Nyt fra Altox

Revideret AT-vejledning ift. Kemisk risikovurdering – det nye set-up fra Arbejdstilsynet
Så har Arbejdstilsynet netop ajourført deres vejledning i forhold til de nye regler for den kemiske risikovurdering og
instruktion: At-vejledning C.1.3-3. Altox kan hjælpe jer med rådgivning, undervisning/instruktion og konkrete
værktøjer i forhold til de nye regler.
Baggrunden for den reviderede vejledning er, at Arbejdstilsynet har udgivet to nye ændringsbekendtgørelser (arbejde
med stoffer og materialer og kræftbekendtgørelsen).
Arbejdstilsynet har ønsket at omlægge kravene til kemi på arbejdspladserne og øge fokus på arbejdsprocesserne.
I den forbindelse fjernes det hidtidige krav til at udarbejde Arbejdspladsbrugsanvisninger, og der bliver i stedet sat
øget fokus på kemisk risikovurdering og instruktionskravet, som er en re-implementering af instruktionskravet fra
Kemisk Agens Direktivet.
De to bekendtgørelser trådte i kraft 1. juli 2019.
Har du spørgsmål til arbejdsmiljøreglerne, så kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798.

Ny EU Gødningsforordning - Fertilising Products Regulation (FPR) - 2019/1009
EU har den 25. juni 2019 offentliggjort en ny EU-forordning om fastsættelse af regler om
tilgængeliggørelse på markedet af EU-gødningsprodukter, der samtidig ændrer forordning
1069/2009 og 1107/2009 og ophæver forordning 2003/2003.
De nye EU-regler angår markedsføring af organiske og uorganiske gødningsprodukter, kalkningsmidler,
jordforbedringsmidler, vækstmedier, hæmmere og biostimulanter.
Den nye gødningsforordning etablerer et nyt regelsæt, der ikke bare dækker uorganisk gødning (som reguleret i den
hidtidige forordning 2003/2003) men også organisk gødning og biostimulanter.
Den nye fastlagte definition af biostimulanter indebærer f.eks. at en plante biostimulant skal defineres som et middel,
der stimulerer plantens næringsprocesser uafhængigt af produktets næringsstofindhold, med det eneste formål at
forbedre et eller flere af følgende karakteristika af planten: effektiviteten af næringsstofoptaget, tolerance af abiotisk
stress, plantekvaliteten, tilgængeligheden af optagede næringsstoffer i jord eller rodsystemet.
De nye definitioner vil skabe klarhed over grænsetilfældene mellem gødningsreglerne (FPR) og reglerne om
plantebeskyttelse (PPR).
Gødningsforordningen træder i kraft 15. juli 2019.
Visse bestemmelser gælder allerede nu, mens den samlede forordning finder anvendelse fra 16. juli 2022.
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Poison line - NYT
Der mangler en del afklaringer og praktiske ting omkring anmeldelse til Giftcentre, herunder hvem der skal anmelde
(hvilken rolle man har) samt få systemerne klar til at modtage anmeldelserne.
På CARACAL mødet 1.-2. juli 2019 blev det besluttet og henstillet til en 1-årig udsættelse af den første frist for
anmeldelse af produkter til forbrugerne. Dvs. kun denne frist rykkes, så man nu skal anmelde for både
forbrugerprodukter og professionel brug produkter pr. 1. januar 2021. De andre frister forbliver uændrede.
Vi opdaterer jer løbende på vores Linkedin side i takt med, at der kommer flere nyheder omkring dette.
Har du spørgsmål til reglerne, så kontakt Peter Waksman – tlf. 38347798.

Status Titandioxid (TiO2)
På selvsamme CARACAL møde (1.-2. juli 2019) skulle det besluttes, hvordan 14. ATP (tilpasning til CLP) skulle
gennemføres (med/uden titandioxid) – og i givet fald med, hvilken klassificering og tilhørende noter og supplerende
mærkningsoplysninger.
Vi har i skrivende stund stadig ikke fået nyt omkring, hvordan det videre forløb bliver, men vil også omkring dette
holde jer opdateret på vores Linkedin side i takt med, at der kommer en status på det.
Har du spørgsmål til reglerne, så kontakt Peter Waksman – tlf. 38347798.

ECHA shinet op
ECHA har gjort sommerrent på deres hjemmeside og forbedret funktionaliteten, når man søger på et stof fra forsiden
og dermed finder info-card’et. Primært er der kommet flere funktioner i info-card’et, flere direkte links til relevante
steder omkring stoffet i ECHA, systematisering af disse links og mere omkring nano.
Gå ind og tag et kig på siden (www.echa.eu) og læs evt. ECHA’s egen beskrivelse af opdateringen:
https://echa.europa.eu/da/-/major-update-to-echa-s-information-on-chemicals-database

Efterårets kurser 2019
En ny kursussæson nærmer sig – datoerne for efterårets kurset ligger klar.
Du kan tilmelde dig og evt. læse mere om kurserne og os: www.altox.dk
Vi kommer også meget gerne ud til Jer med et virksomhedstilpasset kursus - specifikt rettet mod
jeres virksomhed og med udgangspunkt i jeres dagligdags udfordringer.
Det er naturligvis oplagt, at det nye fokus på instruktionskravet kan imødegås med højt kvalificeret undervisning om
sikker håndtering af kemikalier.
I januar udkommer vores kursuskatalog med datoer for hele året 2020.
Kontakt os for muligheder på 3834 7798.
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Temadag 2019
Tak til alle for 3 vellykkede Temadage. 2019 blev året med en rekordstor deltagelse og interesse for årets emner.
Det var en fornøjelse at møde de mange nye deltagere og at gense de velkendte.
For at følge op har vi samlet de ord, der flittigt blev noteret på temadagene, og omdannet dem til en ordsky. Den
giver et godt billede af alle de indtryk temadagene har fremkaldt hos deltagerne.
Datoerne for næste år er allerede på plads – og vi glæder os til at se jer alle igen på Temadag 2020.

Altox ønsker dig en rigtig dejlig sommer.
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