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KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 12. juli 1995
om oprettelse af et videnskabeligt udvalg vedrørende grænseværdier for erhvervs
mæssig eksponering for kemiske agenser
(95/320/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger :
Fælles bestemmelser vedrørende sikkerhed, hygiejne og
sundhed på arbejdspladsen skal sikre en tilstrækkelig
beskyttelse af arbejdstagernes helbred på arbejdspladser

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

I tilknytning til Kommissionen oprettes der et videnska
beligt udvalg (i det følgende benævnt »Udvalget«), der skal
undersøge, hvorledes kemiske agenser på arbejdspladsen
påvirker arbejdstagernes helbred.
Artikel 2

inden for Fællesskabet ;

udarbejdelsen og ændringen af fælles bestemmelser
vedrørende sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejds
pladsen kræver en videnskabelig evaluering af risiciene på
arbejdspladsen og af hvilke foranstaltninger, der skal
træffes for at beskytte mod disse risici ;

en sådan evaluering kræver deltagelse af højt kvalificerede
videnskabelige eksperter på alle områder vedrørende
sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen ;

1 . Udvalget har til opgave på Kommissionens anmod
ning at afgive udtalelser til denne om alle spørgsmål
vedrørende toksikologiske undersøgelser af kemikalier
med henblik på at undersøge, hvorledes de påvirker
arbejdstagernes helbred.

Udvalget skal især rådgive vedrørende fastsættelse af
grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (OEL) på
grundlag af videnskabelige data og skal, når det er
hensigtsmæssigt, foreslå værdier, som bl.a. kan omfatte :
— tidsvægtede gennemsnit (TWA) for perioder på otte

i forbindelse med vedtagelsen af Rådets direktiv 88/642/
EØF ('), der ændrede direktiv 80/ 1107/EØF (2) om beskyt
telse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for
kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet,
opfordrede Rådet Kommissionen til at oprette et viden
skabeligt udvalg, der skulle være ansvarligt for evalue
ringen af de foreliggende videnskabelige data, der skal
anvendes til fastsættelse af grænseværdier ;
Kommissionen hilste Rådets opfordring velkommen og
har siden 1990 uformelt konsulteret en videnskabelig
ekspertgruppe vedrørende grænseværdier for erhvervs
mæssig eksponering ;
i sin meddelelse om et program inden for sikkerhed,
hygiejne og sundhed på arbejdspladsen har Kommis
sionen som en af målsætningerne for de kommende fem
år angivet, at der skal udarbejdes forebyggende foranstalt
ninger vedrørende kemiske agenser ;

timer

— korttidsgrænseværdier/korttidseksponeringsgrænser
(STEL)
— biologiske grænseværdier.
Grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering kan,
hvis det er hensigtsmæssigt, suppleres med andre angivel
ser .

Udvalget skal rådgive vedrørende eventuel risiko for
absorption ad andre veje (f.eks. gennem huden og/eller
slimhinden) i forbindelse med det pågældende stof.
2. Enhver henstilling skal underbygges og forklares
gennem oplysninger om de grundlæggende data, en
beskrivelse af kritiske effekter, de anvendte tekniske

ekstrapolationer samt eventuelle data om mulige
helbredsrisici . Desuden skal der angives oplysninger om
mulighederne for overvågning af eksponering ved den
eller de foreslåede grænseværdier.

det er vigtigt, at Kommissionen har uvildige videnskabe
lige udtalelser fra højt kvalificerede eksperter til rådighed
til gennemførelse af de løbende undersøgelser ;

3. Udvalget skal løbende følge alle videnskabelige
faktorer, der er relevante for fastsættelse af grænseværdier
for erhvervsmæssig eksponering, og skal vedtage henstil
linger for at bistå Kommissionen med prioriteringen af

der bør i tilslutning til Kommissionen nedsættes et viden
skabeligt udvalg af rådgivende art —

arbejdet.

(') EFT nr. L 356 af 24. 12. 1988, s. 74.
(2) EFT nr. L 327 af 3. 12. 1980, s. 8.

4. Udvalget skal på Kommissionens anmodning udføre
andet arbejde i forbindelse med toksikologisk evaluering
af kemikalier.
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Artikel 3

1 . Udvalget består af højst 21 medlemmer, der kommer
fra alle medlemsstaterne, og som dækker hele det område
af videnskabelig ekspertise, der er nødvendig for at
opfylde det mandat, der er fastlagt i artikel 2, navnlig
inden for kemi, toksikologi, epidemiologi, arbejdsmedicin
og arbejdshygiejne og generel viden med hensyn til fast
sættelse af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.
2. Kommissionen udnævner medlemmerne af udvalget
efter høring af de pågældende medlemsstater og under
hensyntagen til behovet for at sikre, at de forskellige
fagområder dækkes.

3. Udvalget vælger blandt medlemmerne en formand
og to næstformænd for en periode på tre år. Valgene skal
ske med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende

4. Kommissionens repræsentanter deltager i udvalgets
og arbejdsgruppernes møder.
Artikel 7

Udvalget og arbejdsgrupperne afholder normalt deres
møder på Kommissionens hjemsted, når de indkaldes af
denne . I ekstraordinære tilfælde, og hvis det er påkrævet
af videnskabelige årsager, kan møderne afholdes uden for
Kommissionens hjemsted, når denne indkalder til
møderne.

Artikel 8

1 . Udvalgets drøftelser skal vedrøre den anmodning
om udtalelse, som er blevet forelagt af Kommissionens
repræsentanter.

medlemmer.

Kommissionens repræsentanter kan ved forelæggelsen af
anmodning fastsætte en frist for afgivelsen af udvalgets

4. Medlemmerne af udvalget udnævnes for en periode
på tre år. Medlemmer kan genudnævnes. Efter udløbet af
perioden på tre år fortsætter medlemmerne af udvalget
med at opfylde deres hverv, indtil de erstattes eller genud

udtalelse.

nævnes .

Hvis et medlem af udvalget trækker sig tilbage eller afgår
ved døden inden for nævnte treårsperiode, udpeger
Kommissionen et nyt medlem af udvalget i overensstem
melse med stk. 2.
Artikel 4

Kommissionen offentliggør til orientering en liste over
medlemmerne i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

2. Udvalget skal i videst muligt omfang bestræbe sig på
at nå til enighed om de henstillinger, som udvalget frem
sætter. Udvalgets drøftelser efterfølges ikke af en afstem
ning.

3 . Hvis den udtalelse, der er anmodet om, vedtages
med enstemmighed af medlemmerne af udvalget, skal
disse udarbejde de fælles konklusioner. Hvis der ikke
opnås enstemmighed, skal de synspunkter, der er kommet
til udtryk under drøftelserne, optages i en rapport, der
udarbejdes under ansvar af Kommissionens repræsentan
ter.

4. Kommissionen offentliggør udvalgets udtalelser,
medmindre andet følger af artikel 9, stk. 1 .

Artikel 5
Artikel 9

1 . Udvalget kan med samtykke fra Kommissionens
repræsentanter nedsætte arbejdsgrupper bestående af
medlemmer af udvalget.
2. Arbejdsgruppernes mandat skal være at rapportere til
udvalget om de spørgsmål, som de af udvalget har fået til
opgave at behandle.

meddeler dem, at den udtalelse, der anmodes om,

vedrører spørgsmål af fortrolig karakter.

I så fald deltager kun udvalgets medlemmer og Kommis

Artikel 6

sionens repræsentanter i mødet.

1.

Udvalget mødes normalt fire gange om året.

2.

Kommissionens

repræsentanter

Uden at dette i øvrigt berører bestemmelserne i traktatens
artikel 214, er medlemmerne af udvalget forpligtet til ikke
at videregive oplysninger, som de har fået kendskab til
som et resultat af arbejdet i udvalget, når Kommissionen

kan

indbyde

personer med særlig ekspertise vedrørende de spørgsmål,
der drøftes, til at deltage i møderne.
3. Kommissionens tjenestegrene varetager udvalgets og
arbejdsgruppernes sekretariat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 1995.
På Kommissionens vegne
Pådraig FLYNN

Medlem af Kommissionen

