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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/282 

av 20. februar 2015 

om endring av vedlegg VIII, IX og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til den 

utvidede undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet i én generasjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 er det fastsatt at de forsøksmetodene som brukes for å framskaffe 

opplysninger om stoffers iboende egenskaper i samsvar med forordningen, regelmessig skal vurderes på nytt og 

forbedres med sikte på å redusere forsøk på virveldyr og antallet benyttede dyr. Ved utforming av forsøksmetodene bør 

det tas hensyn til prinsippene om erstatning, reduksjon og forbedring fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/63/EF(2), særlig når egnede validerte metoder som kan erstatte, redusere eller forbedre dyreforsøk, blir tilgjen-

gelige. Etter en slik ny vurdering skal rådsforordning (EF) nr. 440/2008(3) og vedleggene til forordning (EF)  

nr. 1907/2006 eventuelt endres for å erstatte, redusere eller forbedre dyreforsøk. 

2) I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 skal det benyttes en undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i to 

generasjoner for å kartlegge kjemiske stoffers reproduksjonstoksisitet med henblikk på å oppfylle standard-

opplysningskravet i nr. 8.7.3 i vedlegg IX og X til forordningen. Dessuten er det fastsatt i kolonne 2 i nr. 8.7.1 i vedlegg 

VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 at en undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner kan benyttes til 

vurdering av tilfeller der det er alvorlig bekymring om potensialet for skadevirkninger på fruktbarhet eller utvikling. 

3) Den utvidede undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet i én generasjon(4) (EOGRTS) er en ny forsøksmetode som er 

utviklet for å vurdere kjemiske stoffers reproduksjonstoksisitet. Denne metoden ble vedtatt av Organisasjonen for 

økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i juli 2011. EOGRTS er en modulær forsøksmetode der avl og vurdering av 

en andre filialgenerasjon (F2), forsøk for utviklingsnevrotoksisitet (DNT) og forsøk for utviklingsimmuntoksisitet (DIT) 

utgjør atskilte og uavhengige moduler.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 21.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2015 av 11. juni 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 69 av 15.12.2016, s. 45. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1). 

(4) OECD-testretningslinje 443. 
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4) EOGRTS anses å ha en rekke fordeler sammenlignet med undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner. 

Den innebærer vurdering av et større antall dyr i første filialgenerasjon (F1) og omfatter flere parametrer, og dermed 

økes sensitiviteten og den mengden opplysninger som kan framskaffes ved undersøkelsen. Ettersom avl av  

F2-generasjonen ikke inngår i den grunnleggende utformingen av undersøkelsen, oppnås det med denne utformingen 

dessuten en betydelig reduksjon av antall benyttede dyr. 

5) EOGRTS ble tatt inn i forordning (EF) nr. 440/2008 ved kommisjonsforordning (EF) nr. 900/2014(1). Vedlegg IX og X 

til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør endres for å spesifisere hvordan den nye forsøksmetoden skal brukes i forbindelse 

med anvendelsen av forordning (EF) nr. 1907/2006. For dette formål ble det i 2011 nedsatt en undergruppe i 

Kommisjonens ekspertgruppe bestående av vedkommende myndigheter for REACH og for forordningene om klassifise-

ring og merking av kjemiske stoffer (heretter kalt «ekspertgruppen»). På grunnlag av ekspertgruppens vitenskapelige 

anbefalinger bør EOGRTS bli den foretrukne forsøksmetoden med henblikk på å oppfylle standardopplysningskravet 

fastsatt i kolonne 1 i nr. 8.7.3 i vedlegg IX og X til forordning (EF) nr. 1907/2006, i stedet for undersøkelsen av 

reproduksjonstoksisitet i to generasjoner (B.35). 

6) Standardopplysningskravet i vedlegg IX og X til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør begrenses til den grunnleggende 

utformingen av EOGRTS. Dersom det er velbegrunnet, bør imidlertid registranten i særlige tilfeller kunne foreslå og 

Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) kunne kreve at også F2-generasjonen undersøkes, i tillegg til DNT- og  

DIT-kohorten. 

7) Det bør sikres at den undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet som gjennomføres i samsvar med nr. 8.7.3 i vedlegg IX 

og X til forordning (EF) nr. 1907/2006, gir mulighet for en tilstrekkelig vurdering av mulige virkninger på fruktbar-

heten. Eksponeringstiden før paring og valget av dose bør være tilstrekkelig til å oppfylle kravene til risikovurdering, 

klassifisering og merking fastsatt i forordning (EF) nr. 1907/2006 og europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(2). 

8) Tatt i betraktning at de resterende vitenskapelige spørsmålene om verdien av F2-generasjonen bør avklares på grunnlag 

av empiriske data, og at de stoffene som potensielt utgjør den høyeste risikoen for forbrukere og yrkesbrukere, bør 

vurderes på grunnlag av en forsiktig tilnærming, bør krav om produksjon og vurdering av F2-generasjonen utløses for 

visse stoffer fra tilfelle til tilfelle. Ekspertgruppen anbefalte at et eksponeringsbasert kriterium, forbundet med bruk som 

fører til eksponering av forbrukere og yrkesbrukere, innføres i de relevante numrene i vedlegg IX og X til forordning 

(EF) nr. 1907/2006. På grunnlag av bevis som tyder på at et stoff gir grunn til bekymring ut fra de tilgjengelige 

opplysningene om toksisitet og toksikokinetikk, bør det innføres ytterligere kriterier for ytterligere å optimalisere 

utvalget av stoffer som skal medføre krav om at F2-generasjonen produseres og undersøkes. 

9) Utviklingsnevrotoksisitet og utviklingsimmuntoksisitet anses som viktige og relevante kriterier for utviklingstoksisitet 

som kan undersøkes nærmere. Analyse av DNT- og DIT-kohorten medfører imidlertid betydelige tilleggskostnader samt 

tekniske og praktiske vansker for prøvingslaboratoriene. Det anses derfor hensiktsmessig at analysen av DIT- og  

DNT-kohorten, eller bare en av dem, omfattes av særskilte vitenskapelige kriterier basert på en bekymring om 

potensielle skadevirkninger. Det bør innføres særlige regler for tilpasning av opplysningskravet fastsatt i nr. 8.7.3 i 

vedlegg IX og X til forordning (EF) nr. 1907/2006, slik at det utløses et krav om forsøk for immuntoksisitet og 

nevrotoksisitet. Når de tilgjengelige opplysningene om et stoff gir særlig bekymring om nevrotoksisitet eller immun-

toksisitet, bør det være mulig å inkludere DNT- og DIT-kohorten, eller bare en av dem, og begrunne dette i hvert enkelt 

tilfelle. Bevis som underbygger en slik bekymring, kan være eksisterende opplysninger fra in vivo-metoder eller 

metoder uten bruk av dyr, kjennskap til relevante mekanismer eller virkemåter hos selve stoffet eller eksisterende 

opplysninger om strukturelt beslektede stoffer. Dersom slik særlig bekymring er berettiget, bør registranten derfor være 

pålagt å foreslå og ECHA kunne kreve at DNT- og DIT-kohorten, eller bare en av dem, undersøkes. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 900/2014 av 15. juli 2014 om endring av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH) for å tilpasse den til den tekniske utvikling (EUT L 247 av 21.8.2014, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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10) I henhold til nr. 8.7.3 i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal det gjennomføres en undersøkelse av 

reproduksjonstoksisitet bare dersom det foreligger bekymring pga. tidligere påviste skadevirkninger på forplantnings-

organer eller -vev. I nevnte nummer er det fastsatt at slike opplysninger bare kan innhentes ved 28- og 90-dagers 

toksisitetsundersøkelser med gjentatt dose. Ettersom også kartleggingsundersøkelser for reproduksjonstoksisitet, f.eks. 

OECD-testretningslinje 421 eller 422, eller andre undersøkelser med gjentatt dose kan gi indikasjon på skadevirkning på 

relevante reproduksjonsparametrer, som kan gi berettiget grunn til å følge opp ved å utføre en EOGRTS, bør kolonne 1 i 

nr. 8.7.3 endres slik at det blir mulig å ta slike ytterligere undersøkelser i betraktning. 

11) For å unngå å legge en for stor byrde på markedsdeltakere som allerede kan ha foretatt undersøkelsene eller innhentet 

resultater fra en undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner, og av hensyn til dyrevelferden, bør de 

utførlige sammendragene av slike undersøkelser som var igangsatt før ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, anses 

som tilstrekkelige til å oppfylle standardopplysningskravet i nr. 8.7.3 i vedlegg IX og X til forordning (EF)  

nr. 1907/2006. 

12) Av hensyn til sammenhengen bør nr. 8.7.1 i kolonne 2 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres slik at 

henvisningen til den undersøkelsen som kreves etter nr. 8.7.3 i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 1907/2006, endres fra 

undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner til EOGRTS. 

13) ECHA bør i nært samarbeid med medlemsstatene og berørte parter utarbeide ytterligere veiledning om anvendelsen av 

EOGRTS i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, herunder anvendelse av kriteriene for F2- og DNT/DIT-

kohorten. I den forbindelse bør ECHA fullt ut ta hensyn til det arbeid som utføres i OECD og i andre relevante 

forsknings- og ekspertgrupper. Dessuten bør ECHA ved fastsettelsen av frister for innlevering av dokumentasjon som er 

ajourført med resultater fra EOGRTS, ta behørig hensyn til tilgjengeligheten av denne undersøkelsen på markedet. 

14) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VIII, IX og X til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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, 20. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG 

I forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  I kolonne 2 («Særlige regler for tilpasning i forhold til kolonne 1») i tabellen med toksikologiske opplysninger i vedlegg 

VIII skal nr. 8.7.1 lyde: 

 «8.7.1.  Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— det er fastslått at stoffet er genotoksisk kreftframkallende, og egnede 

risikohåndteringstiltak er iverksatt, eller 

— det er fastslått at stoffet er et stoff som skader arvestoffet i kjønnsceller, 

og egnede risikohåndteringstiltak er iverksatt, eller 

— relevant eksponering av mennesker kan utelukkes i samsvar med 

vedlegg XI avsnitt 3, eller 

— en undersøkelse av prenatal utviklingstoksisitet (vedlegg IX nr. 8.7.2) 

eller enten en utvidet undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én 

generasjon (B.56, OECD TG 443) (vedlegg IX nr. 8.7.3) eller en under-

søkelse i to generasjoner (B.35, OECD TG 416) er tilgjengelig. 

Dersom det er fastslått at et stoff har skadevirkninger på fruktbarheten og 

oppfyller kriteriene for klassifisering som reproduksjonstoksisk i kategori 

1A eller 1B, «Kan skade forplantningsevnen» (H360F), og de tilgjengelige 

data er tilstrekkelige til å foreta en fyllestgjørende risikovurdering, er det 

ikke nødvendig med ytterligere forsøk for fruktbarhet. Forsøk for 

utviklingstoksisitet må imidlertid vurderes. 

Dersom det er fastslått at et stoff kan forårsake utviklingstoksisitet og 

oppfyller kriteriene for klassifisering som reproduksjonstoksisk i kategori 

1A eller 1B, «Kan gi fosterskader» (H360D), og de tilgjengelige data er 

tilstrekkelige til å foreta en fyllestgjørende risikovurdering, er det ikke 

nødvendig med ytterligere forsøk for utviklingstoksisitet. Forsøk for 

virkninger på fruktbarheten må imidlertid vurderes. 

I tilfeller der det er alvorlig bekymring om potensialet for skadevirkninger 

på fruktbarhet eller utvikling, kan registranten i stedet for kartleggings-

undersøkelsen foreslå enten en utvidet undersøkelse av reproduksjons-

toksisitet i én generasjon (vedlegg IX nr. 8.7.3) eller en undersøkelse av 

prenatal utviklingstoksisitet (vedlegg IX nr. 8.7.2), alt etter hva som er 

relevant.» 

2)  I kolonne 1 («Påkrevde standardopplysninger») og kolonne 2 («Særlige regler for tilpasning i forhold til kolonne 1») i 

tabellen med toksikologiske opplysninger i vedlegg IX skal nr. 8.7.3 lyde: 

«8.7.3.  Utvidet undersøkelse av reproduk-

sjonstoksisitet i én generasjon (B.56 i 

kommisjonsforordningen om forsøks-

metoder som angitt i artikkel 13 nr. 3 

eller OECD 443), grunnleggende ut-

forming (kohort 1A og 1B uten utvi-

delse til å omfatte en F2-generasjon), én 

art, best egnede opptaksvei, idet det tas 

hensyn til mest sannsynlige ekspone-

ringsvei for mennesker, dersom de til-

gjengelige undersøkelsene med gjentatt 

dose (f.eks. 28- eller 90-dagersunder-

søkelser, OECD-kartleggingsunder-

søkelse 421 eller 422) tyder på 

skadevirkninger på forplantningsor-

ganer eller -vev eller gir grunn til andre 

bekymringer med hensyn til reproduk-

sjonstoksisitet. 

8.7.3.  En utvidet undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én generasjon 

med utvidelse av kohort 1B til å omfatte F2-generasjonen skal 

foreslås av registranten eller kan kreves av Byrået i samsvar med 

artikkel 40 eller 41 dersom: 

a)  stoffet har bruksområder som medfører betydelig eksponering 

av forbrukere eller yrkesbrukere, idet det bl.a. tas hensyn til 

eksponering av forbrukere fra produkter, og 

b)  et av følgende vilkår er oppfylt: 

— stoffet viser kreftframkallende virkninger i forsøk med 

arvestoffskadelighet i somatiske celler in vivo som kan føre 

til at det blir klassifisert som arvestoffskadelig i kategori 2, 

eller 

— det er tegn på at den interne dosen av stoffet og/eller et av 

dets metabolitter først vil nå stabil tilstand i forsøksdyrene 

etter langvarig eksponering, eller 

— tilgjengelige in vivo-undersøkelser eller metoder uten bruk 

av dyr tyder på en eller flere relevante virkemåter knyttet til 

hormonforstyrrelser. 
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 En utvidet undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én generasjon 

inkludert kohort 2A/2B (utviklingsnevrotoksisitet) og/eller kohort 

3 (utviklingsimmuntoksisitet) skal foreslås av registranten eller 

kan kreves av Byrået i samsvar med artikkel 40 eller 41 dersom 

det foreligger særlig bekymring om (utviklingsmessig) nevrotoksi-

sitet eller (utviklingsmessig) immuntoksisitet som er begrunnet 

med et av følgende forhold: 

— eksisterende opplysninger som gjelder selve stoffet, og som 

stammer fra relevante tilgjengelige in vivo-metoder eller 

metoder uten bruk av dyr (f.eks. anomalier i sentralnerve-

systemet, bevis på skadevirkninger på nervesystemet eller 

immunsystemet i forsøk med voksne dyr eller dyr som er 

eksponert prenatalt), eller 

— særlige mekanismer/virkemåter hos stoffet som har tilknyt-

ning til (utviklingsmessig) nevrotoksisitet og/eller (utviklings-

messig) immuntoksisitet (f.eks. kolinesterasehemming eller 

relevante endringer i nivåene av skjoldbruskkjertelhormoner 

knyttet til skadevirkninger), eller 

— eksisterende opplysninger om virkninger av stoffer som er 

strukturelt analoge med det stoffet som undersøkes, og som 

tyder på slike virkninger eller mekanismer/virkemåter. 

For å avklare bekymringen med hensyn til utviklingstoksisitet kan 

andre undersøkelser av utviklingsnevrotoksisitet og/eller ut-

viklingsimmuntoksisitet foreslås av registranten i stedet for kohort 

2A/2B (utviklingsnevrotoksisitet) og/eller kohort 3 (utviklingsim-

muntoksisitet) av den utvidede undersøkelsen av reproduksjons-

toksisitet i én generasjon. 

Undersøkelser av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner (B.35, 

OECD TG 416) som ble igangsatt før 13. mars 2015, skal anses 

tilstrekkelige til å oppfylle standardopplysningskravet. 

Undersøkelsen skal foretas på én art. Behovet for å foreta en 

undersøkelse i dette mengdeintervallet eller det neste på ytterligere 

en stamme eller ytterligere en art kan vurderes, og en beslutning bør 

baseres på resultatet av det første forsøket og alle relevante 

tilgjengelige data. 

3)  I kolonne 1 («Påkrevde standardopplysninger») og kolonne 2 («Særlige regler for tilpasning i forhold til kolonne 1») i 

tabellen med toksikologiske opplysninger i vedlegg X skal nr. 8.7.3 lyde: 

«8.7.3.  Utvidet undersøkelse av reproduksjons-

toksisitet i én generasjon (B.56 i kommi-

sjonsforordningen om forsøksmetoder 

som angitt i artikkel 13 nr. 3 eller OECD 

443), grunnleggende utforming (kohort 

1A og 1B uten utvidelse til å omfatte en 

F2-generasjon), én art, best egnede 

opptaksvei, idet det tas hensyn til mest 

sannsynlige eksponeringsvei for mennes-

ker, med mindre dette allerede er en del 

av kravene i vedlegg IX. 

8.7.3.  En utvidet undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én genera-

sjon med utvidelse av kohort 1B til å omfatte F2-generasjonen 

skal foreslås av registranten eller kan kreves av Byrået i samsvar 

med artikkel 40 eller 41 dersom: 

a)  stoffet har bruksområder som medfører betydelig ekspo-

nering av forbrukere eller yrkesbrukere, idet det bl.a. tas 

hensyn til eksponering av forbrukere fra produkter, og 

b)  et av følgende vilkår er oppfylt: 

— stoffet viser kreftframkallende virkninger i forsøk med 

arvestoffskadelighet i somatiske celler in vivo som kan 

føre til at det blir klassifisert som arvestoffskadelig i 

kategori 2, eller 

— det er tegn på at den interne dosen av stoffet og/eller et av 

dets metabolitter først vil nå stabil tilstand i forsøksdyrene 

etter langvarig eksponering, eller 

— tilgjengelige in vivo-undersøkelser eller metoder uten 

bruk av dyr tyder på en eller flere relevante virkemåter 

knyttet til hormonforstyrrelser. 
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 En utvidet undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én generasjon 

inkludert kohort 2A/2B (utviklingsnevrotoksisitet) og/eller kohort 

3 (utviklingsimmuntoksisitet) skal foreslås av registranten eller kan 

kreves av Byrået i samsvar med artikkel 40 eller 41 dersom det 

foreligger særlig bekymring om (utviklingsmessig) nevrotoksisitet 

eller (utviklingsmessig) immuntoksisitet som er begrunnet med et 

av følgende forhold: 

— eksisterende opplysninger som gjelder selve stoffet, og som 

stammer fra relevante tilgjengelige in vivo-metoder eller 

metoder uten bruk av dyr (f.eks. anomalier i sentralnerve-

systemet, bevis på skadevirkninger på nervesystemet eller 

immunsystemet i forsøk med voksne dyr eller dyr som er 

eksponert prenatalt), eller 

— særlige mekanismer/virkemåter hos stoffet som har tilknytning 

til (utviklingsmessig) nevrotoksisitet og/eller (utviklings-

messig) immuntoksisitet (f.eks. kolinesterasehemming eller 

relevante endringer i nivåene av skjoldbruskkjertelhormoner 

knyttet til skadevirkninger), eller 

— eksisterende opplysninger om virkninger av stoffer som er 

strukturelt analoge med det stoffet som undersøkes, og som 

tyder på slike virkninger eller mekanismer/virkemåter. 

For å avklare bekymringen med hensyn til utviklingstoksisitet kan 

andre undersøkelser av utviklingsnevrotoksisitet og/eller 

utviklingsimmuntoksisitet foreslås av registranten i stedet for 

kohort 2A/2B (utviklingsnevrotoksisitet) og/eller kohort 3 (ut-

viklingsimmuntoksisitet) av den utvidede undersøkelsen av 

reproduksjonstoksisitet i én generasjon. 

Undersøkelser av reproduksjonstoksisitet i to generasjoner (B.35, 

OECD TG 416) som ble igangsatt før 13. mars 2015, skal anses 

tilstrekkelige til å oppfylle standardopplysningskravet.» 

 


