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Referat fra Produktudvalgsmøde den 14. maj 2009  
 
 
 
Til stede: 
Linda Funch   Beck & Jørgensen A/S   LF 
Thomas Sørensen  Beck & Jørgensen A/S   TS 
Flemming Spove   Hempel A/S    FS 
Lene Funder Hein  Woodcare A/S    LFH 
Kirsten Stær   Akzo Nobel Industrial Coatings A/S KS 
Christel Bodenäs   Akzo Nobel Industrial Coatings A/S CB 
Steen Karlsen   Boesens Fabrikker ApS   SK 
Tine Behrendorf Madsen  Dyrup A/S    TBM 
Helle Krogh   Teknos A/S    HK 
Ulla Sabroe   Flügger A/S    US 
Ellen Grønvald   Flügger A/S    EG 
Dorthe Christensen  Dana Lim A/S    DC 
Anders Gottlieb   Junckers Industrier A/S   AG 
Henning Esbensen  Sika Danmark A/S   HE 
Nadia Vikestad   Jotun Danmark A/S   NV 
Vibeke Plambeck (delvist)  DI     VIP 
Simon Stig-Gylling  FDLF     SIG 
Thomas Drustrup (delvist) FDLF     THD 
Anette Harbo Dahl  FDLF     AHD 
    
Der var afbud fra: 
Beth Gydesen, Akzo Nobel Decorative Coatings A/S; Ivan Grønning, Sun Chemical Inks A/S; 
Lise Mønster, Sika Danmark A/S; Anna-Grete Boye, Baden-Jensen A/S; Diana Skou, Esbjerg 
Farve- og Lakindustri A/S 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Indledningsvis orienterede AHD om, at rækkefølgen på punkterne på dagsordnen var ændret 
af forskellige årsager og en ny dagsorden blev uddelt. 
Dagsordnen blev godkendt med tilføjelse af følgende punkter: ”SDS og meddelelsespligt”, 
”Begrænsningsdirektivet og placering af sætning”, ”YL-mærkning”, ”forslag om regulering af 
Bisphenol-A” og ”Aerosoldirektivet”. 

 
 

2. REACH  
 
Præregistrering og SIEF 
VIP orienterede om bl.a. præregistreringer og SIEF-dannelse. I alt nåede det samlede antal 
præregistreringer op på 2,7 millioner fordelt på ca. 146.000 forskellige stoffer fra i alt 65.000 
firmaer. Alle de firmaer, der har registreret det samme stof skal nu til at samarbejde i SIEF-
grupper med det primære formål at dele data. Disse grupper er ved at blive dannet med alt 
fra kun én enkel virksomhed til et par med over 5.000 deltagere. De meget store grupper er et 
problem i sig selv, men et meget væsentlig problem er også de manglende spilleregler om-
kring SIEF-dannelserne. Det største problem er dog, hvor ingen tager initiativ til SIEF dan-
nelse, da man før eller siden skal nå frem til en registrering. Konsulenter vil gerne påtage sig 
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opgaven, men den ledende registrant, der skal indlevere inden 1. juni 2010, skal ifølge CEFIC 
helst være en producerende virksomhed i Europa. 
 
REACH projekterne 
Farve- og lakindustriens REACH projekt kører stille og roligt. Som følge af bl.a. input fra 
workshoppen i februar er RTM og ES-modifieren ved at blive lagt sammen. Herudover skal 
det gøres muligt, at systemet kan håndtere flere produkter. 
 
En afrapportering af projektet forventes gennemført henover sommeren og hele projektet 
tænkes afsluttet ved årsskiftet med et arrangement. 
 
Udviklingen af ES-modifieren fortsætter i de øvrige DI REACH projekter. ES-modifieren blev 
præsenteret på en europæisk workshop tidligere på året, hvor den blev positivt modtaget, 
men hvor det også blev tilkendegivet, at det var nødvendigt at få den over i et andet program 
end Excel. Samarbejdspartnere, der kan komme penge i projektet, er fundet og det vil kunne 
udløse ekstra penge fra MST også. 
 
VIP orienterede om, at ECHA har haft kontrakt med en konsulent til at udvikle et værktøj til 
eksponeringsscenarier, men som ikke kunne leve op til kontrakten. ECHA må derfor starte 
forfra og har indbudt interessenter til at deltage i et udvalgsarbejde. DHI ved Jens Tørslev 
deltager for at bidrage med ES-modifieren og få downstream user vinklen med.  
 
Der vil i øvrigt ikke ske yderligere værktøjsudvikling i projekterne. Et fremtidigt (DI) projekt 
vil eventuelt kunne være omkring værdien af REACH.    
  
Artikelproblematik 
DI har oprettet et ”artikel netværk”. Der har lige været afholdt et møde og man er generelt 
meget fortvivlede over situationen med artiklerne. Man mener generelt, at det er nyttesløst at 
spørge til kandidatstoffer, pga. manglende besvarelser og pga. tvivlsomme svar. 
 
Artikeldefinitionen er fortsat under diskussion, således holder DK og 5 andre medlemsstater 
fast i, at en artikel er de homogene enkeltdele i en artikel, altså ikke f.eks. et tankskib, men 
tankskibets homogene enkeltdele. 
 
I forbindelse med et nordisk projekt, hvor deltagerne er myndigheder, drøftes artikelspørgs-
målet også. Videre vil ECHA vejledning også blive revideret, når en løsning haves. 
 
Informationsforpligtelse i forbindelse med artikler 
Det blev kort drøftet, om man udover at rette henvendelse til leverandører fra ikke-EU lande 
for at få oplysninger omkring eventuelle kandidatstoffer i artikler også skal rette henvendelse 
til sine europæiske leverandører.   
 
Selvom det er de europæiske leverandørers forpligtelse at orientere deres professionelle kun-
der om kandidatstoffer, mente VIP, at det kunne være nødvendigt selv at indhente oplysnin-
gerne, især hvis man selv har informationsforpligtelsen overfor sine egne professionelle kun-
der. 
 
Kandidatlisten 
VIP orienterede om, at man forventer, at der to gange pr. år vil blive optaget nye stoffer på 
kandidatlisten og at der næste gang kommer mange. 

Når stoffer fra kandidatlisten optages på godkendelseslisten, vil stofferne forblive på kandi-
datlisten. Det skyldes netop informationsforpligtelsen i forbindelse med artikler, som går på 
kandidatstoffer. 
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De stoffer fra kandidatlisten, der ikke optages på godkendelseslisten, må på sigt forventes at 
være kandidater til at blive omfattet af begrænsningsbilaget.  
 
Kontrolindsats 
Det europæiske netværk for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter under 
REACH kaldet FORUM har iværksat deres første koordinerede kontrolindsats.  

Indsatsen vil fokusere på de eksisterende stoffer, der har skullet præ-registreres.  Ved kon-
trolbesøg vil Kemikalieinspektionen tjekke, om virksomhederne har foretaget de krævede 
præregisteringer. Herudover vil Kemikalieinspektionen, selvom de ikke er tilsynsmyndighed 
på sikkerhedsdatablade, kontrollerer om de findes, om de er på dansk og har de rette over-
skrifter og herefter indberette evt. overtrædelser til AT. 

Kemikalieinspektionen vil kontrollere ca. 5 virksomheder før sommerferien (der har præregi-
streret) for at lære af dem og herefter kontrollere langt flere virksomheder efter sommerferi-
en. Besøgene er varslede og udvælges ud fra de kanaler, inspektionen har til rådighed, såsom 
toldregistre, produktregistret o. lign.  

VIP orienterede kort om nogle overvejelser omkring medlemsstaternes håndhævelseskompe-
tance i forhold til ECHA bl.a. omkring indholdet af de kommende eksponeringsscenarier og 
videre omkring forskelle i medlemsstaternes forskellige fortolkning. VIP nævnte bl.a. at man 
i Frankrig har valgt at betragte fyrværkeri som en artikel uden tilsigtet afgivelse, hvor den 
almindelige betragtning er, at fyrværkeri er kemikalier i en beholder.  

Registreringsnumre i SDS 
AHD orienterede om, at en løsning ikke er kommet nærmere. Kommissionen fastholder, at 
det ikke er en mulig løsning at se bort fra de 4 sidste cifre i registreringsnummeret. Der er 
nedsat et udvalg til at drøfte sagen bestående af både industri og medlemsstater. 
 
KS nævnte, at hun havde hørt, at der var en åbning omkring de 4 sidste cifre. AHD undersø-
ger, om der skulle være nyt.  
 
Begrænsningsdirektivet 
Begrænsningsdirektivet (direktiv 76/769/EØF) ophæves pr. 1. juni 2009, men videreføres i 
REACH-forordningens bilag XVII. 
 
Bilaget XVII indeholder i dag de begrænsninger, der indtil REACH-forordningens vedtagelse 
var besluttet i relation til begrænsningsdirektivet og træder i kraft fra 1. juni 2009.  
 
Miljøstyrelsen arbejder på at ophæve de danske bekendtgørelser, der implementerer direktiv 
76/769/EØF med ændringer. 
 
Det betyder i forhold til de nye regler om f.eks. DEGBE og MDI, at de ikke skal implemente-
res i dansk lovgivning, men at de kommer til at gælde i kraft af, at bilag XVII ændres. 
 
Begrænsningsdirektivet, DEGBE og placering af sætning 
Fra 27. december 2010 skal alle malinger og lakker, der indeholder mere end 3 % DEGBE, 
mærkes med sætningen »Må ikke anvendes i sprøjtemalingudstyr«. 
 
De produkter, der skal sprøjtes og som dermed anbefales til sprøjtning, må således ikke efter 
den 27. december 2010 indeholde > 3 % DEGBE. Begrænsningerne gælder kun ved markeds-
føring med henblik på levering til offentligheden.  
 
Den danske tekst vedr. begrænsningerne for bl.a. DEGBE sendes til udvalget. 
 
Der var tvivl om placeringen af sætningen »Må ikke anvendes i sprøjtemalingudstyr« på eti-
ketten.  AHD tjekker med Miljøstyrelsen.  
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”Postkort” 
EG ønskede oplyst, hvad et ”postkort” er i relation til REACH. Et ”postkort” skal efter 1. juni 
2011 (artikel 7) sendes til ECHA, hvis en artikel, man producerer eller importerer, indeholder 
mere end 0,1 % af et kandidatstof og at mængden af stoffet i de importerede artikler total ud-
gør mere en 1 ton/år. 
 
BEMÆRK: Rettelse til hvad, der blev sagt på mødet: En ”postkort anmeldelse” er en notifika-
tion du skal sende til ECHA, hvis din råvareleverandør ikke støtter din anvendelse af et stof. 
Man kan læse om det på 
http://www.mst.dk/Kemikalier/REACH+Helpdesk/Spoergsmaal+og+svar/ 
- nederst. 
 
 
REACH Annex’er 
Der blev spurgt til hvor man finder ændringer til annex’erne i REACH. AHD undersøger hvor 
man nemmest finder disse. Der er løbende ændringer, f.eks. som nævnt til bilag XVII (be-
grænsninger). 
 
Nationale begrænsninger 
VIP orienterede om, at ikke alle nationale begrænsninger vil blive i 2013. Kun hvis reglerne er 
notificeret efter EU traktatens art. 95, vil de forsvinde. Dette undersøges yderligere.  
 
DI REACH konference 
DI arrangerer en REACH konference den 2. september 2009. Konferencen er politisk og om-
drejningspunktet vil være den mere fremadrettede REACH politiske vinkel bl.a. som forbere-
delse på REACH revisionen i 2012. Formiddagen vil være målrettet ledelsen, mens der om 
eftermiddagen vil være en tekniker konference. Arrangementet afholdes på Nationale muse-
et.  
 
 
3. CLP forordningen og Implementeringen af 30. og 31. tilpasning  
 
 
AHD orienterede om, at ”Listen over farlige stoffer” videreføres i EU's liste over harmo-
niseret klassificeringer, som er bilag VI til CLP-forordningen.  
 
Bilag VI består af 2 tabeller, henholdsvis:   
• Stofferne med klassificering efter de gamle regler  
• Klassificeringen oversat til en CLP-klassificering efter den nye forordning. 
 
1. tilpasning til CLP er vedtaget 25. marts 2009 og den implementerer de sidste harmoni-
serede klassificeringer, som er vedtaget under de gamle regler: 30. og 31. tilpasning. Til-
pasningen offentliggøres i løbet af sommeren.  
 
Det er tidligere drøftet fra hvilken dato, det er et lovkrav senest at tage klassificeringerne 
fra 30. og 31. tilpasning i anvendelse.  Svaret er den 1. december 2010 både for stoffer og 
blandinger. Dette gælder ifølge Miljøstyrelsen også for stoffer, som er medtaget på stofli-
sten for første gang!  
 
Sekretariatet har tidligere nævnt og anbefalet (i lighed med bl.a. CEPE og FEICA) at tage 
klassificeringer i anvendelse på stoffer, som har fået en klassificering for første gang med 
30. eller 31. tilpasning eller i hvert tilfælde så snart klassificeringen fås fra ens leveran-
dør.  
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Datoer i forbindelsen med overgangen til CLP-mærkninger blev også nævnt. Den 1. 
december 2010 er nemlig også datoen for, hvornår stoffer senest skal mærkes efter CLP-
forordningen. For blandinger er datoen den 1. juni 2015. Fælles for både stoffer og blan-
dinger er, at så snart CLP-mærkningen tages i brug, skal der af sikkerhedsdatabladet 
fremgå både klassificeringen efter CLP og klassificeringen efter de gamle regler indtil den 
1. juni 2015.  
 
RIP 3.6 
ECHA er ved at afslutte Guiden om klassificering og mærkning, som udvikles under RIP 3.6. 
Den skal vedtages i CARACAL i juni og offentliggøres højst sandsynligt i løbet af sommeren.  
 
Guiden vil løbende blive udbygget, men første modul, som er en overordnet vejledning, skulle 
ifølge Miljøstyrelsen være offentlig.  

 
Interaktivt kursus "Grundprincipper i CLP" 
DI udbyder et Interaktivt kursus omkring "Grundprincipper i CLP". Kurset er udviklet af DI i 
samarbejde med DHI, som en udløber af aftalen om brugen af kurset "Grundprincipper i 
REACH", som blev udviklet af Norsk Industri. Nærmere oplysninger følger. 
 

 
4. VOC produktdirektivet – revurderingen  

 
AHD orienterede om, at foreningen har holdt møde med Miljøstyrelsen ultimo marts. Et af 
formålene var at hilse på Kemikaliekontorets VOC team, hvor både funktionsleder, tekniker 
og jurist er nye. Et andet formål var at få en generel drøftelse af VOC produktreglerne og sør-
ge for at gøre Miljøstyrelsen bekendt med foreningens holdninger til reglerne. Selve Interim 
rapporten fra Ökopol blev kun meget overordnet drøftet, da MST endnu ikke havde nærlæst 
rapporten. Foreningens har efterfølgende og forud for et stakeholde møde afholdt den 7. maj 
fremsendt foreningens kommentarer til de relevante options i Interim rapporten til Miljøsty-
relsen.  
 
Det nævnte stakeholder møde havde deltagelse af industrirepræsentanter (bl.a. FEICA og 
CEPE), medlemsstater, Kommissionen samt konsulentfirmaerne Ökopol og RPA. Formålet 
med mødet var at opdatere stakeholders og give mulighed for at drøfte de områder, hvor der 
mangler data.  
 
Ifølge FEICA meddelte Kommissionen på mødet, at et egentligt direktivforslag ikke vil kom-
me før 2011 pga. personale knaphed. Referat fra mødet vil blive fremsendt til medlemmerne 
når sekretariatet har modtaget det fra CEPE. 
 
 
5. VOC emissionsbekendtgørelsen 
 
AHD orienterede om, at den reviderede VOC emissionsbekendtgørelse, som primært fjerner 
autoreparationslakeringen, der dækkes af VOC produktreglerne, forventes om 1-2 måneder. 
Ellers forventes der ingen andre ændringer. 
 
 
6. Indoor Air 

 
SIG orienterede om, at Kommissionen har givet den europæiske standardiseringsorganisati-
on CEN mandat til at udvikle to standarder for testmetoder til måling byggematerialers afgi-
velse af stoffer til omgivelserne. De to arbejdsgrupper hedder hhv.: 
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• CEN/TC 351/WG1: Afgivelse af stoffer til overfladevand 

• CEN/TC 351/WG2: Afgivelse af stoffer til indeklimaet 

Når standarderne forventes at være færdigudviklede om måske ca. tre år og bliver som ud-
gangspunkt obligatoriske.  
 
Baggrunden for udviklingen af standarderne er, at de forskellige nationalstater i EU bl.a. sæt-
ter deres egne grænseværdier for indeklima. Derfor skal der findes nogle standardiserede 
målemetoder, så man som producent ved, hvordan man skal teste sine produkter inden eks-
port til et specifikt land i EU. Senest er Frankrig kommet med et forslag, om at forbyde CMR 
1 og 2 stoffer i indeklimaet og forventes at vedtage dette i slutningen af maj 2009.  
 
Status for arbejdet er, at de forskellige arbejdsgrupper under WG2 har udarbejdet deres test-
resultater, bl.a. i arbejdsgrupper i CEPE og FEICA. Nu skal de testresultater testes af CEN for 
at verificere resultaterne. Dette forventes at være en meget omkostningsfuld procedure.  
Indtil videre har alle brancher været meget optaget af, hvordan deres produkter vil blive målt. 
S-udvalget S417 – farlige stoffer i byggeriet og livscyklus af bygværker har referencer til 
CEN/TC 351, og skal være med til at vurdere de indkomne testresultater fra alle involverede i 
processen. Foreningen forsøger på nuværende tidspunkt at vurdere, hvor relevant det er for 
os at deltage i.  
 
FS anførte, at det var godt at gøre sig klart hvad man ønsker, og branchen ønsker eksempelvis 
ikke, at der skal analyseres på hvert enkelt produkt. 
 
Med hensyn til egentlig EU-lovgivning arbejdes der på nuværende tidspunkt på en Grønbog, 
som er det første skridt mod en lovgivning. Men egentlige forslag har lange udsigter, måske 
om fem år.  
 
 
7. Orientering om SCP-pakken (Sustainable Consumption and Production) 
 
Kommissionen fremlagde i sommeren 2008 et forslag til en SCP-pakke. Forslagets formål er 
at forbedre lovgivning og frivillige ordninger i EU, der handler om bæredygtig produktion og 
forbrug. Forslaget skal være med til at fremme væksten i Europa, samtidig med at forbruget 
gøres mere bæredygtigt og grønt. Derudover er hensigten at fjerne miljømæssige handelshin-
dringer mellem medlemslande og regioner. 
 
SCP-pakken omfatter bl.a. revision af Miljømærkeforordningen, EMAS-forordningen og en 
handlingsplan for styrkelse af offentlige grønne indkøb.  
 
Revision af miljømærkeforordningen 
Miljømærkningsforordningen bliver forenklet og effektiviseret, så der kommer mere fokus på 
produkternes væsentligste miljøpåvirkninger. Samtidig arbejdes der på at gøre beslutnings-
proceduren hurtigere. Der lægges også op til at nationale ordninger bør harmoniseres med 
miljømærkeordningen.  
 
Miljømærket vil fortsat være baseret på tredjepartskontrol, men med en mere enkel registre-
ring og med kun ét gebyr i form af et ansøgningsgebyr på 1200 euro og fast årligt anvendel-
sesgebyr på 1500 euro. Anvendelsesgebyret har været under stærk kritik for indirekte at 
mindske virksomhedernes lyst til at ansøge om mærket. Det er derfor besluttet, at der ydes 
rabat til SMV’ere på 50 procent. 
 
Revision af EMAS-forordningen 
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Miljøledelsessystemet i ISO 14001-standarden danner fortsat basis for EMAS-forordningen. 
Det nye er, at miljørapporteringen bliver styrket, samt at der vil være en sammenskrivning af 
tekst og vejledninger og en forenkling af logoet. Den fulde miljøredegørelse skal fremover 
kun foreligges hvert 3. år, mens der i de mellemliggende år kun skal laves en performance-
rapport.  
 
Små og mellemstore virksomheder kan søge om dispensation fra dele af ordningen. Virk-
somheder uden for EU vil i fremtiden kunne blive EMAS-certificeret, og koncerner kan opnå 
en samlet registrering på tværs af landegrænser. Medlemsstaternes pligter til at fremme 
EMAS gennem information øges.  
 
Der indføres en EMAS Easy, som skal gøre det lettere for små og mindre miljøpåvirkende 
virksomheder at fokusere deres miljøindsats. Kommissionen er pt. ved at udrede hvordan 
ordningen skal fungere i praksis. 
 
Ny indsats for offentlige grønne indkøb 
Europarådet og Kommissionen er enige om et frivilligt fælles europæisk mål for offentlige 
grønne indkøb. I 2010 skal 50 procent af indkøbet i den offentlige sektor i EU være grønne. 
Målet skal omfatte følgende ti produktgrupper, bl.a. byggematerialer. 
Inden for de ti produktgrupper bliver der formuleret fælles indkøbsguider/retningslinjer. 
Disse vil være baseret på de eksisterende produktkriterier i det europæiske miljømærke 
Blomsten, i det omfang der findes kriterier.. I det udkast sekretariatet har set til en indkøbs-
guide for byggematerialer, indgår der blandt andet krav til maling. Indkøbsguiderne forven-
tes at komme i høring i sommeren/efteråret 2009. 
 
 
8. Orientering om CEPE 
THD orienterede om, at der den 15. april blev afholdt møde mellem FDLF og CEPE. På mødet 
deltog repræsentanter fra både CEPE’s og FDLF’s bestyrelse. 
 
I hovedtræk kom der følgende resultat fra mødet: 
• FDLF er som udgangspunkt positiv i forhold til det europæiske samarbejde. 
 
• FDLF har netop nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på FDLF’s strategi og vedtægter. 

Dette arbejde inkluderer også det europæiske arbejde, og arbejdsgruppen vil inddrage 
CEPE-diskussionen i det, der senere bliver fremlagt for bestyrelsen. 

 
• FDLF’s bestyrelse vil vurdere, hvorvidt det er muligt at samle opbakning til et fuldgyldigt 

medlemskab af CEPE på FDLF’s næste generalforsamling. Hvis bestyrelsen vurderer, at 
det ikke er muligt at samle opbakning til et fuldgyldigt medlemskab eller generalforsam-
lingen stemmer imod, arbejdes der videre med at indgå en Bilateral aftale med CEPE. 
Indtil da fortsætter FDLF med den nuværende aftale med CEPE. 

 
• Det er nødvendigt, at CEPE kan demonstrere fordelene ved et medlemskab, specielt i 

forhold til de mindre og mellemstore virksomheder (MMV). Både FDLF og flere andre 
nationale foreninger har brug for at få de gode historier og argumenter fra de MMV’ere, 
der allerede er medlem af CEPE. 

 
 

9. Revision af Kræftbekendtgørelsen – status 
 

7. revisionsrunde forløber stadig med tre nye møder udover den møderække, der først var 
fastsat.  Sidste møde er nu fastsat til i oktober 
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Titandioxid 
Der er fortsat ingen afgørelse om titandioxid og stoffet blev ikke drøftet på sidste møde. Både 
AT og arbejdstagersiden tænker. 
 
AT vil gerne holde stadig fast i, at de ønsker Titandioxid optaget i denne runde, og holde fast 
i, at 2B stoffer fra IARC optages i den danske kræftbekendtgørelse.  
 
Arbejdsgiversiden holder fast i så længe som muligt, at man dels skal afvente selve IARC mo-
nografien, men også helst REACH registreringen og have endnu en udsættelse.  
 
Der har været en kontakt til TDMA (organisationen for titandioxid producenterne), 
/titandioxid konsortiet, som er ved at færdiggøre et dokument, der forklarer, hvorfor titandi-
oxid ikke kan klassificeres som kræftfremkaldende, hverken i forhold til præparatdirektivet 
eller GHS. 
 

 
10. Kodenummersystemet 
 
Siden sidste møde har THD haft emnet oppe i bygningssektionen og i bestyrelsen. Men sekre-
tariatet har valgt ikke at gøre noget pt., da systemet, som en slags plan B, eventuelt kan bru-
ges i forbindelse med titandioxid-sagen.  
 
KS nævnte, at de industrielle brugere ikke anvender systemet og at de gerne vil af med det. 
Systemet virker tværtimod stærkt konkurrenceforvridende bl.a. pga. det manglende kend-
skab til bilagene 2 a og b og listen over de administrative fastsatte MAL-faktorer. I fortsættel-
se af dette besluttede udvalget, at sekretariatet skriftligt skal rykke Lillian Petersen for en op-
datering af listen samt for at få den lagt på internettet. Dette blev stillet branchen i udsigt for 
adskillige år siden på et møde i Direktoratet. 
 
Videre gav flere i udvalget udtryk for det problematiske i fortsat at arbejde med et system, 
man ved ikke giver et retvisende billede. 
 
Det blev foreslået at rette henvendelse til Norge for at få indblik i om de har oplevet negative 
arbejdsmiljømæssige konsekvenser efter fjernelsen af YL-mærkningen. Ifølge den norske for-
ening MLF er YL-kravet helt væk og skal derfor heller ikke stå i MSDS. 
 
Mogens Kragh Hansen fra Arbejdsmiljøhuset søger penge til projekt, hvor han vil undersøge, 
hvad der skal til, for at det nuværende system kan gøres tidssvarende. Projektansøgningen 
skal indleveres aug. - sept. til Arbejdsmiljøforskningsfonden.  AT har ingen penge selv. 
 
 
11. SDS og Arbejdspladsbrugsanvisninger – status 
 
Som tidligere orienteret om, er bekendtgørelsen om særlige pligter og bekendtgørelse om ar-
bejde med stoffer og materialer offentliggjort helt i tråd med AT’s oprindelige forslag. 
  
Det betyder, at AT’s hidtidige farlighedsbegreb er bevaret i forhold til udarbejdelse af SDS og 
at de rent danske regler om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) ikke er fjer-
net, selvom reglerne dækker nogenlunde samme behov som om kemisk APV. Man kan dog 
nøjes med i praksis at udarbejde den kemiske APV, hvis den gøres tilgængelig for dem, der 
arbejder med kemikalierne.  
 
AHD orienterede videre om, at alle AT-bekendtgørelser, der har henvisninger til kemikalier 
og klassificeringer, skal gås igennem pga. CLP-forordningen.  
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FS ønskede fastslået, om der ved revision af SDS er en meddelelsespligt overfor gamle kun-
der. Ifølge REACH art. 31, stk. 9 fremgår det tydeligt, at man har en forpligtelse. Det fremgår 
bl.a. at den nye, daterede version af oplysningerne, der mærkes "Revision (dato)", skal leve-
res gratis i papirform eller elektronisk til alle tidligere modtagere, som de har leveret stoffet 
eller det kemiske produkt til inden for de forudgående 12 måneder.  
 
  
12. Sammensætningsoplysninger i SDS (kvarts) 
 
LF ønskede drøftet, hvad andre gør, når de anvender råvarer indeholdende kvarts, der fra le-
verandørens side er selvklassificeret med Xn; R48/20.  
 
Baggrunden er, at Miljøstyrelsen har meddelt Beck & Jørgensen A/S de skal deklarere kry-
stallinsk kvarts i punkt 3 i SDS, da leverandøren af fyldstoffet har selvklassificeret kvarts. Det 
færdige produkt skal ikke klassificeres. 
 
B&J deklarerer ikke kvarts i SDS pkt. 3, men Miljøstyrelsen afviser, at man kan undlade det-
te, da det er de indgående stoffers iboende egenskaber, der skal redegøres for, og at der ikke i 
klassificeringsbekendtgørelsen, er anført en undtagelse for så vidt angår færdigvarens til-
standsform.  
 
Emnet blev drøftet, og fakta er, at anvender man råvare, der er fra leverandørens side er selv-
klassificeret med R48/20, så skal dette oplyses i SDS. 
 
Ved samme lejlighed meddelte Miljøstyrelsen, at man ikke på produkter, der indeholder fun-
gicid, må skrive ”Da produktet indeholder fungicid anbefales kun udendørs brug”. Begrun-
delse var, at det kunne misforstås som værende et bekæmpelsesmiddel, som så kræver god-
kendelse efter biociddirektivet. 
 
 
13. Produktregistret og fælles nordisk anmeldeskema 

 
AHD nævnte, at der nu er taget en beslutning om at arbejdet med en nordisk harmonisering 
af anmeldeskemaer ophører. Der er af forskellige årsager ikke opbakning fra hverken det 
svenske eller danske produktregister til at forsætte. 

KS nævnte, at det norske og det svenske produktregister tilsyneladende arbejder videre. 

KS nævnte videre, at Produktregistret ikke retter sig efter afgørelsen vedr. stoffer, der er til 
stede i mængder på under 1 %. Det viste sig, at adskillige have den erfaring, at de ikke, selv 
ved henvisning til afgørelsen, havde kunnet få PR-numre. 

Det blev besluttet, at udvalget skal melde tilbage til AHD om de problemer, de har på dette 
område. Herefter vil sekretariatet rette henvendelse til Produktregistret. 

AHD nævnte en rapport, udarbejdet af hollandske konsulent RIVM, omhandlende art. 17 i 
præparatdirtektivet (Poison Information Centers) og dens implementering i the EU. Rappor-
ten lister forskelle i administrative procedure og forskelle i data krav. Rapport vil blive lagt på 
hjemmesiden.  

 
14. Status på NanoKem-projektet 
 
NanoKem 
Projektet forløber efter tidsplanen og der er planlagt en række artikler med foreløbige resul-
tater. Den næste tekniske følgegruppe møde forventes afholdt efter sommeren, hvor de invol-
verede virksomheder får en orientering om de foreløbige resultater. 
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Når hele projektet afsluttes om et års tid forventes et arrangement for hele branchen. 
 
Den seneste fremdriftsrapport kan fås ved henvendelse til AHD.  
 
EU nano projekt NanoSustain 
Vi har fået en henvendelse fra NFA omkring deltagelse i et europæisk nano-projekt Nano-
Sustain. De virksomheder, der er med i NanoKem, har også udvist interesse for projektet un-
der forudsætning af, at deltagelsen ikke er mere krævende end NanoKem. dette er meddelt 
NFA, men yderligere oplysninger fås først indenfor et par måneder.  
 

 
15. IPPC-direktivet 
 
FS spurgte til revurderingen af IPPC-direktivet og om hvorvidt det vil påvirke branchen og 
kunderne. AHD meddelte, at Farve- og Lakindustrien er fortsat ikke i scope 

 
 

16. Evt. andre meddelelser 
 
Forbud mod Bisphenol-A 
Enhedslisten har stillet forslag som pålægger regeringen at arbejde for, at der indføres et total 
stop for brugen og salg af produkter indeholdende Bisphenol-A i EU og at indføre særregler i 
DK indtil reglerne er indført i EU. 
 
I bemærkningerne til lovforslaget er der især fokus på, at Bisphenol-A indgår i sutteflasker, 
vandflasker og epoxybelægninger i konservesdåser.  
 
Sekretariatet holder sig orienteret om udviklingen og følger den politiske proces. 
 
Afgifter på behandlingen af farligt affald 
Som en del af skattepakken har man bebudet at behandling af farligt affald, som indtil nu har 
været afgiftsfritaget, skal afgiftsbelægges. Forslaget er endnu ikke færdigbehandlet, men ved-
tages det i den form, vil det væsentligst betyde noget for Kommunekemi og genvindingsindu-
strien (shredderanlæg især). 
  
Man kan forvente at priser for indlevering af farligt affald til kommunekemi stiger, men det 
menes dog ikke, at de kan overføre hele prisen til kunderne, da markedet for farligt affald er 
frit, så man ved alvorlige stigninger, kan vælge at køre sit affald udenlands.  
  
Kemikaliedag 2009  
Kemikaliedag 2009 kommer til at handle om grøn kemi i bred forstand. Arrangementet af-
holdes den 21. oktober i Pyramiden og en egentlig præsentation af dagen forventes klar meget 
snart.   
 
Aerosoldirektivet 
EG orienterede om at der er kommet en ændring til aerosoldirektivet. Der er bl.a. ændringer  
i definition af brandfarligt indhold i aerosoler. EG sender link. 
 
 
17. Eventuelt 
 
Næste møde afholdes mandag den 31/8 – 1/9 på Gl. Vindinge i Nyborg. 
  


