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Ændringsforslag  75 

Marijana Petir 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 3 – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Støv fra løvtræer Træstøv 

Or. hr 

Begrundelse 

I betragtning af at støv fra nåletræer på arbejdspladsen anses som et problem for beskyttelsen 

af sundheden på arbejdspladsen, og at de fleste lande i verden og de fleste medlemsstater i 

EU ud over de grænseværdier, der er vedtaget for løvtræer, ligeledes har indført 

standardgrænseværdier for støv fra nåletræer, er det nødvendigt at medtage disse 

grænseværdier i tabellen i bilaget til direktivet (Kilde: Workplace exposure standards. 

Softwood dust WES consideration paper. Beskæftigelsesministeriet i New Zealand, 2010) 

 

Ændringsforslag  76 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

GRÆNSEVÆRDIER(3) GRÆNSEVÆRDIER (3) 

 (tilsvarende risikoniveau, dato3a) 

_________________ _____________ 

3 Målt over eller beregnet for en 

referenceperiode på otte timer. 

3 Målt over eller beregnet for en 

referenceperiode på otte timer. 

 3a Indsættes af Kommissionen for 

hvert enkelt stof i tabellen inden 

offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende. 

Or. en 



 

PE597.406v01-00 4/13 AM\1113828DA.docx 

DA 

Begrundelse 

Ændring af titlen på bilag III. Risikoniveauet for hver grænseværdi bør angives klart i 

direktivet samt den dato, hvor den er fastlagt.  

 

Ændringsforslag  77 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3(8) 1 (1: x [x indsættes af Kommissionen], 

[datoen for dette direktivs 

ikrafttræden])(8) 

_______________ _________________ 

8 Fraktion, der kan indåndes; hvis træstøv 

fra løvtræ blandes med andet træstøv, 

finder grænseværdien anvendelse for alle 

slags træstøv i den blanding. 

8 Fraktion, der kan indåndes; hvis træstøv 

fra løvtræ blandes med andet træstøv, 

finder grænseværdien anvendelse for alle 

slags træstøv i den blanding. 

Or. en 

Begrundelse 

Der skal fastlægges en grænseværdi for alle slags træstøv og ikke blot for træstøv fra 

løvtræer, eftersom de biologiske og fysiske egenskaber ved støv fra blødt træ og hårdt træ 

stort set er de samme, og eftersom begge trætyper som regel anvendes inden for de fleste 

trærelaterede aktivitetsområder. I konsekvensvurderingen skønnes det, at mere end 

3 millioner arbejdstagere i Europa er eksponeret for støv fra hårdt træ, og at dette forventes 

at medføre 12 000 kræfttilfælde og 5 000 dødsfald over en periode på 60 år med 

sundhedsudgifter til en værdi af 3-16 mia. EUR. Ved at fastsætte en grænseværdi for 

erhvervsmæssig eksponering på 1 mg/m3 kan man redde tusinder af menneskeliv og opnå 

sundhedsbesparelser på mellem 66 og 325 mio. EUR netto. 

 

Ændringsforslag  78 

Marijana Petir 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 
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Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3 (8) 3 (8) 

_______________ __________________ 

(8) Fraktion, der kan indåndes; hvis træstøv 

fra løvtræ blandes med andet træstøv, 

finder grænseværdien anvendelse for alle 

slags træstøv i den blanding. 

(8) Fraktion, der kan indåndes. 

Or. hr 

Begrundelse 

I betragtning af at støv fra nåletræer på arbejdspladsen anses som et problem for beskyttelsen 

af sundheden på arbejdspladsen, og at de fleste lande i verden og de fleste medlemsstater i 

EU ud over de grænseværdier, der er vedtaget for løvtræer, ligeledes har indført 

standardgrænseværdier for støv fra nåletræer, er det nødvendigt at medtage disse 

grænseværdier i tabellen i bilaget til direktivet (Kilde: Workplace exposure standards. 

Softwood dust WES consideration paper. Beskæftigelsesministeriet i New Zealand, 2010) 

Ændringsforslag  79 

Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3 (8) 2 (8) 

_______________ __________________ 

8 Fraktion, der kan indåndes; hvis træstøv 

fra løvtræ blandes med andet træstøv, 

finder grænseværdien anvendelse for alle 

slags træstøv i den blanding. 

8 Fraktion, der kan indåndes; hvis træstøv 

fra løvtræ blandes med andet træstøv, 

finder grænseværdien anvendelse for alle 

slags træstøv i den blanding. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  80 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 
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Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3 (8) 2 (8) 

_______________ __________________ 

8 Fraktion, der kan indåndes; hvis træstøv 

fra løvtræ blandes med andet træstøv, 

finder grænseværdien anvendelse for alle 

slags træstøv i den blanding. 

8 Fraktion, der kan indåndes; hvis træstøv 

fra løvtræ blandes med andet træstøv, 

finder grænseværdien anvendelse for alle 

slags træstøv i den blanding. 

Or. en 

Begrundelse 

Mere end 3 000 000 arbejdstagere eksponeres hvert år med et muligt dødstal på 

5 000 personer blandt de 12 000, som forventes at udvikle kræft. 

 

Ændringsforslag  81 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

0,025 0,001 (1:250, [datoen for dette direktivs 

ikrafttræden]) 

Or. en 

Begrundelse 

Erhvervsmæssig eksponering for chrom (VI) er forbundet med en højere risiko for lungekræft 

og næse- og bihulekræft. Næsten en million arbejdstagere er eksponeret, og der forventes 

17 000 dødsfald over de kommende 60 år. Den foreslåede grænseværdi ville acceptere den 

meget høje øgede livstidsrisiko ved lungekræft på 1:10, dvs. at én ud af ti arbejdstagere 

sandsynligvis vil udvikle denne kræftform. På grundlag af ECHA's Udvalg for 

Risikovurdering ville en grænseværdi på 0,001 mg/m3 reducere risikoen til 1:250, dvs. 
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25 gange lavere, og dermed redde tusindvis af menneskeliv.  

Tre medlemsstater (Tyskland, Frankrig og Nederlandene) har allerede indført denne 

grænseværdi. 

 

Ændringsforslag  82 

Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

0,025 0,001 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  83 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

0,025 0,01 

Or. en 

Begrundelse 

Chrom (VI). Ifølge Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen skal 

der stadig fastlægges en passende undersøgelsesperiode for chrom VI for at opnå en 

yderligere reduktion til 1-10 μg/m3 (Dok. 2011/12 Udtalelse om tilgangen til og indholdet i 

Kommissionens forventede forslag til ændring af direktiv 2004/37/EF om kræftfremkaldende 

stoffer og mutagener). 

 

Ændringsforslag  84 

Margrete Auken 
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Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne f/ml – række 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

0,3 0,1 (1:250, [datoen for dette direktivs 

ikrafttræden]) 

Or. en 

Begrundelse 

Erhvervsmæssig eksponering for ildfaste keramiske fibre er forbundet med irritation af huden 

og øjnene og kan udgøre en potentiel kræftrisiko. Det anslås, at 10 000 arbejdstagere i EU 

potentielt er eksponeret for ildfaste keramiske fibre. Ildfaste keramiske fibre fremstilles kun i 

tre medlemsstater (Tyskland, Frankrig og Det Forenede Kongerige), men de mest udsatte 

arbejdstagere er ansat i hele EU i fremstillingsvirksomheder længere fremme i kæden, der 

anvender disse fibre. Flere medlemsstater, bl.a. Tyskland og Frankrig, har allerede indført 

grænseværdier på 0,1 fiber/ml. Indførelsen af en grænseværdi på EU-plan bør følge bedste 

praksis fra forskellige medlemsstater. Det ville sikre lige konkurrencevilkår for alle 

virksomheder i hele EU.  

 

Ændringsforslag  85 

Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne f/ml – række 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

0,3 0,1 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  86 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 
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Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

0,1(9) 0,05 (1:x [x indsættes af Kommissionen], 

[datoen for dette direktivs 

ikrafttræden])(9) 

_______________ _______________ 

9 Fraktion, der kan indåndes. 9 Fraktion, der kan indåndes. 

Or. en 

Begrundelse 

Det anslås, at mere end 5 millioner arbejdstagere er eksponeret for respirabelt krystallinsk 

silikatstøv, og at dette vil medføre 440 000 dødsfald over en periode på 60 år. Kommissionens 

forslag om en grænseværdi – som forventes at redde 99 000 menneskeliv – hilses velkommen, 

men der ville kunne reddes yderligere 10 000 menneskeliv og opnås sundhedsbesparelser på 

2,5-8,1 mia. EUR ved at nedsætte grænseværdien til 0,05 mg/m3. Fordelene ville stadig være 

langt større end omkostningerne (2-6 gange). Flere medlemsstater har allerede indført lavere 

grænseværdier. I USA gælder en grænseværdi på 0,05 mg/m3, hvilket beviser, at det er teknisk 

muligt at indføre grænseværdier, som giver bedre beskyttelse. 

 

Ændringsforslag  87 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3,25 1,625 (1:x [x indsættes af Kommissionen], 

[datoen for dette direktivs ikrafttræden]) 

Or. en 

Begrundelse 

Eksponering for benzen udgør stadig en alvorlig risiko for sundheden og sikkerheden for 

arbejdstagerne i hele EU. I det nuværende direktiv er der fastsat en grænseværdi på 1 ppm 

(siden 2003). Den aktuelle grænseværdi er forældet og beskytter ikke i tilstrækkelig grad 

arbejdstagerne mod de negative virkninger af benzen. Eksperterne anbefaler at nedsætte 
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grænseværdien. Flere EU-medlemsstater har allerede indført en grænseværdi i deres 

nationale lovgivning på under 1 ppm.  

Ved at fastsætte en grænseværdi på 0,5 ppm (dvs. 1,625 mg/m3) ville man yderligere reducere 

omfanget af forventede risici gennem hele livet i forbindelse med leukæmitilfælde. 

 

Ændringsforslag  88 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne ppm – række 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1 0,5 (1:x [x indsættes af Kommissionen], 

[datoen for dette direktivs ikrafttræden]) 

Or. en 

Begrundelse 

Eksponering for benzen udgør stadig en alvorlig risiko for sundheden og sikkerheden for 

arbejdstagerne i hele EU. I det nuværende direktiv er der fastsat en grænseværdi på 1 ppm 

(siden 2003). Den aktuelle grænseværdi er forældet og beskytter ikke i tilstrækkelig grad 

arbejdstagerne mod de negative virkninger af benzen. Eksperterne anbefaler at nedsætte 

grænseværdien. Flere EU-medlemsstater har allerede indført en grænseværdi i deres 

nationale lovgivning på under 1 ppm.  

Ved at fastsætte en grænseværdi på 0,5 ppm (dvs. 1,625 mg/m3) ville man yderligere reducere 

omfanget af forventede risici gennem hele livet i forbindelse med leukæmitilfælde. 

 

Ændringsforslag  89 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2,6 2 
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Or. en 

Begrundelse 

Eksponerede arbejdstagere: 15 000 mulige kræfttilfælde og 300 dødsfald indtil 2069. 

 

Ændringsforslag  90 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

0,1 0,03 (1:x [x indsættes af Kommissionen], 

[datoen for dette direktivs ikrafttræden]) 

Or. en 

Begrundelse 

Eksponering for acrylamid udgør stadig en alvorlig risiko for sundheden og sikkerheden for 

arbejdstagerne i hele EU (med mere end 50 000 eksponerede arbejdstagere). En grænseværdi 

på 0,1 mg/m3 beskytter ikke i tilstrækkelig grad arbejdstagerne mod de negative virkninger af 

acrylamid. Et dusin medlemsstater har allerede indført en grænseværdi på 0,03 mg/m³. Ifølge 

Kommissionens konsekvensvurdering forventes industrien allerede at overholde denne lavere 

grænseværdi. Det er derfor uforståeligt, hvorfor Kommissionen alligevel foreslår at fastsætte 

en højere grænseværdi. Der skal i lovgivningen ikke fastsættes forældede grænseværdier. Den 

nævnte grænseværdi er desuden nødvendig for at sikre lige konkurrencevilkår. 

 

Ændringsforslag  91 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

0,1 0,03 



 

PE597.406v01-00 12/13 AM\1113828DA.docx 

DA 

Or. en 

Begrundelse 

Eksponerede arbejdstagere: 54 100, med 230 potentielle dødsfald ud af 250 personer, som 

forventes at udvikle kræft i bugspytkirtlen. 

 

Ændringsforslag  92 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – kolonne 4 – underkolonne mg/m3 – række 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2,2 1,5 

Or. en 

Begrundelse 

27 600 arbejdstagere er eksponeret for butadien med 160 forventede kræfttilfælde i perioden 

2010-2069 (se arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene – Konsekvensvurdering 

SWD(2016) 0152). 

 

Ændringsforslag  93 

Margrete Auken, Michèle Rivasi, Karima Delli 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt A – række 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag 

 

 

Ændringsforslag 

  Udstødningsem

issioner fra 

dieselmotorer 

0,1(9a) (1:x [x 

indsættes af 

Kommissionen], 
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(uafhængigt af 

dieselmotortype

) 

[datoen for dette 

direktivs 

ikrafttræden]) 

9a. Måles som respirabelt støv fra elementært kulstof 

Or. en 

Begrundelse 

Det anslås, at 3,6 millioner arbejdstagere i EU potentielt set er eksponeret for flere 

udstødningsemissioner fra dieselmotorer end baggrundsniveauet. Ny dieselmotorteknologi 

har ændret kvaliteten og kvantiteten af dieselemissioner med en forventet reduktion af de 

hermed forbundne kræftrisici. Overgangen fra dieselmotorer med gammel teknologi til nye 

dieselmotorer ventes imidlertid at tage lang tid, og arbejdstagere vil i de næste 10-15 år både 

være eksponeret for emissioner fra gamle og nye dieselmotorer. Der er derfor behov for en 

grænseværdi for udstødningsemissioner fra dieselmotorer, der omfatter alle typer af 

dieselmotorer. En grænseværdi på 0,1 mg/m3 finder anvendelse i Schweiz. 

Ændringsforslag  94 

Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Forslag til direktiv 

Bilag 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag III – punkt B 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

B. ANDRE DIREKTE RELEVANTE 

BESTEMMELSER 

B. ANDRE DIREKTE RELEVANTE 

BESTEMMELSER 

pm" Når arbejdsmarkedets parter i henhold til 

artikel 153, stk. 3 eller artikel 155, stk. 2, i 

traktaten har indgået en aftale om bedste 

praksis for eksponeringskontrol af 

respirabelt krystallinsk silikatstøv (som 

defineret i bilag I. 6), herunder med 

henblik på at overholde de 

grænseværdier, der er fastlagt i punkt A 

ovenfor, sikrer anvendelsen af denne 

bedste praksis fuld overholdelse af 

direktiv 2004/37/EF om 

kræftfremkaldende stoffer og mutagener. 

Or. fr 

 


