 Embryo: Organismens tidlige stadium eller utviklingstrinn, særlig framvoksende produkt av et eggs 
befruktning etter at lengdeaksen viser seg og inntil alle viktige strukturer er til stede.
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 Embryotoksisk: Skadelig for et embryos normale struktur, utvikling, vekst og/eller levedyktighet.

 Foster: Det ufødte avkom i den postembryonale perioden.

 Føtotoksisk: Skadelig for et fosters normale struktur, utvikling, vekst og/eller levedyktighet.

 Abort: Prematur utstøting av befruktningsproduktene fra livmoren: av embryoet eller et ikke-
levedyktig foster.

 Resorpsjon: Et conceptus som etter implantasjon i livmoren har dødd og blir eller er blitt resorbert.

 Tidlig resorpsjon: Tegn på implantasjon uten gjenkjennelig embryo/foster.

 Sen resorpsjon: Dødt embryo eller foster med ytre degenerative endringer.

 NOAEL: Forkortelse for «no observed adverse effect level» (dose uten observert skadevirkning), dvs. 
høyeste dose eller eksponeringsnivå der det ikke observeres skadelige virkninger av behandlingen.

1.3. REFERANSESTOFF

 Intet.

1.4. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Normalt gis forsøksstoffet til drektige dyr, i det minste fra implantasjonen til én dag før planlagt 
avlivning, som bør finne sted nærmest mulig nedkomstdagen, uten at det er fare for tap av data som 
følge av for tidlig fødsel. Forsøksmetoden er beregnet på å undersøke ikke bare organogeneseperioden 
(f.eks. dag 5-15 hos gnagere og dag 6-18 hos kaniner), men også virkninger fra preimplantasjon, 
dersom det er hensiktsmessig, gjennom hele drektighetsperioden til dagen før keisersnittet. Like før 
keisersnittet avlives hunndyrene, innholdet i livmoren undersøkes, og fosteret vurderes for synlige 
anomalier og endringer i bløtvev og skjelett.

1.5. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.5.1. Valg av dyreart

 Det anbefales at forsøket utføres på den mest relevante arten, og at artene og stammene av 
laboratoriedyr er de samme som benyttes til forsøk med prenatal utviklingstoksisitet. Foretrukket art 
er rotte, og foretrukket ikke-gnager er kanin. Dersom en annen art benyttes, skal det begrunnes.

1.5.2. Hold og fôring

 Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 22 °C (± 3 °C) for gnagere og 18 °C (± 3 °C) for 
kaniner. Selv om den relative luftfuktigheten skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % 
utenom ved rengjøring av rommet, bør 50-60 % tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med 
veksling mellom tolv timers lys og tolv timers mørke. Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med 
ubegrenset tilgang på drikkevann.

 Til paringen anvendes bur som egner seg til formålet. Individuelt hold av parede dyr foretrekkes, men 
hold i små grupper kan også godtas.

1.5.3. Forberedelse av dyrene

 Det anvendes sunne dyr som er tilvendt til laboratorieomgivelsene i minst fem dager og ikke tidligere 
brukt i forsøk. Art, stamme, opprinnelse, kjønn, vekt og/eller alder angis for forsøksdyrene. Dyrene 
i alle forsøksgruppene skal, i den grad det er praktisk mulig, være av ensartet vekt og alder. På hvert 
dosenivå anvendes unge, voksne hunndyr som ikke har født. Hunndyrene pares med hanndyr av 
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samme art og stamme, idet paring av søskendyr unngås. For gnagere er drektighetens dag 0 vanligvis 
den dag da det observeres en vaginalpropp og/eller sæd; for kaniner er dag 0 vanligvis dagen for 
coitus eller kunstig inseminasjon, dersom denne teknikken brukes. Parede hunndyr fordeles tilfeldig i 
kontrollgruppe og behandlingsgruppe. Burene ordnes på en slik måte at mulige virkninger av burenes 
plassering blir minst mulig. Hvert dyr tildeles et unikt identifikasjonsnummer. Dersom paringen 
skjer partivis, fordeles dyrene i hvert parti likt mellom gruppene. Likeledes fordeles hunndyr som 
insemineres av samme hanndyr, jevnt mellom gruppene.

1.6. FRAMGANGSMÅTE

1.6.1. Antall dyr og kjønn

 Hver forsøks- og kontrollgruppe skal inneholde et tilstrekkelig antall hunner til at det gir ca. 20 hunndyr 
med implantasjonssteder ved nekropsien. Grupper med færre enn 16 dyr med implantasjonssteder 
kan anses som utilstrekkelige. Mordyrs dødelighet gjør ikke nødvendigvis undersøkelsen ugyldig, 
forutsatt at den ikke overstiger ca. 10 %.

1.6.2. Tilberedning av dosene

 Dersom det anvendes en bærer eller et annet tilsetningsstoff for å lette doseringen, skal det tas hensyn 
til følgende egenskaper: Virkninger på absorpsjon, fordeling, stoffskifte og retensjon eller ekskresjon 
av forsøksstoffet, virkninger på forsøksstoffets kjemiske egenskaper som kan endre dets toksiske 
egenskaper, og virkninger på fôr- og vanninntaket eller næringstilstanden til dyrene. Bæreren skal 
verken være utviklingstoksisk eller ha reproduksjonsvirkninger.

1.6.3. Dosering

 Normalt gis forsøksstoffet daglig fra implantasjonen (f.eks. dag 5 etter paringen) til dagen før planlagt 
keisersnitt. Dersom eventuelle tilgjengelige forundersøkelser ikke tyder på et høyt potensial for 
preimplantasjonstap, kan behandlingen utvides til å omfatte hele drektighetsperioden fra paringen 
til dagen før planlagt avlivning. Det er velkjent at uhensiktsmessig behandling eller stress under 
drektighet kan føre til prenatalt tap. For å beskytte mot prenatalt tap som følge av faktorer som ikke 
er behandlingsrelaterte, bør unødvendig håndtering av drektige dyr samt stress fra utenforstående 
faktorer som støy, unngås.

 Minst tre dosenivåer og en samtidig kontrollgruppe anvendes. Sunne dyr fordeles tilfeldig i kontroll- 
og behandlingsgruppene. Dosenivåene velges slik at man får en gradering av toksiske virkninger. 
Med mindre forsøksstoffets fysisk-kjemiske natur eller biologiske egenskaper setter begrensninger, 
velges høyeste dose slik at det oppnås en viss utviklingstoksisitet og/eller mordyrstoksisitet (kliniske 
tegn eller reduksjon i kroppsvekt), men ikke død eller alvorlig lidelse. Det skal være minst ett 
mellomdosenivå som gir minimale observerbare toksiske virkninger. Det laveste dosenivået skal ikke 
framkalle noen tegn på mordyrstoksisitet eller utviklingstoksisitet. Det velges en avtakende sekvens 
av dosenivåer med sikte på å påvise eventuelle doserelaterte reaksjoner og dose uten observert 
skadevirkning (NOAEL). Doseintervaller med en faktor på to til fire er ofte optimale for fastsettelse 
av avtakende dosenivåer, og tilføyelse av en fjerde forsøksgruppe er ofte å foretrekke framfor bruk av 
svært store intervaller (f.eks. en faktor på mer enn ti) mellom doseringene. Selv om bestemmelse av 
NOAEL for mordyr er målet, kan undersøkelser der et slikt nivå ikke fastslås, også aksepteres (1).

 Ved valg av dosenivåer tas det hensyn til eventuelle foreliggende toksisitetsdata samt 
tilleggsopplysninger om stoffskiftet og kinetikken til forsøksstoffet eller beslektede stoffer. Slike 
opplysninger bidrar dessuten til å godtgjøre hensiktsmessigheten i doseringssystemet.

 Det anvendes en samtidig kontrollgruppe. Denne gruppen forblir ubehandlet eller behandles med 
bærer dersom en slik benyttes til tilførsel av forsøksstoffet. Alle grupper tilføres samme volum 
av enten forsøksstoff eller bærer. Dyrene i kontrollgruppen(e) behandles på samme måte som 
forsøksgruppedyrene. Bærerkontrollgruppen mottar bæreren i den største mengden som benyttes 
(som i behandlingsgruppen med laveste dose).

1.6.4. Grenseforsøk

 Dersom et forsøk med et dosenivå på minst 1 000 mg/kg kroppsvekt/dag med oral tilførsel etter de 
beskrevne framgangsmåtene for denne undersøkelsen ikke gir noen observerbar toksisitet verken hos 
drektige dyr eller deres avkom, og dersom en virkning ikke er å forvente ut fra foreliggende data (f.eks. 
fra strukturelt og/eller metabolsk beslektede forbindelser), anses det ikke som absolutt nødvendig 
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med en full undersøkelse med tre dosenivåer. Forventet eksponering av mennesker kan tilsi bruk 
av et høyere oralt dosenivå i grenseforsøket. For andre tilførselsveier, for eksempel innånding eller 
anbringelse på huden, kan forsøksstoffets fysisk-kjemiske egenskaper ofte være bestemmende for og 
begrense det maksimalt oppnåelige eksponeringsnivået (for eksempel skal anbringelse på huden ikke 
forårsake alvorlig lokal giftighet).

1.6.5. Tilførsel av doser

 Forsøksstoffet eller bæreren gis vanligvis oralt med en sonde. Dersom en annen tilførselsmåte 
benyttes, skal den som gjennomfører forsøket, begrunne valget, og det kan være nødvendig med 
passende endringer (2)(3)(4). Forsøksstoffet gis på omtrent samme tidspunkt hver dag.

 Dosen til det enkelte dyr baseres vanligvis på siste bestemmelse av kroppsvekt. Det bør imidlertid 
utvises forsiktighet ved justering av dosen i løpet av drektighetstidens siste trimester. Foreliggende 
data bør anvendes til dosevalg for å unngå overdreven mordyrstoksisitet. Dersom de behandlede 
mordyrene framviser overdreven toksisitet, bør det vurderes å avlive denne dosegruppen. Dersom 
stoffet gis med sonde, bør det fortrinnsvis gis som én enkelt dose til dyrene ved hjelp av en magesonde 
eller en egnet intubasjonskanyle. Det maksimale volumet av væske som kan gis på én gang, avhenger 
av forsøksdyrets størrelse. Volumet må ikke overstige 1 ml/100 g kroppsvekt, unntatt for vandige 
løsninger, der 2 ml/100 g kroppsvekt kan benyttes. Dersom maisolje brukes som bærer, skal volumet 
ikke overstige 0,4 ml/100 g kroppsvekt. Variasjoner i forsøksvolum minimeres ved justering av 
konsentrasjonen, slik at det sikres konstant volum på alle dosenivåer.

1.6.6. Observasjon av mordyrene

 Kliniske observasjoner utføres og registreres minst én gang daglig, fortrinnsvis på samme tidspunkt(er) 
hver dag, idet det tas hensyn til tidspunktet da maksimal virkning av doseringen forventes. Dyrenes 
tilstand registreres, herunder dødelighet, døende tilstand, relevante atferdsendringer og alle åpenbare 
tegn på toksisitet.

1.6.7. Kroppsvekt og fôrinntak

 Dyrene veies på drektighetens dag 0, eller senest på dag 3 dersom tidsparede dyr leveres fra en ekstern 
oppdretter, på doseringens første dag og deretter minst hver tredje dag i doseringsperioden fram til 
avlivningen.

 Fôrinntaket registreres med tre dagers intervaller og skal sammenfalle med dagene for bestemmelse 
av kroppsvekt.

1.6.8. Undersøkelse post mortem

 Hunndyrene avlives én dag før forventet nedkomst. Hunndyr som viser tegn på abort eller prematur 
nedkomst, avlives og gjennomgår grundig makroskopisk undersøkelse.

 Ved forsøkets avslutning undersøkes mordyret makroskopisk for eventuelle strukturelle 
abnormiteter eller patologiske endringer. Vurdering av mordyrene under keisersnittet og påfølgende 
fosterundersøkelse utføres fortrinnsvis uten kunnskap om behandlingsgruppen for å minimere 
skjevheten.

1.6.9. Undersøkelse av livmorens innhold

 Umiddelbart etter avlivningen eller snarest mulig etter dødens inntreden fjernes livmorene, og 
dyrenes drektighetstilstand fastslås. Livmorer som ikke viser tegn til drektighet, undersøkes nærmere 
(f.eks. med ammoniumsulfidfarging for gnagere og Salewski-farging eller egnet alternativ metode for 
kaniner) for å bekrefte ikke-drektig tilstand (5).

 Drektige livmorer, inklusive livmorhals, veies. Vekten av drektige livmorer bestemmes ikke for dyr 
som blir funnet døde i løpet av undersøkelsen.



15.11.2007 Nr. 54/145EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 Antallet corpora lutea bestemmes for drektige dyr.

 Livmorinnholdet undersøkes for antall døde embryoer og fostre og levedyktige fostre. 
Resorpsjonsgraden beskrives, slik at det relative dødstidspunktet for conceptus kan bestemmes (se nr. 
1.2).

1.6.10. Fosterundersøkelse

 Kjønn og kroppsvekt bestemmes for hvert foster.

 Hvert foster undersøkes for ytre endringer (6).

 Fostrene undersøkes for skjelett- og bløtvevsendringer (f.eks. variasjoner og misdanninger 
eller anomalier) (7) (8) (9) (19) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24). 
Kategorisering av fosterendringer er å foretrekke, men dette er ikke et krav. Dersom kategorisering 
utføres, skal kriteriene for definisjon av hver kategori angis klart. Særlig oppmerksomhet vies 
kjønnsorganene, som skal undersøkes for tegn på endret utvikling.

 For gnagere prepareres ca. halvparten av hvert kull og undersøkes for skjelettendringer. Resten 
prepareres og undersøkes for bløtvevsendringer med anerkjente eller hensiktsmessige metoder for 
seriesnitt eller omhyggelige teknikker for makroskopisk disseksjon.

 For ikke-gnagere, f.eks. kaniner, undersøkes alle fostre for både bløtvevs- og skjelettendringer. Disse 
fosterkroppene vurderes for bløtvevsendringer ved omhyggelig disseksjon, herunder også eventuelle 
metoder for nærmere vurdering av hjertets innvendige struktur (25). Hodene til halvparten av fostrene 
som undersøkes på denne måten, fjernes og prepareres for undersøkelse av bløtvevsendringer 
(herunder øyne, hjerne, neseganger og tunge), ved hjelp av vanlige utvalgsmetoder (26) eller en 
tilsvarende følsom metode. Kroppene til disse fostrene og resten av de intakte fostrene behandles og 
undersøkes for skjelettendringer ved anvendelse av de samme metoder som beskrevet for gnagere.

2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Dataene rapporteres for hvert enkelt mordyr og deres avkom og sammenfattes i tabellform med 
angivelse, for hver forsøksgruppe og hver generasjon, av antall dyr ved forsøkets begynnelse, antall 
dyr funnet døde under forsøket eller avlivet av humane årsaker, tidspunkt for eventuell død eller human 
avlivning, antall drektige hunndyr, antall dyr som viser tegn på toksisitet, beskrivelse av observerte 
tegn på toksisitet, herunder tidspunkt for eventuelle toksiske virkningers inntreden, varighet og 
alvorlighetsgrad, typen embryo-/fosterobservasjoner og alle relevante data om avkommet.

 Numeriske resultater evalueres med en egnet statistisk metode som benytter kullet som enhet for 
dataanalysen. Det anvendes en alminnelig anerkjent statistisk metode; de statistiske metodene 
velges som en del av utformingen av undersøkelsen, og skal begrunnes. Data fra dyr som ikke 
overlever til den planlagte avlivningen, skal også rapporteres. Disse dataene kan tas med i 
gruppegjennomsnittsverdiene dersom det er relevant. Relevansen til data for slike dyr, og dermed 
inklusjon i eller eksklusjon fra grupppegjennomsnittsverdi(er), skal begrunnes og bedømmes på 
individuelt grunnlag.

2.2. VURDERING AV RESULTATENE

 Funnene i undersøkelsen for prenatal utviklingstoksisitet vurderes med hensyn til observerte 
virkninger. Vurderingene skal inneholde følgende opplysninger:

forsøksresultater for mordyr og embryoer/fostre, herunder vurdering av en eventuell sammenheng .
mellom dyrenes eksponering for forsøksstoffet og forekomsten og alvorlighetsgraden til alle 
funn,
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anvendte kriterier for kategorisering av fostrenes ytre endringer, bløtvevsendringer og .
skjelettendringer, dersom kategorisering er utført,

om hensiktsmessig, historiske kontrolldata for bedre tolking av undersøkelsesresultatene,.

tallene som ligger til grunn for beregning av alle prosentsatser eller indekser,.

fyllestgjørende statistisk analyse av funn fra undersøkelsen, som skal inneholde tilstrekkelige .
opplysninger om analysemetoden, slik at en uavhengig kontrollør/statistiker kan vurdere 
analysen på nytt og rekonstruere den.

 I enhver undersøkelse som påviser fravær av toksiske virkninger, skal ytterligere undersøkelser for å 
fastslå forsøksstoffets absorpsjon og biotilgjengelighet, vurderes.

2.3. TOLKING AV RESULTATENE

 En undersøkelse av prenatal utviklingstoksisitet vil gi opplysninger om virkningene av gjentatt 
eksponering for et stoff under drektighet på mordyr og på avkommets intrauterine utvikling. 
Resultatene av undersøkelsen tolkes i sammenheng med funnene fra undersøkelser for subkronisk 
toksisitet, reproduksjonstoksisitet, toksikokinetikk og annet. Siden det legges vekt på både generell 
toksisitet i form av mordyrstoksisitet og på utviklingstoksisitet, vil resultatene av undersøkelsen til 
en viss grad gjøre det mulig å skille mellom utviklingsvirkninger som opptrer ved fravær av generell 
toksisitet, og virkninger som framkalles bare på nivåer som også er toksiske for mordyret (27).

3. FORSØKSRAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende konkrete opplysninger:

 Forsøksstoff:

fysisk tilstand og, dersom det er relevant, fysisk-kjemiske egenskaper,.

identifikasjon, herunder CAS-nummer,.

renhet..

 Bærer (ev.):

begrunnelse for valg av bærer, dersom det ikke dreier seg om vann..

 Forsøksdyr:

art/stamme,.

dyrenes antall og alder,.

dyrenes opprinnelse, bovilkår, fôr osv.,.

det enkelte dyrs vekt ved forsøkets begynnelse..

 Forsøksvilkår:

begrunnelse for valg av dosenivå,.

nærmere opplysninger om forsøksstoffets sammensetning/fôrtilberedning, oppnådd .
konsentrasjon, stoffblandingens stabilitet og homogenitet,

nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet,.
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omregning fra forsøksstoffkonsentrasjonen i fôr/drikkevann (ppm) til faktisk dose (mg/kg .
kroppsvekt/døgn), dersom det er relevant,

miljøvilkår,.

nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet..

 Resultater:

 Responsdata for mordyrstoksisitet etter disse, herunder, men ikke begrenset til:

antall dyr ved forsøkets begynnelse, antall overlevende dyr, antall drektige, antall .
aborterende, antall dyr som føder for tidlig,

dato for dødens inntreden under forsøket eller om dyrene overlevde til avslutningen,.

data fra dyr som ikke overlever til den planlagte avlivningen, skal rapporteres, men ikke tas .
med i de statistiske sammenligningene mellom gruppene,

observasjonsdag for hvert abnormale kliniske tegn og påfølgende forløp,.

kroppsvekt, kroppsvektendring og vekt av drektig livmor, herunder eventuelt .
kroppsvektendring korrigert for vekt av drektig livmor,

fôrinntak og, dersom det måles, vanninntak,.

nekropsifunn, herunder vekt av livmor,.

NOAEL-verdier for mordyrs- og utviklingsvirkninger skal rapporteres..

 Utviklingsendepunkter etter dose for kull med implantater, herunder:

antall corpora lutea,.

antall implantasjoner, antall og prosentdel levende og døde fostre og resorpsjoner,.

antall og prosentdel pre- og postimplantasjonstap..

 Utviklingsendepunkter etter dose for kull med levende fostre, herunder:

antall og prosentdel levende avkom,.

kjønnsfordeling,.

fostrenes kroppsvekt, fortrinnsvis for hvert kjønn og samlet,.

ytre misdanninger, bløtvevsmisdanninger og skjelettmisdanninger samt andre relevante .
endringer,

eventuelle kriterier for kategorisering,.

samlet antall og prosentdel av fostre og kull med ytre endringer, bløtvevsendringer eller .
skjelettendringer samt typer og forekomster av individuelle anomalier og andre relevante 
endringer.

 Drøfting av resultatene.

 Konklusjoner.
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VEDLEGG 2 G

B.35. UNDERSØKELSE AV REPRODUKSJONSTOKSISITET OVER TO GENERASJONER

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 416 (2001).

1.1. INNLEDNING

 Denne metoden for undersøkelse av reproduksjon over to generasjoner skal gi generelle opplysninger 
om virkningene av et forsøksstoff på forplantningssystemets integritet og ytelse hos hann- og 
hunndyr, herunder kjønnskjertelfunksjon, østrus, paringsatferd, unnfangelse, drektighet, nedkomst, 
laktasjon og avvenning samt avkommets vekst og utvikling. Undersøkelsen kan gi opplysninger om 
forsøksstoffets virkninger på neonatal sykelighet og dødelighet samt foreløpige data om prenatal 
og postnatal utviklingstoksisitet, og tjene som veiledning for senere forsøk. I tillegg til å undersøke 
F1-generasjonens vekst og utvikling har denne metoden til formål å vurdere integriteten og ytelsen 
til hann- og hunndyrenes forplantningssystem samt vekst og utvikling hos F2-generasjonen. Dersom 
ytterligere opplysninger om utviklingstoksisitet og funksjonelle mangler ønskes, kan ytterligere 
undersøkelsesavsnitt tas med i denne protokollen, idet det vises til metodene for utviklingstoksisitet 
og/eller utviklingsnevrotoksisitet, eller disse endepunktene kan undersøkes i egne undersøkelser ved 
hjelp av egnede forsøksmetoder.

1.2. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Forsøksstoffet gis til flere grupper av hanndyr og hunndyr i oppmålte doser. Hanndyrene 
av P-generasjonen (foreldregenerasjonen) får dosene i vekstperioden og over minst én full 
spermatogenisk syklus (omtrent 56 dager for mus og 70 dager for rotter), slik at forsøksstoffet 
framkaller eventuelle skadevirkninger på sæddanningen. Virkninger på sæden bestemmes ved 
en rekke særparametrer (f.eks. sædmorfologi og -motilitet) og ved vevspreparering og detaljert 
histopatologi. Dersom data om sæddanning er tilgjengelige fra en tidligere undersøkelse med gjentatt 
dose av tilstrekkelig varighet, f.eks. en nittidagers undersøkelse, er det ikke nødvendig å ta med 
hanner av P-generasjonen i vurderingen. Det anbefales imidlertid at prøver eller digitale registreringer 
av sæden til P-generasjonen lagres med henblikk på senere evaluering. Hunndyr av P-generasjonen 
doseres under veksten og over minst to fulle østralperioder, slik at eventuell skadevirkning på 
østrus på grunn av forsøksstoffet oppdages. Forsøksstoffet gis til dyr av foreldregenerasjonen (P) i 
paringstiden, gjennom den resulterende drektighetstiden og gjennom avvenningen av F1-avkommet. 
Ved avvenningen fortsetter doseringen av F1-avkommet under dets vekst til voksen alder, paring og 
produksjon av en F2-generasjon, fram til F2-generasjonen er avvent.

 Kliniske observasjoner og patologiske undersøkelser utføres på alle dyr for tegn på toksisitet med særlig 
vekt på virkninger på integriteten og ytelsen til hanndyrenes og hunndyrenes forplantningssystemer 
og avkommets vekst og utvikling.

1.3. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.3.1. Valg av dyreart

 Rotte er foretrukket art for forsøket. Dersom andre arter anvendes, skal begrunnelse gis, og relevante 
endringer vil være nødvendige. Stammer med lav fruktbarhet skal ikke anvendes. Ved begynnelsen 
av undersøkelsen skal de anvendte dyrenes vektvariasjon være minimal og ikke over 20 % av 
gjennomsnittsvekten for hvert kjønn.

1.3.2. Hold og fôring

 Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 22 °C (± 3 °C). Selv om den relative luftfuktigheten 
skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % utenom ved rengjøring av rommet, bør 
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50-60 % tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med veksling mellom tolv timers lys og tolv 
timers mørke. Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med ubegrenset tilgang på drikkevann. Valget 
av fôr kan avhenge av behovet for å sikre en hensiktsmessig blanding av forsøksstoffet ved denne 
tilførselsmåten.

 Dyrene kan holdes enkeltvis eller i bur i små grupper av samme kjønn. Til paringen anvendes bur som 
egner seg til formålet. Etter tegn på paring holdes hunndyrene enkeltvis i fødebur eller mordyrbur. 
Parede rotter kan også holdes i små grupper og skilles en dag eller to før nedkomsten. Parede dyr skal 
få egnet og nærmere fastsatt bolmateriale når nedkomsten nærmer seg.

1.3.3. Forberedelse av dyrene

 Det anvendes sunne, unge dyr som er tilvendt til laboratorieomgivelsene i minst fem dager og ikke 
tidligere brukt i forsøk. Art, stamme, opprinnelse, kjønn, vekt og/eller alder angis for forsøksdyrene. 
Eventuelle søskenforhold mellom dyrene skal være kjent, slik at paring av søsken unngås. Dyrene 
fordeles vilkårlig i kontrollgruppe og behandlingsgrupper (gruppeinndeling etter kroppsvekt 
anbefales). Burene ordnes på en slik måte at mulige virkninger av burenes plassering blir minst 
mulig. Hvert dyr tildeles et unikt identifikasjonsnummer. For P-generasjonen gjøres dette før 
doseringen begynner. For F1-generasjonen gjøres dette ved avvenningen for dyr som velges ut for 
paring. Det føres registre over opprinnelseskull for alle utvalgte F1-dyr. Dessuten anbefales det at 
ungene identifiseres enkeltvis snarest mulig etter fødselen dersom individuell veiing av unger eller 
funksjonsforsøk vurderes.

 Foreldredyr (P) skal være fem til ni uker gamle ved begynnelsen av doseringen. Dyrene i alle 
forsøksgrupper skal i den grad det er praktisk mulig, være av ensartet vekt og alder.

1.4. FRAMGANGSMÅTE

1.4.1. Antall dyr og kjønn

 Hver forsøks- og kontrollgruppe skal inneholde et tilstrekkelig antall dyr til at gruppen ved eller nær 
nedkomsten består av minst 20 drektige hunner. For stoffer som gir uønskede behandlingsrelaterte 
virkninger (f.eks. sterilitet, overdreven toksisitet ved høy dose), er ikke dette alltid mulig. Formålet er 
å framkalle tilstrekkelig med drektighet til å sikre en meningsfull vurdering av stoffets potensial til å 
påvirke fruktbarhet, drektighet og mordyrenes atferd og amming, F1-generasjonens vekst og utvikling 
fra unnfangelse til kjønnsmodning og utviklingen til deres avkom (F2) til avvenning. Dersom det 
ikke lykkes å frambringe det ønskede antall drektige dyr (dvs. 20), betyr det ikke nødvendigvis at 
undersøkelsen er ugyldig; dette bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

1.4.2. Tilberedning av dosene

 Det anbefales at forsøksstoffet tilføres oralt (i fôret, i drikkevannet eller med sonde), med mindre en 
annen tilførselsvei (f.eks. gjennom huden eller ved innånding) anses bedre egnet.

 Om nødvendig oppløses eller suspenderes forsøksstoffet i en egnet bærer. Bruk av en vandig løsning/
suspensjon anbefales dersom dette er mulig; deretter er prioritert rekkefølge en løsning/emulsjon i olje 
(f.eks. maisolje) og deretter eventuelt løsning i andre bærere. For andre bærere enn vann må bærerens 
toksikologiske egenskaper være kjent. Forsøksstoffets stabilitet i bæreren skal bestemmes.

1.4.3. Dosering

 Minst tre dosenivåer og en samtidig kontrollgruppe anvendes. Med mindre forsøksstoffets fysisk-
kjemiske natur eller biologiske virkninger setter begrensninger, velges høyeste dose slik at det oppnås 
toksisitet, men ikke død eller alvorlig lidelse. I tilfelle uventet dødelighet anses normalt undersøkelser 
med en dødelighetsrate på mindre enn ca. 10 prosent hos foreldredyrene (P) likevel som akseptable. 
Det velges en avtakende sekvens av dosenivåer med sikte på å påvise eventuelle doserelaterte 
reaksjoner og dose uten observert skadevirkning (NOAEL). Doseintervaller med en faktor på to til 
fire er ofte optimale for fastsettelse av avtakende dosenivåer, og tilføyelse av en fjerde forsøksgruppe 
er ofte å foretrekke framfor bruk av svært store intervaller (f.eks. en faktor på mer enn ti) mellom 
doseringene. Dersom dosen gis gjennom fôret, bør doseintervallet ikke være større enn tilsvarende en 
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faktor på 3. Ved valg av dosenivåer tas det hensyn til eventuelle foreliggende toksisitetsdata, særlig 
resultater fra undersøkelser med gjentatt dose. Eventuelle foreliggende opplysninger om stoffskiftet 
og kinetikken til forsøksstoffet eller beslektede stoffer skal også tas i betraktning. Slike opplysninger 
bidrar dessuten til å godtgjøre hensiktsmessigheten i doseringssystemet.

 Kontrollgruppen er en ubehandlet gruppe eller en gruppe behandlet med bærer dersom en slik 
benyttes til tilførsel av forsøksstoffet. Bortsett fra behandling med forsøksstoffet behandles dyrene 
i kontrollgruppen på samme måte som forsøksgruppedyrene. Dersom en bærer anvendes, mottar 
kontrollgruppen bæreren i det høyeste anvendte volumet. Dersom et forsøksstoff gis gjennom 
fôret og forårsaker mindre fôrinntak eller -utnytting, kan bruk av en parvis fôret kontrollgruppe 
være nødvendig. Alternativt kan data fra kontrollerte undersøkelser som er utformet for å evaluere 
virkningene av redusert fôrinntak på reproduksjonsparametrene, brukes istedenfor en samtidig parvis 
fôret kontrollgruppe.

 Det skal tas hensyn til følgende egenskaper ved bæreren og andre tilsetningsstoffer: Virkninger 
på absorpsjon, fordeling, stoffskifte eller retensjon av forsøksstoffet, virkninger på forsøksstoffets 
kjemiske egenskaper som kan endre dets toksiske egenskaper, og virkninger på fôr- og vanninntaket 
eller næringstilstanden til dyrene.

1.4.4. Grenseforsøk

 Dersom et forsøk med et dosenivå på minst 1 000 mg/kg kroppsvekt/dag med oral tilførsel, eller en 
tilsvarende prosentdel tilsatt i fôret eller drikkevannet, etter de beskrevne framgangsmåtene for denne 
undersøkelsen ikke gir noen observerbar toksisitet verken hos foreldredyrene eller deres avkom, og 
dersom en virkning ikke er å forvente ut fra foreliggende data (f.eks. fra strukturelt og/eller metabolsk 
beslektede forbindelser), anses det ikke som absolutt nødvendig med en full undersøkelse med tre 
dosenivåer. Grenseforsøket gjelder med mindre menneskers eksponering tilsier bruk av et høyere 
oralt dosenivå i grenseforsøket. For andre tilførselsveier, for eksempel innånding eller anbringelse på 
huden, kan forsøksstoffets fysisk-kjemiske egenskaper ofte være bestemmende for og begrense det 
maksimalt oppnåelige eksponeringsnivået.

1.4.5. Tilførsel av doser

 Dyrene doseres med forsøksstoffet sju dager i uken. Oral tilførsel (fôr, drikkevann eller sonde) er å 
foretrekke. Dersom en annen tilførselsvei benyttes, skal det begrunnes, og det kan være nødvendig 
med passende endringer. Alle dyr doseres med samme metode i den aktuelle forsøksperioden. Dersom 
forsøksstoffet gis med sonde, anvendes en magesonde. Væskevolumet som gis på én gang, skal ikke 
overstige 1 ml/100 g kroppsvekt (0,4 ml/100 g kroppsvekt er maksimum for maisolje), unntatt for 
vandige løsninger, der 2 ml/100 g kroppsvekt kan benyttes. Med unntak av irriterende eller etsende 
stoffer, som normalt gir sterkere virkning ved høyere konsentrasjoner, minimeres variasjonen i 
forsøksvolum ved justering av konsentrasjonen, slik at det sikres et konstant volum på alle dosenivåer. 
I forsøk med sonde får ungene normalt forsøksstoffet indirekte gjennom melken, inntil den direkte 
doseringen begynner ved avvenningen. I forsøk der stoffet gis i fôret eller drikkevannet, får ungene 
dessuten forsøksstoffet direkte når de begynner å ete selv i den siste uken av laktasjonsperioden.

 For stoffer som gis gjennom fôret eller drikkevannet, er det viktig å sikre at mengdene av det aktuelle 
forsøksstoffet ikke griper inn i den normale ernærings- eller væskebalansen. Dersom forsøksstoffet 
gis gjennom fôret, kan enten konstant konsentrasjon i fôret (ppm) eller konstant dosenivå i forhold 
til dyrets kroppsvekt benyttes; det skal angis hvilket alternativ som benyttes. Dersom stoffet gis 
med sonde, skal dosen gis på tilsvarende tidspunkt hver dag, og skal justeres minst ukentlig, slik 
at dosenivået holdes konstant i forhold til kroppsvekten. Opplysninger om placentafordeling skal 
vurderes ved justering av sondedosen på grunnlag av kroppsvekten.

1.4.6. Forsøksplan

 Daglig dosering av hanndyrene og hunndyrene i foreldregenerasjonen (P) begynner når de er 
mellom fem og ni uker gamle. Daglig dosering av hanndyrene og hunndyrene i F1-generasjonen 
begynner ved avvenningen; man bør ha i mente at ved tilførsel av forsøksstoffet gjennom fôret 
eller drikkevannet kan F1-ungenes direkte eksponering for forsøksstoffet forekomme allerede under 
laktasjonsperioden. For begge kjønn (P og F1) fortsetter doseringen i minst ti uker før paringstiden. 
Doseringen fortsetter for begge kjønn i løpet av den to uker lange paringstiden. Hanndyrene avlives 
humant og undersøkes når de ikke lenger er nødvendige for vurderingen av reproduksjonsvirkninger. 
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For hunndyrene i foreldregenerasjonen (P) fortsetter doseringen gjennom drektighetsperioden og 
fram til avvenningen av F1-avkommet. Endringer i doseringsplanen bør vurderes ut fra tilgjengelige 
opplysninger om forsøksstoffet, herunder foreliggende toksisitetsdata, induksjon av metabolisme eller 
bioakkumulering. Dosen til det enkelte dyr baseres vanligvis på siste bestemmelse av kroppsvekt. Det 
bør imidlertid utvises forsiktighet ved justering av dosen i løpet av drektighetstidens siste trimester.

 Behandling av P- og F1-hanner og -hunner fortsetter til forsøkets avslutning. Alle voksne P- 
og F1-hanner og -hunner avlives humant når de ikke lenger er nødvendige for vurdering av 
reproduksjonsvirkninger. F1-avkom som ikke velges ut for paring, og alt F2-avkom, avlives humant 
etter avvenning.

1.4.7. Framgangsmåte for paring

1.4.7.1. Paring av foreldregenerasjonen (P)

 Ved hver paring plasseres hver hunn sammen med én enkelt hann på samme dosenivå (1 : 1-paring) 
til kopulasjon finner sted eller det er gått to uker. Hver dag undersøkes hunnene for tilstedeværelse av 
sæd eller vaginalpropp. Dag 0 for drektigheten defineres som den dag da vaginalpropp eller sæd blir 
funnet. Dersom paringen er mislykket, kan ny paring av hunnene med hanner med fastslått fertilitet 
vurderes. Det angis klart i dataene hvilke dyr som er paret med hverandre. Paring av søsken skal 
unngås.

1.4.7.2. Paring av F1

 Ved paring av F1-avkommet skal minst én hann og én hunn velges ved avvenning fra hvert kull for 
paring med andre unger på samme dosenivå, men fra et annet kull, til å produsere F2-generasjonen. 
Valget av unger fra hvert kull skjer tilfeldig dersom ingen betydelige forskjeller observeres i 
kroppsvekt eller utseende mellom ungene i et kull. Dersom slike forskjeller observeres, velges de 
beste representanter fra hvert kull. Det mest pragmatiske er å basere dette på kroppsvekten, men det 
kan være mer hensiktsmessig å basere det på utseendet. F1-avkommet skal ikke pares før det har nådd 
full kjønnsmodenhet.

 Par uten avkom vurderes for å bestemme tilsynelatende årsak til infertiliteten. Dette kan innebære 
framgangsmåter som ytterligere mulighet til paring med andre fardyr eller mordyr, mikroskopisk 
undersøkelse av forplantningsorganene og undersøkelse av østrus eller spermatogenese.

1.4.7.3. Annen paring

 Under visse omstendigheter, for eksempel ved behandlingsrelaterte endringer i kullets størrelse 
eller observasjon av en tvilsom virkning av første paring, anbefales det at voksne dyr i P- eller 
F1-generasjonen pares på nytt for å produsere et nytt kull. Det anbefales at de hanner eller hunner 
som ikke har frambrakt avkom, pares på nytt med påvist fertile dyr av motsatt kjønn. Dersom 
produksjonen av et nytt kull anses nødvendig i en generasjon, skal dyrene pares på nytt ca. en uke 
etter siste kulls avvenning.

1.4.7.4. Kullstørrelse

 Dyrene skal tillates å yngle normalt og pleie avkommet fram til avvenning. Standardisering av 
kullstørrelse er valgfritt. Dersom standardisering gjennomføres, skal den benyttede metoden beskrives 
detaljert.

1.5. OBSERVASJONER

1.5.1. Kliniske observasjoner

 Alminnelig klinisk observasjon utføres og registreres hver dag, og ved tilførsel gjennom sonde skal det 
ved fastsettelse av tidspunkt tas hensyn til tidspunktet da maksimal virkning av doseringen forventes. 
Atferdsendringer, tegn på vanskelig eller langvarig fødsel og alle tegn på toksisitet registreres. En 
ytterligere, mer detaljert undersøkelse av hvert dyr utføres minst på ukentlig basis, gjerne i forbindelse 
med veiing av dyret. Alle dyr observeres for sykelighet og dødelighet to ganger daglig, eventuelt én 
gang daglig i helgene dersom dette er hensiktsmessig.
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1.5.2. Foreldredyrenes kroppsvekt og fôrinntak

 Foreldredyrene (P og F1) veies på doseringens første dag og deretter minst ukentlig. Hunndyrene 
i foreldregenerasjonen (P og F1) veies minst på dag 0, 7, 14 og 20 eller 21 i drektighetsperioden, 
i laktasjonsperioden på samme dager som veiing av kullene samt den dag dyrene avlives. Disse 
observasjonene rapporteres enkeltvis for hvert voksne dyr. I tiden før paring og i drektighetsperioden 
måles fôrinntaket minst ukentlig. Vanninntaket målet minst ukentlig dersom forsøksstoffet gis 
gjennom vannet.

1.5.3. Østrus

 Hos hunndyrene i P- og F1-generasjonen vurderes østrus’ lengde og normale forløp ved hjelp av et 
vaginalt utstrykningspreparat før paringen, og eventuelt under paringen, til det konstateres tegn på 
paring. Ved uttak av celler fra livmoren eller livmorhalsen må det utvises forsiktighet, slik at man 
unngår å forstyrre slimhinnen med etterfølgende induksjon av pseudodrektighet (1).

1.5.4. Sædparametrer

 For alle hanner i P- og F1-generasjonen registreres vekten av testiklene og bitestiklene, og ett 
av hvert organ tas ut til histopatologisk undersøkelse (se nr. 1.5.7 og 1.5.8.1). Fra en delmengde 
på minst ti hanner i hver gruppe hanner i P- og F1-generasjonen brukes de øvrige testiklene og 
bitestiklene til telling av henholdsvis homogeniseringsresistente spermatider og sædbeholdningen i 
cauda epididymidis. For samme delmengde av hanner oppsamles sæd fra cauda epididymidis eller 
sædlederen til vurdering av sædmotilitet og sædmorfologi. Dersom behandlingsrelaterte virkninger 
observeres, eller dersom andre undersøkelser tyder på virkninger på spermatogenese, vurderes sæden 
til alle hanner i hver dosegruppe; ellers kan opptellingen begrenses til kontrollgruppen og hannene i 
høydosegruppene i P- og F1-generasjonen.

 Det samlede antall homogeniseringsresistente testikulære spermatider og sæd i cauda epididymidis 
telles (2)(3). Cauda-sædbeholdningen kan utledes fra konsentrasjonen og volumet til sæden i 
suspensjonen som brukes til de kvalitative vurderingene, og antallet sædceller som oppsamles ved 
findeling og/eller homogenisering av det øvrige caudavevet. Opptellingen utføres på den utvalgte 
delmengden av hanner i alle dosegrupper umiddelbart etter avlivningen av dyrene, med mindre det 
tas videoopptak eller digitale opptak eller prøvene fryses og analyseres senere. I slike tilfeller kan 
kontrollgruppen og høydosegruppen analyseres først. Dersom ingen behandlingsrelaterte virkninger 
(f.eks. virkninger på sædcelleantallet, sædmotiliteten eller sædmorfologien) observeres, er det ikke 
nødvendig å analysere de andre dosegruppene. Dersom behandlingsrelaterte virkninger observeres i 
høydosegruppen, vurderes også gruppene med lavere doser.

 Motiliteten til sæden i bitestikkelen (eller sædlederen) vurderes eller tas opp på videobånd like 
etter avlivningen. Sæden samles opp på en måte som forårsaker minst mulig skade, og fortynnes 
for motilitetsanalyse etter akseptable metoder (4). Prosentdelen av progressivt motile sædceller 
bestemmes enten subjektivt eller objektivt. Dersom dataassistert motilitetsanalyse utføres (5)(6)(7)
(8)(9)(10), baseres beregningen av progressiv motilitet på brukerdefinerte terskler for gjennomsnittlig 
banehastighet og rettlinjethet eller lineær indeks. Dersom prøver tas opp på videobånd (11), eller 
bilder registreres på annen måte på tidspunktet for nekropsien, kan den etterfølgende analysen 
av hanndyr i P- og F1-generasjonen begrenses til kontroll- og høydosegruppen, med mindre det 
observeres behandlingsrelaterte virkninger; i så fall skal også grupper med lavere doser vurderes. 
I mangel på videoopptak eller digitalbilder skal alle prøver i behandlingsgruppene analyseres ved 
nekropsien.

 Det utføres en morfologisk vurdering av en sædprøve fra bitestikkelen (eller sædlederen). Sædceller 
(minst 200 i hver prøve) undersøkes som fikserte, våte stoffblandinger (12) og klassifiseres som enten 
normale eller abnormale. Eksempler på morfologiske sædabnormiteter kan være sammensmelting, 
isolerte hoder og misdannede hoder og/eller haler. Vurderingen foretas på den valgte delmengden 
av hanner fra alle dosegrupper enten umiddelbart etter avlivningen av dyrene eller senere med 
utgangspunkt i videoopptak eller digitale opptak. Utstrykningspreparater kan, når de er fiksert, også 
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leses av senere. I disse tilfellene kan kontrolldyrene og høydosegruppen analyseres først. Dersom 
ingen behandlingsrelaterte virkninger (f.eks. virkninger på sædmorfologien) observeres, er det ikke 
nødvendig å analysere de andre dosegruppene. Dersom behandlingsrelaterte virkninger observeres i 
høydosegruppen, skal også gruppene med lavere doser analyseres.

 Dersom noen av de ovennevnte særvurderingsparametrer allerede er undersøkt som en del av en 
systematisk toksisitetsundersøkelse på minst 90 dager, behøver de ikke nødvendigvis gjentas i 
undersøkelsen over to generasjoner. Det anbefales likevel at prøver eller digitale opptak av sæd fra 
P-generasjonen oppbevares, slik at det senere er mulig å foreta en vurdering om nødvendig.

1.5.5. Avkom

 Hvert kull undersøkes snarest mulig etter fødselen (laktasjonsdag 0) for å bestemme ungenes antall 
og kjønn, dødfødsler, levendefødsler og tilstedeværelse av makroskopiske anomalier. Unger som blir 
funnet døde på dag 0 og ennå ikke er gått i oppløsning, skal undersøkes for eventuelle defekter og 
dødsårsak, og konserveres. Levende unger telles og veies enkeltvis ved fødselen (laktasjonsdag 0) 
eller på dag 1, og deretter på regelmessige veiedager, dvs. på dag 4, 7, 14 og 21 i laktasjonsperioden. 
Fysiske eller atferdsmessige abnormiteter som observeres hos mordyr eller avkom, registreres.

 Avkommets fysiske utvikling registreres hovedsakelig som økning i kroppsvekt. Andre fysiske 
parametrer (f.eks. øre- og øyeåpning, tannframbrudd, hårvekst) kan gi tilleggsopplysninger, men 
disse dataene bør fortrinnsvis vurderes i sammenheng med data for kjønnsmodning (f.eks. alder og 
kroppsvekt ved vaginalåpning eller balano-preputial separasjon) (13). Det anbefales at funksjonelle 
undersøkelser (f.eks. motorisk aktivitet, sanefunksjoner, reflekser) av F1-avkommet utføres før og/
eller etter avvenning, særlig dersom de henger sammen med kjønnsmodningen, med mindre slike 
undersøkelser er tatt med i egne forsøk. Alderen ved vaginalåpning og preputial separasjon bestemmes 
for F1-unger som avvennes og velges ut for paring. På unger i F2-generasjonen måles den anogenitale 
avstand på dag 0 etter fødselen dersom synes nødvendig ut fra endringer i F1-generasjonens 
kjønnssammensetning eller tidspunktet for kjønnsmodning.

 Funksjonelle observasjoner kan utelates for grupper som ellers viser klare tegn på skadevirkninger 
(f.eks. betydelig nedsatt vektøkning osv.). Dersom funksjonelle undersøkelser utføres, skal de ikke 
utføres på unger som er utvalgt for paring.

1.5.6. Makroskopisk undersøkelse

 Ved forsøkets avslutning, eller ved dødens inntreden i løpet av undersøkelsen, undersøkes alle 
foreldredyr (P og F1), alle unger med ytre abnormiteter eller kliniske symptomer samt én/ett 
tilfeldig valgt unge/kjønn/kull fra F1- og F2-generasjonen makroskopisk for eventuelle strukturelle 
abnormiteter eller patologiske endringer. Særlig oppmerksomhet vies forplantningssystemets organer. 
Unger som avlives humant i døende tilstand, og døde unger som ikke er gått i oppløsning, undersøkes 
for mulige defekter og/eller dødsårsak, og konserveres.

 På alle førstegangsfødende hunner undersøkes livmoren på en måte som ikke vanskeliggjør 
histopatologisk vurdering, for tilstedeværelse av og antall implantasjonssteder.

1.5.7. Organvekter

 Ved forsøkets avslutning bestemmes kroppsvekten og vekten til følgende organer hos alle foreldredyr 
av P- og F1-generasjonen (parvise organer veies enkeltvis):

Livmor, eggstokker— 

Testikler, bitestikler (samlet og cauda)— 

Prostata— 
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Sædblærer med glandula bulbourethralis og deres væsker og prostata (som én enhet)— 

Hjerne, lever, nyrer, milt, hypofyse, skjoldbruskkjertel og binyrer samt kjente målorganer— 

 Kroppsvekten ved forsøkets avslutning bestemmes for F1- og F2-unger som velges for nekropsi. 
Følgende organer fra én/ett tilfeldig valgt unge/kjønn/kull (se nr. 1.5.6) veies: Hjerne, milt og 
brissel.

 Resultatene av den makroskopiske undersøkelsen og organveiingen vurderes i sammenheng med 
observasjoner gjort i andre undersøkelser med gjentatt dose, dersom det er praktisk mulig.

1.5.8. Histopatologi

1.5.8.1. Foreldredyr

 Følgende organer og vev fra foreldredyr (P og F1), eller representative prøver av disse, fikseres og 
oppbevares i et egnet medium for histopatologisk undersøkelse:

Skjede, livmor med livmorhals og eggstokker (konservert i egnet fikseringsmiddel)— 

Én testikkel (konservert i Bouins fikseringsvæske), én bitestikkel, sædblærer, prostata og — 
glandula bulbourethralis

Tidligere identifisert(e) målorgan(er) fra alle P- og F1-dyr utvalgt for paring— 

 Full histopatologisk undersøkelse av de konserverte organer og vev nevnt ovenfor utføres for alle 
P- og F1-dyr i høydose- og kontrollgruppen som er utvalgt for paring. Organer som framviser 
behandlingsrelaterte endringer, skal også undersøkes hos lav- og midtdosegruppene som ledd i 
fastsettelsen av NOAEL. Dessuten skal forplantningsorganer hos lav- og midtdosedyr som mistenkes 
for redusert fruktbarhet, f.eks. dyr som ikke har paret seg, ikke har unnfanget eller avlet eller ikke 
har født sunt avkom, eller dyr for hvilke østrus eller sædcelleantall, -motilitet eller -morfologi er 
påvirket, gjennomgå histopatologisk evaluering. Alle synlige skader, som atrofi eller svulster, skal 
undersøkes.

 Detaljert histopatologisk undersøkelse av testiklene (f.eks. med Bouins fikseringsvæske, 
parafinfiksering og tverrsnitt på 4-5 μm tykkelse) utføres for å påvise behandlingsrelaterte virkninger 
som spermatideretensjon, manglende kjønnscellelag eller -typer, multinukleære kjempeceller eller 
vandring av spermatogene celler inn i hulrommet (14). Undersøkelse av hele bitestikkelen skal 
omfatte caput, corpus og cauda, hvilket kan skje ved at vurderingen utføres på et lengdesnitt. 
Bitestikkelen vurderes for leukocyttinfiltrasjon, endret forekomst av celletyper, avvikende celletyper 
og sædfagocytose. PAS- og hematoksylinfarging kan benyttes ved undersøkelse av hanndyrenes 
forplantningsorganer.

 Eggstokken skal etter laktasjonsperioden inneholde opprinnelige og voksende follikler samt de store 
corpora lutea fra laktasjonsperioden. Den histopatologiske undersøkelsen skal kunne avdekke en 
eventuell kvalitativ forringelse av bestanden av opprinnelige follikler. En kvantitativ vurdering av 
opprinnelige follikler utføres på F1-hunnene; antallet dyr, valg av eggstokksnitt og størrelsen på 
prøvesnittet skal være statistisk egnet for vurderingsframgangsmåten som benyttes. Undersøkelsen 
skal omfatte opptelling av opprinnelige follikler, som kan kombineres med opptelling av små voksende 
follikler med henblikk på sammenligning av eggstokkene i behandlings- og kontrollgruppene (15)(16)
(17)(18)(19).

1.5.8.2. Avvente unger

 Makroskopisk abnormt vev og målorganer fra alle unger med ytre abnormiteter eller kliniske tegn, samt 
fra én/ett tilfeldig valgt unge/kjønn/kull fra både F1- og F2-generasjonen som ikke er valgt til paring, 
skal fikseres og oppbevares i et egnet medium for histopatologisk undersøkelse. Full histopatologisk 
undersøkelse av konservert vev utføres med spesiell vekt på organer fra forplantningssystemet.
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2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Dataene rapporteres enkeltvis og sammenfattes i tabellform med angivelse, for hver forsøksgruppe 
og hver generasjon, av antall dyr ved forsøkets begynnelse, antall dyr funnet døde under forsøket 
eller avlivet av humane årsaker, tidspunkt for eventuell død eller human avlivning, antall fruktbare 
dyr, antall drektige hunndyr, antall dyr som viser tegn på toksisitet, beskrivelse av observerte 
tegn på toksisitet, herunder tidspunkt for eventuelle toksiske virkningers inntreden, varighet og 
alvorlighetsgrad, typen observasjoner av foreldre og avkom, typen histopatologiske endringer og alle 
relevante data om kullene.

 Numeriske resultater evalueres med en egnet, allment anerkjent statistisk metode; de statistiske 
metodene velges som en del av utformingen av undersøkelsen, og skal begrunnes. Statistiske 
modeller for dose/respons-sammenheng kan være nyttige ved dataanalysen. Rapporten skal inneholde 
tilstrekkelige opplysninger om analysemetoden og dataprogrammet som anvendes, slik at en 
uavhengig kontrollør/statistiker kan vurdere analysen på nytt og rekonstruere den.

2.2. VURDERING AV RESULTATENE

 Funnene i denne undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet over to generasjoner vurderes med hensyn 
til observerte virkninger, herunder nekropsifunn og mikroskopiske funn. Vurderingene skal omfatte 
eventuell sammenheng mellom dosen av forsøksstoffet og tilstedeværelse eller fravær, forekomst 
og alvorlighetsgrad av abnormiteter, herunder synlige skader, identifiserte målorganer, påvirkning 
på fruktbarheten, kliniske abnormiteter, påvirkning på forplantning og avling, kroppsvektendringer, 
virkninger på dødelighet og eventuelle andre toksiske virkninger. Forsøksstoffets fysisk-kjemiske 
egenskaper og eventuelle tilgjengelige toksikokinetiske data skal tas i betraktning ved vurdering av 
resultatene.

 Et korrekt utført forsøk med reproduksjonstoksisitet skal kunne gi et tilfredsstillende overslag 
over nivå uten virkning og en forståelse av skadevirkningene på reproduksjon, fødsel, laktasjon og 
postnatal utvikling, herunder vekst og kjønnsmodning.

2.3. TOLKING AV RESULTATENE

 En undersøkelse av reproduksjonstoksisitet over to generasjoner vil gi opplysninger om virkningene 
av gjentatt eksponering for et stoff i alle faser av reproduksjonssyklusen. Undersøkelsen gir 
særlig opplysninger om reproduksjonsparametrer og om avkommets utvikling, vekst, modning og 
overlevelse. Resultatene av undersøkelsen tolkes i sammenheng med funnene fra undersøkelser 
for subkronisk toksisitet, prenatal utviklingstoksisitet og toksikokinetikk samt andre foreliggende 
undersøkelser. Resultatene av denne undersøkelsen kan brukes til å vurdere behovet for ytterligere 
forsøk med en kjemikalie. Resultatene av undersøkelsen kan bare i begrenset grad overføres på 
mennesker. De egner seg best til å gi opplysninger om nivåer uten virkning og tillatt eksponering av 
mennesker (20)(21)(22)(23).

3. FORSØKSRAPPORT

FORSØKSRAPPORT

Forsøksrapporten skal inneholde følgende konkrete opplysninger:

Forsøksstoff:

fysisk tilstand og, dersom det er relevant, fysisk-kjemiske egenskaper,.

identifikasjonsdata,.

renhet..

Bærer (ev.):

begrunnelse for valg av bærer, dersom det ikke dreier seg om vann..
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Forsøksdyr:

art/stamme,.

dyrenes antall, alder og kjønn,.

dyrenes opprinnelse, bovilkår, fôr, bolmaterialer osv.,.

det enkelte dyrs vekt ved forsøkets begynnelse..

Forsøksvilkår:

begrunnelse for valg av dosenivå,.

nærmere opplysninger om forsøksstoffets sammensetning/fôrtilberedning, oppnådde .
konsentrasjoner,

stoffblandingens stabilitet og homogenitet,.

nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet,.

omregning fra forsøksstoffkonsentrasjonen i fôr/drikkevann (ppm) til faktisk dose (mg/kg .
kroppsvekt/døgn), dersom det er relevant,

nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet..

Resultater:

fôrinntak og vanninntak, dersom disse foreligger, fôreffektivitet (kroppsvektøkning per .
gram inntatt fôr) og forbruk av forsøksmateriale for P- og F1-dyr, bortsett fra i perioden da 
dyrene er sammen, og for minst den siste tredelen av laktasjonsperioden,

absorpsjonsdata (dersom de foreligger),.

kroppsvektdata for P- og F1-dyr utvalgt for paring,.

vektdata for kull og unger,.

kroppsvekt ved avlivning og absolutte og relative organvektdata for foreldredyrene,.

art, alvorlighetsgrad og varighet av kliniske observasjoner (reversible eller irreversible),.

tidspunkt for dødens inntreden under forsøket eller om dyrene overlevde til avslutningen,.

data om toksiske responser etter kjønn og dose, herunder indekstall for paring, fruktbarhet, .
drektighet, fødsel, levedyktighet og laktasjon; rapporten skal angi tallene som brukes ved 
beregningen av disse indeksene,

toksiske eller andre virkninger på reproduksjon, avkom, postnatal vekst osv.,.

nekropsifunn,.

detaljert beskrivelse av alle histopatologiske funn,.

antall P- og F1-hunner med normal syklus samt syklusens lengde,.

samlet antall sædceller i cauda epididymidis, prosentdel progressivt motile sædceller, .
prosentdel morfologisk normale sædceller og prosentdel sædceller med hver konstaterte 
abnormitet,

tid før paring, herunder antall dager før paring,.

drektighetens varighet,.
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antall implantasjoner, corpora lutea, kullstørrelse,.

antall levendefødsler og postimplantasjonstap,.

antall unger med ytre synlige abnormiteter; dersom de registreres, angis antall små .
uutviklede unger,

data om fysiske kjennetegn hos unger og andre postnatale utviklingsdata; begrunnelse for .
valg av fysiske kjennetegn til vurdering,

data om funksjonelle observasjoner hos unger og voksne, etter relevans,.

eventuell statistisk behandling av resultatene..

Drøfting av resultatene.

Konklusjoner, herunder NOAEL-verdier for virkninger på mordyr og avkom.
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VEDLEGG 2 H

B.42. HUDSENSIBILISERING: FORSØK PÅ LOKALE LYMFEKNUTER

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 429 (2002).

1.1. INNLEDNING

 LLNA-metoden (LLNA = Local Lymph Node Assay) er tilstrekkelig validert og anerkjent til 
at den kan innføres som ny metode (1)(2)(3). Dette er den andre metoden for vurdering av 
kjemikaliers hudsensibiliseringspotensial på dyr. I den andre metoden (B.6) anvendes marsvin, 
nemlig maksimeringsforsøket på marsvin og Buehler-forsøket (4).

 LLNA er en alternativ metode for å påvise hudsensibiliserende kjemikalier og for å bekrefte at 
kjemikalier mangler betydelig hudsensibiliserende potensial. Dette betyr ikke nødvendigvis at LLNA 
bør brukes istedenfor marsvinforsøk i alle tilfeller, men dette forsøket er av samme nytte og kan 
brukes som alternativ når positive og negative resultater ikke lenger krever ytterligere bekreftelse.

 LLNA har visse fordeler med hensyn til vitenskapelig utvikling og dyrevelferd. Metoden undersøker 
induksjonsfasen i hudsensibiliseringen og gir kvantitative data som egner seg til dose/respons-
vurdering. Nærmere opplysninger om valideringen av LLNA og en oversikt over tilknyttet arbeid er 
publisert (5)(6)(7)(8). Dessuten bør det bemerkes at mildt til moderat sensibiliserende stoffer, som 
anbefales som egnede positive referansestoffer for forsøk med marsvin, også egner seg for bruk i 
forbindelse med LLNA (6)(8)(9).

 LLNA er en in vivo-metode og eliminerer således ikke bruken av dyr ved vurderingen av 
kontaktsensibiliserende aktivitet. Den kan imidlertid redusere antallet dyr som kreves til dette 
formålet. Dessuten innebærer LLNA en betydelig forbedring i bruken av dyrene i forsøk med 
kontaktsensibilisering. LLNA bygger på immunologiske hendelser som utløses av kjemikalier i 
induksjonsfasen av sensibiliseringen. I motsetning til forsøkene med marsvin krever ikke LLNA bruk 
av provokasjonseksponering for utløsning av overfølsomhetsreaksjoner. LLNA reduserer dermed 
dyrenes lidelser. Til tross for fordelene ved LLNA sammenlignet med tradisjonelle marsvinforsøk 
bør det bemerkes at det er visse begrensninger som kan gjøre det nødvendig å utføre tradisjonelle 
marsvinforsøk (f.eks. falske negative funn i LLNA for visse metaller, falske positive funn for visse 
hudirriterende stoffer) (10).

 Se også innledningen til del B.

1.2. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Det grunnleggende prinsippet for LLNA er at sensibiliserende stoffer utløser en primær 
lymfocyttproliferasjon i lymfeknuten som drenerer anbringelsesstedet for det kjemiske stoffet. 
Denne proliferasjonen er proporsjonal med den anbrakte dosen (og med allergenets styrke) og gjør 
det enkelt å bestemme et objektivt, kvantifiserbart mål for sensibiliseringen. LLNA vurderer denne 
proliferasjonen som et dose/respons-forhold der proliferasjonen i forsøksgruppene sammenlignes med 
den i bærerbehandlede kontrollgrupper. Forholdet mellom proliferasjonen i de behandlede gruppene 
og proliferasjonen i de bærerbehandlede kontrollgruppene kalles stimuleringsindeksen, og skal 
være minst tre før et forsøksstoff kan vurderes nærmere som et potensielt hudsensibiliserende stoff. 
Metodene som beskrives her, bygger på bruk av radioaktiv merking for å måle celleproliferasjon. 
Andre endepunkter for vurdering av proliferasjon kan imidlertid brukes dersom det begrunnes og 
dokumenteres vitenskapelig med fullstendige litteraturhenvisninger og beskrivelse av metoden.
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1.3. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.3.1. Forberedelser

1.3.1.1. Hold og fôring

 Dyrene holdes enkeltvis. Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 22 °C (± 3 °C). Selv om den 
relative luftfuktigheten skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % utenom ved rengjøring 
av rommet, bør 50-60 % tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med veksling mellom tolv 
timers lys og tolv timers mørke. Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med ubegrenset tilgang på 
drikkevann.

1.3.1.2. Forberedelse av dyrene

 Dyrene velges tilfeldig, merkes slik at de kan identifiseres enkeltvis (men ikke ved noen form for 
øremerking), og holdes i burene i minst fem dager før doseringen begynner, slik at de venner seg til 
laboratorieomgivelsene. Før behandlingen begynner, undersøkes alle dyr for å sikre at de ikke har 
observerbare hudskader.

1.3.2. Forsøksvilkår

1.3.2.1. Forsøksdyr

 Mus er foretrukket art for forsøket. Unge, voksne hunnmus av stamme CBA/Ca eller CBA/J som ikke 
har født og ikke er drektige, benyttes. Ved forsøkets begynnelse skal dyrene være 8-12 uker gamle, og 
dyrenes vektvariasjon skal være minimal og ikke over 20 % av gjennomsnittsvekten. Andre stammer 
og hanner kan benyttes dersom det er generert tilstrekkelige data til å dokumentere at det ikke er 
betydelige stamme- og/eller kjønnsrelaterte forskjeller med hensyn til LLNA-respons.

1.3.2.2. Pålitelighetskontroll

 Positive kontroller brukes til å demonstrere forsøkets ytelse og laboratoriets kompetanse i utførelsen 
av forsøket. Den positive kontrollen skal gi en positiv LLNA-respons ved et eksponeringsnivå som 
forventes å gi en økning i stimuleringsindeksen (SI) på mer enn 3 over den negative kontrollgruppen. 
Den positive kontrolldosen velges slik at induksjonen er klar, men ikke overdrevet. Foretrukne stoffer 
er heksylkanelaldehyd (CAS-nr. 101-86-0, EINECS-nr. 202-983-3) og merkaptobenzotiazol (CAS-
nr. 140-30-4, EINECS-nr. 205-736-8). Det kan være omstendigheter der andre referansestoffer som 
oppfyller nevnte kriterier, kan benyttes, forutsatt at dette begrunnes tilstrekkelig. Selv om det vanligvis 
kreves en positiv kontrollgruppe i hvert forsøk, kan det være situasjoner der forsøkslaboratoriene 
har til rådighet historiske positive kontrolldata som viser ensartet tilfredsstillende respons over en 
periode på minst seks måneder. I slike tilfeller kan det passe med mindre hyppig prøving med positive 
kontroller, med forsøksintervaller på høyst seks måneder. Selv om det positive referansestoffet skal 
prøves i en bærer som er kjent for å gi ensartet respons (f.eks. aceton, olivenolje), kan det være visse 
godkjenningssituasjoner der det også er nødvendig med prøving i en annen bærer enn standarden 
(klinisk/kjemisk relevant sammensetning). I slike tilfeller skal en mulig interaksjon mellom en positiv 
kontroll og den ikke-standardiserte bæreren undersøkes.

1.3.2.3. Antall dyr, dosenivåer og valg av bærer

 Det anvendes minst fire dyr per dosegruppe, med minst tre konsentrasjoner av forsøksstoffet pluss 
en negativ kontrollgruppe som behandles med bare bæreren for forsøksstoffet, samt, dersom det 
er relevant, en positiv kontrollgruppe. I tilfeller der det skal samles inn data for hvert enkelt dyr, 
anvendes minst fem dyr per dosegruppe. Bortsett fra behandlingen med forsøksstoffet skal dyrene i 
kontrollgruppene håndteres og behandles på samme måte som dyrene i behandlingsgruppene.

 Valg av dose og bærer skal bygge på anbefalingene gitt i henvisning (1). Dosene velges blant 
konsentrasjonsrekken på 100 %, 50 %, 25 %, 10 %, 5 %, 2,5 %, 1 %, 0,5 % osv. Eventuelle 
foreliggende data om akutt toksisitet og hudirritasjon skal tas i betraktning ved valg av de tre 
påfølgende konsentrasjonene, slik at den høyeste konsentrasjonen gir størst mulig eksponering, 
samtidig som systemisk toksisitet og overdreven lokal hudirritasjon unngås (2)(11).
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 Bæreren velges slik at forsøkskonsentrasjonene og løseligheten maksimeres samtidig som det 
framstilles en løsning/suspensjon som egner seg til anbringelse av forsøksstoffet. Anbefalte bærere er 
i prioritert rekkefølge aceton/olivenolje (4 : 1 v/v), dimetylformamid, metyletylketon, propylenglykol 
og dimetylsulfoksid (2)(10), men andre kan benyttes dersom dette kan begrunnes vitenskapelig. 
I visse situasjoner kan det være nødvendig å anvende et klinisk relevant løsemiddel eller den 
kommersielle sammensetningen som forsøksstoffet markedsføres i, som en ytterligere kontroll. Det 
bør spesielt sikres at det i et bærersystem er innarbeidet hydrofile materialer som fukter huden og ikke 
umiddelbart renner av. Fullstendig vandige bærere bør dermed unngås.

1.3.3. Framgangsmåte

1.3.3.1. Forsøksplan

 Forsøksplanen er som følger:

Dag 1:•.

Hvert dyrs vekt bestemmes og registreres. På baksiden av hvert øre anbringes 25 μl av den •.
aktuelle forsøksstoffkonsentrasjonen, bare bærer eller positiv kontroll.

Dag 2 og 3:•.

Gjenta anbringelsene utført på dag 1.•.

Dag 4 og 5:•.

Ingen behandling.•.

Dag 6:•.

 Registrer vekten til hvert dyr. Injiser 250 μl fosfatbufret saltløsning (PBS) inneholdende 20 μCi 
(7,4e + 8 Bq) med 3H-metyltymidin i alle forsøks- og kontrollmus via halevenen. Alternativt 
injiseres 250 μl PBS inneholdende 2 μCi (7,4e + 7 Bq) med 125I-joddeoksyuridin og 10-5 M 
fluordeoksyuridin i alle mus via halevenen.

 Fem timer senere avlives dyrene. De drenerende aurikulære lymfeknuter fra hvert øre fjernes og 
samles i PBS for hver forsøksgruppe (metode med samlet behandlingsgruppe); alternativt kan par 
av lymfeknuter fra enkeltdyr fjernes og samles i PBS for hvert dyr (enkeltdyrmetode). Nærmere 
opplysninger og diagrammer for identifikasjon og disseksjon finnes i vedlegg I til henvisning 
10.

1.3.3.2. Tilberedning av cellesuspensjoner

 Én enkelt cellesuspensjon av lymfeknuteceller (LNC) enten fra samlede behandlingsgrupper eller 
bilateralt fra enkeltdyr tilberedes ved forsiktig mekanisk disaggregering gjennom 200 μm trådnett 
av rustfritt stål. Lymfeknutecellene vaskes to ganger med overskudd av PBS og utfelles med 5 % 
trikloreddiksyre (TCA) ved 4 ºC i 18 timer (1). Pelleter suspenderes på nytt i 1 ml TCA og overføres 
til scintillasjonsflasker med 10 ml scintillasjonsvæske for 3H-telling, eller overføres direkte til 
gammatelleglass for 125I-telling.

1.3.3.3. Bestemmelse av celleproliferasjon (opptatt radioaktivitet)

 Opptaket av 3H-metyltymidin måles ved β-scintillasjonstelling som antall disintegrasjoner per 
minutt (DPM). Opptaket av 125I-joddeoksyuridin måles ved 125I-telling og uttrykkes også som 
DPM. Avhengig av hvilken framgangsmåte som benyttes, vil opptaket bli uttrykt som DPM/
behandlingsgruppe (samlet framgangsmåte) eller DPM/dyr (individuell framgangsmåte).
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1.3.3.4. Observasjoner

1.3.3.4.1. Kliniske observasjoner

 Dyrene observeres nøye én gang daglig for eventuelle kliniske tegn, det være seg på lokalirritasjon 
på anbringelsesstedet eller systemisk toksisitet. Alle observasjoner registreres systematisk, idet 
enkeltregistreringer opprettholdes for hvert enkelt dyr.

1.3.3.4.2. Kroppsvekt

 Som nevnt i nr. 1.3.3.1 måles kroppsvekten til hvert enkelt dyr ved begynnelsen av forsøket og ved 
den planlagte avlivningen av dyrene.

1.3.4. Beregning av resultatene

 Resultatene uttrykkes som stimuleringsindeks (SI). Dersom metoden med samlet behandlingsgruppe 
anvendes, fås SI ved å dividere det samlede radioaktive opptaket for hver behandlingsgruppe med 
det samlede opptaket for bærerkontrollgruppen; dette gir en midlere SI. Dersom enkeltdyrmetoden 
anvendes, fås SI ved å dividere midlere DPM/dyr for hver forsøksstoffgruppe og den positive 
kontrollgruppen med midlere DPM/dyr for kontrollgruppen med løsemiddel/bærer. Gjennomsnittlig 
SI for bærerbehandlede kontroller er da 1.

 Bruk av enkeltdyrmetoden til beregning av SI muliggjør en statistisk analyse av dataene. Ved valg 
av egnet statistisk analysemetode bør undersøkeren være oppmerksom på mulige forskjeller i varians 
eller andre beslektede problemer som kan nødvendiggjøre datatransformasjon eller ikke-parametrisk 
statistisk analyse. En hensiktsmessig framgangsmåte for tolking av dataene er å vurdere alle 
enkeltdata for behandlede dyr og bærerkontroller, og fra disse utlede den best tilpassede dose/respons-
kurven, idet det tas hensyn til sannsynlighetsgrensene (8)(12)(13). Undersøkeren må imidlertid være 
oppmerksom på mulige ”atypiske” responser for enkeltdyr i en gruppe som kan gjøre det nødvendig 
å bruke et alternativt responsmål (f.eks. median istedenfor gjennomsnittsverdi) eller frasortering av 
atypiske responser.

  Beslutningsprosessen med hensyn til en positiv respons omfatter en stimuleringsindeks ≥ 3 samt en 
vurdering av dose/respons og eventuelt statistisk signifikans (3)(6)(8)(12)(14).

 Dersom det er nødvendig å klargjøre de oppnådde resultatene, bør det tas hensyn til forskjellige 
egenskaper ved forsøksstoffet, herunder om det har et strukturelt slektskap med kjente 
hudsensibiliserende stoffer, om det forårsaker sterk hudirritasjon, samt arten av observert doserespons. 
Disse og andre vurderinger er diskutert mer inngående andre steder (7).

2. DATA

 Dataene sammenfattes i tabellform med angivelse av midlere og individuelle DPM-verdier og 
stimuleringsindekser for hver dosegruppe (herunder bærerkontrollgruppen).

3. RAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Forsøksstoff:

identifikasjonsdata (f.eks. CAS-nummer, dersom det foreligger, kilde, renhet, kjente — 
urenheter, partinummer),

fysisk tilstand og fysisk-kjemiske egenskaper (f.eks. flyktighet, stabilitet, løselighet),— 

for blandinger, sammensetning og relative prosentdeler av bestanddelene.— 
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Bærer:

identifikasjonsdata (renhet, (ev.) konsentrasjon, volum som er benyttet),— 

begrunnelse for valg av bærer.— 

Forsøksdyr:

stamme av mus som er benyttet,— 

dyrenes mikrobiologiske status, dersom den er kjent,— 

dyrenes opprinnelse, bovilkår, fôr osv,— 

dyrenes antall, alder og kjønn.— 

Forsøksvilkår:

nærmere opplysninger om forsøksstoffets tilberedning og anbringelse,— 

begrunnelse for valg av dosenivå, herunder resultater fra doseintervallundersøkelse, dersom — 
en slik er utført; anvendte konsentrasjoner av bærer og forsøksstoff samt samlet mengde av 
anbragt stoff,

nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet (herunder fôrtype/-kilde, vannkilde).— 

Pålitelighetskontroll:

et sammendrag av resultatene fra den seneste pålitelighetskontrollen, herunder opplysninger — 
om stoffet, konsentrasjonen og bæreren som er benyttet.

aktuelle og/eller historiske positive og negative kontrolldata som er benyttet i — 
forsøkslaboratoriene.

Resultater:

de enkelte dyrs vekt ved begynnelsen av doseringen og ved den planlagte avlivningen,.

en tabell med gjennomsnittlige (metode med samlet behandlingsgruppe) og individuelle .
(enkeltdyrmetode) DPM-verdier samt intervallet av verdier for begge metodene og 
stimuleringsindekser for hver dosegruppe (herunder bærerkontrollgruppen),

eventuell statistisk analyse,.

tidsforløp for inntreden av og tegn på toksisitet, herunder eventuell hudirritasjon på .
anbringelsesstedet, for hvert dyr.

Drøfting av resultatene:

kort kommentar til resultater, dose/respons-analyse og eventuell statistisk analyse, med en — 
konklusjon om hvorvidt stoffet skal anses som hudsensibiliserende.
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B.43. UNDERSØKELSE AV NEVROTOKSISITET HOS GNAGERE

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 424 (1997).

 Denne forsøksmetoden har til formål å gi de nødvendige opplysninger for å bekrefte eller nærmere 
karakterisere den potensielle nevrotoksisiteten til kjemikalier på voksne dyr. Den kan kombineres 
med eksisterende forsøksmetoder med toksisitetsforsøk med gjentatt dose eller utføres som en egen 
undersøkelse. Det anbefales at man leser OECD-veiledningsdokumentet om strategier og metoder 
for nevrotoksisitetsforsøk (1) til hjelp ved utformingen av undersøkelser som bygger på denne 
metoden. Dette er særlig viktig dersom man vurderer å endre på observasjoner og framgangsmåter 
som anbefales til rutinebruk av denne metoden. Veiledningsdokumentet er utarbeidet med henblikk 
på å lette valget av andre framgangsmåter til bruk i spesielle omstendigheter. Vurdering av 
utviklingsnevrotoksisitet er ikke omfattet av denne metoden.

1.1. INNLEDNING

 Ved vurdering og evaluering av kjemikaliers toksiske egenskaper er det viktig å ta i betraktning 
potensialet for nevrotoksiske virkninger. Forsøksmetoden med systemisk toksisitet ved gjentatt dose 
omfatter observasjoner for å påvise nevrotoksisk potensial. Denne forsøksmetoden kan anvendes 
til å utforme en undersøkelse for å få flere opplysninger om, eller å bekrefte, de nevrotoksiske 
virkningene som observeres i undersøkelser av systemisk toksisitet ved gjentatt dose. Vurdering 
av den potensielle nevrotoksisiteten til visse klasser av kjemikalier kan imidlertid tyde på at de 
bedre kan evalueres med denne metoden, uten forhåndsindikasjoner på potensiell nevrotoksisitet fra 
undersøkelser av systemisk toksisitet ved gjentatt dose. Slike vurderinger omfatter for eksempel

•  observasjon av nevrologiske tegn eller nevropatologiske skader i andre toksisitetsundersøkelser 

enn undersøkelser av systemisk toksisitet ved gjentatt dose, eller

•  strukturelt slektskap eller andre opplysninger som forbinder dem med kjente nevrotoksiske 

stoffer.

 Dessuten kan det være andre tilfeller der bruk av denne forsøksmetoden er hensiktsmessig; se ellers 
henvisning (1).

 Denne metoden er slik utviklet at den kan tilpasses med henblikk på å oppfylle spesielle behov 
for å bekrefte en kjemikalies bestemte histopatologiske og atferdsmessige nevrotoksisitet samt 
karakterisere og kvantifisere nevrotoksiske responser.

 Tidligere ble nevrotoksisitet likestilt med nevropati ledsaget av nevropatologiske lidelser eller 
nevrologiske dysfunksjoner, for eksempel slag, lammelse eller skjelving. Selv om nevropati er en 
viktig manifestasjon av nevrotoksisitet, er det nå klart at det er mange andre symptomer på toksisitet 
på nervesystemet (f.eks. tap av motorisk koordinering, nedsatt sansefunksjon, nedsatt læreevne og 
minnefunksjon) som ikke nødvendigvis gjenspeiles i nevropati eller andre typer undersøkelser.

 Denne forsøksmetoden med nevrotoksisitet er utformet for å kunne avdekke vesentlige 
nevroatferdsmessige og nevropatologiske virkninger på voksne gnagere. Selv om atferdsvirkninger 
kan gjenspeile en skadevirkning på organismen, er ikke alle atferdsendringer spesifikke for 
nervesystemet. Eventuelle endringer som observeres, bør derfor evalueres i sammenheng med 
korrelative histopatologiske, hematologiske eller biokjemiske data samt data om andre typer 
systemisk toksisitet. Forsøket som anvendes i denne metoden til karakterisering og kvantifisering av 
de nevrotoksiske responsene, omfatter spesifikke histopatologiske og atferdsmessige framgangsmåter 
som kan understøttes ytterligere ved elektrofysiologiske og/eller biokjemiske undersøkelser (1)(2)(3)
(4).

 Nevrotoksiske stoffer kan virke på en rekke steder i nervesystemet og ved forskjellige mekanismer. 
Siden det ikke finnes én enkelt rekke med forsøk med grundig vurdering av alle stoffers nevrotoksiske 
potensial, kan det være nødvendig å anvende andre in vivo- eller in vitro-forsøk som er spesifikke for 
den observerte eller forventede typen nevrotoksisitet.

 Denne forsøksmetoden kan også, i forbindelse med veiledningssettet i OECD Guidance Document 
on Neurotoxicity Testing Strategies and Methods (1), anvendes til å utforme undersøkelser for 
nærmere karakterisering eller bedring av følsomheten for dose/respons-kvantifisering, slik at man 
får et bedre overslag over dose uten observert skadevirkning (NOAEL) eller underbygger kjente 
eller antatte farer ved kjemikalien. For eksempel kan det utformes undersøkelser for å identifisere 
og evaluere nevrotoksisk(e) mekanisme(r) eller supplere data som allerede foreligger fra bruk av 
grunnleggende nevroatferdsmessige og nevropatologiske observasjonsmetoder. Slike undersøkelser 
behøver ikke å replikere data som kan genereres fra bruk av standardmetodene som anbefales i denne 
metoden, dersom slike data allerede finnes og ikke anses nødvendige for tolkingen av undersøkelsens 
resultater.
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 Denne nevrotoksisitetsundersøkelsen, brukt alene eller i kombinasjon, gir opplysninger som kan

fastslå om nervesystemet påvirkes permanent eller reversibelt av kjemikalien i forsøket,— 

bidra til karakterisering av nervesystemendringer som forbindes med eksponering for kjemikalien, — 
og til forståelsen for den underliggende mekanismen,

fastslå dose- og tid/respons-forhold, slik at det kan bestemmes en dose uten observert — 
skadevirkning (NOAEL) (som kan brukes til å fastsette sikkerhetskriterier for kjemikalien).

 Denne forsøksmetoden bruker oral tilførsel av forsøksstoffet. Andre tilførselsmåter (f.eks. gjennom 
huden eller ved innånding) kan være bedre egnet, men kan kreve endring av de anbefalte 
framgangsmåtene. Vurderinger ved valg av tilførselsmåte avhenger av profilen for menneskers 
eksponering og foreliggende opplysninger om toksikologi eller kinetikk.

1.2. DEFINISJONER

 Skadevirkning: Ethvert behandlingsrelatert avvik fra normaltilstanden som reduserer en organismes 
evne til å overleve, formere seg eller tilpasse seg til miljøet.

 Dose: Den mengde forsøksstoff som gis. Dosen uttrykkes som vekt av forsøksstoff per vektenhet av 
forsøksdyr (f.eks. mg/kg) eller som fast konsentrasjon i fôret (ppm).

 Dosering: Et generelt uttrykk som omfatter dosen og hyppigheten og varigheten av tilførselen.

 Nevrotoksisitet: En skadelig endring i strukturen eller funksjonen til nervesystemet som skyldes 
eksponering for en kjemisk, biologisk eller fysisk agens.

 Nevrotoksisk stoff: En kjemisk, biologisk eller fysisk agens med potensial til å forårsake 
nevrotoksisitet.

 NOAEL: Forkortelse på engelsk for «no observed adverse effect level» (dose uten observert 
skadevirkning), dvs. høyeste dosenivå der det ikke observeres skadelige virkninger av behandlingen.

1.3. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Forsøksstoffet gis oralt i en rekke forskjellige doser til flere grupper av gnagere. Normalt kreves 
gjentatte doser, og doseringsplanen kan vare i 28 dager, subkronisk (90 dager) eller kronisk (et år eller 
mer). Framgangsmåtene som er fastsatt i denne forsøksmetoden, kan også anvendes ved undersøkelse 
av akutt nevrotoksisitet. Dyrene testes slik at det er mulig å påvise og karakterisere atferdsmessige og/
eller nevrologiske anomalier. I hver observasjonsperiode vurderes en rekke atferdsaspekter som kan 
tenkes påvirket av nevrotoksiske stoffer. Ved forsøkets avslutning perfunderes en delmengde av dyr 
av hvert kjønn fra hver gruppe in situ, og deler av hjerne, ryggmarg og perifere nerver prepareres og 
undersøkes.

 Når undersøkelsen utføres som en enkeltstående undersøkelse for å påvise nevrotoksisitet eller 
karakterisere nevrotoksiske virkninger, kan dyrene i hver gruppe som ikke brukes til perfusjon og 
påfølgende histopatologisk undersøkelse (se tabell 1), brukes til spesifikke nevroatferdsmessige, 
nevropatologiske, nevrokjemiske eller elektrofysiologiske framgangsmåter som kan supplere dataene 
fra standardundersøkelsene som kreves i denne metoden (1). Disse supplerende framgangsmåtene kan 
være særlig nyttige når empiriske observasjoner eller forventede virkninger tyder på nevrotoksisitet 
av bestemt type eller mål i et stoff. Alternativt kan resten av dyrene brukes til evalueringer som dem 
som kreves i forsøksmetoden med undersøkelse av toksisitet ved gjentatt dose hos gnagere.
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 Dersom framgangsmåtene i denne forsøksmetoden kombineres med dem fra andre forsøksmetoder, 
skal antallet dyr være tilstrekkelig til at kravene til observasjoner i begge undersøkelsene oppfylles.

1.4. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.4.1. Valg av dyreart

 Foretrukket gnagerart er rotte, selv om andre gnagere kan benyttes, forutsatt at valget begrunnes. 
Det anvendes sunne, unge voksne dyr av vanlig anvendte laboratoriestammer. Hunndyr skal ikke 
ha født, og skal ikke være drektige. Doseringen begynner normalt snarest mulig etter avvenning, 
fortrinnsvis senest ved seks ukers alder og uansett før ni ukers alder. Dersom denne undersøkelsen 
kombineres med andre undersøkelser, kan det imidlertid være nødvendig å tilpasse dette alderskravet. 
Ved begynnelsen av undersøkelsen skal vektvariasjonen til de anvendte dyrene ikke overstige ± 20 
% av gjennomsnittsvekten for hvert kjønn. Dersom en kortvarig undersøkelse med gjentatt dose 
utføres som forundersøkelse til en langvarig undersøkelse, skal dyr av samme stamme og opprinnelse 
anvendes i begge undersøkelsene.

1.4.2. Hold og fôring

 Temperaturen i forsøksdyrenes rom skal være 22 °C (± 3 °C). Selv om den relative luftfuktigheten 
skal være minst 30 % og fortrinnsvis ikke over 70 % utenom ved rengjøring av rommet, bør 
50-60 % tilstrebes. Det benyttes kunstig belysning med veksling mellom tolv timers lys og tolv 
timers mørke. Som fôr anvendes vanlig laboratoriefôr med ubegrenset tilgang på drikkevann. Valget 
av fôr kan avhenge av behovet for å sikre en hensiktsmessig blanding av forsøksstoffet ved denne 
tilførselsmåten. Dyrene kan holdes enkeltvis eller i bur i små grupper av samme kjønn.

1.4.3. Forberedelse av dyrene

 Sunne, unge dyr fordeles tilfeldig i behandlings- og kontrollgrupper. Burene ordnes på en slik måte at 
mulige virkninger av burenes plassering blir minst mulig. Dyrene merkes med henblikk på individuell 
identifikasjon og holdes i sine bur i minst fem dager før forsøket begynner, slik at de venner seg til 
laboratorieomgivelsene.

1.4.4. Tilførselsmåte og tilberedning av dosene

 Denne forsøksmetoden gjelder spesifikt oral tilførsel av forsøksstoffet. Oral tilførsel kan skje ved 
sonde, i fôret, i drikkevannet eller gjennom kapsler. Andre tilførselsmåter (f.eks. gjennom huden 
eller ved innånding) kan være bedre egnet, men kan kreve endring av de anbefalte framgangsmåtene. 
Vurderinger ved valg av tilførselsmåte avhenger av profilen for menneskers eksponering og 
foreliggende opplysninger om toksikologi eller kinetikk. Begrunnelse for valg av tilførselsmåte samt 
derav følgende endringer i framgangsmåtene i denne forsøksmetoden skal angis.

 Om nødvendig kan forsøksstoffet løses eller suspenderes i en egnet bærer. Bruk av en vandig 
løsning/suspensjon anbefales dersom dette er mulig; deretter er prioritert rekkefølge en løsning/
suspensjon i olje (f.eks. maisolje) og deretter eventuelt løsning/suspensjon i en annen bærer. Bærerens 
toksikologiske egenskaper skal være kjent. Dessuten skal det tas hensyn til følgende egenskaper ved 
bæreren: Virkninger av bæreren på forsøksstoffets absorpsjon, fordeling, stoffskifte og retensjon som 
kan endre dets toksiske egenskaper, og virkninger på fôr- og vanninntaket eller næringstilstanden til 
dyrene.

1.5. FRAMGANGSMÅTE

1.5.1. Dyrenes antall og kjønn

 Dersom undersøkelsen utføres som en enkeltstående undersøkelse, anvendes minst 20 dyr (ti hunner 
og ti hanner) i hver dosegruppe og kontrollgruppe for evaluering av detaljerte kliniske og funksjonelle 
observasjoner. Minst fem hanner og fem hunner, valgt blant disse ti hannene og ti hunnene, 
perfunderes in situ og brukes til detaljert nevrohistopatologi ved forsøkets avslutning. I tilfeller der 
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bare et begrenset antall dyr i en gitt dosegruppe observeres for tegn på nevrotoksiske virkninger, 
skal det vurderes å la disse dyrene inngå blant dem som velges for perfusjon. Dersom undersøkelsen 
utføres i kombinasjon med en toksisitetsundersøkelse med gjentatt dose, skal det anvendes 
tilstrekkelig mange dyr målene i begge undersøkelsene oppfylles. Minste antall dyr per gruppe for 
forskjellige kombinasjoner av undersøkelser er gitt i tabell 1. Dersom det i løpet av undersøkelsen 
planlegges avlivninger eller restitusjonsgrupper for observasjon av reversibilitet, persistens eller 
forsinket inntreden av toksiske virkninger etter behandlingen, eller dersom supplerende observasjoner 
vurderes, skal antallet dyr økes slik at det sikres at det antall dyr som kreves for observasjon og 
histopatologi, er tilgjengelig.

1.5.2. Behandlings- og kontrollgruppe

 Vanligvis anvendes minst tre dosegrupper og en kontrollgruppe, men dersom det ut fra vurderingen 
av andre data ikke forventes noen virkning fra en gjentatt dose på 1 000 mg/kg kroppsvekt/dag, kan 
det utføres et grenseforsøk. Dersom det ikke foreligger egnede data, kan en forundersøkelse utføres 
for å bidra til fastsettelsen av dosene som skal anvendes. Bortsett fra behandling med forsøksstoffet 
behandles dyrene i kontrollgruppen på samme måte som forsøksgruppedyrene. Dersom det anvendes 
en bærer for tilførsel av forsøksstoff, mottar kontrollgruppen bæreren i det høyeste anvendte 
volumet.

1.5.3. Pålitelighetskontroll

 Laboratoriet som utfører undersøkelsen, skal framlegge data som dokumenterer laboratoriets evne 
til å gjennomføre undersøkelsen og de anvendte metodenes følsomhet. Slike data bør kunne gi 
dokumentasjon for evnen til å oppdage og eventuelt kvantifisere endringer i forskjellige endepunkter 
som anbefales for observasjon, som autonome symptomer, sensorisk reaksjonsevne, lemmers 
gripestyrke og motorisk aktivitet. Opplysninger om kjemiske stoffer som forårsaker forskjellige typer 
nevrotoksisk reaksjon og som kan benyttes som positive referansestoffer, finnes i henvisning 2-9. 
Historiske data kan benyttes dersom de grunnleggende aspektene ved forsøksforløpet er de samme. 
Jevnlig ajourføring av historiske data anbefales. Dersom forsøkslaboratoriet på vesentlige punkter 
gjør endringer i gjennomføringen av forsøket eller metodene, skal det utarbeides nye data som påviser 
metodenes fortsatte følsomhet.

1.5.4. Dosevalg

 Ved valg av dosenivåer skal det tas hensyn til eventuelle tidligere observerte toksisitets- og 
kinetikkdata som foreligger for forsøksstoffet eller beslektede stoffer. Høyeste dose velges med 
sikte på å framkalle nevrotoksiske virkninger eller klare systemiske toksiske virkninger. Deretter 
velges en avtakende sekvens av dosenivåer med sikte på å påvise eventuelle doserelaterte reaksjoner 
og dose uten observert skadevirkning (NOAEL) på laveste dosenivå. I prinsippet skal dosenivåene 
fastsettes slik at de primære toksiske virkningene på nervesystemet kan skilles fra virkninger knyttet 
til systemisk toksisitet. To eller tre intervaller er ofte optimalt, og tilføyelse av en fjerde forsøksgruppe 
er ofte å foretrekke framfor bruk av svært store intervaller (f.eks. en faktor på mer enn ti) mellom 
doseringene. Dersom det foreligger et rimelig overslag over menneskers eksponering, bør det også 
tas hensyn til dette.

1.5.5. Grenseforsøk

 Dersom et forsøk med et dosenivå på minst 1 000 mg/kg kroppsvekt/dag etter de beskrevne 
framgangsmåtene ikke gir noen observerbare nevrotoksiske virkninger, og dersom toksisitet ikke er 
å forvente ut fra foreliggende data fra strukturelt beslektede forbindelser, anses det ikke som absolutt 
nødvendig med en full undersøkelse med tre dosenivåer. Forventet eksponering av mennesker kan tilsi 
bruk av et høyere oralt dosenivå i grenseforsøket. For andre tilførselsveier, for eksempel innånding 
eller anbringelse på huden, kan forsøksstoffets fysisk-kjemiske egenskaper ofte være bestemmende 
for og begrense det maksimalt oppnåelige eksponeringsnivået. Ved utførelse av en undersøkelse av 
akutt oral toksisitet skal dosen i grenseforsøket være minst 2 000 mg/kg.

1.5.6. Tilførsel av dosene

 Dyrene doseres med forsøksstoffet daglig, sju dager i uken, i et tidsrom på minst 28 dager; bruk 
av en femdagers doseringsordning eller en kortere eksponeringsperiode skal begrunnes. Dersom 
forsøksstoffet gis med sonde, gis væskevolumet i én enkelt dose gjennom magesonde eller egnet 
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intubasjonskanyle. Det maksimale væskevolumet som kan gis på én gang, avhenger av forsøksdyrenes 
størrelse. Volumet skal ikke overstige 1 ml/100 g kroppsvekt. For vandige løsninger kan det imidlertid 
vurderes å anvendes inntil 2 ml/100 g kroppsvekt. Med unntak av irriterende eller etsende stoffer, som 
normalt gir verre virkning ved høyere konsentrasjoner, minimeres variasjonen i forsøksvolum ved 
justering av konsentrasjonen, slik at det sikres et konstant volum på alle dosenivåer.

 For stoffer som gis gjennom fôret eller drikkevannet, er det viktig å sikre at mengdene av det aktuelle 
forsøksstoffet ikke griper inn i den normale ernærings- eller væskebalansen. Dersom forsøksstoffet 
gis gjennom fôret, kan enten konstant konsentrasjon i fôret (ppm) eller konstant dosenivå i forhold 
til dyrets kroppsvekt benyttes; det skal angis hvilket alternativ som benyttes. Dersom stoffet gis 
med sonde, skal dosen gis på tilsvarende tidspunkt hver dag, og skal justeres minst ukentlig, slik 
at dosenivået holdes konstant i forhold til kroppsvekten. Dersom en undersøkelse med gjentatt 
dose utføres som forundersøkelse til en langvarig undersøkelse, skal ensartet fôr anvendes i begge 
undersøkelsene. Dersom det i en undersøkelse av akutt toksisitet ikke er mulig å gi stoffet i én enkelt 
dose, kan dosen gis i mindre porsjoner over et tidsrom på høyst 24 timer.

1.6. OBSERVASJON

1.6.1. Hyppighet av observasjoner og forsøk

 I forsøk med gjentatt dose skal observasjonsperioden omfatte doseringsperioden. I akutte undersøkelser 
observeres det i en 14 dagers etterbehandlingsperiode. For dyr i satellittgrupper som holdes uten 
eksponering i etterbehandlingsperioden, skal observasjonene også omfatte denne perioden.

 Observasjonene skal utføres med tilstrekkelig hyppighet til at sannsynligheten for å oppdage 
eventuelle atferdsmessige og/eller nevrologiske anomalier blir størst mulig. Observasjonene skal 
fortrinnsvis finne sted til samme tid hver dag, idet det tas hensyn til forventet toppunkt for virkningene 
etter doseringen. Hyppigheten av de kliniske observasjonene og funksjonsforsøkene er oppsummert i 
tabell 2. Dersom kinetikkdata eller andre data fra tidligere undersøkelser tyder på behov for å bruke 
forskjellige tidspunkter for observasjoner, forsøk eller postobservasjonsperioder, skal det benyttes en 
alternativ plan for å få tak i mest mulig informasjon. Endringer i planen skal begrunnes.

1.6.1.1. Observasjoner av alminnelig helsetilstand og dødelighet/sykelighet

 Alle dyr skal observeres omhyggelig minst én gang daglig med hensyn til helsetilstand og minst to 
ganger for sykelighet og dødelighet.

1.6.1.2. Detaljerte kliniske observasjoner

 Det utføres detaljerte kliniske observasjoner på alle dyr som er valgt til dette formål (se tabell 1) én 
gang før den første eksponeringen (for å sammenligne mellom gjentatte observasjoner av samme 
individ) og deretter med forskjellige intervaller avhengig av undersøkelsens varighet (se tabell 2). 
Det utføres detaljerte kliniske observasjoner på satellittgruppene ved slutten av restitusjonsperioden. 
Detaljerte kliniske observasjoner utføres utenfor oppholdsburet i en standardarena. De skal 
registreres omhyggelig ved hjelp av poengsystemer som omfatter kriterier eller skalaer for hver 
måling i observasjonen. Kriteriene eller skalaene skal være eksplisitt definert av forsøkslaboratoriet. 
Det skal sørges for at variasjonene i forsøksvilkårene er minst mulige (ikke systematisk knyttet 
til behandlingen), og at observasjonene utføres av opplærte observatører som er uvitende om den 
faktiske behandlingen.

 Det anbefales at observasjonene utføres på en strukturert måte der veldefinerte kriterier (herunder 
definisjon av «normalområdet») anvendes systematisk på hvert dyr på observasjonstidspunktet. 
«Normalområdet» skal dokumenteres tilstrekkelig. Alle observerte tegn skal registreres. Når det er 
mulig, skal også størrelsen på de observerte tegn registreres. Kliniske observasjoner skal omfatte, 
men ikke begrenses til, endringer i hud, pels, øyne og slimhinner, forekomster av sekresjoner og 
ekskresjoner samt autonom aktivitet (f.eks. tåreflod, strittende hårlag, pupillstørrelse, uvanlige 
pustemønstre og/eller munnpusting, eventuelle uvanlige tegn på urinering eller avføring og misfarget 
urin).
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 Eventuelle uvanlige responser med hensyn til kroppsstilling, aktivitetsnivå (f.eks. nedsatt eller økt 
utforsking av standardarenaen) og koordinering av bevegelser registreres også. Endringer i gange 
(f.eks. vralting, ataksi), holdning (f.eks. pukkelrygg) og reaksjoner på håndtering, plassering eller 
andre omgivelsesstimuli samt forekomst av kloniske eller toniske bevegelser, kramper eller skjelving, 
stereotyper (f.eks. overdreven pleie, uvanlige hodebevegelser, gjentatte sirkelbevegelser) eller 
merkelig atferd (f.eks. biting eller overdreven slikking, selvlemlesting, baklengs gange, vokalisering) 
registreres.

1.6.1.3. Funksjonsforsøk

 I likhet med de detaljerte kliniske observasjonene skal funksjonsforsøk utføres én gang før eksponering 
og deretter hyppig for alle dyr. Hyppigheten av funksjonsforsøk avhenger også av undersøkelsens 
varighet (se tabell 1). I tillegg til observasjonsperiodene angitt i tabell 2 utføres funksjonelle 
observasjoner på satellittgruppene nærmest mulig den avsluttende avlivningen. Funksjonsforsøkene 
skal omfatte sensorisk reaktivitet på forskjellige stimuli [f.eks. auditive, visuelle og proprioseptive 
stimuli (5)(6)(7)], vurdering av lemmenes gripestyrke (8) og vurdering av motorisk aktivitet. 
Motorisk aktivitet måles med en automatisert innretning som kan oppdage både reduksjon og økning 
i aktivitet. Dersom et annet definert system brukes, skal det være kvantitativt, og dets følsomhet og 
pålitelighet skal påvises. Hver innretning skal prøves for å sikre pålitelighet over tid og ensartethet 
mellom innretningene. Litteraturen inneholder nærmere opplysninger om de framgangsmåter som 
kan benyttes. Dersom det ikke foreligger data (f.eks. vedrørende struktur/aktivitet, epidemiologiske 
data, andre toksikologiske undersøkelser) som peker på potensielle nevrotoksiske virkninger, må det 
vurderes å ta med mer spesialiserte prøvinger av sensoriske og motoriske funksjoner eller læring og 
minne for å undersøke disse mulige virkningene mer i detalj. Flere opplysninger om mer spesialiserte 
prøver og bruk av dem er gitt i (1).

 Unntaksvis kan dyr som viser tegn på toksisitet i en grad som vesentlig griper inn i funksjonsforsøk, 
utelates fra forsøket. Utelatelse av dyr fra funksjonsforsøk skal begrunnes.

1.6.2. Kroppsvekt og fôr-/vanninntak

 I undersøkelser av inntil 90 dagers varighet skal alle dyr veies minst én gang i uken, og fôrinntaket 
(vanninntaket dersom forsøksstoffet tilføres gjennom vannet) måles. I langvarige undersøkelser 
veies alle dyr minst én gang i uken de første 13 ukene og deretter minst hver fjerde uke. Fôrinntaket 
(vanninntaket dersom forsøksstoffet tilføres gjennom vannet) måles minst hver uke de første 13 ukene 
og deretter ca. hver tredje måned, med mindre helsetilstand eller kroppsvekt tilsier noe annet.

1.6.3. Oftalmologi

 I undersøkelser på over 28 dager utføres oftalmologisk undersøkelse ved hjelp av et oftalmoskop 
ved forsøkets avslutning, fortrinnsvis på alle dyr, men i det minste på alle dyr i høydose- og 
kontrollgruppene. Dersom det oppdages endringer i øynene, eller dersom kliniske tegn viser at 
det er behov for det, skal alle dyr undersøkes. I langvarige undersøkelser utføres en oftalmologisk 
undersøkelse ved 13 uker. Det er ikke nødvendig å utføre oftalmologiske undersøkelser dersom det 
allerede foreligger data fra andre undersøkelser av lignende varighet og med samme dosenivåer.

1.6.4. Hematologi og klinisk biokjemi

 Dersom nevrotoksisitetsundersøkelsen utføres i kombinasjon med en undersøkelse av systemisk 
toksisitet ved gjentatt dose, skal hematologiske undersøkelser og klinisk biokjemiske bestemmelser 
foretas som angitt i en respektive metode for undersøkelse av systemisk toksisitet. Innsamling av 
prøver skal foretas på en slik måte at potensielle virkninger på nevroatferd blir minst mulig.

1.6.5. Histopatologi

 Den nevropatologiske undersøkelsen skal være slik utformet at den supplerer og utvider observasjonene 
gjort i in vivo-fasen av undersøkelsen. Vev fra minst fem dyr/kjønn/gruppe (se tabell 1 og neste 
ledd) fikseres in situ, vanligvis med anerkjente perfusjons- og fikseringsteknikker (se henvisning 
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3 kapittel 5, og henvisning 4 kapittel 50). Eventuelle observerbare ytre skader registreres. Dersom 
undersøkelsen utføres som en frittstående påvisning av nevrotoksisitet eller for å karakterisere 
nevrotoksiske virkninger, kan resten av dyrene brukes til spesifikke nevroatferdsmessige (10)(11), 
nevropatologiske (10)(11)(12)(13), nevrokjemiske (10)(11)(14)(15) eller elektrofysiologiske (10)(11)
(16)(17) framgangsmåter som kan supplere framgangsmåtene og undersøkelsene beskrevet her, eller 
til å øke antallet dyr som undersøkes for histopatologi. Disse tilleggsprosedyrene er av særlig nytte 
dersom empiriske observasjoner eller forventede virkninger tyder på nevrotoksisitet av en bestemt 
type eller med et bestemt mål (2)(3). Alternativt kan resten av dyrene også brukes til rutinemessige 
nevropatologiske vurderinger som beskrevet i metoden for undersøkelser med gjentatt dose.

 Alle parafininnstøpte vevsprøver farges etter en generell fargemetode, for eksempel hemotoksylin 
og eosin (H&E), og undersøkes mikroskopisk. Dersom det observeres eller forventes tegn på perifer 
nevropati, undersøkes plastinnstøpte prøver av perifert nervevev. Kliniske tegn kan også gi behov for 
undersøkelse av andre områder, eller for bruk av spesielle fargemetoder. Veiledning om supplerende 
undersøkelsessteder finnes i (3)(4). Egnede spesialfargemidler til påvisning av bestemte typer 
patologiske endringer kan også være nyttige (18).

 Representative snitt av sentralnervesystemet og det perifere nervesystem skal undersøkes histologisk 
(se henvisning 3, kapittel 5, og henvisning 4, kapittel 50). Normalt omfattes områdene for 
undersøkelse forhjernen, den sentrale delen av storhjernen, herunder et snitt gjennom hippocampus, 
midthjernen, cerebellum, pons, medulla oblongata, øyet med synsnerven og netthinnen, ryggmargen 
ved den cervikale og lumbale oppsvulming, nerveknutene i ryggmargen, dorsale og ventrale rotfibrer, 
den proksimale isjiasnerve, den proksimale tibialnerve (ved kneet) og leggmuskelgrenene av 
tibialnerven. Vevssnittene gjennom ryggmargen og de perifere nerver skal omfatte både tverrsnitt 
og lengdesnitt. Nervesystemets kar skal vies oppmerksomhet. En prøve av en skjelettmuskel, særlig 
leggmuskel, skal også undersøkes. Særlig oppmerksomhet vies steder med celle- og muskelstruktur 
og -mønster i sentralnervesystemet og det perifere nervesystem som er kjent for å være særlig utsatt 
for nevrotoksiske stoffer.

 Veiledning i nevropatologiske endringer som typisk oppstår som følge av eksponering for 
nevrotoksiske stoffer, finnes i henvisning (3)(4). En trinnvis undersøkelse av vevsprøver anbefales, 
slik at snittene fra høydosegruppen først sammenlignes med dem fra kontrollgruppen. Dersom det 
ikke blir funnet nevropatologiske endringer i prøvene fra disse gruppene, er det ikke nødvendig med 
videre analyse. Dersom nevropatologiske endringer observeres hos høydosegruppen, skal prøver 
fra hver av de potensielt påvirkede vevene fra mellom- og lavdosegruppene kodes og undersøkes 
sekvensielt.

 Dersom det finnes tegn på nevropatologiske endringer i den kvalitative undersøkelsen, skal en 
ny undersøkelse utføres på alle deler av nervesystemet som framviser endringer. Snitt fra alle 
dosegrupper fra hvert av de potensielt påvirkede områdene skal kodes og undersøkes vilkårlig uten 
kjennskap til koden. Hyppighet og alvorlighetsgrad registreres for hver skade. Etter at alle områder fra 
alle dosegrupper er bedømt, kan koden røpes og statistisk analyse utføres for å vurdere dose/respons-
forholdet. Eksempler på forskjellige alvorlighetsgrader av hver skade skal beskrives.

 De nevropatologiske funnene vurderes i sammenheng med atferdsmessige observasjoner og målinger 
samt øvrige data fra tidligere og samtidige undersøkelser av forsøksstoffets systemiske toksisitet.

2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Data rapporteres for hvert enkelt dyr. Dessuten oppsummeres alle data i tabellform som for hver 
forsøksgruppe eller kontrollgruppe viser antall dyr ved forsøkets begynnelse, antall dyr funnet døde 
under forsøket eller avlivet av humane årsaker, tidspunkt for eventuell død eller human avlivning, 
antall dyr som viser tegn på toksisitet, beskrivelse av observerte tegn på toksisitet, herunder tidspunkt 
for eventuelle toksiske virkningers inntreden, varighet, type og alvorlighetsgrad, antall dyr med 
skader, herunder skadenes type og alvorlighetsgrad.
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2.2. VURDERING OG TOLKING AV RESULTATENE

 Funnene i undersøkelsen vurderes med hensyn til forekomst, alvorlighetsgrad og korrelasjon mellom 
nevroatferdsmessige og nevropatologiske virkninger (samt nevrokjemiske eller elektrofysiologiske 
virkninger dersom supplerende undersøkelser inngår) og eventuelle andre observerte skadevirkninger. 
Så vidt mulig skal numeriske resultater evalueres ved en egnet og alminnelig anerkjent statistisk 
metode. De statistiske metodene skal velges under utformingen av undersøkelsen.

3. RAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

 Forsøksstoff:

fysisk tilstand (herunder isomeri, renhet og fysisk-kjemiske egenskaper),— 

identifikasjonsdata.— 

Bærer (ev.):

begrunnelse for valg av bærer.— 

Forsøksdyr:

art/stamme,— 

dyrenes antall, alder og kjønn,— 

dyrenes opprinnelse, bovilkår, akklimatisering, fôr osv.,— 

det enkelte dyrs vekt ved forsøkets begynnelse.— 

Forsøksvilkår:

nærmere opplysninger om forsøksstoffets sammensetning/fôrtilberedning, oppnådd — 
konsentrasjon, stoffblandingens stabilitet og homogenitet,

spesifikasjon for de tilførte dosene, herunder opplysninger om bærer, volum og fysisk — 
tilstand for det tilførte stoffet,

nærmere opplysninger om tilførselen av forsøksstoffet,— 

begrunnelse for valg av dosenivåer,— 

begrunnelse for tilførselsvei og eksponeringens varighet,— 

omregning fra forsøksstoffkonsentrasjonen i fôr/drikkevann (ppm) til faktisk dose (mg/kg — 
kroppsvekt/døgn), dersom det er relevant,

nærmere opplysninger om fôr- og vannkvalitet.— 

Framgangsmåter ved observasjon og forsøk:

nærmere opplysninger om fordelingen av dyrene i hver gruppe til undergrupper for — 
perfusjon,

nærmere opplysninger om de graderingssystemer, kriterier og skalaer som er benyttet ved — 
hver måling som er foretatt under de detaljerte kliniske observasjonene,
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nærmere opplysninger om funksjonsforsøkene for sensorisk reaktivitet på forskjellige stimuli — 
(f.eks. auditive, visuelle og proprioseptive stimuli), for vurdering av lemmenes gripestyrke, 
for vurdering av motorisk aktivitet (herunder detaljer om automatiserte innretninger for å 
oppdage aktivitet og om andre framgangsmåter som er benyttet,

nærmere opplysninger om oftalmologiske undersøkelser, og eventuelt hematologiske — 
undersøkelser og kliniske biokjemiforsøk med relevante referanseverdier,

nærmere opplysninger om spesifikke nevroatferdsmessige, nevropatologiske, nevrokjemiske — 
eller elektrofysiologiske framgangsmåter.

Resultater:

kroppsvekt/kroppsvektendringer, herunder kroppsvekt ved avlivning,— 

fôrinntak og vanninntak, etter relevans,— 

data for toksisk respons etter kjønn og dosenivå, herunder tegn på toksisitet eller — 
dødelighet,

art, alvorlighetsgrad og varighet (inntreden og videre forløp) av de detaljerte kliniske — 
observasjoner (reversible eller irreversible),

detaljert beskrivelse av alle resultater fra funksjonsforsøk,— 

nekropsifunn,— 

detaljert beskrivelse av alle nevroatferdsmessige, nevropatologiske og nevrokjemiske eller — 
elektrofysiologiske funn, dersom de foreligger,

absorpsjons- og stoffskiftedata, dersom de foreligger,— 

statistisk behandling av resultatene, etter relevans.— 

Drøfting av resultatene:

opplysninger om dose/respons,— 

eventuelle andre toksiske virkningers betydning for en konklusjon om forsøksstoffets — 
nevrotoksiske potensial,

dose uten observert skadevirkning (NOAEL).— 

Konklusjoner:

det anbefales at det avgis en konkret erklæring om forsøksstoffets samlede nevrotoksisitet.— 
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Tabell 1

Minste antall dyr per gruppe når nevrotoksisitetsundersøkelsen utføres separat eller i kombinasjon med andre undersøkelser

NEVROTOKSISITETSUNDERSØKELSE UTFØRT SOM

Separat undersøkelse
Kombinert med 28 dagers 

undersøkelse
Kombinert med 90 dagers 

undersøkelse
Kombinert med undersøkelse 

av kronisk toksisitet

Samlet antall dyr per gruppe 10 hanndyr og 10 
hunndyr

10 hanner og 10 hunner 15 hanner og 15 hunner 25 hanner og 25 hunner

Antall dyr utvalgt til 
funksjonsforsøk, herunder 
detaljerte kliniske observasjoner

10 hanner og 10 hunner 10 hanner og 10 hunner 10 hanner og 10 hunner 10 hanner og 10 hunner

Antall dyr utvalgt til perfusjon in 
situ og nevrohistopatologi

5 hanner og 5 hunner 5 hanner og 5 hunner 5 hanner og 5 hunner 5 hanner og 5 hunner

Antall dyr utvalgt til observasjon 
av toksisitet ved gjentatt dose / 
subkronisk toksisitet / kronisk 
toksisitet, klinisk biokjemi, 
histopatologi osv. som angitt i de 
respektive retningslinjer

5 hanner og 5 hunner 10 hanner† og 10 hunner† 20 hanner† og 20 hunner†

Eventuelle tilleggsobservasjoner 5 hanner og 5 hunner

† Omfatter fem dyr utvalgt til funksjonsforsøk og detaljerte kliniske observasjoner som ledd i nevrotoksisitetsundersøkelsen
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Tabell 2

HYPPIGHET AV KLINISKE OBSERVASJONER OG FUNKSJONSFORSØK

Type observasjoner
Undersøkelsens varighet

Akutt 28 dager 90 dager Kronisk giftighet

Hos alle dyr Alminnelig 
helsetilstand

Daglig Daglig Daglig Daglig

Dødelighet / 
sykelighet

To ganger daglig To ganger daglig To ganger daglig To ganger daglig

Hos dyr som er utvalgt 
til funksjonsobserv-
asjoner

Detaljerte kliniske 
observasjoner

–  før første 
eksponering

–  innen 8 timer 
fra dosering ved 
anslått tid for 
maksimal virkning

–  på dag 7 og 14 
etter dosering

–  før første 
eksponering

–  deretter ukentlig

–  før første 
eksponering

–  én gang i løpet av 
første eller annen 
ukes eksponering

–  deretter månedlig

–  før første 
eksponering

–  én gang ved 
slutten av første 
eksponerings-
måned

–  deretter hver tredje 
måned

Funksjonsforsøk –  før første 
eksponering

–  innen 8 timer 
fra dosering ved 
anslått tid for 
maksimal virkning

–  på dag 7 og 14 
etter dosering

–  før første 
eksponering

–  i løpet av fjerde 
ukes behandling, 
nærmest mulig 
eksponerings-
periodens slutt

–  før første 
eksponering

–  én gang i løpet av 
første eller annen 
ukes eksponering

–  deretter månedlig

–  før første 
eksponering

–  én gang ved 
slutten av første 
eksponerings-
måned

–  deretter hver tredje 
måned



15.11.2007 Nr. 54/179EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG 2 I

C.21. MIKROORGANISMER SOM LEVER I JORD: NITROGENOMDANNINGSFORSØK

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 216 (2000).

1.1. INNLEDNING

 Denne forsøksmetoden beskriver en laboratoriemetode for undersøkelse av langtidsvirkninger av 
kjemikalier på jordorganismers nitrogenomdanningsaktivitet etter én eksponering. Forsøket bygger 
i det vesentlige på anbefalinger fra Plantevernorganisasjonen for Europa og Middelhavsområdet 
(1). Det er imidlertid også tatt hensyn til andre retningslinjer, herunder dem fra det tyske 
Biologische Bundesanstalt (2), Det amerikanske miljøvernbyrå (3), SETAC (4) og Den internasjonale 
standardiseringsorganisasjon (5). I en OECD-arbeidsgruppe om valg av jord og sedimenter 
arrangert i Belgirate i Italia i 1995 (6) var det enighet om antall og typen jordprøver til bruk i 
dette forsøket. Anbefalingene for innsamling, håndtering og lagring av jordprøver bygger på et 
ISO-veiledningsdokument (7) og anbefalinger fra Belgirate-arbeidsgruppen. Ved vurdering og 
evaluering av forsøksstoffets toksiske egenskaper kan det være nødvendig å bestemme virkningene 
av plantevernmidler på jordens mikrobiologiske aktivitet, f.eks. når data om potensielle bivirkninger 
av plantevernmidler på jordens mikroflora kreves, eller når jordorganismers eksponering for andre 
kjemikalier enn plantevernmidler forventes. Nitrogenomdanningsforsøket utføres for å bestemme 
virkningene av slike kjemikalier på jordens mikroflora. Dersom landbrukskjemikalier (f.eks. 
plantevernmidler, gjødsel, skogbrukskjemikalier) prøves, utføres både nitrogenomdanningsforsøket 
og karbonomdanningsforsøket. For andre kjemikalier enn landbrukskjemikalier er det tilstrekkelig 
med nitrogenomdanningsforsøket. Dersom EC50-verdiene for nitrogenomdanningsforsøket for slike 
kjemikalier faller innenfor samme område som for kommersielt tilgjengelige nitrifaksjonshemmere 
(f.eks. nitrapyrin), kan et karbonomdanningsforsøk utføres for å skaffe flere opplysninger.

 Jord består av levende og ikke-levende bestanddeler i form av komplekse og heterogene blandinger. 
Mikroorganismer spiller en viktig rolle i nedbrytingen og omdanningen av organisk materiale i 
fruktbar jord, og mange arter bidrar til forskjellige aspekter ved jordens fruktbarhet. Enhver langsiktig 
forstyrrelse av disse biokjemiske prosessene kan potensielt forstyrre næringsstoffsyklusen, og dette 
kan endre jordens fruktbarhet. Omdanning av karbon og nitrogen finner sted i all fruktbar jord. Selv 
om mikrobesamfunnene som er ansvarlige for disse prosessene, varierer fra jordsmonn til jordsmonn, 
følger omdanningen i hovedsak den samme prosessen.

 Forsøksmetoden som er beskrevet her, har til formål å bestemme langsiktige virkninger av et stoff 
på nitrogenomdanningsprosessen i den aerobe jordoverflaten. Forsøksmetoden gjør det mulig å 
anslå virkningene av stoffer på jordmikrofloraens karbonomdanning. Nitratdanningen finner sted 
etter nedbrytingen av karbon-nitrogen-forbindelsene. Dersom nitratproduksjonen i behandlet jord og 
kontrolljord er den samme, er det derfor høyst sannsynlig at de viktigste karbonnedbrytingsfunksjonene 
er intakte og velfungerende. Substratet som er valgt til forsøket, har et gunstig forhold mellom karbon 
og nitrogen (vanligvis mellom 12/1 og 16/1). Dette reduserer karbonmangelen under forsøket, og 
dersom mikrobesamfunnene skades av en kjemikalie, kan de komme seg igjen innen 100 dager.

 Forsøkene som denne metoden er utviklet fra, er hovedsakelig beregnet på stoffer for hvilke det er 
mulig å forutsi hvor stor mengde som når jorden. Dette er for eksempel tilfellet for plantevernmidler 
med kjent dosering i åkeren. For landbrukskjemikalier er det tilstrekkelig å prøve to doser som er 
relevante for forventet bruksmengde. Landbrukskjemikalier kan prøves som virksomme stoffer 
eller ferdig sammensatte produkter. Forsøket er imidlertid ikke begrenset til landbrukskjemikalier. 
Ved å endre mengdene av forsøksstoffet som tilføres jorden, og måten dataene evalueres på, kan 
forsøket også anvendes for kjemikalier for hvilke mengden som når jorden, ikke er kjent. For andre 
kjemikalier enn landbrukskjemikalier bestemmes dermed virkningene av en rekke konsentrasjoner 
på nitrogenomdanningen. Dataene fra disse forsøkene brukes til å avtegne en dose/respons-kurve og 
beregne ECx-verdier, der x er den definerte virkning i prosent.
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1.2. DEFINISJONER

 Nitrogenomdanning: Mikroorganismers endelige nedbryting av nitrogenholdig organisk stoff via 
ammoniakkdanning og nitrogendanning til det aktuelle sluttproduktet, uorganisk nitrat.

 ECx (konsentrasjon som gir x % virkning): Den konsentrasjon av forsøksstoffet i jorden som 
hemmer nitrogenets omdanning til nitrat med x %.

 EC50:(konsentrasjon som gir 50 % virkning): Den konsentrasjon av forsøksstoffet i jorden som 
hemmer nitrogenets omdanning til nitrat med 50 %.

1.3. REFERANSESTOFFER

 Ingen

1.4. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Silt jord forbedres med finmalt plantemel og behandles med forsøksstoff eller får stå ubehandlet 
(kontroll). Dersom landbrukskjemikalier prøves, anbefales minst to forsøkskonsentrasjoner, og disse 
bør velges ut fra den høyeste forventede konsentrasjonen i åkeren. Etter 0, 7, 14 og 28 dagers inkubasjon 
tas det prøver av behandlet jord og kontrolljord med et egnet løsemiddel, og mengdene av nitrat i 
ekstraktene bestemmes. Hastigheten til nitrogenomdanningen i behandlede prøver sammenlignes 
med hastigheten i kontrollene, og prosentavviket i de behandlede fra kontrollprøvene beregnes. Alle 
forsøk varer i minst 28 døgn. Dersom forskjellene mellom behandlet og ubehandlet jord på den 28. 
dagen er minst 25 %, fortsettes målingene i inntil 100 dager. Ved forsøk med andre kjemikalier enn 
landbrukskjemikalier tilføyes en rekke konsentrasjoner av forsøksstoffet i jordprøvene, og mengdene 
av nitrat som dannes i behandlede prøver og kontrollprøver, måles etter 28 dagers inkubasjon. 
Resultater fra forsøk med flere konsentrasjoner analyseres med en regresjonsmodell, og ECx-verdier 
beregnes (dvs. EC50, EC25 og/eller EC10). Se definisjonene.

1.5. FORSØKETS GYLDIGHET

 Vurderinger av forsøksresultatene med landbrukskjemikalier bygger på relativt små forskjeller (dvs. 
gjennomsnittsverdien ± 25 %) mellom nitratkonsentrasjonene i kontrollprøver og behandlede prøver, 
så store variasjoner i kontrollprøvene kan gi falske resultater. Variasjonen mellom parallellprøver til 
kontrollprøver skal derfor være mindre enn ± 15 %.

1.6. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.6.1. Utstyr

 Det anvendes forsøksbeholdere laget av kjemisk inert materiale. De skal ha en passende kapasitet 
for benyttet framgangsmåte for jordinkubasjon, dvs. inkubasjon av en samleprøve eller en 
rekke enkeltprøver med jord (se nr. 1.7.1.2). Det må sørges for at vanntapet er minst mulig, og 
at gassutveksling er mulig under forsøket (f.eks. kan forsøksbeholderne dekkes med perforert 
polyetylenfolie). Ved forsøk med flyktige stoffer brukes forseglbare og gasstette beholdere. Disse skal 
være av en slik størrelse at ca. en firedel av volumet er fylt med jordprøven.

 Det anvendes standard laboratorieutstyr, herunder følgende:

risteinnretning: mekanisk risteapparat eller tilsvarende utstyr,— 

sentrifuge (3 000 g) eller filtreringsinnretning (med nitratfritt filterpapir),.

instrument til nitratanalyse med tilstrekkelig følsomhet og reproduserbarhet..

1.6.2. Valg av jordtyper og deres antall

 Det anvendes én enkelt jordtype. Anbefalte jordegenskaper er som følger:

sandinnhold: minst 50 %, høyst 75 %,.

pH: 5,5-7,5,.
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innhold av organisk karbon: 0,5-1,5 %.

den mikrobielle biomassen måles (8)(9), og karboninnholdet skal være minst 1 % av jordens .
samlede innhold av organisk karbon.

 I de fleste tilfeller representerer jord med disse egenskapene den verst tenkelige situasjon, siden 
forsøksstoffets adsorpsjon er minimal og tilgjengeligheten for mikrofloraen maksimal. Dermed 
er forsøk med andre jordtyper vanligvis unødvendig. Under visse omstendigheter, f.eks. dersom 
forsøksstoffet hovedsakelig forventes brukt i bestemte jordtyper som sur skogsjord, eller for 
elektrostatisk ladede kjemikalier, kan det imidlertid være nødvendig å bruke ytterligere én jordtype.

1.6.3. Prøvetaking og oppbevaring av jordprøver

1.6.3.1. Prøvetaking

 Det skal foreligge detaljerte historiske opplysninger om åkerarealet der jordprøvene samles inn. 
Blant disse opplysningene er nøyaktig beliggenhet, plantedekke, datoer for behandling med 
plantevernmidler, behandlinger med organisk og uorganisk gjødsel, tilførsel av biologisk materiale 
eller kontaminering ved uhell. Stedet som velges for prøvetaking av jord, skal være slik at langsiktig 
bruk er mulig. Permanente beiter, åkrer med ettårig korn (unntatt mais) eller åkrer med tettsådde 
grønngjødslingsvekster egner seg. Det valgte prøvetakingsstedet skal ikke ha vært behandlet med 
plantevernmidler på minst ett år før prøvetakingen. Videre skal ingen organisk gjødsel ha vært tilført 
på minst seks måneder. Bruk av mineralgjødsel kan godtas bare dersom den er i samsvar med plantens 
krav, og jordprøver skal ikke tas på minst tre måneder etter gjødsling. Bruk av jord behandlet med 
gjødsel med kjente biocidvirkninger (f.eks. kalsiumcyanid), skal unngås.

 Prøvetaking bør unngås under og umiddelbart etter lange perioder (mer enn 30 dager) med tørke 
eller vannmetning. For pløyd jord skal prøver tas fra en dybde på 0 til 20 cm. For gressarealer (beite) 
og andre jordtyper der pløying ikke forekommer over lang tid (minst én vekstsesong), kan den 
maksimale dybden for prøvetaking være noe over 20 cm (f.eks. 25 cm).

 Jordprøver transporteres i beholdere og under temperaturvilkår som sikrer at jordens opprinnelige 
egenskaper ikke endres nevneverdig.

1.6.3.2. Oppbevaring

 Det anvendes fortrinnsvis jord som er nyinnsamlet fra prøvetakingsstedet. Dersom oppbevaring i 
laboratoriet ikke kan unngås, kan jorden oppbevares i mørke ved 4 ± 2 ºC i inntil tre måneder. Under 
oppbevaringen av jorden må aerobe vilkår sikres. Dersom jorden samles inn fra områder der den er 
frosset i minst tre måneder i året, kan oppbevaring i seks måneder ved minus 18 ºC til minus 22 ºC 
vurderes. Den mikrobielle biomassen i de oppbevarte jordprøvene måles før hvert forsøk, og karbonet 
i biomassen skal være minst 1 % av det samlede innholdet av organisk karbon (se nr. 1.6.2).

1.6.4. Håndtering og klargjøring av jordprøver til forsøket

1.6.4.1. Preinkubasjon

 Dersom jorden har vært oppbevart (jf. nr. 1.6.3.2), anbefales preinkubasjon i et tidsrom på 2 til 28 
døgn. Temperatur og vanninnhold i jorden under preinkubasjonen skal tilsvare det som benyttes i 
forsøket (se nr. 1.6.4.2 og 1.7.1.3).

1.6.4.2. Fysisk-kjemiske egenskaper

 Jorden befris manuelt for store gjenstander (f.eks. steiner, plantedeler osv.) og siles deretter våt uten 
for mye tørking til en partikkelstørrelse på høyst 2 mm. Vanninnholdet i jordprøven justeres med 
destillert eller avionisert vann til en verdi på mellom 40 % og 60 % av maksimal vannkapasitet.
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1.6.4.3. Forbedring med organisk substrat

 Jorden skal forbedres ved hjelp av et egnet organisk substrat, f.eks. finmalt lusernegress-grønnmel 
(hovedbestanddel: Medicago sativa) med et C/N-forhold på mellom 12/1 og 16/1. Anbefalt forhold 
luserne/jord er 5 g luserne per kilogram jord (tørrvekt).

1.6.5. Klargjøring av forsøksstoffet for tilførsel til jorden

 Forsøksstoffet tilføres vanligvis ved hjelp av en bærer. Bæreren kan være vann (for vannløselige 
stoffer) eller et inert stoff som fin kvartssand (partikkelstørrelse: 0,1-0,5 mm). Andre bærere i 
væskeform enn vann (f.eks. organiske løsemidler som aceton eller kloroform) bør unngås, da de kan 
skade mikrofloraen. Dersom sand anvendes som bærer, kan den dekkes med forsøksstoffet løst eller 
suspendert i et egnet løsemiddel. I så fall fjernes løsemiddelet ved fordampning før blanding med 
jorden. For best mulig fordeling av forsøksstoffet i jorden anbefales et forhold på 10 g sand per kg 
jord (tørrvekt). Kontrollprøver behandles bare med tilsvarende mengde vann og/eller kvartssand.

 Ved forsøk med flyktige kjemikalier må tap under behandlingen i størst mulig grad unngås, og det 
må tilstrebes å sikre ensartet fordeling i jorden (f.eks. bør forsøksstoffet sprøytes inn i jorden på flere 
steder).

1.6.6. Forsøkskonsentrasjoner

 Dersom landbrukskjemikalier prøves, anvendes minst to konsentrasjoner. Den laveste konsentrasjonen 
skal gjenspeile minst den maksimale mengden som under praktiske vilkår forventes å nå jorden, 
mens den høyeste konsentrasjonen skal være et multiplum av den laveste konsentrasjonen. Ved 
beregning av konsentrasjonene av forsøksstoffet som tilføres jorden, forutsettes ensartet innblanding 
i jorden til en dybde på 5 cm og en jordtetthet på 1,5. For landbrukskjemikalier som tilføres jorden 
direkte, eller for kjemikalier for hvilke mengden som tilføres jorden, kan beregnes, er de anbefalte 
forsøkskonsentrasjonene maksimal beregnet miljøkonsentrasjon (PEC) samt fem ganger denne 
konsentrasjonen. Stoffer som antas å bli tilført jorden flere ganger i løpet av en sesong, skal prøves 
ved konsentrasjoner avledet ved å multiplisere PEC med maksimalt beregnet antall tilførsler. Høyeste 
konsentrasjon i forsøket skal imidlertid ikke overstige ti ganger maksimal dose ved én tilførsel. 
Dersom andre stoffer enn landbrukskjemikalier prøves, brukes en geometrisk rekke med minst 
fem konsentrasjoner. Konsentrasjonene i forsøket skal dekke det området som er nødvendig for å 
bestemme ECx-verdiene.

1.7. UTFØRELSE AV FORSØKET

1.7.1. Eksponeringsvilkår

1.7.1.1. Behandling og kontroll

 Ved forsøk med landbrukskjemikalier deles jorden i tre deler med lik vekt. To deler blandes med 
bæreren som inneholder produktet, og den tredje blandes med bæreren uten produkt (kontroll). Det 
anbefales at det tas minst tre kopier av både behandlet og ubehandlet jord. Ved forsøk med andre 
stoffer enn landbrukskjemikalier deles jorden i seks deler med lik vekt. Fem av prøvene blandes 
med bærer som inneholder forsøksstoffet, og den sjette blandes med bæreren uten forsøksstoff. 
Tre parallellprøver anbefales for behandlede jordprøver og kontrollgrupper. Det bør sørges for jevn 
fordeling av forsøksstoffet i de behandlede jordprøvene. Under blandingen bør komprimering og 
kuledanning av jorden unngås.

1.7.1.2. Inkubasjon av jordprøver

 Inkubasjon av jordprøver kan utføres på to måter: Som samleprøver av hver behandlede og 
ubehandlede jordprøve eller som en rekke av like store enkeltdelprøver av hver behandlede og 
ubehandlede jordprøve. Ved forsøk med flyktige stoffer skal forsøket likevel utføres på en rekke 
delprøver enkeltvis. Dersom jorden inkuberes som samleprøve, klargjøres store mengder av hver 
behandlede eller ubehandlede jordprøve, og det tas delprøver til analyse etter behov i løpet av 
forsøket. Hvor stor mengde som til å begynne med klargjøres for hver behandling og kontroll, 
avhenger av størrelsen på delprøvene, antallet kopier som benyttes til analysen, og forventet 
maksimalt antall prøvetakingstidspunkter. Jord som inkuberes som samleprøve, skal blandes grundig 
før det tas delprøver. Dersom jorden inkuberes som en rekke delprøver, skal hver behandlede og 
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ubehandlede samleprøve deles i det nødvendige antallet delprøver, og disse brukes etter behov. I 
forsøk der det kan forventes flere enn to prøvetakingstidspunkter, skal det klargjøres nok delprøver 
til at det rekker til alle kopier og alle prøvetakingstidspunkter. Det inkuberes minst tre prøvekopier 
av forsøksjorden under aerobe vilkår (se nr. 1.7.1.1). Under alle forsøk skal det anvendes egnede 
beholdere med tilstrekkelig plass til at utvikling av anaerobe vilkår unngås. Ved forsøk med flyktige 
stoffer skal forsøket utføres bare med en rekke enkeltdelprøver.

1.7.1.3. Forsøksvilkår og forsøkets varighet

 Forsøket utføres i mørke ved romtemperatur på 20 ± 2 ºC. Vanninnholdet i jordprøvene skal under 
forsøket holdes mellom 40 % og 60 % av jordens maksimale vannretensjon (se nr. 1.6.4.2) med en 
variasjon på ± 5 %. Destillert, avionisert vann kan tilsettes ved behov.

 Forsøket skal vare i minst 28 dager. Ved forsøk med landbrukskjemikalier sammenlignes 
nitratdanningshastighetene i behandlingsprøver og kontrollprøver. Dersom de avviker med mer enn 
25 % på dag 28, fortsettes forsøket til differansen er høyst 25 %, eller i inntil 100 dager. For andre 
stoffer enn landbrukskjemikalier avsluttes forsøket etter 28 dager. På dag 28 bestemmes mengdene av 
nitrat i behandlingsprøver og kontrollprøver, og ECx-verdiene beregnes.

1.7.2. Prøvetaking og analyse av jordprøver

1.7.2.1. Prøvetakingsplan

 Ved forsøk med landbrukskjemikalier analyseres jordprøvene for nitrat på dag 0, 7, 14 og 28. Dersom 
forsøket må forlenges, gjøres ytterligere målinger med 14 dagers mellomrom etter dag 28.

 Ved forsøk med andre stoffer enn landbrukskjemikalier anvendes minst fem konsentrasjoner, og 
jordprøvene analyseres for nitrat ved begynnelsen (dag 0) og slutten av eksponeringsperioden (28 
dager). En mellomliggende måling, f.eks. på dag 7, kan tilføyes dersom det anses nødvendig. Dataene 
som registreres på dag 28, anvendes til beregning av ECx-verdier for kjemikalien. Om ønskelig kan 
data fra kontrollprøvene på dag 0 anvendes til å rapportere startmengden av nitrat i jorden.

1.7.2.2. Analyse av jordprøvene

 Mengden av nitrat som er dannet i hver behandlingsprøve og kontrollprøve bestemmes på 
hvert prøvetakingstidspunkt. Nitrat ekstraheres fra jorden ved risting av prøvene med et egnet 
ekstraksjonsmiddel, f.eks. 0,1 M kaliumkloridløsning. Et forhold på 5 ml KCl-løsning per gram 
tørrvektekvivalent jord anbefales. For at ekstraksjonen skal optimaliseres, bør beholderne som 
inneholder jorden og ekstraksjonsmiddelet, ikke være mer enn halvfulle. Blandingene ristes ved 
150 omdr./min. i 60 minutter. Blandingene sentrifugeres eller filtreres, og væskefasene analyseres 
for nitrat. Partikkelfrie væskeekstrakter kan lagres før analysen ved minus 20 ± 5 ºC i inntil seks 
måneder.

2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Dersom forsøkene utføres med landbrukskjemikalier, registreres mengden av nitrat som 
dannes i hver jordprøvekopi, og gjennomsnittsverdiene til alle kopiene angis i tabellform. 
Nitrogenomdanningshastighetene vurderes ved egnede og alminnelig anerkjente statistiske metoder 
(f.eks. F-forsøk, 5 % signifikansnivå). Mengdene av nitrat som er dannet, uttrykkes i mg nitrat/kg 
tørrvekt jord/dag. Nitratdanningshastigheten i hver behandling sammenlignes med den i kontrollen, 
og prosentavviket fra kontrollen beregnes.

 Dersom forsøkene utføres med andre stoffer enn landbrukskjemikalier, bestemmes 
mengden av nitrat dannet i hver kopi, og det avtegnes en dose/respons-kurve til 
bestemmelse av ECx-verdiene. Mengdene av nitrat (dvs. mg nitrat/kg tørrvekt jord) funnet 
i behandlede prøver etter 28 dager sammenlignes med dem som er funnet i kontrollen. Ut 
fra disse dataene beregnes prosentvise hemmingsverdier for hver forsøkskonsentrasjon.  
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Disse prosentdelene plottes mot konsentrasjonen, og det anvendes statistiske metoder til å beregne 
ECx-verdiene. Konsentrasjonsgrenser (p = 0,95) for de beregnede ECx-verdiene bestemmes også ved 
hjelp av standardmetoder (10)(11)(12).

 Forsøksstoffer som inneholder store mengder nitrogen, kan bidra til den mengden nitrat som dannes 
under forsøket. Dersom disse stoffene prøves i høy konsentrasjon (f.eks. kjemikalier som forventes 
brukt til gjentatt anbringelse), skal egnede kontroller tas med (dvs. jord pluss forsøksstoff, men uten 
plantemel). Det skal tas hensyn til data fra disse kontrollene ved beregning av ECx-verdiene.

2.2. TOLKING AV RESULTATENE

 Når resultatene av forsøkene med landbrukskjemikalier vurderes, og forskjellene mellom hastighetene 
i nitratdanningen mellom laveste behandlingsprøve (dvs. høyeste forventede konsentrasjon) og 
kontrollprøven er minst 25 % på et prøvetakingstidspunkt etter dag 28, kan produktet vurderes som 
ikke å ha langtidsvirkninger på nitrogenomdanningen i jord. Ved vurdering av resultater fra forsøk 
med andre kjemikalier enn landbrukskjemikalier brukes verdiene for EC50, EC25 og/ eller EC10.

3. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Fullstendig angivelse av anvendt jord, herunder:

stedets geografiske beliggenhet (lengdegrad, breddegrad),.

opplysninger om stedets historie (dvs. plantedekke, behandlinger med pantevernmidler, .
behandlinger med gjødsel, kontaminering ved uhell osv.),

bruksmønster (f.eks. landbruksjord, skog osv.),.

prøvetakingsdybde (cm),.

innhold av sand/mudder/leire (% tørrvekt),.

pH (i vann),.

innhold av organisk karbon (% tørrvekt),.

nitrogeninnhold (% tørrvekt),.

utgangskonsentrasjon av nitrat (mg nitrat/kg tørrvekt),.

kationebyttingskapasitet (mmol/kg),.

mikrobiell biomasse som prosent av samlet mengde organisk karbon,.

henvisning til metoder anvendt til bestemmelse av hver parameter,.

alle opplysninger om prøvetaking og oppbevaring av jordprøver,.

opplysninger og eventuell preinkubasjon av jord..

Forsøksstoff:

fysisk tilstand og, dersom det er relevant, fysisk-kjemiske egenskaper,.

kjemiske identifikasjonsdata, dersom det er relevant, herunder strukturformel, renhet (dvs. .
for plantevernmidler, prosentdel av virksomt stoff), nitrogeninnhold.



15.11.2007 Nr. 54/185EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Substrat:

substratets opprinnelse,.

sammensetning (dvs. lusernemel, lusernegress-grøntmel),.

innhold av karbon og nitrogen (% tørrvekt),.

partikkelstørrelse (mm)..

Forsøksvilkår:

opplysninger om jordforbedring med organisk substrat,.

antall konsentrasjoner av forsøksstoff som er anvendt, og, dersom det er relevant, begrunnelse .
for valgte konsentrasjoner,

opplysninger om tilførsel av forsøksstoffet til jorden,.

inkubasjonstemperatur,.

jordens vanninnhold ved begynnelsen og under forsøket,.

anvendt metode for jordinkubasjon (dvs. samleprøve eller en rekke enkeltdelprøver),.

antall parallellprøver,.

prøvetakingstider,.

anvendt metode for ekstraksjon av nitrat fra jorden..

Resultater:

analysemetode og utstyr til nitratanalyse,.

data i tabellform, herunder enkeltverdier og gjennomsnittsverdier for nitratmålingene,.

variasjon mellom kopiene i behandlede prøver og kontrollprøver,.

forklaringer på korreksjoner gjort i beregningene, dersom det er relevant,.

prosentvariasjon i nitratdanningshastighetene på hvert prøvetakingstidspunkt, eller dersom .
det er relevant, EC50-verdien med 95 % sannsynlighetsgrense, andre ECx-verdier (EC25 eller 
EC10) og grafisk framstilling av dose/respons-kurven,

statistisk behandling av resultatene,.

alle opplysninger og observasjoner som kan være til hjelp ved tolking av resultatene..
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C.22. MIKROORGANISMER SOM LEVER I JORD: KARBONOMDANNINGSFORSØK

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 217 (2000).

1.1. INNLEDNING

 Denne forsøksmetoden beskriver en laboratoriemetode for undersøkelse av potensielle 
langtidsvirkninger av én enkelt eksponering av plantevernmidler og eventuelle andre kjemikalier 
på jordorganismers karbonomdanningsaktivitet. Forsøket bygger i det vesentlige på anbefalinger fra 
Plantevernorganisasjonen for Europa og Middelhavsområdet (1). Det er imidlertid også tatt hensyn 
til andre retningslinjer, herunder dem fra det tyske Biologische Bundesanstalt (2), Det amerikanske 
miljøvernbyrå (3)og SETAC (4). I en OECD-arbeidsgruppe om valg av jord og sedimenter 
arrangert i Belgirate i Italia i 1995 (5) var det enighet om antall og typen jordprøver til bruk i dette 
forsøket. Anbefalingene for innsamling, håndtering og lagring av jordprøver bygger på et ISO-
veiledningsdokument (6) og anbefalinger fra Belgirate-arbeidsgruppen.

 Ved bestemmelse og evaluering av forsøksstoffets toksiske egenskaper kan det være nødvendig å 
bestemme virkningene av plantevernmidler på jordens mikrobiologiske aktivitet, f.eks. når data om 
potensielle bivirkninger av plantevernmidler på jordens mikroflora kreves, eller når jordorganismers 
eksponering for andre kjemikalier enn plantevernmidler forventes. Karbonomdanningsforsøket 
utføres for å bestemme virkningene av slike kjemikalier på jordens mikroflora. Dersom 
landbrukskjemikalier (f.eks. plantevernmidler, gjødsel, skogbrukskjemikalier) prøves, utføres 
både karbonomdanningsforsøket og nitrogenomdanningsforsøket. For andre kjemikalier enn 
landbrukskjemikalier er det tilstrekkelig med nitrogenomdanningsforsøket. Dersom EC50-verdiene for 
nitrogenomdanningsforsøket for slike kjemikalier faller innenfor samme område som for kommersielt 
tilgjengelige nitrifaksjonshemmere (f.eks. nitrapyrin), kan et karbonomdanningsforsøk utføres for å 
skaffe flere opplysninger.

 Jord består av levende og ikke-levende bestanddeler i form av komplekse og heterogene blandinger. 
Mikroorganismer spiller en viktig rolle i nedbrytingen og omdanningen av organisk materiale i 
fruktbar jord, og mange arter bidrar til forskjellige aspekter ved jordens fruktbarhet. Enhver langsiktig 
forstyrrelse av disse biokjemiske prosessene kan potensielt forstyrre næringsstoffsyklusen, og dette 
kan endre jordens fruktbarhet. Omdanning av karbon og nitrogen finner sted i all fruktbar jord. Selv 
om mikrobesamfunnene som er ansvarlige for disse prosessene, varierer fra jordsmonn til jordsmonn, 
følger omdanningen hovedsakelig den samme prosessen.

 Forsøksmetoden som er beskrevet her, har til formål å bestemme langsiktige virkninger av et stoff på 
karbonomdanningsprosessen i den aerobe jordoverflaten. Forsøket er følsomt for endringer i størrelsen 
og aktiviteten til mikrobesamfunnene som er ansvarlige for karbonomdanningen, siden det utsetter 
disse samfunnene for både kjemisk stress og karbonmangel. Det anvendes sandholdig jord med 
lavt innhold av organisk materiale. Denne jorden behandles med forsøksstoffet og inkuberes under 
vilkår som muliggjør raskt mikrobielt stoffskifte. Under disse vilkårene blir kilder til lett tilgjengelig 
karbon i jorden raskt uttømt. Dette forårsaker karbonmangel, som både dreper mikrobeceller og gir 
en dvaletilstand og/eller sporedanning. Dersom forsøket løper over mer enn 28 dager, kan summen 
av disse reaksjonene måles i kontrollprøver (ubehandlet jord) som et gradvist tap av metabolsk aktiv 
mikrobiell biomasse (7). Dersom biomassen i karbonstresset jord under forsøksvilkårene påvirkes 
av tilstedeværelse av en kjemikalie, er det ikke sikkert at den vender tilbake til samme nivå som 
kontrollprøven. Forstyrrelser forårsaket av forsøksstoffet når som helst under forsøket vil dermed ofte 
vare til forsøket er avsluttet.

 Forsøkene som denne metoden er utviklet fra, er hovedsakelig beregnet på stoffer for hvilke det 
er mulig å forutsi hvor stor mengde som forventes å nå jorden. Dette er for eksempel tilfellet 
for plantevernmidler med kjent dosering i åkeren. For landbrukskjemikalier er det tilstrekkelig å 
prøve to doser som er relevante for fastsatt eller forventet bruksmengde. Landbrukskjemikalier 
kan prøves som virksomme stoffer eller stoffblandinger. Forsøket er imidlertid ikke begrenset til 
landbrukskjemikalier. Ved å endre mengdene av forsøksstoffet som tilføres jorden, og måten dataene 
evalueres på, kan forsøket også anvendes for kjemikalier for hvilke mengden som forventes å nå 
jorden, ikke er kjent. For andre kjemikalier enn landbrukskjemikalier bestemmes dermed virkningene 
av en rekke konsentrasjoner på karbonomdanningen. Dataene fra disse forsøkene brukes til å avtegne 
en dose/respons-kurve og beregne ECx-verdier, der x er den definerte virkning i prosent.
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1.2. DEFINISJONER

 Karbonomdanning: Mikroorganismers nedbryting av karbonholdig organisk stoff til det uorganiske 
sluttproduktet karbondioksid.

 ECx (konsentrasjon som gir x % virkning): Den konsentrasjon av forsøksstoffet i jorden som 
hemmer karbonets omdanning til karbondioksid med x %.

 EC50 (konsentrasjon som gir 50 % virkning): Den konsentrasjon av forsøksstoffet i jorden som 
hemmer karbonets omdanning til karbondioksid med 50 %.

1.3. REFERANSESTOFFER

 Ingen.

1.4. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Silt jord forbedres med finmalt plantemel og behandles med forsøksstoff eller får stå ubehandlet 
(kontroll). Dersom landbrukskjemikalier prøves, anbefales minst to forsøkskonsentrasjoner, og 
disse bør velges ut fra den høyeste forventede konsentrasjonen i åkeren. Etter 0, 7, 14 og 28 dagers 
inkubasjon blandes prøver av behandlet jord og kontrolljord med glukose, og glukoseinduserte 
respirasjonshastigheter måles i 12 timer sammenhengende. Respirasjonshastighetene uttrykkes som 
frigitt karbondioksid (mg karbondioksid/kg tørr jord/time) eller forbrukt oksygen (mg oksygen/kg 
jord/time). Gjennomsnittlig respirasjonshastighet i de behandlede jordprøvene sammenlignes med 
den for kontrollprøven, og prosentavviket mellom behandlede prøver og kontrollprøver beregnes. 
Alle forsøk varer i minst 28 døgn. Dersom forskjellene mellom behandlet og ubehandlet jord 
på den 28. dagen er minst 25 %, fortsettes målingene i 14 dagers intervaller i inntil 100 dager. 
Ved forsøk med andre kjemikalier enn landbrukskjemikalier tilføyes en rekke konsentrasjoner av 
forsøksstoffet i jordprøvene, og glukoseinduserte respirasjonshastigheter (dvs. midlere mengde av 
dannet karbondioksid eller forbrukt oksygen) måles etter 28 dagers inkubasjon. Resultater fra forsøk 
med flere konsentrasjoner analyseres med en regresjonsmodell, og ECx-verdier beregnes (dvs. EC50, 
EC25 og/eller EC10). Se definisjonene.

1.5. FORSØKETS GYLDIGHET

 Vurderinger av forsøksresultatene med landbrukskjemikalier bygger på relativt små forskjeller (dvs. 
gjennomsnittsverdien ± 25 %) mellom frigitt karbondioksid eller forbrukt oksygen i kontrollprøver og 
behandlede prøver, så store variasjoner i kontrollprøvene kan gi falske resultater. Variasjonen mellom 
kopier av kontrollprøver skal derfor være mindre enn ± 15 %.

1.6. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.6.1. Utstyr

 Det anvendes forsøksbeholdere laget av kjemisk inert materiale. De skal ha en passende kapasitet 
for benyttet framgangsmåte for jordinkubasjon, dvs. inkubasjon av en samleprøve eller en 
rekke enkeltprøver med jord (se nr. 1.7.1.2). Det må sørges for at vanntapet er minst mulig, og 
at gassutveksling er mulig under forsøket (f.eks. kan forsøksbeholderne dekkes med perforert 
polyetylenfolie). Ved forsøk med flyktige stoffer brukes forseglbare og gasstette beholdere. Disse skal 
være av en slik størrelse at ca. en firedel av volumet er fylt med jordprøven.

 Til bestemmelse av glukoseindusert respirasjon kreves inkubasjonssystemer og instrumenter til måling 
av karbondioksidproduksjonen eller oksygenforbruket. Eksempler på slike systemer og instrumenter 
finnes i henvisningene (8)(9)(10)(11).

1.6.2. Valg av jordtyper og deres antall

 Det anvendes én enkelt jordtype. Anbefalte jordegenskaper er som følger:

sandinnhold: minst 50 %, høyst 75 %,.

pH: 5,5-7,5,.
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innhold av organisk karbon: 0,5-1,5 %.

den mikrobielle biomassen måles (12)(13), og karboninnholdet skal være minst 1 % av jordens .
samlede innhold av organisk karbon.

 I de fleste tilfeller representerer jord med disse egenskapene den verst tenkelige situasjon, siden 
forsøksstoffets adsorpsjon er minimal og tilgjengeligheten for mikrofloraen maksimal. Dermed 
er forsøk med andre jordtyper vanligvis unødvendig. Under visse omstendigheter, f.eks. dersom 
forsøksstoffet hovedsakelig forventes brukt i bestemte jordtyper som sur skogsjord, eller for 
elektrostatisk ladede kjemikalier, kan det imidlertid være nødvendig å bruke ytterligere en jordtype.

1.6.3. Prøvetaking og oppbevaring av jordprøver

1.6.3.1. Prøvetaking

 Det skal foreligge detaljerte historiske opplysninger om åkerarealet der jordprøvene samles inn. 
Blant disse opplysningene er nøyaktig beliggenhet, plantedekke, datoer for behandling med 
plantevernmidler, behandlinger med organisk og uorganisk gjødsel, tilførsel av biologisk materiale 
eller kontaminering ved uhell. Stedet som velges for prøvetaking, skal være slik at langsiktig 
bruk er mulig. Permanente beiter, åkrer med ettårig korn (unntatt mais) eller åkrer med tettsådde 
grønngjødslingsvekster egner seg. Det valgte prøvetakingsstedet skal ikke ha vært behandlet med 
plantevernmidler på minst ett år før prøvetakingen. Videre skal ingen organisk gjødsel ha vært tilført 
på minst seks måneder. Bruk av mineralgjødsel kan godtas bare dersom den er i samsvar med plantens 
krav, og jordprøver skal ikke tas på minst tre måneder etter gjødsling. Bruk av jord behandlet med 
gjødsel med kjente biocidvirkninger (f.eks. kalsiumcyanid) skal unngås.

 Prøvetaking bør unngås under og umiddelbart etter lange perioder (mer enn 30 dager) med tørke eller 
vannmetning. For pløyd jord skal prøver tas fra en dybde på 0 til 20 cm. For gressarealer (beite) og 
andre jordtyper der pløying ikke forekommer over lang tid (minst én vekstsesong), kan den maksimale 
dybden for prøvetaking være noe over 20 cm (f.eks. 25 cm). Jordprøver transporteres i beholdere og 
under temperaturvilkår som sikrer at jordens opprinnelige egenskaper ikke endres nevneverdig.

1.6.3.2. Oppbevaring

 Det anvendes fortrinnsvis jord som er nyinnsamlet fra prøvetakingsstedet. Dersom oppbevaring i 
laboratoriet ikke kan unngås, kan jorden oppbevares i mørke ved 4 ± 2 ºC i inntil tre måneder. Under 
oppbevaringen av jorden må aerobe vilkår sikres. Dersom jorden samles inn fra områder der den er 
frosset i minst tre måneder i året, kan oppbevaring i seks måneder ved minus 18 ºC til minus 22 ºC 
vurderes. Den mikrobielle biomassen i de oppbevarte jordprøvene måles før hvert forsøk, og karbonet 
i biomassen skal være minst 1 % av det samlede innholdet av organisk karbon (se nr. 1.6.2).

1.6.4. Håndtering og klargjøring av jord til forsøket

1.6.4.1. Preinkubasjon

 Dersom jorden har vært oppbevart (jf. nr. 1.6.4.2 og 1.7.1.3) anbefales preinkubasjon i et tidsrom på 2 
til 28 døgn. Temperatur og vanninnhold i jorden under preinkubasjonen skal tilsvare det som benyttes 
i forsøket (jf. nr. 1.6.4.2 og 1.7.1.3).

1.6.4.2. Fysisk-kjemiske egenskaper

 Jorden befris manuelt for store gjenstander (f.eks. steiner, plantedeler osv.) og siles deretter våt uten 
for mye tørking til en partikkelstørrelse på høyst 2 mm. Vanninnholdet i jordprøven justeres med 
destillert eller avionisert vann til en verdi på mellom 40 % og 60 % av maksimal vannkapasitet.

1.6.5. Klargjøring av forsøksstoffet for tilførsel til jorden

 Forsøksstoffet tilføres vanligvis ved hjelp av en bærer. Bæreren kan være vann (for vannløselige 
stoffer) eller et inert stoff som fin kvartssand (partikkelstørrelse: 0,1-0,5 mm). Andre bærere i 
væskeform enn vann (f.eks. organiske løsemidler som aceton eller kloroform) bør unngås, da de kan 
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skade mikrofloraen. Dersom sand anvendes som bærer, kan den dekkes med forsøksstoffet løst eller 
suspendert i et egnet løsemiddel. I så fall fjernes løsemiddelet ved fordampning før blanding med 
jorden. For best mulig fordeling av forsøksstoffet i jorden anbefales et forhold på 10 g sand per kg 
jord (tørrvekt). Kontrollprøver behandles bare med tilsvarende mengde vann og/eller kvartssand.

 Ved forsøk med flyktige kjemikalier må tap under behandlingen unngås, og det må tilstrebes å sikre 
ensartet fordeling i jorden (f.eks. bør forsøksstoffet sprøytes inn i jorden på flere steder).

1.6.6. Forsøkskonsentrasjoner

 Dersom plantevernmidler eller andre kjemikalier med forutsigbare konsentrasjoner i miljøet prøves, 
anvendes minst to konsentrasjoner. Den laveste konsentrasjonen skal gjenspeile minst den største 
mengden som under praktiske vilkår forventes å nå jorden, mens den høyeste konsentrasjonen 
skal være et multiplum av den laveste konsentrasjonen. Ved beregning av konsentrasjonene av 
forsøksstoffet som tilføres jorden, forutsettes ensartet innblanding i jorden til en dybde på 5 cm og 
en jordtetthet på 1,5. For landbrukskjemikalier som tilføres jorden direkte, eller for kjemikalier for 
hvilke mengden som tilføres jorden, kan beregnes, er de anbefalte forsøkskonsentrasjonene maksimal 
beregnet miljøkonsentrasjon (PEC) samt fem ganger denne konsentrasjonen. Stoffer som antas å 
bli tilført til jorden flere ganger i løpet av en sesong, skal prøves ved konsentrasjoner avledet ved 
å multiplisere PEC med maksimalt beregnet antall tilførsler. Høyeste konsentrasjon i forsøket skal 
imidlertid ikke overstige ti ganger største dose ved én tilførsel.

 Dersom andre stoffer enn landbrukskjemikalier prøves, brukes en geometrisk rekke med minst 
fem konsentrasjoner. Konsentrasjonene i forsøket skal dekke det området som er nødvendig for å 
bestemme ECx-verdiene.

1.7. UTFØRELSE AV FORSØKET

1.7.1. Eksponeringsvilkår

1.7.1.1. Behandling og kontroll

 Ved forsøk med landbrukskjemikalier deles jorden i tre deler med lik vekt. To deler blandes med 
bæreren som inneholder produktet, og den tredje blandes med bæreren uten produkt (kontroll). Det 
anbefales at det tas minst tre kopier av både behandlet og ubehandlet jord. Ved forsøk med andre 
stoffer enn landbrukskjemikalier deles jorden i seks deler med lik vekt. Fem av prøvene blandes 
med bærer som inneholder forsøksstoffet, og den sjette blandes med bæreren uten forsøksstoff. Tre 
kopier anbefales for både behandlingsgrupper og kontrollgruppe. Det bør sørges for jevn fordeling av 
forsøksstoff i de behandlede prøvene. Under blandingen bør komprimering og kuledanning av jorden 
unngås.

1.7.1.2. Inkubasjon av jordprøver

 Inkubasjon av jordprøver kan utføres på to måter: Som samleprøver av hver behandlede og 
ubehandlede jordprøve eller enkeltvis av en rekke like store delprøver av hver behandlede og 
ubehandlede jordprøve. Ved forsøk med flyktige stoffer skal forsøket utføres på en rekke delprøver 
enkeltvis. Dersom jorden inkuberes som samleprøve, klargjøres store mengder av hver behandlede 
eller ubehandlede jordprøve, og det tas delprøver til analyse etter behov i løpet av forsøket. Hvor 
stor mengde som til å begynne med klargjøres for hver behandling og kontroll, avhenger av 
størrelsen på delprøvene, antallet kopier som benyttes til analysen, og forventet maksimalt antall 
prøvetakingstidspunkter. Jord som inkuberes som samleprøve, skal blandes grundig før det tas 
delprøver. Dersom jorden inkuberes som en rekke delprøver, skal hver behandlede og ubehandlede 
samleprøve deles i det nødvendige antallet delprøver, og disse brukes etter behov. I forsøk der det 
kan forventes flere enn to prøvetakingstidspunkter, skal det klargjøres nok delprøver til at det rekker 
til alle parallellprøver og alle prøvetakingstidspunkter. Det inkuberes minst tre parallellprøver av 
forsøksjorden under aerobe vilkår (se nr. 1.7.1.1). Under alle forsøk skal det anvendes egnede 
beholdere med tilstrekkelig plass til at utvikling av anaerobe vilkår unngås. Ved forsøk med flyktige 
stoffer skal forsøket utføres bare med en rekke enkeltdelprøver.
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1.7.1.3. Forsøksvilkår og varighet

 Forsøket utføres i mørke ved romtemperatur på 20 ± 2 ºC. Vanninnholdet i jordprøvene skal under 
forsøket holdes mellom 40 % og 60 % av jordens maksimale vannretensjon (se nr. 1.6.4.2) med en 
variasjon på ± 5 %. Destillert, avionisert vann kan tilsettes ved behov.

 Forsøket skal vare i minst 28 dager. Ved forsøk med landbrukskjemikalier sammenlignes de frigitte 
mengdene karbondioksid eller forbrukte mengdene oksygen i behandlingsprøver og kontrollprøver. 
Dersom de avviker med mer enn 25 % på dag 28, fortsettes forsøket til differansen er høyst 25 %, 
eller i inntil 100 dager. For andre stoffer enn landbrukskjemikalier avsluttes forsøket etter 28 dager. 
På dag 28 bestemmes mengdene av frigitt karbondioksid eller forbrukt oksygen i behandlingsprøver 
og kontrollprøver, og ECx-verdiene beregnes.

1.7.2. Prøvetaking og analyse av jord

1.7.2.1. Prøvetakingsplan

 Ved forsøk med landbrukskjemikalier analyseres jordprøvene for glukoseindusert respirasjon på dag 
0, 7, 14 og 28. Dersom forsøket må forlenges, gjøres ytterligere målinger med 14 dagers mellomrom 
etter dag 28.

 Ved forsøk med andre stoffer enn landbrukskjemikalier anvendes minst fem konsentrasjoner, og 
jordprøvene analyseres for glukoseindusert respirasjon ved begynnelsen (dag 0) og slutten av 
eksponeringsperioden (28 dager). En mellomliggende måling, f.eks. på dag 7, kan tilføyes dersom 
det anses nødvendig. Dataene som registreres på dag 28, anvendes til beregning av ECx-verdier 
for kjemikalien. Om ønskelig kan data fra kontrollprøvene på dag 0 anvendes til å rapportere 
startmengdene av metabolsk aktiv mikrobiell biomasse i jorden (12).

1.7.2.2. Måling av glukoseinduserte respirasjonshastigheter

 Den glukoseinduserte respirasjonshastigheten i hver behandlings- og kontrollprøve bestemmes på 
hvert prøvetakingstidspunkt. Jordprøvene blandes med tilstrekkelig mye glukose til å framkalle største 
respirasjonsrespons. Den mengden av glukose som trengs for å framkalle største respirasjonsrespons 
fra en gitt jordprøve, kan bestemmes i en forundersøkelse ved hjelp av en rekke glukosekonsentrasjoner 
(14). For sandjord med 0,5-1,5 % organisk karbon er 2 000 mg til 4 000 mg glukose per kg tørrvekt 
jord vanligvis tilstrekkelig. Glukosen kan males til et pulver med ren kvartssand (10 g sand/kg 
tørrvekt jord) og blandes jevnt med jorden.

 De glukoseforbedrede jordprøvene inkuberes i et egnet apparat til måling av respirasjonshastigheter 
enten kontinuerlig, hver time eller annenhver time (se nr. 1.6.1) ved 20 ± 2 ºC. Frigitt karbondioksid 
eller forbrukt oksygen måles i 12 timer sammenhengende, og målingene begynner snartest mulig, 
dvs. i løpet av 1-2 timer etter glukosetilsettingen. De samlede mengdene karbondioksid som er frigitt 
eller oksygen som er forbrukt i løpet av de 12 timene, måles, og midlere respirasjonshastigheter 
bestemmes.

2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Ved forsøk med landbrukskjemikalier registreres frigitt karbondioksid eller forbrukt 
oksygen i hver jordprøvekopi, og gjennomsnittsverdiene til alle kopiene angis i tabellform. 
Nitrogenomdanningshastighetene vurderes ved egnede og alminnelig anerkjente statistiske 
metoder (f.eks. F-forsøk, 5 % signifikansnivå). Glukoseinduserte respirasjonshastigheter uttrykkes 
i mg karbondioksid/kg tørrvekt jord/time eller mg oksygen/kg tørrvekt jord/time. Midlere 
karbondioksiddanningshastighet eller midlere oksygenforbruk i hver behandling sammenlignes med 
tallene for kontrollprøven, og prosentavviket fra kontrollprøven beregnes.

 Dersom forsøkene utføres med andre stoffer enn landbrukskjemikalier, bestemmes mengdene av 
frigitt karbondioksid eller forbrukt oksygen i hver kopi, og det avtegnes en dose/respons-kurve til 
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bestemmelse av ECx-verdiene. De glukoseinduserte respirasjonshastighetene (dvs. mg karbondioksid/
kg tørrvekt jord/time eller mg oksygen/kg tørrvekt jord/time) funnet i de behandlede prøvene etter 28 
dager sammenlignes med dem som er funnet i kontrollen. Ut fra disse dataene beregnes prosentvise 
hemmingsverdier for hver forsøkskonsentrasjon. Disse prosentdelene settes av mot konsentrasjonen, 
og det anvendes statistiske metoder til å beregne ECx-verdiene. Konsentrasjonsgrenser (p = 0,95) for 
de beregnede ECx-verdiene bestemmes også ved hjelp av standardmetoder (15)(16)(17).

2.2. TOLKING AV RESULTATENE

 Når resultatene av forsøkene med landbrukskjemikalier vurderes, og forskjellene mellom 
respirasjonshastighetene mellom laveste behandlingsprøve (dvs. høyeste forventede konsentrasjon) 
og kontrollprøven er minst 25 % på et prøvetakingstidspunkt etter dag 28, kan produktet vurderes som 
ikke å ha langtidsvirkninger på karbonomdanningen i jord. Ved vurdering av resultater fra forsøk med 
andre kjemikalier enn landbrukskjemikalier brukes verdiene for EC50, EC25 og/ eller EC10.

3. RAPPORT

3. FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Fullstendig angivelse av anvendt jord, herunder:

stedets geografiske beliggenhet (lengdegrad, breddegrad),— 

opplysninger om stedets historie (dvs. plantedekke, behandlinger med pantevernmidler, — 
behandlinger med gjødsel, kontaminering ved uhell osv.),

bruksmønster (f.eks. landbruksjord, skog osv.),— 

prøvetakingsdybde (cm),— 

innhold av sand/mudder/leire (% tørrvekt),— 

pH (i vann),— 

innhold av organisk karbon (% tørrvekt),— 

nitrogeninnhold (% tørrvekt),— 

kationebyttingskapasitet (mmol/kg),— 

mikrobiell biomasse ved forsøkets begynnelse som prosent av samlet mengde organisk — 
karbon,

henvisning til metoder anvendt til bestemmelse av hver parameter,— 

alle opplysninger om prøvetaking og oppbevaring av jordprøver,— 

opplysninger og eventuell preinkubasjon av jord.— 

Forsøksstoff:

fysisk tilstand og, dersom det er relevant, fysisk-kjemiske egenskaper,— 

kjemiske identifikasjonsdata, dersom det er relevant, herunder strukturformel, renhet (dvs. — 
for plantevernmidler, prosentdel av virksomt stoff), nitrogeninnhold.

Forsøksvilkår:

opplysninger om jordforbedring med organisk substrat,— 

antall konsentrasjoner av forsøksstoff som er anvendt, og, dersom det er relevant, begrunnelse — 
for valgte konsentrasjoner,
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opplysninger om tilførsel av forsøksstoffet til jorden,— 

inkubasjonstemperatur,— 

jordens vanninnhold ved begynnelsen og under forsøket,— 

anvendt metode for jordinkubasjon (dvs. samleprøve eller en rekke enkeltdelprøver),— 

antall kopier,— 

prøvetakingstider.— 

Resultater:

metode og utstyr til måling av respirasjonshastigheter,— 

data i tabellform, herunder enkeltverdier og gjennomsnittsverdier for mengdene av — 
karbondioksid eller oksygen,

variasjon mellom kopiene i behandlede prøver og kontrollprøver,— 

forklaringer på korreksjoner gjort i beregningene, dersom det er relevant,— 

prosentvariasjon i glukoseinduserte respirasjonshastigheter på hvert prøvetakingstidspunkt, — 
eller dersom det er relevant, EC50-verdien med 95 % sannsynlighetsgrense, andre ECx-verdier 
(EC25 eller EC10) med konfidensintervaller, og grafisk framstilling av dose/respons-kurven,

statistisk behandling av resultatene, etter relevans,— 

alle opplysninger og observasjoner som kan være til hjelp ved tolking av resultatene.— 

4. HENVISNINGER

(1) EPPO (1994). Decision-Making Scheme for the Environmental Risk Assessment of Plant 
Protection Chemicals. Chapter 7: Soil Microflora, EPPO Bulletin 24: 1-16, 1994.

(2) BA (1990). Effects on the Activity of the Soil Microflora, BBA Guidelines for the Official 
Testing of Plant Protection Products, VI, 1-1 (2nd eds., 1990).

(3) EPA (1987). Soil Microbial Community Toxicity Test. EPA 40 CFR Part 797.3700. Toxic 
Substances Control Act Test Guidelines; Proposed rule. September 28, 1987.

(4) SETAC-Europe (1995). Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of 
pesticides. Ed. M. R. Lynch, Pub. SETAC-Europe, Brussels.

(5) OECD (1995). Final Report of the OECD Workshop on Selection of Soils/Sediments, Belgirate, 
Italy, 18-20 January 1995.

(6) ISO 10381-6 (1993). Soil quality – Sampling, Guidance on the collection, handling and storage 
of soil for the assessment of aerobic microbial processes in the laboratory.

(7) Anderson, J. P. E. (1987). Handling and Storage of Soils for Pesticide Experiments, in 
“Pesticide Effects on Soil Microflora”. Eds. L. Somerville and M. P. Greaves, Chap. 3: 45-60.

(8) Anderson, J. P. E. (1982). Soil Respiration, in “Methods of Soil Analysis –Part 2: Chemical and 
Microbiological Properties”. Agronomy Monograph No 9. Eds. A. L. Page, R. H. Miller and D. 
R. Keeney. 41: 831-871.

(9) ISO 11266-1 (1993). Soil Quality – Guidance on Laboratory Tests for Biodegradation in Soil: 
Part 1. Aerobic Conditions.

(10) ISO 14239 (1997E). Soil Quality – Laboratory incubation systems for measuring the 
mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 54/194 15.11.2007

(11) Heinemeyer, O., Insam, H., Kaiser, E. A. and Walenzik, G. (1989). Soil microbial biomass and 
respiration measurements; an automated technique based on infrared gas analyses. Plant and 
Soil, 116: 77-81.

(12) ISO 14240-1 (1997). Soil quality – Determination of soil biomass – Part 1: Substrate-induced 
respiration method.

(13) ISO 14240-2 (1997). Soil quality – Determination of soil biomass – Part 2: Fumigation-
extraction method.

(14)  Malkomes, H.-P. (1986). Einfluβ von Glukosemenge auf die Reaktion der Kurzzeit-Atmung 
im Boden Gegenüber Pflanzenschutzmitteln, Dargestellt am Beispiel eines Herbizide. 
(Influence on the Amount of Glucose Added to the Soil on the Effect of Pesticides in Short-
Term Respiration, using a Herbicide as an Example). Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 
Braunschweig, 38: 113-120.

(15) Litchfield, J. T. and Wilcoxon, F. (1949). A simplified method of evaluating dose-effect 
experiments. Jour. Pharmacol. and Exper. Ther., 96, 99-113.

(16) Finney, D. J. (1971). Probit Analysis. 3rd ed., Cambridge, London and New York.

(17) Finney, D. J. (1978). Statistical Methods in biological Assay. Griffin, Weycombe, UK.



15.11.2007 Nr. 54/195EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

C.23. AEROB OG ANAEROB OMDANNING I JORD

1. METODE

 Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 307 (2002).

1.1. INNLEDNING

 Denne forsøksmetoden bygger på eksisterende retningslinjer (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9). Metoden 
som er beskrevet her, er til bruk ved vurdering av aerob og anaerob omdanning av kjemikalier 
i jord. Forsøkene utføres for å bestemme (i) forsøksstoffets omdanningshastighet og (ii) art, 
omdanningshastigheten og nedbrytingshastigheten til de omdanningsproduktene som planter og 
jordorganismer kan bli utsatt for. Slike undersøkelser kreves for kjemikalier som tilføres jorden 
direkte eller som kan nå jordmiljøet. Resultatene av slike laboratorieundersøkelser kan også brukes 
til å utvikle prøvetakings- og analyseprotokoller for beslektede feltstudier.

 Aerobe og anaerobe undersøkelser med én jordtype er vanligvis tilstrekkelig til å bestemme 
omdanningsveiene (8)(10)(11). Omdanningshastighetene bestemmes på minst tre ytterligere jordtyper 
(8)(10).

 I en OECD-arbeidsgruppe om valg av jord og sedimenter arrangert i Belgirate i Italia i 1995 (10) 
var det enighet om antall og typen jordprøver til bruk i dette forsøket. Jordtypene som prøves, skal 
være representative for miljøvilkårene der bruken eller utslippet vil finne sted. For eksempel skal 
kjemikalier som kan bli sluppet ut i subtropiske til tropiske klimaer, prøves med ferrasoler eller 
nitrosoler (FAO-systemet). Arbeidsgruppen kom også med anbefalinger med hensyn til prøvetaking, 
håndtering og lagring av jordprøver på grunnlag av ISO-retningslinjer (15). Bruk av rismarker kan 
også vurderes i denne metoden.

1.2. DEFINISJONER

 Forsøksstoff: Ethvert stoff, det være seg utgangsstoffet eller relevante omdanningsprodukter.

 Omdanningsprodukter: Alle stoffer som dannes ved biotiske eller abiotiske omdanningsreaksjoner 
av forsøksstoffet, herunder CO2 og stoffer som finnes i bundne rester.

 Bundne rester: «Bundne rester» representerer forbindelser i jord, planter eller dyr som etter 
ekstraksjon forblir i matrisen i form av utgangsstoffet eller dets metabolitter/omdanningsprodukter. 
Ekstraksjonsmetoden må ikke vesentlig endre selve forbindelsene eller matrisens struktur. Typen 
binding kan delvis klarlegges gjennom matriseendrende ekstraksjonsmetoder og avanserte 
analyseteknikker. Inntil nå er for eksempel kovalente bindinger, ionebindinger og sorpsjonsbindinger 
samt innfanging identifisert på denne måten. Vanligvis innebærer danningen av bundne rester at 
biotilgjengeligheten blir betydelig redusert (12) [endret etter IUPAC 1984 (13)].

 Aerob omdanning: Reaksjoner som skjer ved tilstedeværelse av molekylært oksygen (14).

 Anaerob omdanning: Reaksjoner som skjer ved fravær av molekylært oksygen (14).

 Jord: En blanding av mineralske og organiske kjemiske bestanddeler, der sistnevnte inneholder 
forbindelser med høyt karbon- og nitrogeninnhold og høye molekylvekter, og bebos av små 
organismer (for det meste mikroorganismer). Jord kan håndteres i to tilstander:

uforstyrret, slik den har utviklet seg over tid, i karakteristiske lag av forskjellige jordtyper,a) 

forstyrret, slik den vanligvis finnes på dyrkbar mark, eller slik den forekommer når prøver tas ved b) 
graving og brukes i denne forsøksmetoden.

 Mineralisering: Fullstendig nedbryting av en organisk forbindelse til CO2 og H2O under aerobe 
vilkår, og CH4, CO2 og H2O under anaerobe vilkår. Når det i forbindelse med denne forsøksmetoden 
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anvendes 14C-merkede forbindelser, betegner mineralisering en omfattende nedbryting der et merket 
karbonatom oksideres under frigivelse av tilsvarende mengde 14CO2 (14).

 Halveringstid: t0,5 er den tid det tar for 50 % omdanning av et forsøksstoff dersom omdanningen kan 
beskrives ved førsteordens kinetikk; den er uavhengig av konsentrasjonen.

 DT50 (Nedbrytingstid 50): Den tid det tar for forsøksstoffets konsentrasjon å reduseres med 50 %; 
den er forskjellig fra halveringstiden t0,5 dersom omdanningen ikke følger førsteordens kinetikk.

 DT75 Nedbrytingstid 75): Den tid det tar for forsøksstoffets konsentrasjon å reduseres med 75 %.

 DT90 (Nedbrytingstid 90): Den tid det tar for forsøksstoffets konsentrasjon å reduseres med 90 %.

1.3. REFERANSESTOFFER

 Det anvendes referansestoffer til karakterisering og/eller identifikasjon av omdanningsprodukter med 
spektroskopi- og kromatografimetoder.

1.4. FORSØKETS ANVENDELIGHET

 Metoden anvendes på alle kjemiske stoffer (umerkede eller radioaktivt merkede) som det finnes en 
tilstrekkelig nøyaktig og følsom analysemetode for. Den kan anvendes på lett flyktige, ikke-flyktige, 
vannløselige eller vannuløselige forbindelser. Forsøket skal ikke utføres for kjemikalier som er svært 
flyktige fra jord (f.eks. fumiganter, organiske løsemidler) og som dermed ikke kan holdes i jorden 
under forsøksvilkårene for dette forsøket.

1.5. OPPLYSNINGER OM FORSØKSSTOFFET

 Umerket eller merket forsøksstoff kan brukes til å måle omdanningshastigheten. Merket materiale 
kreves til undersøkelse av omdanningsvei og bestemmelse av massebalanse. 14C-merking anbefales, 
men bruk av andre isotoper, for eksempel 13C, 15N, 3H, 32P, kan også være nyttig. Merkingen skal i den 
grad det er mulig, anbringes på den/de mest stabile delen(e) av molekylet(1). Forsøksstoffets renhet 
skal være minst 95 %.

 Før forsøket utføres på aerob og anaerob omdanning i jord, skal følgende opplysninger om 
forsøksstoffet foreligge:

(a) løselighet i vann (metode A.6),

(b) løselighet i organiske løsemidler,

(c) damptrykk (metode A.4) og konstanten i Henrys lov,

(d) fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (metode A.8),

(e) kjemisk stabilitet i mørke (hydrolyse) (metode C.7),

(f) pKa dersom molekylet har tendens til protonering eller deprotonering [OECD-retningslinje 112] 
(16).

 Andre nyttige opplysninger kan være data om forsøksstoffets giftighet for jordorganismer 
[forsøksmetode C.21 og C.22] (16).

 Analysemetoder (herunder ekstraksjons- og rensemetoder) til kvantifisering og identifikasjon av 
forsøksstoffet og dets omdanningsprodukter skal foreligge.

(1) Dersom forsøksstoffet for eksempel inneholder én ring, skal denne ringen merkes; dersom forsøksstoffet inneholder to eller flere 
ringer, kan det være nødvendig med egne undersøkelser for å vurdere hva som skjer med de enkelte merkede ringer og få tak i 
anvendelige opplysninger om danning av omdanningsprodukter.
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1.6. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Jordprøver behandles med forsøksstoffet og inkuberes i mørke i biometerkolber eller i 
gjennomstrømningssystemer under kontrollerte laboratorievilkår (ved konstant temperatur 
og jordfuktighet). Etter passende tidsintervaller ekstraheres jordprøver og analyseres 
for utgangsstoffet og omdanningsprodukter. Flyktige produkter samles også opp til analyse 
med egnede absorpsjonsinnretninger. Ved hjelp av 14C-merket materiale kan de forskjellige 
mineraliseringshastighetene til forsøksstoffet måles ved oppsamling av utviklet 14CO2,og en 
massebalanse, herunder danning av jordbundne rester, kan bestemmes.

1.7. KVALITETSKRITERIER

1.7.1. Gjenfinning

 Ekstraksjon og analyse av minst dobbelte jordprøver umiddelbart etter tilsetting av forsøksstoffet 
gir en første indikasjon på analysemetodens repeterbarhet og hvor ensartet anbringelsen av 
forsøksstoffet er. Gjenfinningsgraden for senere forsøksstadier er gitt ved de respektive massebalanser. 
Gjenfinningsgradene skal være mellom 90 % og 110 % for merkede kjemikalier (8) og mellom 70 % 
og 110 % for umerkede kjemikalier (3).

1.7.2. Analysemetodens repeterbarhet og følsomhet

 Analysemetodens repeterbarhet (unntatt ekstraksjonseffektivitet i startfasen) med hensyn til 
kvantitativ bestemmelse av forsøksstoff og omdanningsprodukter kan kontrolleres ved doble analyser 
av samme jordekstrakt, inkubert tilstrekkelig lenge til at det dannes omdanningsprodukter.

 Analysemetodens påvisningsgrense for forsøksstoffet og omdanningsproduktene skal være minst 
0,01 mg · kg-1 jord (som forsøksstoff) eller 1 % av tilsatt dose, idet den laveste verdien gjelder. 
Grensen for kvantitativ bestemmelse skal også angis.

1.7.3. Analysemetodens nøyaktighet

 Regresjonsanalyse av forsøksstoffets konsentrasjoner som funksjon av tiden gir relevante opplysninger 
om omdanningskurvens pålitelighet og gjør det mulig å beregne sannsynlighetsgrenser for 
halveringstidene (for pseudo-førsteordenskinetikk) eller DT50-verdier, og om relevant, DT75- og DT90-
verdier.

1.8. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.8.1. Utstyr og kjemiske reagenser

 Inkubasjonssystemene består av statiske lukkede systemer eller egnede gjennomstrømningssystemer 
(7)(17). Eksempler på egnede gjennomstrømningssystemer til jordinkubasjon og biometerkolber er 
vist i henholdsvis figur 1 og 2. Begge typer inkubasjonssystemer har fordeler og begrensninger (7)
(17).

 Det kreves standard laboratorieutstyr, særlig følgende:

analyseinstrumenter som GLC, HPLC, TLC-utstyr, herunder egnede påvisningssystemer til .
analyse av radiomerkede eller umerkede stoffer eller invers isotopfortynningsmetode,

instrumenter til identifikasjon (f.eks. MS, GC-MS, HPLC-MS, NMR osv.),.

væskescintillasjonsteller,.

oksidator til forbrenning av radioaktivt materiale,.

sentrifuge,.
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ekstraksjonsapparat (f.eks. sentrifugerør til kaldekstraksjon og Soxhlet-apparat til kontinuerlig .
ekstraksjon under tilbakestrømning),

utstyr til konsentrasjon av løsninger og ekstrakter (f.eks. rotasjonsfordamper),.

vannbad,.

mekanisk blandeinnretning (f.eks. eltemaskin, rotasjonsblander)..

Anvendte kjemiske reagenser er f.eks.

NaOH, analysekvalitet, 2 mol · dm. -3, eller annen egnet base (f.eks. KaOH, etanolamin),

H. 2SO4, analysekvalitet, 0,05 mol · dm-3,

etylenglykol, analysekvalitet,.

faste absorbenter som natronkalk og polyuretansylindrer,.

organiske løsemidler, analysekvalitet, for eksempel aceton, metanol osv.,.

scintillasjonsvæske..

1.8.2. Tilsetting av forsøksstoff

 Forsøksstoffet kan med henblikk på tilsetting til og fordeling i jorden løses i vann (avionisert eller 
destillert), eller om nødvendig, i en minst mulig mengde aceton eller andre organiske løsemidler 
(6) som forsøksstoffet er tilstrekkelig løselig og stabilt i. Mengden av det valgte løsemiddelet skal 
imidlertid ikke ha noen vesentlig innvirkning på jordens mikrobielle aktivitet (se nr. 1.5 og 1.9.2-
1.9.3). Bruk av løsemidler som hemmer mikrobiell aktivitet, for eksempel kloroform, diklormetan og 
andre halogenerte løsemidler, skal unngås.

 Forsøksstoffet kan også tilsettes som fast stoff, f.eks. blandet i kvartssand (6) eller i en liten delprøve 
av forsøksjord som er lufttørket og sterilisert. Dersom forsøksstoffet tilsettes ved hjelp av løsemiddel, 
skal løsemiddelet få fordampe før delprøven tilsettes den opprinnelige, ikke-sterile jordprøven.

 For vanlige kjemikalier, hvis viktigste tilførselsvei til jord er gjennom kloakkslam/landbruksmidler, 
tilsettes forsøksstoffet først til slammet, som så tilsettes jordprøven (se nr. 1.9.2 og 1.9.3).

 Rutinemessig bruk av stoffblandinger anbefales ikke. For dårlig løselige forsøksstoffer kan imidlertid 
bruk av stoffblandinger være et hensiktsmessig alternativ.

1.8.3. Jordtyper

1.8.3.1. Valg av jordtype

 Til bestemmelse av omdanningsveien kan det anvendes en representativ jordtype; en sandholdig 
leirjord eller mudderholdig leirjord eller leirholdig sand [i henhold til FAOs og USDAs klassifikasjon 
(18)] med en pH på 5,5-8,0, et innhold av organisk karbon på 0,5-2,5 % og en mikrobiell biomasse 
på minst 1 % av samlet organisk karbon, anbefales (10).

 Til undersøkelser av omdanningshastighet skal det anvendes minst tre ytterligere jordtyper som 
representerer et utvalg av relevante jordtyper. Jordtypene skal variere med hensyn til innhold av 
organisk karbon, pH, leirinnhold og mikrobiell biomasse (10).

 Alle jordtyper skal karakteriseres, i det minste med hensyn til tekstur (% sand, % mudder, % leire) [i 
samsvar med FAOs og USDAs klassifikasjon (18)], pH, kationebyttingskapasitet, organisk karbon, 
romvekt, vannretensjonsegenskaper(1) og mikrobiell biomasse (bare for aerobe undersøkelser). 
Tilleggsopplysninger om jordegenskaper kan være nyttige ved tolking av resultatene. Til bestemmelse 
av jordegenskaper kan metodene anbefalt i henvisning (19)(20)(21)(22)(23) anvendes. Mikrobiell 

(1) En jordtypes vannretensjonsegenskaper kan måles som feltkapasitet, som vannretensjonskapasitet eller som tensjon (pF). 
Forklaringer er gitt i tillegg 1. Det skal angis i forsøksrapporten om vannretensjonsegenskapene og jordtypenes romvekt er bestemt 
i feltprøver av uforstyrret jord eller forstyrret (behandlet) jord.
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biomasse bestemmes ved hjelp av metoden for substratindusert respirasjon (SIR) (25)(26) eller 
alternative metoder (20).

1.8.3.2. Prøvetaking, håndtering og oppbevaring av jordtyper

 Det skal foreligge detaljerte historiske opplysninger om åkerarealet der jordprøvene samles inn. 
Blant disse opplysningene er nøyaktig beliggenhet, plantedekke, datoer for behandling med 
plantevernmidler, behandlinger med organisk og uorganisk gjødsel, tilførsel av biologisk materiale 
eller annen forurensning. Dersom jorden har vært behandlet med forsøksstoffet eller strukturelt 
beslektede stoffer i løpet av de foregående fire år, skal den ikke brukes til omdanningsundersøkelser 
(10)(15).

 Jorden skal være nyinnsamlet fra prøvetakingsstedet (fra A-horisonten eller det øvre 20 cm-laget) 
med et vanninnhold som letter silingen. Når det gjelder annen jord enn rismarker, skal prøvetaking 
unngås under eller umiddelbart etter lange perioder (> 30 dager) med tørke, frost eller oversvømmelse 
(14). Prøver transporteres på en måte som minimerer endringer i jordens vanninnhold, og oppbevares 
i mørke med fri tilgang til luft, i den grad det er mulig. En løst knyttet polyetylenpose er vanligvis 
egnet til formålet.

 Jorden skal behandles snarest mulig etter prøvetakingen. Plantedekke, større jordfauna og steiner 
fjernes før jorden siktes gjennom en 2 mm sil som fjernes små steiner, fauna og planterester. 
Omfattende tørking og pressing av jorden bør unngås (15).

 Dersom prøvetaking i marken er vanskelig om vinteren (frosset jord eller snødekke), kan prøven 
tas fra et parti jord som oppbevares i drivhus under plantedekke (f.eks. gress eller gress/kløver-
blandinger). Undersøkelser med nyinnsamlet jord fra marken er sterkt å foretrekke, men dersom 
innsamlet og behandlet jord må lagres før undersøkelsen begynner, må lagringsvilkårene være 
egnet og lagringstiden begrenset (4 ± 2 ºC i inntil tre måneder), slik at den mikrobielle aktiviteten(1) 
opprettholdes. Nærmere anvisninger for prøvetaking, håndtering og oppbevaring av jord til bruk i 
biotransformasjonsforsøk finnes i (8)(10)(15)(26)(27).

 Før den behandlede jorden anvendes i dette forsøket, skal den preinkuberes, slik at frø kan spires 
og fjernes og likevekten i det mikrobielle stoffskiftet gjenopprettes etter endringen fra prøvetakings- 
eller oppbevaringsvilkår til inkubasjonsvilkår. Vanligvis er en preinkubasjonsperiode på 2 til 28 
døgn ved temperatur- og fuktighetsvilkår som tilsvarer det som benyttes i forsøket, tilstrekkelig (15). 
Oppbevarings- og preinkubasjonstid skal til sammen ikke overstige tre måneder.

1.9. UTFØRELSE AV FORSØKET

1.9.1. Forsøksvilkår

1.9.1.1. Forsøkstemperatur

 I hele forsøksperioden skal jordprøvene inkuberes i mørke ved en konstant temperatur som 
representerer klimavilkårene der bruk eller utslipp vil finne sted. En temperatur på 20 ± 2 ºC anbefales 
for alle forsøksstoffer som kan komme i kontakt med jorden i tempererte klimaer. Temperaturen skal 
overvåkes.

 For kjemikalier som tilføres eller slippes ut i kaldere klimaer (f.eks. i nordlige land eller om høsten/
vinteren), inkuberes ytterligere prøver med lavere temperatur (f.eks. 10 ± 2 ºC).

(1) Nyere forskningsresultater tyder på at jord fra tempererte soner også kan lagres ved -20 ºC i mer enn tre måneder (28)(29) uten 
betydelige tap av mikrobiell aktivitet.
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1.9.1.2. Fuktighetsinnhold

 Ved omdanningsforsøk under aerobe vilkår skal jordens fuktighetsinnhold(1) justeres til og holdes på 
en pF-verdi på mellom 2,0 og 2,5 (3). Jordens fuktighetsinnhold uttrykkes som masseenheter vann 
per masseenhet tørr jord, og bør regelmessig kontrolleres (f.eks. med to ukers mellomrom) ved veiing 
av inkubasjonskolbene, og vanntapet kompenseres ved tilsetting av vann (fortrinnsvis sterilfiltrert 
springvann). Ved tilsetting av vann bør det utvises forsiktighet, slik at tap av forsøksstoff og/eller 
omdanningsprodukter unngås eller blir minst mulig.

 Til omdanningsforsøk under anaerobe vilkår og rismarker mettes jorden med vann ved overrisling.

1.9.1.3. Aerobe inkubasjonsvilkår

 I gjennomstrømningssystemer opprettholdes aerobe vilkår ved periodisk skylling eller kontinuerlig 
ventilasjon med fuktet luft. I biometerkolber opprettholdes luftutveksling ved diffusjon.

1.9.1.4. Sterile aerobe vilkår

 For å skaffe opplysninger om relevansen ved et forsøksstoffs abiotiske omdanning kan jordprøver 
steriliseres (steriliseringsmetoder er omtalt i henvisning 16 og 29), behandles med sterilt forsøksstoff 
(f.eks. tilsetting av løsning gjennom et sterilfilter) og luftes med fuktet luft som beskrevet i nr. 1.9.1.3. 
Når det gjelder rismarker skal jord og vann steriliseres, og inkubasjonen utføres som beskrevet i nr. 
1.9.1.6.

1.9.1.5. Anaerobe inkubasjonsvilkår

 For å opprette og vedlikeholde anaerobe vilkår skal jorden, etter behandling med forsøksstoff og 
inkubasjon under aerobe vilkår i 30 dager eller høyst én halveringstid eller DT50, mettes med vann 
(et vannlag på 1-3 cm), og inkubasjonssystemet skylles med en inert gass (f.eks. nitrogen eller argon)
(2). Forsøkssystemet skal muliggjøre målinger som pH, oksygenkonsentrasjon og redokspotensial, og 
skal omfatte innretninger for prøvetaking av flyktige produkter. Systemer av biometertypen skal være 
lukket for å unngå at luft kommer inn ved diffusjon.

1.9.1.6. Inkubasjonsvilkår i rismarker

 Til undersøkelse av omdanning i rismarker overrisles jorden med et vannlag på 1-5 cm, og 
forsøksstoffet tilføres i vannfasen (9). En jorddybde på minst 5 cm anbefales. Systemet ventileres 
med luft som for aerobe vilkår. pH, oksygenkonsentrasjon og redokspotensial i det vandige 
laget overvåkes og rapporteres. En preinkubasjonsperiode på minst to uker er nødvendig før 
omdanningsundersøkelsene påbegynnes (se nr. 1.8.3.2).

1.9.1.7. Forsøkets varighet

 Undersøkelsene av omdanningshastighet og -vei bør vanligvis ikke overstige 120 dager(3) (3)
(6)(8), for etter det forventes en reduksjon i jordens mikrobielle aktivitet over tid i et kunstig 
laboratoriesystem isolert fra naturlig fornyelse. Dersom det er nødvendig for å karakterisere 
nedbrytingen av forsøksstoffet og danning og nedbryting av viktige omdanningsprodukter, kan 
undersøkelsene fortsettes i lengre perioder (f.eks. 6 eller 12 måneder) (8). Lengre inkubasjonsperioder 
skal begrunnes i forsøksrapporten og ledsages av biomassemålinger under og ved slutten av disse 
periodene.

(1) Jorden skal verken være for våt eller for tørr, slik at tilstrekkelig utlufting og næringsinnhold for mikrofloraen opprettholdes. For 
optimal mikrobiell vekst anbefales et fuktighetsinnhold på 40-60 % vannholdende evne (WHC) eller 0,1 til 0,33 bar (6). Sistnevnte 
tilsvarer et pF-område på 2,0-2,5. Typisk fuktighetsinnhold i forskjellige jordtyper er gitt i tillegg 2.

(2) Aerobe vilkår er framherskende i overflatejord, og til og med i underliggende jord, som påvist i et EU-finansiert forskningsprosjekt 
[K. Takagi et al. (1992). Microbial diversity and activity in subsoils: Methods, field site, seasonal variation in subsoil temperatures 
and oxygen contents. Proc. Internat. Symp. Environm. Aspects Pesticides Microbiol., 270-277, 17.-21. august 1992, Sigtuna, 
Sverige]. Anaerobe vilkår opptrer bare sporadisk når jorden oversvømmes etter kraftig regn, eller når rismarker overrisles.

(3) Aerobe undersøkelser kan avsluttes lenge før 120 dager, forutsatt at omdanningsvei faktisk er konstatert og mineralisering faktisk 
fullført innen den tid. Avslutning av forsøket er mulig etter 120 dager eller idet minst 90 % av forsøksstoffet er omdannet, men bare 
dersom minst 5 % CO2 er blitt dannet.
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1.9.2. Utførelse av forsøket

 Omkring 50-200 g jord (tørrvekt) anbringes i hver inkubasjonskolbe (se figur 1 og 2 i tillegg 3), og 
jorden behandles med forsøksstoffet etter en av metodene beskrevet i nr. 1.8.2. Dersom det anvendes 
organiske løsemidler for tilsetting av forsøksstoffet, skal de fjernes fra jorden ved fordamping. Deretter 
blandes jorden grundig med en spatel og/eller ved risting av kolben. Dersom undersøkelsen utføres 
ved rismarkvilkår, blandes jord og vann grundig etter tilsetting av forsøksstoffet. Små delmengder 
(f.eks. 1 g) av den behandlede jorden analyseres for forsøksstoffet for å kontrollere ensartet fordeling. 
En alternativ metode er beskrevet nedenfor.

 Tilførselen av forsøksstoff skal tilsvare den høyeste dosen av plantevernmiddel som er anbefalt 
i bruksanvisningen, og skal iblandes ensartet til en passende dybde i marken (f.eks. de øverste 
10 cm med jord(1)). For kjemikalier som tilføres ved bladgjødsling eller tilsettes i jorden uten 
iblanding, er passende dybde for beregning av kjemikaliemengden som skal tilsettes i hver kolbe, for 
eksempel 2,5 cm. For kjemikalier som blandes med jord, er passende dybde den iblandingsdybden 
som er oppgitt i bruksanvisningen. For kjemikalier generelt beregnes forsøkskonsentrasjonen ut 
fra den mest relevante tilførselsveien; dersom for eksempel viktigste tilførselsvei er kloakkslam, 
doseres kjemikalien i slammet i en konsentrasjon som gjenspeiler forventet slamkonsentrasjon, og 
slammengden som tilføres jorden, skal gjenspeile normal slamtilførsel til landbruksjord. Dersom 
denne konsentrasjonen ikke er høy nok til å identifisere viktige omdanningsprodukter, kan inkubasjon 
av separate jordprøver med høyere konsentrasjoner være nyttig, men man bør unngå overdrevne 
konsentrasjoner som påvirker jordens mikrobielle funksjoner (se nr. 1.5 og 1.8.2).

 Alternativt kan en større mengde (f.eks. 1-2 kg) jord behandles med forsøksstoffet, omhyggelig iblandet 
i en egnet blandemaskin og deretter overført i små porsjoner av 50-200 g til inkubasjonskolbene (for 
eksempel ved hjelp av prøvedelere). Små delmengder (f.eks. 1 g) av den behandlede jorden analyseres 
for forsøksstoffet for å kontrollere ensartet fordeling. En slik framgangsmåte foretrekkes fordi den 
muliggjør mer ensartet fordeling av forsøksstoffet i jorden.

 Dessuten inkuberes ubehandlede jordprøver under samme vilkår (aerobe) som prøvene behandlet med 
forsøksstoffet. Disse prøvene brukes til biomassemålinger under og ved slutten av undersøkelsene.

 Dersom forsøksstoffet tilføres jorden oppløst i organiske løsemidler, skal jordprøver som er behandlet 
med samme mengde løsemidler, inkuberes under samme vilkår (aerobe) som prøvene som er 
behandlet med forsøksstoffet. Disse prøvene brukes til biomassemålinger ved begynnelsen, under 
og ved slutten av undersøkelsene, for å kontrollere løsemiddelets/løsemidlenes virkninger på den 
mikrobielle biomassen.

 Kolbene som inneholder den behandlede jorden, koples enten til et gjennomstrømningssystem som 
beskrevet i figur 1, eller lukkes med absorpsjonskolonnen vist i figur 2 (se tillegg 3).

1.9.3. Prøvetaking og målinger

 Ved de aktuelle tidsintervaller tas det ut parallelle inkubasjonskolber, og jordprøvene ekstraheres med 
passende løsemidler av forskjellig polaritet og analyseres for forsøksstoff og/eller omdanningsprodukter. 
I en godt tilrettelagt undersøkelse er det tilstrekkelig mange kolber til at det kan tas ut to kolber 
ved hver prøvetaking. Dessuten fjernes absorpsjonsløsninger eller faste absorpsjonsmaterialer ved 
forskjellige tidsintervaller (7-dagers intervaller i den første måneden, deretter 17-dagers intervaller) 
under og ved slutten av inkubasjonen av hver enkelt jordprøve, og analyseres for flyktige produkter. I 

(1) Utgangskonsentrasjonen på et område beregnes etter følgende ligning:

Csoil  = utgangskonsentrasjon i jorden [mg · kg-1]
A = tilført mengde [kg · ha-1], l = jordlagets tykkelse [m], d = tørr romvekt av jorden [kg · m-3].
Som hovedregel gir tilførsel av 1 kg · ha-1 en jordkonsentrasjon på ca. 1 mg · kg-1 i et 10 cm tykt lag (idet romvekten antas å være 
1 g · cm-3).
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tillegg til en jordprøve som tas direkte etter tilførsel (prøve på dag 0), tas det med minst fem ytterligere 
prøvetakingspunkter. Tidsintervallene velges slik at mønsteret for nedbrytingen av forsøksstoffet og 
mønstrene for danning og nedbryting av omdanningsprodukter kan fastslås (f.eks. 0,1,3,7 dager; 2, 3 
uker; 1, 2, 3 måneder osv.).

 Ved bruk av 14C-merket forsøksstoff kvantifiseres ikke-ekstraherbar radioaktivitet ved forbrenning, og 
massebalansen beregnes for hvert prøvetakingsintervall.

 Ved inkubasjon under anaerobe vilkår og med rismarker analyseres jord- og vannfasene sammen 
for forsøksstoff og omdanningsprodukter, eller fasene skilles ved filtrering eller sentrifugering før 
ekstraksjon og analyse.

1.9.4. Valgfrie forsøk

 Det kan være nyttig å foreta undersøkelser under aerobe, ikke-sterile vilkår ved andre temperaturer og 
fuktigheter for å vurdere temperaturens og jordfuktighetens innvirkning på omdanningshastigheten til 
et forsøksstoff og/eller dets omdanningsprodukter i jorden.

 Ytterligere karakterisering av ikke-ekstraherbar radioaktivitet kan forsøkes utført, for eksempel ved 
hjelp av superkritisk væskeekstraksjon.

2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Mengdene av forsøksstoff, omdanningsprodukter, flyktige stoffer (bare i %) og ikke-ekstraherbare 
stoffer angis i prosent av den tilførte utgangskonsentrasjonen, og eventuelt i mg·kg-1 jord (basert 
på tørrvekt) for hvert prøvetakingsintervall. For hvert prøvetakingsintervall angis en massebalanse 
i prosent av den tilførte utgangskonsentrasjonen. En grafisk framstilling av forsøksstoffets 
konsentrasjon mot tiden vil gjøre det mulig å bestemme omdanningshalveringstid eller DT50. 
Viktige omdanningsprodukter identifiseres, og deres konsentrasjoner avsettes mot tiden for å 
vise omdannings- og nedbrytingshastighet. Et viktig omdanningsprodukt er ethvert produkt som 
representerer ≥ 10 % av tilført dose på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av undersøkelsen.

 Flyktige produkter som samles opp, gir en viss indikasjon på forsøksstoffets og omdanningsproduktenes 
flyktighetspotensial i jorden.

 Mer nøyaktig bestemmelse av halveringstider eller DT50-verdier og eventuelt DT75- og DT90-
verdier oppnås ved hjelp av egnede metoder basert på kinetikkmodeller. Halveringstid og DT50-
verdier rapporteres sammen med en beskrivelse av den anvendte modellen, kinetikkordenen og 
determinasjonskoeffisienten (r2). Førsteordenskinetikk foretrekkes, med mindre r2 > 0,7. Dersom det 
er hensiktsmessig, skal beregningene også anvendes på viktige omdanningsprodukter. Eksempler på 
egnede modeller er beskrevet i henvisning 31 til 35.

 Dersom hastighetene undersøkes ved forskjellige temperaturer, beskrives omdanningshastighetene 
som en funksjon av temperaturen innenfor forsøkstemperaturområdet ved hjelp av Arrhenius’ forhold 
på formelen:

 eller 

 der lnA og B er regresjonskonstanter gitt ved henholdsvis skjæringspunkt og helning for den 
best tilpassede linjen dannet ved lineær regresjon av ln k mot l/T, idet k er hastighetskonstanten 
ved temperaturen T og T er temperaturen i kelvin. Man må være oppmerksom på det begrensede 
temperaturområdet der Arrhenius’ forhold er gyldig dersom omdanningen skjer ved mikrobiell 
aktivitet.

2.2. VURDERING OG TOLKING AV RESULTATENE

 Selv om undersøkelsene utføres i et kunstig laboratoriesystem, vil resultatene gjøre det mulig 
å anslå forsøksstoffets omdanningshastighet samt hastigheten for danning og nedbryting av 
omdanningsprodukter under feltvilkårene (36)(37).
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 En undersøkelse av omdanningsveien til et forsøksstoff gir opplysninger om måten det tilførte stoffet 
endres strukturelt i jorden ved kjemiske og mikrobielle reaksjoner.

3. RAPPORT

 FORSØKSRAPPORT

 Forsøksrapporten skal inneholde følgende:

Forsøksstoff:

vanlig navn, kjemisk navn, CAS-nummer, strukturformel (med angivelse av merke(r) ved — 
bruk av radiomerket materiale) og relevante fysisk-kjemiske egenskaper (se nr. 1.5),

forsøksstoffets renhet (urenheter),— 

den merkede kjemikaliens radiokjemisk renhet og spesifikk aktivitet (ev.).— 

Referansestoffer:

kjemisk navn og struktur til referansestoffer som anvendes til karakterisering og/eller — 
identifikasjon av omdanningsprodukt.

Forsøksjord:

opplysninger om prøvetakingsstedet,.

dato og framgangsmåte for prøvetaking av jord,.

egenskaper ved jorden, f.eks. pH, innhold av organisk karbon, tekstur (% sand, % mudder, .
% leire), kationebyttingskapasitet, romvekt, vannretensjonsegenskaper og mikrobiell 
biomasse,

oppbevaringsvarighet og -vilkår (ved oppbevaring)..

Forsøksvilkår:

datoer for utførelse av undersøkelsene,.

mengden tilført forsøksstoff,.

anvendte løsemidler og metode for tilførsel av forsøksstoff,.

vekten av jorden ved forsøkets begynnelse og vekt uttatt på hvert prøvetakingstidspunkt til .
analyse,

beskrivelse av det anvendte inkubasjonssystemet,.

luftmengde (bare for gjennomstrømningssystemer),.

forsøkstemperatur,.

jordens fuktighetsinnhold under inkubasjonen,.

mikrobiell biomasse ved begynnelsen av, under og ved slutten av aerobe undersøkelser,.

pH, oksygenkonsentrasjon og redokspotensial ved begynnelsen av, under og ved slutten av .
anaerobe undersøkelser og undersøkelser med rismarker,

ekstraksjonsmetode(r),.

metode for kvantitativ bestemmelse og identifikasjon av forsøksstoff og viktige .
omdanningsprodukter i jord og absorpsjonsmaterialer,

antall kopier og antall kontroller..
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Resultater:

resultat av bestemmelse av mikrobiell aktivitet,.

den anvendte analysemetodens repeterbarhet og følsomhet,.

gjenfinningsgrad (prosentverdier for en gyldig undersøkelse er gitt i nr. 1.7.1),.

resultater i tabellform uttrykt som prosent av tilført utgangsdose og eventuelt i mg · kg. -1 jord 
(på tørrvektbasis),

massebalanse under og ved avslutningen av undersøkelsene,.

karakterisering av ikke-ekstraherbar (bundet) radioaktivitet eller rester i jorden,.

kvantitativ bestemmelse av frigitt CO. 2 og andre flyktige bestanddeler,

grafer over jordkonsentrasjoner mot tid for forsøksstoff og eventuelt viktige .
omdanningsprodukter,

halveringstid eller DT. 50, DT75 og DT90 for forsøksstoff og eventuelt for viktige 
omdanningsprodukter, herunder sannsynlighetsgrenser,

bestemmelse av abiotisk nedbrytingshastighet under sterile vilkår,.

vurdering av omdanningskinetikk for forsøksstoff og eventuelt for viktige .
omdanningsprodukter,

antatte omdanningsveier, etter relevans,.

drøfting og tolking av resultatene,.

rådata (dvs. eksempler på kromatogrammer, eksempler på beregninger av .
omdanningshastigheter og midler brukt til å identifisere omdanningsprodukter).
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VEDLEGG 1

POTENSIAL, FELTKAPASITET OG VANNRETENSJONSKAPASITET(1)

Vannsøylens høyde 
[cm]

pF(a) bar(b) Merknader

107 7 104 Tørr jord

1,6 · 104 4,2 16 Visnegrense

104 4 10

103 3 1

6 · 102 2,8 0,6

3,3 · 102 2,5 0,33(c)

102 2 0,1

}60 1,8 0,06 Område for feltkapasitet(d)

33 1,5 0,033

10 1 0,01 Vannretensjonskapasitet (omtrentlig verdi)

1 0 0,001 Vannmettet jord

(a)  pF = log av cm i vannsøylen
(b)  1 bar = 105 Pa
(c)  Tilsvarende et omtrentlig vanninnhold på 10 % i sand, 35 % i sandblandet leire og 45 % i leire.
(d)  Feltkapasiteten er ikke konstant, men varierer med jordtypen mellom pF 1,5 og 2,5.

Vannpotensialet måles i cm vannsøyle eller i bar. På grunn av det store området for potensialverdier uttrykkes den 
bare som pF-verdien, som tilsvarer logaritmen til vannsøylens høyde i cm.

Feltkapasiteten er definert som mengden av vann som kan holdes tilbake mot tyngdekraften i naturlig jord i to dager 
etter en lengre regnperiode eller etter tilstrekkelig vanning. Den bestemmes i uforstyrret jord på stedet i marken. 
Målingen gjelder dermed ikke for forstyrrede laboratoriejordprøver. FC-verdier bestemt i forstyrret jord kan vise store 
systematiske avvik.

Vannretensjonskapasitet (WHC) bestemmes i laboratoriet med uforstyrret og forstyrret jord ved metning av en 
jordsøyle med vann ved kapillærtransport. Den er særlig nyttig for forstyrret jord, og kan være opptil 30 % større enn 
feltkapasiteten (1). Den er også lettere å bestemme eksperimentelt enn pålitelige FC-verdier.

______________

(1) Mückenhausen, E. (1975). Die Bodenkunde und ihre geologischen, geomorphologischen, mineralogischen und petrologischen 
Grundlagen. DLG-Verlag, Frankfurt, Main.
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VEDLEGG 2

JORDENS FUKTIGHETSINNHOLD (g vann per 100 g tørr jord) I FORSKJELLIGE JORDTYPER FRA 
FORSKJELLIGE LAND

Jordtype Land
Fuktighetsinnhold ved

WHC1 pF = 1,8 pF = 2,5

Sand Tyskland 28,7 8,8 3,9

Leirholdig sand Tyskland 50,4 17,9 12,1

Leirholdig sand Sveits 44,0 35,3 9,2

Mudderholdig leirjord Sveits 72,8 56,6 28,4

Leirjord Brasil 69,7 38,4 27,3

Leirjord Japan 74,4 57,8 31,4

Sandholdig leirjord Japan 82,4 59,2 36,0

Mudderholdig leirjord USA 47,2 33,2 18,8

Sandholdig leirjord USA 40,4 25,2 13,3

(1) Vannretensjonskapasitet.
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VEDLEGG 3

Figur 1

Eksempel på gjennomstrømningsapparat til undersøkelse av omdanning av kjemikalier i jord (1)(2)

1: nåleventil

2: gassvaskeflaske med vann

3: ultramembran (sterile vilkår), porestørrelse 0,2 μm

4: kolbe til undersøkelse av jordens stoffskifte (vannfylt bare for anaerobe vilkår og rismarkvilkår)

5: etylenglykolutskiller til flyktige organiske forbindelser

6: svovelsyreutskiller til flyktige basiske forbindelser

7,8: natriumhydroksidutskiller til CO2 og andre flyktige sure stoffer

9: strømningsmåler.

Figur 2

Eksempel på biometerkolbe til undersøkelse av omdanning av kjemikalier i jord (3)

(1) Guth, J. A. (1980). The study of transformations. In Interactions between Herbicides and the Soil (R. J. Hance, 
Ed.), Academic Press, 123-157.

(2) Guth, J. A. (1981). Experimental approaches to studying the fate of pesticides in soil. In Progress in Pesticide 
Biochemistry. D. H. Hutson, T. R. Roberts, Eds. J. Wiley & Sons. Vol. 1, 85-114.

(3) Anderson, J. P. E. (1975). Einfluss von Temperatur und Feuchte auf Verdampfung, Abbau und Festlegung von 
Diallat im Boden. Z. PflKrankh Pflschutz, Sonderheft VII, 141-146.
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C.24. AEROB OG ANAEROB OMDANNING I VANNSEDIMENTSYSTEMER

1. METODE

Denne metoden tilsvarer OECDs retningslinje 308 (2002).

1.1. INNLEDNING

 Kjemiske stoffer kan bli tilført grunne eller dype overflatevann gjennom direkte tilførsel, 
sprøytemiddelutslipp, avrenning, drenering, avfallshåndtering, spillvann fra industri, husholdninger 
og landbruk samt atmosfæriske avsetninger. Denne forsøksmetoden beskriver en laboratoriemetode 
for vurdering av aerob og anaerob omdanning av organiske kjemikalier i vannsedimentsystemer. Den 
bygger på eksisterende retningslinjer (1)(2)(3)(4)(5)(6). I en OECD-arbeidsgruppe om valg av jord og 
sedimenter, arrangert i Belgirate i Italia i 1995 (7), var det enighet om antall og typen sedimenter til 
bruk i dette forsøket. Det ble også gitt anbefalinger med hensyn til prøvetaking, håndtering og lagring 
av jordprøver på grunnlag av ISOs retningslinjer (8). Slike undersøkelser kreves for kjemikalier som 
tilføres vannet direkte, eller som kan nå vannmiljøet på måtene beskrevet ovenfor.

 Vilkårene i naturlige vannsedimentsystemer er ofte aerobe i den øvre vannfasen. Sedimentets 
overflatelag kan være enten aerobt eller anaerobt, mens det dypere sedimentet vanligvis er anaerobt. 
For å ta hensyn til alle disse mulighetene beskrives både aerobe og anaerobe forsøk i dette dokumentet. 
Det aerobe forsøket simulerer en aerob vannsøyle over et aerobt sedimentlag og et underlag med en 
anaerob gradient. Det anaerobe forsøket simulerer et fullstendig anaerobt vannsedimentsystem. 
Dersom omstendighetene tyder på at det er nødvendig å avvike betydelig fra disse anbefalingene, 
for eksempel ved å bruke intakte sedimentkjerner eller sedimenter som kan ha blitt eksponert for 
forsøksstoff, finnes det andre metoder til dette formålet (9).

1.2. DEFINISJONER

 Det skal i alle tilfeller anvendes SI-enheter.

 Forsøksstoff: Ethvert stoff, det være seg utgangsstoffet eller relevante omdanningsprodukter.

 Omdanningsprodukter: Alle stoffer som dannes ved biotiske eller abiotiske omdanningsreaksjoner 
av forsøksstoffet, herunder CO2 og stoffer som finnes i bundne rester.

 Bundne rester: «Bundne rester» representerer forbindelser i jord, planter eller dyr som etter 
ekstraksjon forblir i matrisen i form av utgangsstoffet eller dets metabolitter/omdanningsprodukter. 
Ekstraksjonsmetoden må ikke vesentlig endre selve forbindelsene eller matrisens struktur. Typen 
binding kan delvis klarlegges gjennom matriseendrende ekstraksjonsmetoder og avanserte 
analyseteknikker. Inntil nå er for eksempel kovalente bindinger, ionebindinger og sorpsjonsbindinger 
samt innfanging identifisert på denne måten. Vanligvis innebærer danningen av bundne rester at 
biotilgjengeligheten blir betydelig redusert (10) [endret etter IUPAC 1984 (11)].

 Aerob omdanning: (oksidasjon): reaksjoner som skjer ved tilstedeværelse av molekylært oksygen 
(12).

 Anaerob omdanning: (oksidasjon):reaksjoner som skjer ved fravær av molekylært oksygen (12).

 Naturlig vann: overflatevann fra dammer, elver, bekker osv.

 Sediment: en blanding av mineralske og organiske kjemiske bestanddeler, der sistnevnte inneholder 
forbindelser med høyt karbon- og nitrogeninnhold og med høye molekylmasser. Det avleires av 
naturlig vann og danner et grensesnitt med vannet.

 Mineralisering: fullstendig nedbryting av en organisk forbindelse til CO2 og H2O under aerobe 
vilkår, og CH4, CO2 og H2O under anaerobe vilkår. Når det i forbindelse med denne forsøksmetoden 
anvendes 14C-merkede forbindelser, betegner mineralisering en omfattende nedbryting av et molekyl 
der et merket karbonatom oksideres eller reduseres kvantitativt under frigivelse av tilsvarende 
mengde av henholdsvis 14CO2 eller 14CH4.
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 Halveringstid: t0,5 er den tid det tar for 50 % omdanning av et forsøksstoff dersom omdanningen kan 
beskrives ved førsteordens kinetikk; den er uavhengig av utgangskonsentrasjonen.

 Nedbrytingstid DT50: den tid det tar for forsøksstoffets konsentrasjon å reduseres med 50 %.

 Nedbrytingstid DT75: den tid det tar for forsøksstoffets konsentrasjon å reduseres med 75 %.

 Nedbrytingstid DT90: den tid det tar for forsøksstoffets konsentrasjon å reduseres med 90 %.

1.3. REFERANSESTOFFER

 Det anvendes referansestoffer til karakterisering og/eller identifikasjon av omdanningsprodukter med 
spektroskopi- og kromatografimetoder.

1.4. OPPLYSNINGER OM FORSØKSSTOFFET

 Umerket eller merket forsøksstoff kan brukes til å måle omdanningshastigheten, men merket 
materiale foretrekkes. Merket materiale kreves til undersøkelse av omdanningsvei og bestemmelse 
av massebalanse. 14C-merking anbefales, men bruk av andre isotoper, for eksempel 13C, 15N, 3H, 32P, 
kan også være nyttig. Merkingen skal i den grad det er mulig, anbringes på den mest stabile delen av 
molekylet(1). Forsøksstoffets kjemiske og/eller radiokjemiske renhet skal være minst 95 %.

 Før forsøket utføres, skal følgende opplysninger om forsøksstoffet foreligge:

(a) løselighet i vann (metode A.6),

(b) løselighet i organiske løsemidler,

(c) damptrykk (metode A.4) og konstanten i Henrys lov,

(d) fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (metode A.8),

(e) adsorpsjonskoeffisient (Kd, Kf eller KOC) (metode C.18),

(f) hydrolyse (metode C.7),

(g) dissosiasjonskonstant (pKa) [OECD-retningslinje 112] (13),

(h) forsøksstoffets kjemiske struktur og plasseringen til eventuell isotopmerking.

 Merk: Temperaturen der disse målingene utføres, skal rapporteres.

 Andre nyttige opplysninger kan være data om forsøksstoffets giftighet for mikroorganismer, data om 
umiddelbar og/eller potensiell biologisk nedbrytbarhet og data om aerob og anaerob omdanning i 
jord.

 Analysemetoder (herunder ekstraksjons- og rensemetoder) til identifikasjon og kvantifisering av 
forsøksstoffet og dets omdanningsprodukter i vann og i sedimenter skal foreligge (se nr. 1.7.2).

1.5. PRINSIPP FOR FORSØKSMETODEN

 Metoden som er beskrevet her, anvender et aerobt og et anaerobt vannsedimentsystem (se tillegg 1) 
som gir mulighet for

måling av forsøksstoffets omdanningshastighet i et vannsedimentsystem,i) 

måling av forsøksstoffets omdanningshastighet i sedimentet,ii) 

(1) Dersom forsøksstoffet for eksempel inneholder én ring, skal denne ringen merkes; dersom forsøksstoffet inneholder to eller flere 
ringer, kan det være nødvendig med egne undersøkelser for å vurdere hva som skjer med de enkelte merkede ringer og skaffe 
anvendelige opplysninger om danning av omdanningsprodukter.
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måling av mineraliseringshastigheten til forsøksstoffet og/eller dets omdanningsprodukter iii) 
(dersom 14C-merket forsøksstoff anvendes),

identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av omdanningsprodukter i vann- og sedimentfasene, iv) 
herunder massebalansen (dersom merket forsøksstoff anvendes),

måling av fordelingen av forsøksstoffet og dets omdanningsprodukter mellom de to fasene under v) 
en inkubasjon i mørke (for å unngå for eksempel algeoppblomstring) ved konstant temperatur. 
Halveringstider, DT50, DT75 og DT90, bestemmes dersom dataene tilsier det, men skal ikke 
ekstrapoleres langt utover forsøksperioden (se nr. 1.2).

 Minst to sedimenter og deres tilhørende vann kreves til henholdsvis aerobe og anaerobe undersøker 
(7). Det kan imidlertid være tilfeller der flere enn to vandige sedimenter bør anvendes, for eksempel 
for en kjemikalie som kan være til stede i ferskvann og/eller marint miljø.

1.6. FORSØKETS ANVENDELIGHET

 Metoden kan anvendes på alle kjemiske stoffer (umerkede eller radioaktivt merkede) som det finnes 
en tilstrekkelig nøyaktig og følsom analysemetode for. Den kan anvendes på lett flyktige, ikke-
flyktige, vannløselige eller lite vannløselige forbindelser. Forsøket skal ikke utføres for kjemikalier 
som er svært flyktige fra vann (f.eks. fumiganter, organiske løsemidler) og dermed ikke kan holdes i 
vannet og/eller sedimentet under metodens forsøksvilkår.

 Metoden er så langt anvendt til undersøkelse av kjemikalier i ferskvann og sedimenter, men i 
prinsippet kan den også anvendes til elveutløpssystemer eller marine systemer. Den egner seg ikke til 
å simulere vilkårene i rennende vann (f.eks. elver) eller åpent hav.

1.7. KVALITETSKRITERIER

1.7.1. Gjenfinning

 Ekstraksjon og analyse av minst dobbelte vann- og sedimentprøver umiddelbart etter tilsetting av 
forsøksstoffet gir en første indikasjon på analysemetodens repeterbarhet og hvor ensartet anbringelsen 
av forsøksstoffet er. Gjenfinningsgraden for senere forsøksstadier er gitt ved de respektive 
massebalanser (dersom merket stoff anvendes). Gjenfinningsgradene skal være mellom 90 % og 
110 % for merkede kjemikalier (6) og mellom 70 % og 110 % for umerkede kjemikalier.

1.7.2. Analysemetodens repeterbarhet og følsomhet

 Analysemetodens repeterbarhet (unntatt ekstraksjonseffektivitet i startfasen) med hensyn til kvantitativ 
bestemmelse av forsøksstoff og omdanningsprodukter kan kontrolleres ved doble analyser av samme 
ekstrakt av vann eller sediment, inkubert tilstrekkelig lenge til at det dannes omdanningsprodukter.

 Analysemetodens påvisningsgrense for forsøksstoffet og for omdanningsproduktene skal være minst 
0,01 mg · kg-1 i vann eller sediment (som forsøksstoff) eller 1 % av startmengden i et forsøkssystem, 
idet den laveste verdien gjelder. Grensen for kvantitativ bestemmelse skal også angis.

1.7.3. Omdanningsdataenes nøyaktighet

 Regresjonsanalyse av forsøksstoffets konsentrasjoner som funksjon av tiden gir relevante opplysninger 
om omdanningskurvens pålitelighet og gjør det mulig å beregne sannsynlighetsgrenser for 
halveringstidene (for pseudo-førsteordenskinetikk) eller DT50-verdier og, om relevant, DT75- og 
DT90-verdier.

1.8. BESKRIVELSE AV FORSØKSMETODEN

1.8.1. Forsøkssystem og utstyr

 Undersøkelsen utføres i glassbeholdere (f.eks. flasker, sentrifugerør), med mindre foreliggende 
opplysninger (f.eks. fordelingskoeffisient n-oktanol/vann, sorpsjonsdata osv.) tilsier at forsøksstoffet 
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kan feste seg på glasset; i så fall kan et alternativt materiale (f.eks. teflon) vurderes. Dersom 
forsøksstoffet er kjent for å feste seg på glass, er det mulig at dette problemet kan avhjelpes ved hjelp 
av én eller flere av følgende metoder:

bestemmelse av massen av forsøksstoff og omdanningsprodukter som sorberes på glass,.

løsemiddelvasking av alt glass ved slutten av forsøket,.

bruk av stoffblandinger (se også nr. 1.9.2),.

bruk av økt mengde hjelpeløsemiddel for tilsetting av forsøksstoff i systemet; dersom .
et hjelpeløsemiddel anvendes, skal det være et hjelpeløsemiddel som ikke solvolyserer 
forsøksstoffet.

 Eksempler på typisk forsøksutstyr, dvs. gassgjennomstrømnings- og biometersystemer, er vist i 
henholdsvis vedlegg 2 og 3 (14). Andre nyttige inkubasjonssystemer er beskrevet i henvisning 15. 
Forsøksutstyrets utforming skal gjøre det mulig å utveksle luft eller nitrogen og samle opp flyktige 
produkter. Utstyrets dimensjoner skal være slik at forsøkskravene oppfylles (se nr. 1.9.1). Ventilasjon 
kan besørges enten ved forsiktig bobling eller ved å sende luft eller nitrogen over vannflaten. I 
sistnevnte tilfelle kan det være tilrådelig med forsiktig røring av vannet ovenfra for å oppnå bedre 
fordeling av oksygen eller nitrogen i vannet. CO2-fri luft skal ikke brukes, da det kan øke vannets 
pH. Uansett er forstyrrelse av sedimentene uønsket og bør i størst mulig grad unngås. Lett flyktige 
kjemikalier prøves i et biometersystem med forsiktig røring av vannflaten. Lukkede kar med tomrom 
av atmosfærisk luft eller nitrogen og innvendige kolber til oppsamling av flyktige produkter kan også 
benyttes (16). Regelmessig utskiftning av gassen i tomrommet er nødvendig i det aerobe forsøket, for 
å kompensere for biomassens oksygenforbruk.

 Egnede utskillere til oppsamling av flyktige omdanningsprodukter kan være, men er ikke begrenset 
til, 1 mol-dm-3 løsninger av kaliumhydroksid eller natriumhydroksid til karbondioksid(1) og 
etylenglykol, etanolamin eller 2 % parafin i xylen til organiske bestanddeler. Flyktige stoffer som 
dannes under anaerobe vilkår, som metan, oppsamles ved hjelp av molekylgitre. Disse flyktige 
stoffene kan for eksempel forbrennes til CO2 ved føring av gassen gjennom et kvartsrør fylt med CuO 
ved en temperatur på 900 ºC og oppsamling av dannet CO2 i en absorpsjonsflaske med alkalisk stoff 
(17).

 Det kreves laboratorieinstrumenter til kjemisk analyse av forsøksstoff og omdanningsprodukter (f.eks. 
gassvæskekromatografi (GLC), væskekromatografi med høy ytelse (HPLC), tynnsjiktskromatografi 
(TLC), massespektroskopi (MS), gasskromatografi-massespektroskopi (GC-MS), væskekromatografi-
massespektrometri (LC-MS), kjernemagnetisk resonans (NMR) osv.), herunder påvisningssystemer 
for radiomerkede eller umerkede kjemikalier etter relevans. Dersom radiomerket materiale anvendes, 
kreves også væskescintillasjonsteller og forbrenningsoksidator (til forbrenning av sedimentprøver før 
analyse av radioaktivitet).

 Det kan eventuelt være nødvendig med annet standard laboratorieutstyr til fysisk-kjemiske og 
biologiske analyser (se tabell 1 nr. 1.8.2.2), for eksempel glass, kjemikalier og reagenser.

1.8.2. Valg av vannsedimenter og deres antall

 Prøvetakingsstedene velges ut fra formålet med forsøket i en gitt situasjon. Ved valg av 
prøvetakingssteder skal det tas hensyn til eventuelle tilførsler fra landbruk, industri eller husholdninger 
til nedbørsfeltet og vassdrag oppstrøms. Sedimentene skal ikke brukes dersom de er forurenset med 
forsøksstoffet eller strukturelt beslektede stoffer de fire siste år.

(1) Da disse basiske absorpsjonsløsningene også absorberer karbondioksidet fra ventilasjonsluften og det som dannes ved respirasjon 
i aerobe forsøk, må de skiftes ut regelmessig, slik at man unngås at de mettes og at deres absorpsjonskapasitet dermed minkes.
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1.8.2.1. Valg av sediment

 Vanligvis anvendes to sedimenter til aerobiske undersøkelser (7). De to valgte sedimentene skal være 
forskjellige med hensyn til innhold av organisk karbon og tekstur. Det ene sedimentet skal ha høyt 
innhold av organisk karbon (2,5-7,5 %) og fin tekstur, mens det andre skal ha lavt innhold av organisk 
karbon (0,5-2,5 %) og grov tekstur. Forskjellen mellom innholdet av organisk karbon skal normalt 
være minst 2 %. «Fin tekstur» er definert som et innhold av [leire + mudder](1) på > 50 %, og «grov 
tekstur» er definert som et innhold av [leire + mudder] på < 50 %. Forskjellene i innhold av [leire + 
mudder] i de to sedimentene skal normalt være minst 20 %. I tilfeller der en kjemikalie også kan nå 
sjøvann, skal minst ett av vannsedimentsystemene være av marin opprinnelse.

 For strengt aerobe undersøkelser tas to sedimenter fra de anaerobe områdene av overflatevannet 
(7). Både sediment og vannfasen skal håndteres og transporteres forsiktig, idet enhver kontakt med 
oksygen unngås.

 Andre parametrer kan være viktige ved valg av sedimenter, og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
For eksempel kan pH-området være viktig ved forsøk med kjemikalier som omdanningen og/eller 
sorpsjonen kan være pH-avhengig for. pH-avhengighet for sorpsjon kan gjenspeiles av forsøksstoffets 
pKa.

1.8.2.2. Karakterisering av vannsedimentprøver

 Nøkkelparametrer som skal måles og rapporteres (med henvisning til anvendt metode) for både vann 
og sediment, samt det stadium av forsøket der disse parametrene skal bestemmes, er oppsummert i 
tabellen nedenfor. Til orientering er metoder for bestemmelse av disse parametrene gitt i henvisning 
(18)(19)(20)(21).

 I tillegg kan det være nødvendig å måle og rapportere andre parametrer i hvert enkelt tilfelle (f.eks. 
for ferskvann: partikler, alkalinitet, hardhet, ledningsevne, NO3/PO4 (forhold og enkeltverdier); for 
sedimenter: kationebyttingskapasitet, vannretensjonskapasitet, karbonat, totalt nitrogen og fosfor; 
og for marine systemer: saltinnhold). Analyse av sedimenter og vann for nitrat, sulfat, biologisk 
tilgjengelig jern og eventuelt andre elektronakseptorer kan også være nyttig ved vurdering av 
redokstilstander, særlig i forbindelse med anaerob omdanning.

 Måling av parametrer til karakterisering av vannsedimentprøver (7)(22)(23)

Parameter Stadium i forsøket

feltprøve-taking
etter-

håndtering

start på 
akklimatise-

ring

starten på 
forsøket

under 
forsøket

ved 
forsøkets 
avslutning

Vann

Opprinnelse/kilde x

Temperatur x

pH x x x x x

TOC x x x

O2-konsentrasjon* x x x x x

Redokspotensial* x x x x

Sediment

Opprinnelse/kilde x

Lagdybde x

pH x x x x x

Partikkelstørrelses-
fordeling

x

(1) [Leire + mudder] er mineralfraksjonen av sedimentet med en partikkelstørrelse på < 50 μm.
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Parameter Stadium i forsøket

feltprøve-taking
etter-

håndtering

start på 
akklimatise-

ring

starten på 
forsøket

under 
forsøket

ved 
forsøkets 
avslutning

Vann

TOC x x x x

Mikrobiell 
biomasse**

x x x

Redokspotensial* Observasjon 
(farge/lukt)

x x x x

* Nyere forskning har vist at målinger av vannets oksygenkonsentrasjoner og redokspotensialer 
har verken mekanistisk eller prediktiv verdi når det gjelder vekst og utvikling av mikrobielle 
populasjoner i overflatevann (24)(25). Bestemmelse av biokjemisk oksygenbehov (BOD, 
ved feltprøvetaking, start og avslutning av forsøket) i vann og måling av totalt N og totalt P 
i sedimenter (ved feltprøvetaking og ved forsøkets avslutning) kan være et bedre verktøy for 
tolking og vurdering av aerobe biotransformasjonshastigheter og -veier.

** Metode for mikrobiell respirasjonshastighet (26), utgassingsmetode (27) eller telling på 
næringsagar (f.eks. bakterier, aktinomykose, sopp og totalkolonier) for aerobe undersøkelser, 
metanogenesehastighet for anaerobe undersøkelser.

1.8.3. Prøvetaking, håndtering og oppbevaring

1.8.3.1. Prøvetaking

 Prøvetaking av sediment skal foregå i samsvar med utkastet til ISO-veiledning for prøvetaking i 
bunnsediment (8). Sedimentprøver tas fra hele det øverste 5-10 cm laget av sedimentet. Tilhørende 
vann samles inn fra samme sted og samtidig med sedimentet. Til anaerob undersøkelse skal sediment 
og tilhørende vann tas ut og transporteres, idet enhver kontakt med oksygen unngås (28) (se nr. 
1.8.2.1). Enkelte prøvetakingsinnretninger er beskrevet i henvisningene (8)(23).

1.8.3.2. Håndtering

 Sedimentet skilles fra vannet ved filtrering, og sedimentet våtsiles gjennom en 2 mm sikt med 
overflødig vann fra stedet, som senere kasseres. Kjente mengder av sedimenter og vann blandes i det 
ønskede forhold (se nr. 1.9.1) i inkubasjonskolber og forberedes til akklimatiseringsperioden (se nr. 
1.8.4). Ved den anaerobe undersøkelsen skal alle trinn i håndtering skje uten oksygen (29)(30)(31)
(32)(33).

1.8.3.3. Oppbevaring

 Bruk av nylig uttatt sediment og vann er sterkt å anbefale, men dersom oppbevaring er nødvendig, 
skal sediment og vann siles som beskrevet ovenfor og oppbevares sammen, gjennomtrukket av vann 
(6-10 cm vannlag) i mørke, ved 4 ± 2 ºC4 i maksimalt fire uker (7)(8)(23). Prøver som skal anvendes 
til aerobe undersøkelser, oppbevares med fri tilgang til luft (f.eks. i åpne beholdere), mens de til 
anaerobe undersøkelser lagres uten oksygen. Frysing av sediment og vann og tørking av sediment skal 
ikke forekomme under transport eller oppbevaring.

1.8.4. Klargjøring av sediment/vann-prøver til forsøket

 For forsøksstoffet tilsettes, skal det være en akklimatiseringsperiode der hver sediment/vann-prøve 
er anbrakt i inkubasjonsbeholderen som skal anvendes i hovedforsøket, og akklimatiseringen skjer 
under nøyaktig samme vilkår som forsøksinkubasjonen (se nr. 1.9.1). Akklimatiseringsperioden 
er den tiden som trengs for å nå en rimelig stabilitet i systemet, slik den gjenspeiles i pH, vannets 
oksygenkonsentrasjon, sedimentets og vannets redokspotensial og fasenes makroskopiske atskillelse. 
Akklimatiseringsperioden skal normalt vare mellom én og to uker, og skal ikke overstige fire uker. 
Resultatene av bestemmelser utført i denne perioden skal rapporteres.
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1.9. UTFØRELSE AV FORSØKET

1.9.1. Forsøksvilkår

 Forsøket utføres i inkubasjonsapparatet (se nr. 1.8.1) med et volumforhold vann : sediment på 
mellom 3 : 1 og 4 : 1 og et sedimentlag på 2,5 cm (± 0,5 cm)(1). En minstemengde på 50 g sediment 
(tørrvektbasis) per inkubasjonskar anbefales.

 Forsøket utføres i mørke ved konstant temperatur i området 10 til 30 ºC. En temperatur på (20 ± 2) ºC 
er passende. Dersom det er hensiktsmessig kan det vurderes å ta med en ytterligere, lavere temperatur 
(f.eks. 10 ºC), vurdert i hvert enkelt tilfelle avhengig av hvilke opplysninger man ønsker forsøket skal 
gi. Inkubasjonstemperaturen overvåkes og rapporteres.

1.9.2. Behandling og tilførsel av forsøksstoffet

 Det anvendes én forsøkskonsentrasjon av det kjemiske stoffet(2). For plantevernmidler som tilføres 
vannmiljøet direkte, skal maksimaldosen på etiketten anvendes som største doseringsmengde 
beregnet ut fra vannets overflateområde i forsøkskaret. Det må sikres at tilstrekkelig konsentrasjon 
av forsøksstoffet tilføres, slik at stoffets omdanningsvei og omdanningsproduktenes danning og 
nedbryting kan karakteriseres. Det kan være nødvendig å bruke høyere doser (f.eks. 10 ganger) 
i situasjoner der forsøksstoffets konsentrasjoner er nær påvisningsgrensene ved begynnelsen av 
forsøket, og/eller der viktige omdanningsprodukter ikke lett kan påvises ved et nivå tilsvarende 10 % 
av forsøksstoffets dosering. Dersom høyere forsøkskonsentrasjoner anvendes, skal de imidlertid ikke 
ha vesentlige skadevirkninger på den mikrobielle aktiviteten i vannsedimentsystemet. For å oppnå 
konstant konsentrasjon av forsøksstoffet i kar med forskjellige dimensjoner, kan det vurderes å justere 
mengden av stoff som tilføres ut fra dybden til vannsøylen i karet sammenlignet med dybden til 
vannet i marken (som antas å være 100 cm, men andre dybder kan benyttes). Vedlegg 4 inneholder et 
eksempel på beregning.

 Ideelt skal forsøksstoffet tilføres som vandig løsning til vannfasen i forsøkssystemet. Dersom det er 
uunngåelig, kan bruk av små mengder vannblandbare løsemidler (som aceton og etanol) tillates for 
tilsetting og fordeling av forsøksstoffer, men dette skal ikke overstige 1 volumprosent og skal ikke gi 
skadevirkninger på mikrobiell aktivitet i forsøkssystemet. Det skal utvises forsiktighet ved framstilling 
av den vandige løsningen av forsøksstoffet – bruk av generatorkolonner og forhåndsblanding kan 
være hensiktsmessig for å sikre fullstendig homogenitet. Etter tilsetting av den vandige løsningen i 
forsøkssystemet anbefales forsiktig blanding av vannfasen, idet sedimentet forstyrres minst mulig.

 Bruk av stoffblandinger anbefales normalt ikke, da stoffblandingens bestanddeler kan påvirke 
fordelingen av forsøksstoffet og/eller omdanningsproduktene mellom vann- og sedimentfasene. 
For svakt vannløselige forsøksstoffer kan imidlertid bruk av stoffblandinger være et hensiktsmessig 
alternativ.

 Antall inkubasjonskar avhenger av antallet prøvetakingstidspunkter (se nr. 1.9.3) Et tilstrekkelig 
antall forsøkssystemer skal tas med, slik at to systemer kan ofres på hvert prøvetakingstidspunkt. 
Dersom kontrollenheter av hvert vandige sedimentsystem anvendes, skal de ikke behandles med 
forsøksstoff. Kontrollenhetene kan brukes til å bestemme mikrobiell biomasse i sedimentet og totalt 
organisk karbon i vannet og sedimentet ved avslutningen av undersøkelsen. To av kontrollenhetene 
(dvs. én kontrollenhet i hvert vandige sediment) kan brukes til å overvåke de nødvendige parametrer 
i sedimentet og vannet i akklimatiseringsperioden (se tabellen i nr. 1.8.2.2). To ytterligere 
kontrollenheter må tas med i tilfelle forsøksstoffet tilføres ved hjelp av løsemiddel, for å måle 
skadevirkninger på den mikrobielle aktiviteten i forsøkssystemet.

1.9.3. Forsøkets varighet og prøvetaking

 Forsøket skal normalt ikke vare i mer enn 100 dager (6), og skal fortsette til nedbrytingsveien 
og/eller vann/sediment-fordelingsmønsteret er klarlagt eller inntil 90 % av forsøksstoffet er 
spredt ved omdanning og/eller volatilisering. Antallet prøvetakingstidspunkter skal være minst 

(1) Nylige undersøkelser har vist at oppbevaring ved 4 ºC kan føre til nedgang i innholdet av organisk karbon i sedimentet, som 
muligens kan føre til nedgang i mikrobiell aktivitet (34).

(2) Forsøk med enda en konsentrasjon kan være nyttig for kjemikalier som når overflatevann på andre måter som gir vesentlig andre 
konsentrasjoner, dersom den laveste konsentrasjonen kan analyseres med tilstrekkelig nøyaktighet.
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seks (herunder ved nulltid), idet en valgfri forundersøkelse (se nr. 1.9.4) benyttes til å fastslå 
passende prøvetakingsordning og varighet for forsøket, med mindre tilstrekkelige data foreligger 
om forsøksstoffet fra tidligere undersøkelser. For hydrofobe forsøksstoffer kan det dessuten være 
nødvendig med ytterligere prøvetakingspunkter i startfasen av undersøkelsen, for å bestemme 
fordelingsforholdet mellom vann- og sedimentfasen.

 På passende prøvetakingstidspunkter fjernes hele inkubasjonskarene for analyse. Sediment og 
overliggende vann analyseres separat(1). Overflatevannet fjernes forsiktig med minst mulig 
forstyrrelse av sedimentet. Ekstraksjon og karakterisering av forsøksstoffet og omdanningsproduktene 
skal følge egnede analysemetoder. Det må sørges for at stoff som kan ha adsorbert til inkubasjonskaret 
eller forbindelsesrørene som brukes til oppsamling av flyktige stoffer, fjernes.

1.9.4. Valgfri forundersøkelse

 Dersom varighet og prøvetakingsordning ikke kan vurderes ut fra andre relevante undersøkelser 
av forsøksstoffet, kan det vurderes å utføre en valgfri forundersøkelse; denne utføres med samme 
forsøksvilkår som dem som foreslås for den endelige undersøkelsen. Relevante forsøksvilkår og 
resultater fra en eventuell forundersøkelse skal beskrives på en kortfattet måte.

1.9.5. Målinger og analyse

 Konsentrasjonen av forsøksstoffet og omdanningsproduktene ved hver prøvetaking i vann og 
sediment skal måles og rapporteres (som konsentrasjon og som prosentdel av tilført mengde). 
Normalt  skal  omdanningsprodukter  som  er  påvist  i  ≥  10 %  av  tilført  radioaktivitet  i  det  samlede 
vannsedimentsystemet på noe prøvetakingstidspunkt, identifiseres, men mindre en rimelig begrunnelse 
for noe annet kan gis. Omdanningsprodukter som konsentrasjonene kontinuerlig øker for i løpet av 
undersøkelsen, skal også vurderes for identifikasjon, selv om deres konsentrasjoner ikke overstiger 
grensene ovenfor, siden dette kan tyde på persistens. Sistnevnte skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, 
og begrunnes i rapporten.

 Resultater fra oppsamling av gasser/flyktige stoffer (CO2 m.m., dvs. flyktige organiske bestanddeler) 
skal rapporteres på hvert prøvetakingstidspunkt. Mineraliseringshastigheter skal rapporteres. Ikke-
ekstraherbare (bundne) rester i sedimenter skal rapporteres på hvert prøvetakingspunkt.

2. RESULTATER

2.1. BEHANDLING AV RESULTATENE

 Samlet massebalanse eller gjenfinningsgrad (se nr. 1.7.1) for tilsatt radioaktivitet beregnet på hvert 
prøvetakingstidspunkt. Fordelingen av radioaktiviteten mellom vann og sediment skal rapporteres 
som konsentrasjoner og prosentdeler, på hvert prøvetakingstidspunkt.

 Halveringstid, DT50 og eventuelt DT75 og DT90 for forsøksstoffet skal beregnes sammen med 
sannsynlighetsgrenser (se nr. 1.7.3). Opplysninger om forsøksstoffets spredningshastighet i vann 
og sediment kan beregnes ved hjelp av passende evalueringsverktøy. Disse kan variere fra bruk av 
pseudo-førsteordenskinetikk, empirisk kurvetilpasningsteknikker som bruker grafiske eller numeriske 
løsninger og mer komplekse vurderinger, for eksempel ved hjelp av en- eller flerkomponentmodeller. 
Nærmere opplysninger kan fås fra relevant publisert litteratur (35)(36)(37).

 Alle framgangsmåter har sine styrker og svakheter, og varierer betydelig i kompleksitet. Antakelse av 
førsteordenskinetikk kan være en overforenkling av nedbrytings- og fordelingsprosessene, men når 
det er mulig, gir de et begrep (hastighetskonstant eller halveringstid) som er lett å forstå og av verdi i 
simuleringsmodeller og beregninger av forventede miljøkonsentrasjoner. Empiriske framgangsmåter 
eller lineære transformasjoner kan gi bedre tilpasning av kurver til data og dermed muliggjøre 
bedre vurdering av halveringstider, DT50 og eventuelt DT75 og DT90-verdier. Bruk av avledede 
konstanter er imidlertid begrenset. Avdelingsmodeller kan gi en rekke nyttige konstanter av verdi 

(1) I tilfeller der anaerobe omdanningsprodukter raskt kan reoksideres, skal aerobe vilkår opprettholdes under prøvetaking og 
analyse.
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ved risikovurdering som beskriver nedbrytingshastigheten i forskjellige avdelinger og fordelingen 
av det kjemiske stoffet. De bør også anvendes til vurdering av hastighetskonstanter for danning og 
nedbryting av viktige omdanningsprodukter. I alle tilfeller skal valgt metode begrunnes, og den som 
utfører forsøket, skal påvise grafisk og/eller statistisk hvor god tilpasningen er.

3. RAPPORT

3.1. FORSØKSRAPPORT

 Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:

Forsøksstoff:

vanlig navn, kjemisk betegnelse, CAS-nummer, strukturformel (med angivelse av merkingens — 
plassering ved bruk av radiomerket materiale) og relevante fysisk-kjemiske egenskaper,

forsøksstoffets renhet (urenheter),— 

den merkede kjemikaliens radiokjemiske renhet og molar aktivitet (ev.).— 

Referansestoffer:

kjemisk betegnelse og struktur til referansestoffer som anvendes til karakterisering og/eller — 
identifikasjon av omdanningsprodukter.

Forsøkssedimenter og -vann:

plasseringen til og beskrivelse av prøvetakingssted(er) for vandig sediment, herunder om mulig — 
forurensningshistorikk,

alle opplysninger om prøvetaking, (ev.) oppbevaring og akklimatisering av — 
vannsedimentsystemene,

egenskaper ved vannsedimentprøver i samsvar med tabellen i nr. 1.8.2.2.— 

Forsøksvilkår:

benyttet forsøkssystem (f.eks. gjennomstrømning, biometer, ventilasjonsmåte, røremåte, — 
vannvolum, sedimentmasse, tykkelse av vann- og sedimentlag, forsøkskarenes dimensjoner 
osv.),

tilsetting av forsøksstoff i forsøkssystemet: forsøkskonsentrasjon, antall parallellprøver og — 
kontrollprøver, tilførselsmåte for forsøksstoffet (eventuell bruk av løsemiddel), osv.,

inkubasjonstemperatur,— 

prøvetakingstidspunkter,— 

ekstraksjonsmetoder og effektivitet samt analysemetoder og påvisningsgrenser,— 

metoder for karakterisering/identifikasjon av omdanningsprodukter,— 

avvik fra forsøksmetoden eller forsøksvilkårene under undersøkelsen.— 

Resultater:

rådata (tallverdier) for representative analyser (alle rådata skal lagres i GLP-arkivet),— 

de anvendte analysemetodenes repeterbarhet og følsomhet,— 

gjenfinningsgrad (prosentverdier for en gyldig undersøkelse er gitt i nr. 1.7.1),— 

resultater i tabellform uttrykt som prosent av tilført dose og i mg · kg— -1 i vann, sediment 
og totalsystem (bare %) for forsøksstoffet, og eventuelt for omdanningsprodukter og ikke-
ekstraherbar radioaktivitet,
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massebalanse under og ved avslutningen av undersøkelsene,— 

grafisk framstilling av omdanningen i vann- og sedimentfraksjonene og i totalsystemet (herunder — 
mineralisering),

mineraliseringshastigheter,— 

halveringstid, DT— 50 og eventuelt DT75 og DT90 for forsøksstoffet og eventuelt for viktige 
omdanningsprodukter, herunder sannsynlighetsgrenser i vann, sediment og totalsystem,

en vurdering av omdanningskinetikken for forsøksstoffet og eventuelt for viktige — 
omdanningsprodukter,

foreslått omdanningsvei, etter relevans,— 

drøfting av resultatene.— 
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VEDLEGG 1

OPPLYSNINGER OM AEROBE OG ANAEROBE FORSØKSSYSTEMER

Aerobt forsøkssystem

Det aerobe forsøkssystemet som er beskrevet i denne forsøksmetoden, består av et aerobt vannlag (typiske 
oksygenkonsentrasjoner er i området 7 til 10 mg l-1) og et sedimentlag, aerobt på overflaten og anaerobt under overflaten 
(typiske gjennomsnittlige redokspotensialer (Eh) i den anaerobe sonen i sedimentet er fra -80 til -190 mV). Fuktet luft 
ledes over vannoverflaten i hver inkubasjonsenhet for å opprettholde tilstrekkelig oksygen i tomrommet over.

Anaerobt forsøkssystem

Til det anaerobe forsøkssystemet er framgangsmåten stort sett som for det aerobe systemet, bortsett fra at fuktet 
nitrogen ledes over vannoverflaten i hver inkubasjonsenhet for å opprettholde nitrogenet på toppen. Sedimentet og 
vannet anses som anaerobt når redokspotensialet (Eh) er lavere enn -100 mV.

I det anaerobe forsøket omfatter vurdering av mineralisering måling av utviklet karbondioksid og metan.
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VEDLEGG 2

EKSEMPEL PÅ ET GJENNOMSTRØMNINGSAPPARAT

Ordforklaring vedlegg 2:

Aquatic sediment degradation rig design Vannsedimentnedbryting, utforming av apparater

Air or nitrogen: Luft eller nitrogen Inlet manifold: Inntaksmanifold

Vacuum line: Vakuumlinje Deionised water: Avionisert vann

Safety trap: Sikkerhetsfelle Surface water: Overflatevann

Sediment: Sediment Incubation unit: Inkubasjonsenhet

Safety trap: Sikkerhetsfelle Volatile traps: Gassfeller

Aquarium valves outlet manifold: Utløpsmanifold med vannventiler

Inlet traps: Inntaksfeller Outlet traps: Utløpsfeller
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VEDLEGG 3

EKSEMPEL PÅ BIOMETRIAPPARAT

Ordforklaring vedlegg 3:

System for absorpsjon av CO2 og adsorpsjon av flyktige organiske forbindelser (O2-permeabelt

Innretning for CO2-ekstraksjon

Åpning til oksygenbestemmelse i H2O

Åpning til gassbestemmelse (med membran lukket)

Rører

Vann

Sediment

Magnetrører
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VEDLEGG 4

EKSEMPEL PÅ BEREGNING AV DOSEN SOM SKAL TILSETTES FORSØKSBEHOLDERNE

Sylinderens innvendige diameter: = 8 cm

Vannsøylens dybde, sediment ikke medregnet: = 12 cm

Overflateareal: 3,142 × 42 = 50,3 cm2

Dosering: 500 g forsøksstoff/ha tilsvarer 5 μg/cm2

Samlet mengde μg: 5 × 50,3 = 251,5 μg

Mengden justeres til en dybde på 100 cm: 12 × 251,5 ÷ 100  
= 30,18 μg

Vannsøylens volum: 50,3 × 12 = 603 ml

Konsentrasjon i vann: 30,18 ÷ 603 = 0,050 μg/ml eller 50 μg/l

_________________________________




