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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/219/EØF av 23. april 1990 
om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer(1), 
særlig innledningen til vedlegg II del B,

etter samråd med Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kriteriene i del B i vedlegg II til direktiv 90/219/
EØF må oppfylles for å fastslå om en genmodifisert 
mikroorganisme (GMM) er ufarlig for menneskers helse 
og miljøet, og om den kan oppføres i del C i vedlegg II 
til nevnte direktiv.

2) For å gjøre det lettere å anvende disse kriteriene, 
bør medlemsstatene få tilgang til rettledninger for å 
sikre at vedkommende nasjonale myndigheter på en 
tilfredsstillende måte kan forhåndsvurdere og gi brukerne 
nødvendig informasjon om innholdet i de dokumentene 
som skal legges fram.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 90/219/
EØF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Rettledningene som er oppført i vedlegget til dette vedtak, skal 
utfylle del B i vedlegg II til direktiv 90/219/EØF.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2005.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 28. februar 2005

om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle del B i vedlegg II til rådsdirektiv 90/219/EØF om 
innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer(*)

[meddelt under nummer K(2005) 413]

(2005/174/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 5.3.2005, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2006 av 27. januar 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 17 av 30.3.2006, s. 18.

(1) EFT L 117 av 8.5.1990, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFSA Journal (2003) 18, s. 1-15.
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VEDLEGG

Rettledninger som utfyller del B i vedlegg II til direktiv 90/219/EØF

INNLEDNING

Visse typer genmodifiserte mikroorganismer (GMM) kan bare oppføres i vedlegg II del C når både de generelle og de 
spesifikke kriteriene i vedlegg II del B er oppfylt.

Alle GMM-ene som er oppført i vedlegg II del C, vil bli kunngjort i Den europeiske unions tidende sammen med en 
beskrivelse av deres kjennetegn eller referansekilder. Når det skal vurderes om en type GMM skal oppføres i vedlegg II 
del C, skal det tas hensyn til alle bestanddeler og, når det er relevant, til den prosessen som er benyttet for å framstille 
GMM-en. Det må understrekes at selv om samtlige aspekter skal tas med i vurderingen, er det bare egenskapene til 
GMM-en som vil bli vurdert på bakgrunn av kriteriene i vedlegg II del B. Dersom alle bestanddelene av GMM-en blir 
undersøkt hver for seg og blir vurdert som sikre, vil sannsynligvis GMM-en oppfylle sikkerhetskriteriene. Dette må 
imidlertid ikke tas for gitt, men undersøkes nøye.

Dersom GMM-er blir framstilt som mellomprodukter i produksjonen av en endelig GMM, skal også disse 
mellomproduktene vurderes opp mot kriteriene i vedlegg II del B slik at hver type kan unntas fra direktivet, og 
dermed kan det tillates unntak for all innesluttet bruk. Medlemsstatene skal sørge for at brukerne følger nedenstående 
rettledninger slik at de lettere kan oppfylle kriteriene når de utarbeider dokumentasjon som er nødvendig for å bedømme 
om typer av GMM-er som skal oppføres i vedlegg II del C, er ufarlige for menneskers helse og miljøet, og for at 
vedkommende nasjonale myndigheter skal kunne bedømme om kriteriene er oppfylt.

Dokumentasjonen skal inneholde detaljerte og konkrete bevis slik at medlemsstatene skal kunne vurdere om erklæringer 
om GMM-enes sikkerhet oppfyller de nevnte kriteriene. 

Dersom det foreligger vitenskapelig usikkerhet, skal føre-var-prinsippet anvendes, og bare i de tilfellene der det 
foreligger tilfredsstillende bevis for at kriteriene er oppfylt, vil GMM-ene kunne unntas.

Vedkommende nasjonale myndighet som mottar denne type dokumentasjon, skal, etter å ha forsikret seg om at 
kriteriene er oppfylt, oversende dokumentasjonen til Kommisjonen, som deretter rådfører seg med den komiteen som 
er nedsatt i henhold til artikkel 21 i direktivet, om den aktuelle GMM-en skal oppføres i vedlegg II del C. Definisjoner 
av termer som er benyttet, finnes i tillegg 1.

1. ALLMENNE KRITERIER

1.1. Verifisering/bekreftelse av stammen

Stammens identitet skal fastslås og bekreftes, og vektorens/geninnleggets struktur og funksjon i den 
endelige GMM-en skal beskrives nøye. En detaljert beskrivelse av stammens historie (herunder historikk 
om genmodifiseringer) er meget nyttige opplysninger for å vurdere sikkerheten. Det er viktig å kjenne 
til det taksonomiske forholdet til nært beslektede, kjente, skadelige mikroorganismer, da dette kan gi 
opplysninger om mulige skadelige egenskaper som vanligvis ikke uttrykkes, men som framkommer som følge 
av genmodifiseringen. Eukaryote celle- og vevsdyrkingssystemers identitet bør verifiseres i samsvar med 
internasjonale klassifiseringer (ATCC eller andre).

Relevant litteratur (for eksempel Bergeys Manual of Determinative Bacteriology, vitenskapelige artikler 
og tidsskrifter, opplysninger fra kommersielle selskaper som leverer DNA), må gjennomgås for å innhente 
opplysninger om historikk, sikkerhet, taksonomiske detaljer, samt data om fenotypiske og genetiske markører. 
Nyttige opplysninger kan også innhentes fra kultursamlinger og organisasjoner for kultursamlinger, for 
eksempel World Federation of Culture Collections (WFCC), som utgir World Directory of Collections of 
Cultures of Micro-organisms, samt European Culture Collections Organisation (ECCO). Store europeiske 
kultursamlinger som oppbevarer omfattende grupper av mikroorganismer, bør også tas i betraktning. Når det 
gjelder et nytt isolat eller en stamme som ikke er blitt underlagt omfattende undersøkelser, må alle ubesvarte 
spørsmål avklares gjennom de prøvene som gjennomføres for å fastslå identiteten på GMM-en. Spørsmålet om 
identitet kan oppstå når GMM-stammen avviker vesentlig fra foreldrestammen(e), for eksempel dersom den er 
dannet ved cellefusjon eller gjennom en rekke genmodifiseringer.

Prøver som er nødvendige for å bekrefte stammens identitet, kan omfatte morfologi, farging, elektronmikroskopi, 
serologi, næringsprofiler basert på utnyttelse og/eller nedbryting, isoenzymanalyse, protein- og fettsyreprofiler, 
% G + C, DNA/RNA-fingeravtrykk, amplifikasjon av taksonspesifikke DNA/RNA-sekvenser, genprobing, 
hybridisering med rRNA-spesifikke DNA-prober og DNA/RNA-sekvensering. Resultatene av slike prøver 
skal dokumenteres.
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Optimale vilkår for å identifisere genene i GMM-en foreligger når hele nukleotidsekvensen for vektoren 
og geninnlegget er kjent. Dermed kan det redegjøres for funksjonen til hver genetiske enhet. Størrelsen på 
vektoren og geninnlegget skal om mulig begrenses til de genetiske sekvensene som er nødvendige for å oppnå 
ønsket funksjon. Dette reduserer sannsynligheten for at kryptiske funksjoner innføres og uttrykkes, eller for at 
det tilføres uønskede egenskaper.

1.2. Dokumentasjon på sikkerhet

Det skal framlegges dokumentasjon som viser at det er sikkert å bruke GMM-en. Dette kan omfatte 
resultater fra tidligere utførte prøver, opplysninger hentet fra litteraturen eller dokumenterte opplysninger om 
organismens sikkerhet. Det må understrekes at dokumentert sikker bruk ikke nødvendigvis betyr at GMM-en 
er sikker, særlig dersom den av sikkerhetsmessige årsaker har vært brukt under strengt kontrollerte forhold.

Dokumentasjon som fastslår at mottaker- eller foreldrestammen er sikker, er avgjørende for om en GMM 
oppfyller sikkerhetskriteriene. Imidlertid kan GMM-en avvike betydelig fra foreldrestammen(e), og det er 
derfor nødvendig å undersøke at disse avvikene ikke påvirker sikkerheten. Det bør utvises særlig forsiktighet 
dersom formålet med genmodifiseringen var å fjerne en skadelig eller sykdomsframkallende egenskap fra 
mottaker- eller foreldrestammen. I slike tilfeller skal det, som bevis på sikkerheten, klart dokumenteres at 
skadelige eller potensielt skadelige egenskaper faktisk er fjernet. Dersom det ikke foreligger data om den 
aktuelle mottaker- eller foreldrestammen, er det mulig å benytte data som er samlet inn om arten. Disse 
dataene, sammen med litteraturoversikt og taksonomiske undersøkelser av stammevariasjonen innenfor arten, 
kan brukes som dokumentasjon på at den aktuelle mottaker- eller foreldrestammen er sikker.

Dersom det ikke foreligger informasjon som dokumenterer sikkerheten, skal det tas egnede prøver for å vise 
at GMM-en er sikker.

1.3. Genetisk stabilitet

Genmodifiseringen må ikke gjøre GMM-en mer stabil i miljøet enn den mikroorganismen som ikke er 
modifisert, dersom dette kan ha skadelige virkninger.

Dersom manglende stabilitet ved genmodifiseringen kan redusere sikkerheten, skal det legges fram 
dokumentasjon på stabilitet. Dette gjelder særlig i de tilfellene hvor en inaktiverende mutasjon er blitt tilført 
GMM-en for å redusere skadelige egenskaper.

2 SÆRLIGE KRITERIER

2.1.  Ikke-sykdomsframkallende

GMM-en skal ikke kunne framkalle sykdom eller skade hos friske mennesker, planter eller dyr, verken under 
normale forhold eller som følge av en relativt forutsigbar hendelse som sår etter nålestikk, utilsiktet svelging, 
eksponering for aerosoler eller utilsiktet utslipp av organismen i miljøet. Dersom det er økt sannsynlighet for 
at personer med nedsatt immunforsvar utsettes for GMM-en, for eksempel i de tilfellene der GMM-en skal 
benyttes i et klinisk miljø, bør mulige konsekvenser av en slik eksponering tas i betraktning når det skal foretas 
en samlet vurdering av GMM-ens sikkerhet.

Litteraturhenvisninger og bakgrunnsstoff som er samlet inn med henblikk på alminnelige kriterier, skal 
inneholde en stor del av de opplysningene som kreves her. Historikk om håndtering av og sikkerheten ved 
arten og nært beslektede stammer må undersøkes. Lister over sykdomsframkallende stoffer hos mennesker, 
dyr og planter må også undersøkes.

Eukaryote virusvektorer som oppføres i vedlegg II del C, skal ikke ha skadelige virkninger på menneskers 
helse eller miljøet. Deres opprinnelse skal være kjent, på samme måte som mekanismene for å svekke dem 
og de berørte egenskapenes stabilitet. Dersom det er praktisk mulig, skal forekomsten av slike egenskaper 
hos viruset bekreftes før og etter at modifisering er utført. Når slike vektorer brukes, bør det bare benyttes 
delesjonsmutasjoner. Konstruksjoner som benytter DNA- eller RNA-vektorer som stammer fra virus i dyrkede 
celler, brukt som verter, der ingen smittefarlige virus er innblandet eller kan dannes, kan også være aktuelle.

Det anses for usannsynlig at ikke-virulente stammer av kjente sykdomsframkallende arter, slik som levende 
vaksiner for mennesker og dyr, vil framkalle sykdom, og de vil således oppfylle kriteriene i vedlegg II del B, 
forutsatt at:

1) den ikke-virulente stammen er dokumentert sikker i bruk, og at den ikke har noen skadevirkninger på 
helsen til mennesker, dyr og planter (litteraturoversikt), eller
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2) stammen stabilt mangler genmateriale som bestemmer virulens, eller har stabile mutasjoner som man vet 
reduserer virulensen tilstrekkelig (patogenisitetsprøver, genetiske analyser, genprober, bakteriofag- og 
plasmidpåvisning, kartlegging ved bruk av restriksjonsenzymer, sekvensering, proteinprober), og at det 
følgelig foreligger gode bevis for at den er sikker. Risikoen for reversjon av gendelesjon eller mutasjon 
som følge av ny genoverføring, må tas i betraktning.

Dersom litteraturoversikter eller taksonomiske undersøkelser ikke gir nødvendige opplysninger, bør det utføres 
en patogenisitetsprøve som er relevant for den aktuelle mikroorganismen. Disse prøvene bør utføres på GMM-
en, selv om det i enkelte tilfeller er tilstrekkelig å ta prøver av mottaker- eller foreldrestammen. Dersom GMM-
en avviker betydelig fra foreldreorganismen(e), er det imidlertid viktig ikke å trekke feil konklusjoner når det 
gjelder fravær av patogenisitet/sykdomsframkallende evne.

Eksempler på mottaker- eller foreldrestammer av mikroorganismer som kan brukes til framstilling av GMM-er 
som kan vurderes for sin egnethet til å bli oppført i vedlegg II del C, er som følger:

— Tilstrekkelig svekkede derivater av bakteriestammer, for eksempel Escherichia coli K12 og Staphylococcus 
aureus 83254, hvis vekst og overlevelse avhenger av tilførsel av næringsstoffer som ikke finnes hos 
mennesker eller i miljøet utenfor dyrkingsmedier (for eksempel behov for diaminopimelinsyre eller 
thymin-auxotrofi),

— Eukaryote celle- og vevsdyrkingssystemer (planter eller dyr, herunder pattedyr) kan anses å være passe 
svekkede verter. GMM-er som stammer fra slike celler, skal oppfylle øvrige kriterier som er oppført her 
(f.eks. ingen skadelig tilfeldig agens og ikke-mobiliserbare vektorer),

— Stammer av ikke-sykdomsframkallende villtypeverter kan ha ekstremt spesialiserte økologiske nisjer, slik 
at utilsiktede utslipp ville ha minimal innvirkning på miljøet, eller de kan ha vid og miljømessig nyttig 
utbredelse slik at utilsiktede utslipp ville få minimale følger for mennesker, dyr eller planter. Eksempler 
på slike verter er melkesyrebakterier, rhizobakterier, ekstremt termofile bakterier, antibiotikaproduserende 
bakterier eller sopp. Dette gjelder for genetisk og molekylært veldokumenterte mikroorganismer.

Vektoren og geninnlegget slik de forekommer i den endelige GMM-en, skal ikke inneholde gener som 
uttrykker et aktivt protein eller transkript (for eksempel virulensfaktorer, toksiner osv.) på et nivå eller i en 
form som gir GMM-en en fenotype som vil kunne framkalle sykdom hos mennesker, dyr og planter, eller som 
kan føre til skadevirkninger på miljøet.

Vektor og geninnlegg som inneholder sekvenser som koder for skadelige egenskaper i visse mikroorganismer, 
men som ikke gir GMM-en en fenotype som vil kunne framkalle sykdom hos mennesker, dyr og planter, eller 
føre til skadevirkninger på miljøet, bør ikke anvendes. Det er også viktig at det tilførte genmaterialet ikke 
koder for en patogenisitetsfaktor, som kan erstatte en inaktiverende mutasjon i foreldreorganismen.

En vektors fenotype avhenger av mottaker- eller foreldreorganismen. Det som er riktig for én vert, gjelder ikke 
automatisk for en annen vert når konstruksjonen overføres. En inaktivert retrovirusvektor vil for eksempel ikke 
være i stand til å produsere smittefarlige viruspartikler i bakterier eller i de fleste cellerekker. Samme vektor 
i en pakkecellerekke ville likevel kunne produsere smittefarlige viruspartikler, og ville, avhengig av type 
svekking og geninnleggets sekvenser, kunne gi GMM-en en fenotype som vil kunne framkalle sykdom.

2 . 1 . 1  I k k e - t o k s i g e n

GMM-en må ikke produsere uventede toksiner eller medføre økt toksigenisitet som følge av genmodifiseringen. 
Eksempler på mikrobielle toksiner er eksotoksiner, endotoksiner og mykotoksiner. Undersøkelser av mottaker- 
eller foreldrestammen kan gi nyttige opplysninger i denne sammenhengen.

Dersom mottaker- eller foreldrestammen var fri for toksiner, skal det vurderes om vektor/geninnlegg kan 
innføre toksiner, oppheve hemming av eller stimulere toksinproduksjon. Forekomsten av toksiner må 
undersøkes nøye, selv om slik forekomst ikke nødvendigvis betyr at GMM-en ikke kan oppføres i vedlegg 
II del C.
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2 . 1 . 2  I k k e - a l l e r g i f r a m k a l l e n d e

Alle mikroorganismer kan til en viss grad være allergiframkallende, men noen arter er kjente allergener, og 
disse er ført opp i rådsdirektiv 93/88/EØF(1) og kommisjonsdirektiv 95/30/EF(2) og senere endringer. Det skal 
undersøkes om GMM-en tilhører denne særlige gruppen av allergene organismer. Allergene bestanddeler av 
mikroorganismer består blant annet av cellevegger, sporer, naturlig forekommende stoffskifteprodukter (for 
eksempel proteolytiske enzymer) og visse typer antibiotika. Dersom vektor og geninnlegg uttrykkes i den 
endelige GMM-en, må ikke genproduktet ha biologiske aktiviteter som kan føre til allergener av betydning. 
Det understrekes at ovennevnte ikke kan anvendes som et absolutt kriterium.

2.2. Ingen skadelig tilfeldig agens

GMM-en må ikke inneholde kjent tilfeldig agens som mykoplasma, virus, bakterier, sopp, andre plante- og 
dyreceller samt symbionter, som kan ha skadevirkninger. Ved å bruke en mottaker- eller foreldrestamme uten 
skadelige tilfeldig agens for å konstruere en GMM, kan dette unngås. Imidlertid må det ikke antas at GMM-
en er fri for tilfeldig agens selv om så var tilfelle for foreldrestammen(e). Ny agens kan ha blitt introdusert i 
forbindelse med konstruksjon av GMM-en.

Det bør utvises særlig forsiktighet ved bestemmelse av om dyreceller kan inneholde mulig skadelig tilfeldig 
agens, som lymfocytær koriomeningitt-virus, eller mykoplasma, som Mycoplasma pneumoniae. Det kan være 
vanskelig å oppdage tilfeldig agens. Alle begrensninger som kan redusere screening-effektiviteten skal tas i 
betraktning.

2.3. Overføring av genmateriale

Genmaterialet som innføres i GMM-en, må ikke være overførbart eller mobiliserbart dersom det kan gi opphav 
til en skadelig fenotype i en mottakermikroorgansime.

Vektoren og geninnlegget må ikke overføre noen resistensmarkører til GMM-en dersom resistens vil kunne 
gjøre sykdomsbehandlingen vanskelig. Forekomsten av slike markører utelukker ikke automatisk at GMM-
en kan oppføres i vedlegg II del C, men innebærer at det vil legges større vekt på at slike gener ikke er 
mobiliserbare.

Dersom vektoren er et virus, cosmid eller en annen type vektor som stammer fra et annet virus, skal den 
også gjøres ikke-lysogen når den brukes som kloningsvektor (for eksempel defekt cI-lambda-repressor). 
Geninnlegget skal ikke være mobiliserbart som følge av for eksempel tilstedeværelse av overførbare 
provirussekvenser eller andre funksjonelle transposerende sekvenser.

Noen vektorer som er integrert i vertskromosomet, kan også oppfattes som ikke-mobiliserbare, men de må 
undersøkes i hvert enkelt tilfelle, særlig med henblikk på mekanismer som kan fremme kromosommobilitet 
(for eksempel forekomsten av en kromosomal kjønnsfaktor) eller transponering til andre replikoner som kan 
finnes i verten.

2.4. Sikkerhet for miljøet i tilfelle utilsiktet utslipp

Miljøet vil normalt sett kunne skades bare dersom GMM-en har god overlevelsesevne og har skadelige 
egenskaper. Ved vurdering av skader på miljøet, bør man ta i betraktning de ulike miljøforholdene som finnes i 
medlemsstatene, og om nødvendig forestille seg ekstreme scenarioer. Foreligger det opplysninger om tidligere 
utslipp (tilsiktede eller ikke) med eventuelle påfølgende innvirkninger på miljøet, må disse også framlegges.

2.4.1. O r g a n i s m e n s  o v e r l e v e l s e

For å avgjøre om GMM-en kan føre til skadevirkninger på miljøet eller framkalle sykdom hos planter og dyr, 
må det undersøkes hvorvidt de biologiske egenskapene til GMM-en vil fremme, opprettholde eller redusere 
GMM-ens evne til å overleve i miljøet. Dersom GMM-ene er biologisk svekket med hensyn til overlevelse i 
miljøet, vil disse mikroorganismene ikke kunne overleve i et tidsrom av betydning utenfor inneslutningen, og 
sannsynligheten for interaksjon med miljøet er dermed redusert.

Når mulige skadevirkninger på miljøet undersøkes, skal det også tas hensyn til hva som skjer med GMM-er 
som utilsiktet kommer inn i næringskjeden.

(1) EFT L 268 av 29.10.1993, s. 71.
(2) EFT L 155 av 6.7.1995, s. 41.
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2 . 4 . 2 .  S p r e d n i n g

For å kunne klare å etablere seg i miljøet, må GMM-en kunne overleve spredning til en passende nisje og 
kunne etablere seg der. Spredningsmetode og sannsynligheten for overlevelse ved spredningen skal tas i 
betraktning. Mange mikroorganismer overlever for eksempel når de spres i aerosoler og dråper, samt gjennom 
insekter og marker.

2 . 4 . 3 .  O r g a n i s m e n s  e t a b l e r i n g  i  m i l j ø e t

Etablering i et bestemt miljø avhenger av hvilken type miljø GMM-en slippes ut i og dens evne til å overleve 
overføringen til et nytt miljø. Muligheten for etablering i en passende nisje avhenger av størrelsen på den 
levedyktige populasjonen, nisjens størrelse og i hvilken utstrekning det finnes nisjer som egner seg for arten. 
Muligheten for etablering vil variere fra art til art. Resistens og følsomhet overfor biotisk eller abiotisk 
belastning vil også spille en viktig rolle for en GMMs etablering i miljøet. En GMMs persistens i miljøet i 
et tidsrom av betydning, avhenger av dens evne til å overleve og til å tilpasse seg miljøforholdene, eller til 
å utvikle en konkurransedyktig formeringsrate. Genmodifiseringen og integrasjonsstedet kan påvirke disse 
faktorene. I enkelte tilfeller vil ikke genmodifiseringen gi denne virkningen, for eksempel:

— når genproduktet, som bidrar til å danne en sekundær metabolitt mot slutten av vekstfasen, ikke kan 
innlede vekst.

2 . 4 . 4 .  O v e r f ø r i n g  a v  g e n m a t e r i a l e

Det foreligger stadig mer informasjon om overføring av genmateriale mellom mikroorganismer. Selv om 
GMM-en har svært begrenset evne til å overleve, vil det være viktig å avgjøre i hvilken grad det innførte 
genmaterialet kan overleve i miljøet eller overføres til andre organismer og forårsake skader. Det er vist at 
overføring av genmateriale forekommer, for eksempel i forbindelse med forsøk i jord (inkludert rhizosfærer), 
dyretarmer og vann, enten ved konjugasjon, transduksjon eller transformasjon.

Risikoen for overføring av genmateriale fra GMM-er som har liten mulighet for vekst og begrensede 
overlevelsesmuligheter, er svært lav. Dersom GMM-en ikke inneholder selvoverførende plasmider eller 
transduserende bakteriofager, er aktiv overføring praktisk talt utelukket. Risikoen vil være svært lav dersom 
vektoren/geninnlegget ikke er selvoverførende og er vanskelig mobiliserbar.

_________
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TILLEGG 1

Definisjoner av termer brukt i dette dokument

Tilfeldig agens: andre mikroorganismer, aktive eller latente, som eksisterer sammen med/inni den ønskede 
mikroorganismen.

Antigen: molekyl som induserer B-celler til å produsere et bestemt antistoff. Et molekyl som spesifikt gjenkjennes av 
immunsystemets adaptive elementer, dvs. av B-celler eller T-celler, eller av begge.

Allergen: et antigen som kan sensibilisere mennesker slik at det framkalles en overfølsomhetsreaksjon hos mennesker 
etter gjentatt eksponering for allergenet.

Allergi: umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner som inntrer når en IgE-respons rettes mot et uskadelig antigen, f.eks. en 
ikke-sykdomsframkallende, ikke-levedyktig bakteriecelle. Den påfølgende frigjøringen av farmakologiske mediatorer 
fra IgE-sensibiliserte mastceller framkaller en akutt betennelsesreaksjon med symptomer som astma, eksem eller 
rhinitt.

Konjugasjon: aktiv overføring av DNA fra en vert til en annen.

Cosmid: type kloningsvektor som omfatter et plasmid der cos-sekvenser fra en lambda-bakteriofag er blitt innført.

Sykdom: enhver strukturell eller funksjonell forstyrrelse hos immunkompetente mennesker, dyr eller planter, i et slikt 
omfang at det framkaller påviselig sykdom eller lidelse.

Ekspresjon/uttrykk: prosess hvor RNA-transkripter, proteiner og polypeptider dannes ved hjelp av informasjon 
som ligger i genene, GMM-genene. I disse retningslinjene er ekspresjon også et mål for det forventede eller kjente 
ekspresjonsnivået fra det innførte genmaterialet.

Mobilisering: passiv overføring fra en vert til en annen.

Manglende mobiliseringsevne: vektorer som mangler én eller flere overføringsfunksjoner, og som ikke kan forventes å 
bli mobilisert av andre elementer som utfører de manglende funksjonene.

Patogenisitet/sykdomsframkallende evne: mikroorganismens evne til å forårsake sykdom ved infeksjon, toksisitet eller 
allergenisitet. Patogenisitet er et viktig taksonomisk kjennetegn og en egenskap ved den enkelte art.

Plasmid: et ekstrakromosomalt selvreplikerende stykke DNA som finnes i mange mikroorganismer og som vanligvis 
gir vertscellen en viss evolusjonsfordel.

Mottaker- eller foreldremikroorganisme: mikroorganisme(r) som genmodifiseringen har foregått i.

Rhizobakterier: bakterier som lever i rhizosfæren, dvs. i plantenes rotsone, og som til slutt trenger inn i røttene, enten 
intracellulært eller intercellulært. Rhizobakterier blir ofte brukt som podemiddel til frø i landbruket.

Transduksjon: innsetting av bakterie-DNA i bakteriofag-partikler og deres overføring til mottakerbakterier.

Transformasjon: opptak av nakent DNA i en celle.

Vektor: et bærer-DNA- eller -RNA-molekyl (for eksempel plasmid eller bakteriofag), der en genetisk materialsekvens 
kan innsettes med henblikk på innføring i en ny vertscelle, der den vil bli replikert og i visse tilfeller uttrykt.

Virulens: evne til å forårsake skade. Forskjellige stammer av en mikroorganisme kan ha svært varierende evne til å 
skade vertsartene.

____________


