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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1488/94

av 28. juni 1994

om fastsettelse av prinsippene for vurdering av risikoer for mennesker og miljø ved
eksisterende stoffer i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93

(Tekst som er relevant for EØS)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars
1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende
stoffer(1), særlig artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Forordning (EØF) nr. 793/93 fastsetter en ordning med vurdering
og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer, og i henhold til
dennes artikkel 10 har medlemsstatene ansvar for å foreta en slik
risikovurdering av prioriterte eksisterende stoffer.

Ettersom ansvaret for risikovurderingen påhviler medlemsstatene,
bør det imidlertid fastsettes prinsipper for slik vurdering på
fellesskapsplan for å unngå ulikheter mellom medlemsstatene,
som ikke bare berører det indre markeds virkemåte, men som
heller ikke vil kunne sikre mennesker og miljø det samme
beskyttelsesnivå i hele Fellesskapet.

Risikovurderingen bør ha grunnlag i en sammenligning mellom
et stoffs mulige skadevirkninger på den ene side og den
eksponering for stoffet som er kjent eller som med sannsynlighet
kan forventes for mennesker og miljø på den annen side.

Samtidig som det tas hensyn til et stoffs klassifisering i samsvar
med rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking
av farlige stoffer(2), sist endret ved kommisjonsdirektiv 93/105/
EF(3), bør vurderingen av risikoer for mennesker ta hensyn til
stoffets fysikalsk-kjemiske og toksikologiske egenskaper.

Samtidig som det tas hensyn til et stoffs klassifisering i samsvar
med direktiv 67/548/EØF bør vurderingen av risikoer for miljøet
ta hensyn til stoffets miljøvirkninger.

(1) EFT nr. L 84 av 5.4.1993, s. 1.

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 161 av 29. 6. 1994, s.
3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/95 av 24. februar
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(2) EFT nr. 196 av 16.8.1967, s. 1.

(3) EFT nr. L 294 av 30.11.1993, s. 21.

(4) EFT nr. L 358 av 18.12.1986, s. 1.

(5) EFT nr. L 183 av 29.6.1989, s. 1.

Resultatene av en risikovurdering bør danne grunnlaget for
vedtak som treffes i henhold til relevant lovgivning med sikte
på å minske risikoen ved produksjon, transport, lagring,
bearbeiding til et preparat eller andre former for bearbeiding,
bruk, disponering eller gjenvinning av eksisterende stoffer.

Antallet dyr brukt til forsøksformål bør reduseres til et mini-
mum i samsvar med rådsdirektiv 86/609/EØF av 24. november
1986 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter
om vern av forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige formål(4).

Bestemmelsene i denne forordning skal ikke berøre Fellesskapets
særskilte regelverk om helse og sikkerhet på arbeidsplassen,
særlig rådsdirektiv 89/391/EØF(5), som forplikter arbeidsgiverne
til å vurdere risikoene for arbeidstakernes sikkerhet og helse
ved bruk av nye eller eksisterende kjemiske stoffer, og om
nødvendig, å treffe tiltak for å sikre egnet vern for arbeidstakerne.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 15 i forordning (EØF)
nr. 793/93 -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Mål

Denne forordning fastsetter de generelle prinsipper for
vurderingen av den risiko som eksisterende stoffer utgjør for
mennesker og miljø i samsvar med kravene i artikkel 10 i
rådsforordning (EØF) nr. 793/93.

Artikkel 2
Definisjoner

1. Definisjonene i artikkel 2 i forordning (EØF) nr. 793/93
får anvendelse for denne forordning.
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4. Når et stoff som allerede har vært gjenstand for en
risikovurdering i samsvar med artikkel 10 i forordning
(EØF) nr. 793/93, på nytt er oppført på en prioritetsliste,
skal den nye risikovurdering ta hensyn til tidligere
risikovurderinger.

Artikkel 4
Risikovurdering: Menneskers helse

For hvert stoff som er oppført på prioritetslistene som er utarbeidet
i samsvar med artikkel 8 i forordning (EØF) nr. 793/93, skal
referenten foreta en risikovurdering av stoffets helsevirkninger,
der første trinn skal være en skadeidentifikasjon som minst skal
omfatte egenskapene og de mulige skadevirkningene oppført i
vedlegg I del A og vedlegg II del A. Etter skadeidentifikasjonen
skal referenten gå videre til de påfølgende trinn som skal
gjennomføres i samsvar med retningslinjene oppført i vedlegg I
del B og vedlegg II del B:

 i) eventuelt vurdering av dose (konsentrasjon) - respons
(virkning),

ii) vurdering av eksponeringen for de befolkningsgrupper
(dvs. arbeidstakere, forbrukere og mennesker som
eksponeres indirekte gjennom miljøet), som
eksponeres eller kan forventes å bli eksponert for
stoffet,

b) risikobeskrivelse.

Artikkel 5
Risikovurdering: Miljø

For hvert stoff som er oppført på prioritetslistene i samsvar med
artikkel 8 i forordning (EØF) nr. 793/93, skal referenten foreta
en risikovurdering av stoffets miljøvirkninger, der første trinn
skal være en skadeidentifikasjon. Etter skadeidentifikasjonen skal
referenten gå videre til de påfølgende trinn som skal gjennomføres
i samsvar med retningslinjene oppført i vedlegg III:

 i) eventuelt vurdering av dose (konsentrasjon) - respons
(virkning),

ii) vurdering av eksponeringen for de deler av miljøet
som eksponeres eller kan forventes å bli eksponert for
stoffet,

b) risikobeskrivelse.
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2. I denne forordning menes med

a) «skadeidentifikasjon»: identifikasjon av skade-
virkningene et stoff kan forårsake i kraft av sine
iboende egenskaper,

b) «vurdering av dose (konsentrasjon) - respons
(virkning)»: beregning av forholdet mellom dose av,
eller eksponeringsnivå for et stoff og hvor omfattende
og alvorlige virkningen er,

c) «eksponeringsvurdering»: bestemmelse av utslippene
av et stoff, dets spredningsveier og bevegelseshastighet
samt dets omdanning eller nedbrytning med det formål
å beregne konsentrasjonene/dosene som befolknings-
grupper eller deler av miljøet (dvs. akvatisk miljø,
terrestrisk miljø og luft) er eller kan bli eksponert for,

d) «risikobeskrivelse»: beregning av hvor omfattende og
alvorlige de skadevirkningene er som med sann-
synlighet kan oppstå i en befolkningsgruppe eller en
del av miljøet som følge av en faktisk eller forventet
eksponering for et stoff; beskrivelsen kan omfatte en
«risikoberegning», dvs. en mengdebestemmelse av slik
sannsynlighet.

Artikkel 3
Prinsipper for risikovurdering

1. Risikovurderingen skal omfatte skadeidentifikasjon og
eventuelt vurdering av dose (konsentrasjon) - respons
(virkning), eksponeringsvurdering og risikobeskrivelse.
Risikovurderingen skal baseres på opplysninger om stoffet
som er gitt i samsvar med artikkel 3 og 4, artikkel 7 nr. 1
og 2, artikkel 9 nr. 1 og 2 og artikkel 10 nr. 2 i forordning
(EØF) nr. 793/93, samt på alle andre tilgjengelige
opplysninger og skal vanligvis utføres etter framgangs-
måtene fastsatt i artikkel 4 og 5 i denne forordning.

2. Uten at nr. 1 berøres skal risikoen for særskilte virkninger,
som nedbrytning av ozonlaget, der framgangsmåtene
fastsatt i artikkel 4 og 5 ikke kan benyttes, vurderes i hvert
enkelt tilfelle, og vedkommende myndighet skal utarbeide
en fullstendig beskrivelse av og begrunnelse for slike
vurderinger i den skriftlige rapporten som sendes til
Kommisjonen i samsvar med artikkel 6.

3. Når referenten foretar en eksponeringsvurdering, skal han
ta hensyn til de befolkningsgrupper eller deler av miljøet
der eksponering for stoffet er kjent eller med rimelighet
kan forventes på grunnlag av de tilgjengelige opplysninger
om stoffet, og det skal særlig tas hensyn til produksjon,
transport, lagring, bearbeiding til et preparat eller annen
bearbeiding, bruk, disponering eller gjenvinning.

a)

a)
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 00Artikkel 6
Risikovurderingsrapport

Etter å ha foretatt risikovurderingen i samsvar med artikkel
4 og 5, skal referenten utarbeide en rapport som skal
inneholde minst de opplysninger som er oppført i vedlegg V,
samt alle data av betydning for risikovurderingen. Rapporten
skal oversendes Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 nr.
3 i forordning (EØF) nr. 793/93 sammen med et sammendrag
av rapporten.

Artikkel 7
Sluttbestemmelser

Denne forordning trer i kraft den 60. dag etter at den er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til
anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 28. juni 1994.

For Kommisjonen

René STEICHEN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

RISIKOVURDERING: MENNESKERS HELSE (TOKSISITET)

Del A

I risikovurderingen som foretas i henhold til artikkel 4, skal det tas hensyn til følgende mulige toksiske
virkninger og befolkningsgrupper som eksponeres eller kan forventes å bli eksponert for stoffet:

VIRKNINGER

1. Akutt toksisitet

2. Irritasjon

3. Etsende virkning

4. Sensibilisering

5. Toksisitet ved gjentatt dose

6. Mutagenitet

7. Kreftframkallende virkning

8. Reproduksjonstoksisitet

BEFOLKNINGSGRUPPER

1. Arbeidstakere

2. Forbrukere

3. Mennesker som eksponeres indirekte via miljøet

Del B

1. SKADEIDENTIFIKASJON

Målet er å identifisere den eller de virkninger som kan gi anledning til betenkeligheter og revidere den
foreløpige klassifisering i lys av samtlige foreligggende opplysninger.

2. VURDERING AV DOSE (KONSENTRASJON) - RESPONS (VIRKNING)

2.1. For toksisitet ved gjentatt dose og reproduksjonstoksisitet skal dose/respons-forholdet vurderes,
og der det er mulig skal NOAEL (dose uten observert skadevirkning) identifiseres. Dersom det
ikke er mulig å identifisere NOAEL, skal (den laveste dose/konsentrasjon som medfører en ugunstig
virkning, dvs.) LOAL (laveste dose med observert skadevirkning) identifiseres.

2.2. For akutt toksisitet, etsende virkning og irritasjon er det vanligvis ikke mulig å oppnå NOAEL
eller LOAEL på grunnlag av resultater av prøver foretatt i samsvar med kravene i direktiv 67/548/
EØF. For akutt toksisitet skal det utledes en LD50-verdi eller LC50-verdi, eller dersom metoden
med fast dose er brukt, den utslagsgivende dose. For de andre virkningene er det tilstrekkelig å
fastslå om stoffet har en iboende egenskap som kan framkalle slike virkninger.
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 002.3. For mutagenitet og kreftframkallende virkning er det tilstrekkelig å fastslå om stoffet har en iboende
egenskap som kan framkalle slike virkninger. Dersom det imidlertid kan påvises at et stoff som er
identifisert som kreftframkallende, ikke er genotoksisk, bør NOAEL/LOAEL bestemmes som
fastsatt i punkt 2.1.

2.4. Med hensyn til sensibilisering av huden og av luftveiene er det tilstekkelig å vurdere om stoffet
har en iboende egenskap som kan framkalle slike virkninger ettersom det ikke er enighet om det er
mulig å identifisere en dose/konsentrasjon der skadevirkninger med liten sannsynlighet kan ventes
å oppstå hos en person som allerede er sensibilisert overfor et gitt stoff.

2.5. Dersom det foreligger toksisitetsdata fra observeringer av menneskelig eksponering, f.eks.
opplysninger fra giftinformasjonssentraler eller epidemiologiske undersøkelser, skal det legges
særlig vekt på slike data i forbindelse med risikovurderingen.

3. EKSPONERINGSVURDERING

3.1. Det skal foretas en eksponeringsvurdering for hver befolkningsgruppe (arbeidstakere, forbrukere
og mennesker som kan bli indirekte eksponert via miljøet) som blir eller med sannsynlighet kan
forventes å bli eksponert for stoffet. Formålet med vurderingen skal være å foreta et kvantitativt
eller kvalitativt overslag over den dose/konsentrasjon av stoffet som en befolkningsgruppe blir,
eller kan bli eksponert for. Denne vurderingen skal ta hensyn til lokale variasjoner i tid og sted i
eksponeringsmønsteret.

3.2. Ved risikovurderingen skal det eventuelt tas særlig hensyn til følgende opplysninger:

i) hensiktsmessig målte eksponeringsdata,

ii) mengden av det produserte og/eller importerte stoffet,

iii) formen som stoffet produseres og/eller importeres og/eller brukes i (f.eks. selve stoffet eller
som en bestanddel av et preparat),

iv) bruksmønster og innholdsmengde,

v) data i tilknytnig til metodene, der det er hensiktsmessig,

vi) stoffets fysikalsk-kjemiske egenskaper, herunder eventuelt de egenskaper som tilegnes under
behandling (f.eks. danning av aerosol),

vii) nedbrytningsprodukter og/eller omdanningsprodukter,

viii) sannsynlige eksponeringsveier og mulighet for absorpsjon,

ix) eksponeringens hyppighet og varighet,

x) visse eksponerte befolkningsgruppers art og størrelse dersom slike opplysninger er tilgjengelige.

3.3. Dersom det foreligger hensiktsmessige målte representative eksponeringsdata, skal det legges særlig
vekt på dem i forbindelse med eksponeringsvurderingen. Dersom det anvendes beregningsmetoder
til vurdering av eksponeringsnivåer, skal det anvendes egnede modeller. Det skal også tas hensyn
til relevante data fra overvåkingen av stoffer med tilsvarende anvendelse og eksponeringsmønstre
eller tilsvarende egenskaper.

3.4. Dersom et stoff inngår i et preparat skal det være nødvendig å ta hensyn til eksponering for stoffet
i det aktuelle preparat dersom preparatet er klassifisert på grunnlag av stoffets toksikologiske
egenskaper i samsvar med rådsdirektiv 88/379/EØF(6), eller dersom det er andre rimelige grunner
til betenkeligheter.

(6) EFT nr. L 187 av 16.7.1988, s. 14.
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4. RISIKOBESKRIVELSE

4.1. Dersom NOAEL eller LOAEL er identifisert for en av virkningene oppført i vedlegg I del A, skal
risikobeskrivelsen av hver av virkningene omfatte en sammenligning mellom NOAEL eller LOAEL
og beregningen av dose/konsentrasjon som befolkningsgruppene vil bli eksponert for. Dersom det
foreligger en kvantitativ beregning av eksponeringen skal forholdet eksponeringsnivå/N(L)OAEL
beregnes. På grunnlag av denne sammenligningen mellom den kvantitative eller kvalitative
beregningen av eksponeringen og N(L)OAEL, skal referenten angi resultatene av risikobeskrivelsen
i forbindelse med slike virkninger.

4.2. Dersom N(L)OAEL ikke er bestemt for en av de virkninger oppført i vedlegg I del A, skal
risikobeskrivelsen av hver av virkningene omfatte en vurdering av sannsynligheten for at virkningen
vil inntre, på grunnlag av de kvantitative og/eller kvalitative opplysninger om eksponering for de
aktuelle befolkningsgruppene(7). Etter å ha foretatt vurderingen skal referenten angi resultatene av
risikobeskrivelsen i forbindelse med slike virkninger.

4.3. I forbindelse med risikobeskrivelsen skal referenten bl.a. ta hensyn til:

i) usikkerheten som blant andre faktorer skyldes variasjoner i forsøksdata og variasjoner innen
samme art og mellom ulike arter,

ii) skadevirkningens art og omfang,

iii) den befolkningsgruppe som de kvantitative og/eller kvalitative opplysningene om eksponering
gjelder for.

5. INTEGRERING

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 kan en risikobeskrivelse foretas for mer enn én mulig
skadevirkning eller befolkningsgruppe. Referenten skal bedømme resultatet av risikobeskrivelsen for
hver enkelt skadevirkning. Når risikovurderingen er avsluttet skal referenten på nytt gjennomgå de
ulike konklusjonene og framlegge integrerte konklusjoner i tilknytning til stoffets samlede toksisitet.

(7) Dersom prøvingsresultatene til tross for at N(L)OAEL ikke er bestemt, likevel påviser sammenheng mellom dose/
konsentrasjon og skadevirkninger, eller dersom en prøvingssmetode omfatter bruk av én enkelt dose eller konsentrasjon,
er det mulig å vurdere virkningens forholdsmessige omfang, det skal også tas hensyn til slike opplysninger i vurderingen
av sannsynligheten for at virkninger skal inntreffe.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.13/ 13.4.1995

 00VEDLEGG II

RISIKOVURDERING: MENNESKERS HELSE (FYSIKALSK-
KJEMISKE EGENSKAPER)

Del A

Risikovurderingen i henhold til artikkel 4 skal ta hensyn til de mulige skadevirkninger som kan inntreffe
i de følgende befolkningsgrupper som eksponeres eller risikerer å bli eksponert for stoffer med følgende
egenskaper:

EGENSKAPER

1. Eksplosjonsfare

2. Brannfare

3. Oksiderende potensial

BEFOLKNINGSGRUPPER

1. Arbeidstakere

2. Forbrukere

3. Mennesker som eksponeres indirekte via miljøet.

Del B

1. SKADEIDENTIFIKASJON

Målet skal være å identifisere den eller de virkninger som kan gi anledning til betenkeligheter og revidere
den (foreløpige) klassifisering i lys av alle tilgjengelige data.

2. EKSPONERINGSVURDERING

Dersom risikobeskrivelsen er blitt utført i samsvar med artikkel 4, skal det være nødvendig å fastlegge
de bruksvilkår som finnes eller som med sannsynlighet kan forventes.

3. RISIKOBESKRIVELSE

Risikobeskrivelsen skal omfatte vurdering av sannsynligheten for at en skadevirkning skal inntreffe
under de bruksvilkår som finnes eller som med sannsynlighet kan forventes. Referenten skal angi
resultatene av risikobeskrivelsen.

4. INTEGRERING

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 kan en risikobeskrivelse foretas for mer enn én mulig
skadevirkning eller befolkningsgruppe. Referenten skal bedømme resultatet av risikobeskrivelsen for
hver enkelt skadevirkning. Når risikovurderingen er avsluttet skal referenten på nytt gjennomgå de
ulike konklusjoner og framlegge integrerte konklusjoner.
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VEDLEGG III

RISIKOVURDERING: MILJØ

1. SKADEIDENTIFIKASJON

Målet skal være å identifisere den eller de virkninger og/eller de egenskaper som kan gi anledning til
betenkeligheter og revidere den (foreløpige) klassifisering i lys av alle tilgjenggelige data.

2. VURDERING AV DOSE (KONSENTRASJON) - RESPONS (VIRKNING)

2.1. Formålet skal være å forutsi den konsentrasjon av stoffet som ikke forventes å forårsake
skadevirkninger i de aktuelle deler av miljøet. Denne konsentrasjonen er kjent som PNEC (beregnet
konsentrasjon uten virkning). I enkelte tilfeller er det imidlertid ikke mulig å fastsette PNEC og
det må foretas en kvalitativ beregning av forholdet dose (konsentrasjon) - respons (virkning).

2.2. PNEC kan beregnes ved å anvende en vurderingsfaktor på verdiene som er framkommet ved
prøver på organismer, f.eks. LD50 (den dose som fører til at halvparten av organismene i en
forsøksgruppe dør), LC50 (den konsentrasjon som fører til at halvparten av organismene i en
forsøksgruppe dør), EC50 (gjennomsnittlig effektiv konsentrasjon), IC50 (den konsentrasjon som
forårsaker 50% hemming av et gitt parameter, f.eks. vekst), NOEL(C) (dose (konsentrasjon) uten
observert virkning), LOEL(C) (laveste dose (konsentrasjon) med observert virkning), eller andre
egnede metoder.

2.3. En vurderingsfaktor er et uttrykk for graden av usikkerhet som gjør seg gjeldende ved ekstrapolering
av prøvingsdata for et begrenset antall arter til de naturlige omgivelser. Desto mer omfattende
dataene er og desto lenger forsøkene varer, desto mindre er graden av usikkerhet og størrelsen på
vurderingsfaktoren(8).

3. EKSPONERINGSVURDERING

3.1. Formålet med eksponeringsvurderingen skal være å forutsi den konsentrasjon av stoffet som kan
forventes å bli funnet i miljøet. Denne konsentrasjonen er kjent som PEC (beregnet
miljøkonsentrasjon). I enkelte tilfeller kan det imidlertid være umulig å fastsette PEC og det må
foretas en kvalitativ eksponeringsberegning.

3.2. PEC, eller om nødvendig en kvalitativ eksponeringsberegning behøver bare bestemmes for de
deler av miljøet som blir eller som med sannsynlighet kan forventes å bli eksponert for avgivelse,
utslipp, deponering eller spredning av stoffet.

3.3. PEC eller en kvalitativ eksponeringsberegning skal bestemmes idet det eventuelt særlig tas hensyn
til:

i) hensiktsmessig målte eksponeringsdata,

ii) mengde av det produserte og/eller importerte stoffet,

iii) formen som stoffet produseres og/eller importeres og/eller brukes i (f.eks. selve stoffet eller
som en bestanddel av et preparat),

iv) bruksmønster og innholdsmengde,

v) data i tilknytning til metodene, der det er hensiktsmessig,

(8) Det anvendes vanligvis en vurderingsfaktor på 1000 på en L(E)C50-verdi utledet av prøvingsresultatene for akutt
toksisitet, men denne faktoren kan reduseres i lys av andre relevante opplysninger. Det anvendes vanligvis en lavere
vurderingsfaktor på en NOEC utledet av resultatene av prøvene for langtids-/kronisk toksisitet.
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 00vi) stoffets fysikalsk-kjemiske egenskaper, særlig smeltepunkt, kokepunkt, damptrykk,
overflatespenning, vannløselighet, fordelingskoeffisient n-oktanol/vann,

vii) nedbrytningsprodukter og/eller omdanningsprodukter,

viii) sannsynlige spredningsveier til deler av miljøet og muligheter for adsorpsjon/desorpsjon og
nedbrytning,

ix) eksponeringens hyppighet og varighet.

3.4. Dersom det foreligger hensiktsmessig målte representative eksponeringsdata, skal det legges vekt
på dem i forbindelse med eksponeringsvurderingen. Dersom det anvendes beregningsmetoder til
vurdering av eksponeringsnivåer, skal det anvendes egnede modeller. Dersom det er nødvendig
skal det i det enkelte tilfelle også tas hensyn til relevante data fra overvåkingen av stoffer med
tilsvarende anvendelse og eksponeringsmønstre eller tilsvarende egenskaper.

4. RISIKOBESKRIVELSE

4.1. For en gitt del av miljøet skal risikobeskrivelsen så langt mulig omfatte en sammenligning av PEC
og PNEC slik at PEC/PNEC-forholdet kan utledes. Dersom PEC/PNEC-forholdet er lik eller mindre
enn én, er resultatet av risikobeskrivelsen at det på dette tidspunkt ikke er nødvendig med ytterligere
opplysninger og/eller undersøkelser og heller ikke risikobegrensende tiltak ut over dem som allerede
er truffet. Dersom forholdet er større enn én, skal referenten bedømme på grunnlag av forholdets
størrelse og andre relevante faktorer, slik som:

i) angivelse av bioakkumulering,

ii) formen av toksisitet-/tidskurven fra økotoksisitetsundersøkelser,

iii) indikasjon av andre alvorlige virkninger på grunnlag av toksisitetsundersøkelser, f.eks.
klassifikasjon som mutagen, giftig eller meget giftig eller helseskadelig med risikosetning
R40 («Mulig fare for uhelbredelig skadevirkning») eller R48 («Alvorlig helsefare ved lengre
tids påvirkning»),

iv) data om stoffer med tilsvarende struktur,

dersom det kreves ytterligere opplysninger og/eller undersøkelser med henblikk på å belyse
problemet eller om det er nødvendig med risikobegrensende tiltak.

4.2. Dersom det ikke har vært mulig å utlede PEC/PNEC-forholdet, skal risikobeskrivelsen omfatte en
kvalitativ vurdering av sannsynligheten for at det inntrer en virkning under de nåværende
eksponeringsvilkår, eller at det vil inntre en virkning under de forventede eksponeringsvilkår.
Etter å ha foretatt en slik vurdering og tatt hensyn til relevante faktorer som dem oppført i punkt
4.1, skal referenten angi resultatene av risikobeskrivelsen i forbindelse med disse virkningene.

5. INTEGRERING

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 kan en risikobeskrivelse foretas for mer enn én enkelt del av
miljøet. Referenten skal bedømme resultatene av risikovurderingen for hver enkelt del. Når
risikovurderingen er avsluttet skal referenten på nytt gjennomgå de ulike konklusjoner og framlegge
integrerte konklusjoner om stoffets samlede miljøvirkninger.
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VEDLEGG IV

SAMLET INTEGRERING AV KONKLUSJONENE

1. De resutater som utarbeides i samsvar med punkt 5 i vedlegg I del B, punkt 4 i vedlegg II del B og
punkt 5 i vedlegg III, skal gjennomgås på nytt av referenten og integreres i forhold til helheten av
alle de risikoer som er identifisert i risikovurderingen.

2. Anmodninger om ytterligere opplysninger/undersøkelser eller tilrådinger om risikoreduksjon skal
begrunnes.

VEDLEGG V

OPPLYSNINGER SOM SKAL OPPFØRES I
RISIKOVURDERINGSRAPPORTEN

1. Den skriftlige rapport som skal sendes til Kommisjonen for De europeiske fellesskap i samsvar
med artikkel 6 skal omfatte følgende opplysninger:

i) resultater av den risikovurdering som er utført i samsvar med vedlegg IV,

ii) dersom det er behov for ytterligere opplysninger om og/eller undersøkelser av én eller flere
mulige skadevirkninger, befolkningsgrupper eller deler av miljøet, beskrivelse av eller
begrunnelse for de tilleggsopplysningene og/eller undersøkelser som kreves og et forslag til
en frist innenfor hvilken slike ytterligere opplysninger og/eller resultater av undersøkelser
bør framlegges innen,

iii) dersom det på dette tidspunkt ikke er behov for tilleggsopplysninger og/eller undersøkelser
og heller ikke for risikobegrensende tiltak ut over dem som allerede er truffet med hensyn til
samtlige mulige skadevirkninger, befolkningsgrupper eller deler av miljøet, en uttalelse på
grunnlag av alle foreliggende opplysninger om at det på dette tidspunkt ikke er behov for
ytterligere opplysninger om og/eller undersøkelser av det aktuelle stoff og at det på dette
tidspunkt ikke er behov for flere risikobegrensende tiltak ut over dem som allerede er truffet,

iv) dersom det er behov for begrensning av risikoen og for risikobegrensende tiltak i forbindelse
med en eller flere mulige skadevirkninger, befolkningsgrupper og/eller deler av miljøet, en
uttalelse med angivelse av den eller de virkninger, den eller de befolkningsgrupper og/eller
deler av miljøet, som risikoen bør reduseres for, og en forklaring på behovet for
risikobegrensende tiltak. Det skal tas hensyn til risikobegrensende tiltak som allerede er truffet.
I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 793/93 skal det utarbeides en strategi
for begrensning av risikoen, som skal oversendes Kommisjonen sammen med
risikovurderingen.

2. Dersom risikobeskrivelsen har omfattet bruk av eksponering/virkningsforhold som beskrevet i
punkt 4 i vedlegg I del B og punkt 4 i vedlegg III eller bruk av vurderingsfaktorene som beskrevet
i punkt 2 i vedlegg III, skal de nevnte forhold eller faktorer oppføres og de anvendte
beregningsmetoder skal forklares.

3. De data som betraktes som relevante og som derfor av referenten er valgt som grunnlag for
risikovurderingen av hver enkelt virkning eller egenskap og hver enkelt eksponert befolkningsgruppe
som oppført i vedlegg I del A og II del A, og for hver miljøegenskap og hver del av miljøet i
samsvar med vedlegg III, skal framlegges for Kommisjonen i et egnet edb-format.


