
 

 

Miljø- og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K  
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk  
 

Kemikalier 

J.nr. 2019-4208  

Ref. NIHLA 

Den 3. marts 2020 

 

 

Høringsnotat 
 

Udkast til bekendtgørelse om udpegning af organ til modtagelse af 
harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige 

nødsituationer og om indberetning af sådanne oplysninger til den centrale 
Poison Center Notification (PCN) portal under det Europæiske 

Kemikalieagentur 
 
Bekendtgørelsen blev i udkast sendt i ekstern høring den 14. januar 2020 med frist for afgivelse af 

høringssvar den 1. marts 2020. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har modtaget høringssvar fra 6 organisationer og virksomheder: 

 

Følgende 2 høringsparter har fremsendt bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse: 

Dansk Industri (DI) og Dansk Farve- og Limindustri (DFL). 

 

Følgende 4 høringsparter har oplyst, at de ikke har bemærkninger til bekendtgørelsen, eller at de ikke 

ønsker at afgive høringssvar: 

Advokatsamfundet, Dansk bilbrancheråd, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og FDM. 

 

De to høringssvar har berørt følgende punkter 

1. Generelle bemærkninger 

2. Forholdet til Produktregisteret 

 

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar. Miljø- og Fødevareministeriets kommentarer 

hertil er anført i kursiv. Høringssvarene er kun gengivet i hovedtræk. For detaljerede oplysninger om 

svarenes indhold henvises der til de fremsendt høringssvar, som kan ses på Høringsportalen. 

 

Ad 1. Generelle bemærkninger 

DI og DFL noterer sig, at Miljøstyrelsen udpeges som det organ, der skal modtage de harmoniserede 

oplysninger. DI og DFL antager, at Giftlinjen nemt kan tilgå de oplysninger, der er nødvendige for at 

udføre deres rådgivning, selvom de ikke nævnes i bekendtgørelsen. 

 

Miljø- og Fødevareministeriets bemærkninger 

Bekendtgørelsen skal læses i sammenhæng med CLP forordningen1, særligt forordningens artikel 45 

og bilag VIII. 

 

                                                             
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af 

stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af 

forordning (EF) nr. 1907/2006 
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Artikel 45, stk. 1, bestemmer, at medlemsstaterne skal udpege det eller de organer, der skal være 

ansvarlige for modtagelse af oplysninger, der er relevante for navnlig forebyggende og helbredende 

foranstaltninger, herunder særligt i tilfælde af beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer, fra 

importører og downstreambrugere, som markedsfører blandinger. Det er denne forpligtelse, der 

udmøntes i bekendtgørelsens § 1.  

 

Artikel 45, stk. 2, fastsætter, hvad de indsendte oplysninger må bruges til. Det drejer sig om 

1. at imødekomme anmodninger af lægelig karakter med henblik på såvel forebyggende som 

helbredende foranstaltninger, herunder navnlig i nødsituationer og 

2. efter anmodning fra medlemsstaten at foretage en statistisk analyse for at identificere de 

områder, hvor der kan være behov for forbedrede risikostyringsforanstaltninger. 

 

Oplysningerne må ikke anvendes til andre formål. 

 

Artikel 45, stk. 2, nr. 1, er møntet på de nationale giftcentre i de enkelte medlemslande. I Danmark vil 

det være Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, der vil kunne anvende oplysningerne i den centrale Poison 

Center Notification (PCN) portal med henblik på forebyggende og helbredende foranstaltninger, 

herunder navnlig i nødsituationer. Giftlinjen vil have direkte adgang til informationerne i PCN 

portalen. 

 

Det skal for god ordens skyld præciseres, at Miljøstyrelsen ikke videreformidler oplysningerne i PCN 

portalen. 

 

Ad 2. Forholdet til Produktregisteret 

DI og DFL udtrykker tilfredshed med, at det er via PCN portalen, som det Europæiske 

Kemikalieagentur (ECHA) er vært for, at indberetningerne skal foretages. DI og DFL beklager dog, at 

det ikke har været muligt at slå det nye system sammen med indberetningerne til Produktregisteret. 

 

Miljø- og Fødevareministeriets bemærkninger 

PCN portalen og Produktregisteret tjener ikke samme formål, selvom der er et vist sammenfald 

mellem de oplysninger, der skal indberettes. Artikel 45, stk. 2, i CLP forordningen fastsætter, hvad de 

indsendte oplysninger må bruges til. Oplysningerne må ikke anvendes til andre formål. 

 

Oplysningerne i Produktregisteret er ikke møntet på at skulle anvendes med henblik på 

forebyggende og helbredende foranstaltninger, herunder navnlig i nødsituationer, som tilfældet er 

med artikel 45, stk. 2, nr. 1. Dette forhold understreges af, at der ikke er indberetningspligt til 

Produktregisteret for blandinger, der markedsføres til forbrugeranvendelse. 

 

Det vil være muligt at få et større overblik over de blandinger, der markedsføres i Danmark, i kraft 

af artikel 45, stk. 2, nr. 2. Det vil det, fordi oplysninger i Produktregisteret vil kunne suppleres med 

oplysninger fra PCN portalen vedr. blandinger, der markedsføres til forbrugeranvendelse. Det 

bemærkes, at PCN portalen også vil indeholde oplysninger om flere blandinger, idet der ikke er en 

nedre grænse for, hvornår der skal indberettes til portalen. I Produktregisteret er der fastsat en 

nedre grænse for, hvornår der en indberetningspligt til Produktregisteret. Grænsen vedrører 

mængden af den blanding, der markedsføres i Danmark, og er på 100 kg pr. år.  

 

Produktregisteret indeholder oplysning om blandingers miljøfarlige egenskaber. Disse oplysninger 

kan myndighederne eksempelvis anvende i forbindelse med at identificere områder, hvor der kan 

være behov for risikobegrænsende tiltag. De harmoniserede oplysninger omfatter ikke oplysning om 

blandingers miljøfarlige egenskaber. 


