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KORT BEGRUNDELSE 

 Begrundelse for Den Europæiske Unions rolle 

 

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF er en 

nødvendighed, selv for tilhængere af nærhedsprincippet med hensyn til social beskyttelse. I 

den foreliggende sag handler det om beskyttelsen af arbejdstagere mod risikoen for 

kræftfremkaldende stoffer og mutagener.  

Efter vores opfattelse kunne internationale konventioner eller andre instrumenter fuldt ud 

have udfyldt den rolle, som det nævnte direktiv har til hensigt at spille.  

Det er dog klart, at sagen er af hastende karakter, eftersom arbejdstageres mobilitet i 

forskellige medlemsstater gør dem til genstand for lovgivning, der undertiden ikke er 

sammenhængende for så vidt angår specifikke erhverv og specifik eksponering. Det er derfor 

i alles interesse – arbejdstagere, arbejdsgivere og staten, der er garant for sit sociale 

beskyttelsessystem – at der snarest muligt findes fælles henstillinger, som er i 

overensstemmelse med "moderne og videnskabeligt baserede oplysninger". 

 

 Begrundelse for den fornødne omhu på dette område 
 

Et direktiv på dette område må ikke være bindende og må heller ikke fastsætte for korte 

frister. Det bør kun være et incitament for virksomhederne til at tilpasse sig standarderne så 

hurtigt som muligt, men alligevel under hensyntagen til den økonomiske virkelighed i hvert 

medlemsland. Det er heller ikke muligt at pålægge obligatoriske standarder, hvis der ikke 

foreligger præcise undersøgelser, som er godkendt af flertallet. 

På den anden side er det særlige forhold inden for erhvervssygdomme den særdeles lange 

periode mellem eksponering ved indånding eller enhver anden kontakt med et 

kræftfremkaldende stof eller mutagen og den ubestridelige diagnose af sygdommen, hvilket 

kan vare mellem 10 til 40 år. Eftersom det seneste direktiv stammer fra 2004, er der et 

presserende behov for at revidere listen over giftige stoffer og eksponeringsgraden. Desuden 

var der i 1970'erne en hastig udvikling inden for minedrift, metalindustrien og industrielle 

aktiviteter: Der har således været et meget stort antal arbejdstagere – og indirekte deres 

familier – som er blevet udsat for mange giftstoffer. Derudover er der spørgsmålet om 

kræftsygdomme forårsaget af flere agenser, som allerede begynder at komplicere 

lovgivningen. 

 

 Begrundelse for en strategi 
 

Af hensyn til logik og effektivitet bør harmonisering, hvis eneste formål er anvendelse af 

forsigtighedsprincippet, derfor indebære forskellige foranstaltninger, som følger efter 

hinanden: 

 

1. Medlemsstaternes fastsættelse af de stoffer eller grupper af stoffer,  som har en direkte  

 og sikker forbindelse med en kræftsygdom. 

2. Opstilling af en liste over arbejde, som indebærer eksponering for indånding eller al 

anden form for kontakt med stoffet. 

3. Minimumsperiode for eksponering for produktet og fristen for forekomsten af 

erhvervssygdommen. 

4. Den maksimale eksponeringsgrad. 
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Dette er allerede i vid udstrækning kodificeret i lovgivningen om erhvervssygdomme, der er 

anerkendt i Frankrig. Der er tale om meget omfattende tabeller, som bør være et af de 

tekniske grundlag for at harmonisere de henstillinger, der er vedtaget af hver enkelt 

medlemsstat, hvis de ikke allerede har et tilsvarende redskab. 

 

 Begrundelse for udarbejdelse af denne rapport 
 

Derfor medtager ordføreren med glæde de nye stoffer, hvis krydsundersøgelser har 

dokumenteret deres kræftfremkaldende egenskaber og ligeledes deres vurderede og 

revurderede giftighedsgrad på kort, mellemlang og lang sigt, i sin udtalelse. 

Men ordføreren tilføjer hertil en liste over produkter, som mindst én medlemsstat ved lov eller 

administrative bestemmelser har fastlagt som værende direkte og afgjort ansvarlige for 

udviklingen af kræft. Ordføreren medtager følgelig det supplerende begreb om overvågning 

og håber, at hver medlemsstat, hvis dette ikke allerede er gjort, gør anvendelse af denne øgede 

overvågning, indtil der på nationalt plan er indført maksimale eksponeringsgrader. 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 

Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 

følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 a (ny) 
 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 (17a)  Chromsyre og alkalichromater og 

alkalidichromater eller alkaliske 

jordarters chromater samt zinkchromater 

opfylder kriterierne for klassificering som 

kræftfremkaldende stoffer i 

arbejdsmarkedslovgivningen i mindst én 

medlemsstat. Det er i denne lovgivning 

anerkendt, at disse agenser er ansvarlige 

for forekomsten af primær lungekræft og 

kræft i næsehulen. Disse stoffer bør 

derfor overvåges og regelmæssigt 

vurderes mindst hvert andet år. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 b (ny) 
 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 (17b)  Følgende aromatiske aminer og 

deres salte: 4-aminobiphenyl og salte  

(xenylamin) , 4,4′-diaminobiphenyl og 

salte (benzidin), 2-naphtylamin og salte, 

4,4′-methylen-bis (2-Chloranilin) og salte 

(MBOCA), 3,3'-dimethoxybenzidin og 

salte (o-dianisidin), 3,3'-dimethylbenzidin 

og salte (o-toluidin), 4-chlor-2-

methylaniline og salte (p-chlor-o-

toluidin) , auramin (teknisk kvalitet) og 

følgende benzidin-baserede farvestoffer: 

CI direct black 38, CI direct blue 6, CI 

direct brown 95 opfylder kriterierne for 

klassificering som kræftfremkaldende 

stoffer i arbejdsmarkedslovgivningen i 

mindst én medlemsstat. Det er i denne 

lovgivning anerkendt, at disse agenser er 

ansvarlige for forekomsten af blærekræft 

og urinvejskræft. Disse stoffer bør derfor 

overvåges og regelmæssigt vurderes 

mindst hvert andet år. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 c (ny) 
 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 (17c)  Arsen, indånding af arsenholdig 

støv eller arsenholdige dampe og 

indånding af støv eller dampe, der 

indeholder guldholdig arsenopyrit, 

opfylder kriterierne for klassificering som 

kræftfremkaldende stoffer i 

arbejdsmarkedslovgivningen i mindst én 

medlemsstat. Det er i denne lovgivning 

anerkendt, at disse agenser er ansvarlige 
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for forekomsten af angiosarkom i leveren, 

primær lungekræft og hudkræft. Disse 

stoffer bør derfor overvåges og 

regelmæssigt vurderes mindst hvert andet 

år. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 d (ny) 
 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 (17d)  Følgende olieprodukter: 

mineralske olier, der er raffineret i ringe 

grad eller ikke er raffineret, og 

regenererede mineralske olier, som 

anvendes ved maskinelt arbejde og 

forarbejdning af metaller, 

aromaekstrakter, destillationsrester, brugt 

motorolie og sod fra forbrænding af 

olieprodukter opfylder kriterierne for 

klassificering som kræftfremkaldende 

stoffer i arbejdsmarkedslovgivningen i 

mindst én medlemsstat. Det er i denne 

lovgivning anerkendt, at disse agenser er 

ansvarlige for forekomsten af hudkræft. 

Disse stoffer bør derfor overvåges og 

regelmæssigt vurderes mindst hvert andet 

år. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 e (ny) 
 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 (17e)  Formaldehyd opfylder kriterierne 

for klassificering som kræftfremkaldende 

stof i arbejdsmarkedslovgivningen i 
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mindst én medlemsstat. Det er i denne 

lovgivning anerkendt, at denne agens er 

ansvarlig for forekomsten af kræft i 

næsesvælgrummet. Dette stof bør derfor 

overvåges og regelmæssigt vurderes 

mindst hvert andet år. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 f (ny) 
 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 (17f)  Hepatitis A-, B-, C-, D- og E-

viraene opfylder kriterierne for 

klassificering som kræftfremkaldende 

stoffer i arbejdsmarkedslovgivningen i 

mindst én medlemsstat. Det er i denne 

lovgivning anerkendt, at disse agenser er 

ansvarlige for forekomsten af leverkræft. 

Disse stoffer bør derfor overvåges og 

regelmæssigt vurderes mindst hvert andet 

år.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 g (ny) 
 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 (17g)  Støv eller røg, der indeholder 

cadmium, opfylder kriterierne for 

klassificering som kræftfremkaldende 

stoffer i arbejdsmarkedslovgivningen i 

mindst én medlemsstat. Det er i denne 

lovgivning anerkendt, at disse agenser er 

ansvarlige for forekomsten af primær 

lungekræft. Disse stoffer bør derfor 

overvåges og regelmæssigt vurderes 
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mindst hvert andet år. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 h (ny) 
 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 (17h)  Indånding af koboltstøv forbundet 

med wolframcarbid før sintring opfylder 

kriterierne for klassificering som 

kræftfremkaldende stof i 

arbejdsmarkedslovgivningen i mindst én 

medlemsstat. Det er i denne lovgivning 

anerkendt, at disse agenser er ansvarlige 

for forekomsten af primær lungekræft. 

Dette stof bør derfor overvåges og 

regelmæssigt vurderes mindst hvert andet 

år. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 i (ny) 
 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 (17i)  Bis(chlormethyl)ether opfylder 

kriterierne for klassificering som 

kræftfremkaldende stof i 

arbejdsmarkedslovgivningen i mindst én 

medlemsstat. Det er i denne lovgivning 

anerkendt, at disse agenser er ansvarlige 

for forekomsten af primær lungekræft. 

Dette stof bør derfor overvåges og 

regelmæssigt vurderes mindst hvert andet 

år. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 j (ny) 
 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 (17j)  Alle disse agenser: N-methyl 

N'nitro N-nitrosoguanidin, N-ethyl 

N'nitro N-nitrosoguanidin, N-methyl N-

nitrosourea og N-ethyl N-nitrosourea 

opfylder kriterierne for klassificering som 

kræftfremkaldende stoffer i 

arbejdsmarkedslovgivningen i mindst én 

medlemsstat. Det er i denne lovgivning 

anerkendt, at disse agenser er ansvarlige 

for forekomsten af hjernetumorer. Disse 

stoffer bør derfor overvåges og 

regelmæssigt vurderes mindst hvert andet 

år. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag I – nr. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a.  Arbejde, som indebærer 

eksponering for chromsyre og 

alkalichromater og alkalidichromater 

eller alkaliske jordarters chromater samt 

zinkchromater. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag I – nr. 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b.  Arbejde, som indebærer 

eksponering for følgende aromatiske 

aminer og deres salte: 4-aminobiphenyl 

og salte  (xenylamin) , 4,4′-

diaminobiphenyl og salte (benzidin), 2-

naphtylamin og salte, 4,4′-methylen-bis 

(2-Chloranilin) og salte (MBOCA) , 3,3'-

dimethoxybenzidin og salte (o-

dianisidin) , 3,3'-dimethylbenzidin og 

salte (o-toluidin), 4-chlor-2-methylaniline 

og salte (p-chlor-o-toluidin) , auramin 

(teknisk kvalitet) og følgende benzidin-

baserede farvestoffer: CI direct black 38, 

CI direct blue 6, CI direct brown 95. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag I – nr. 6 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6c.  Arbejde, som indebærer 

eksponering for arsen, indånding af 

arsenholdig støv eller arsenholdige dampe 

og indånding af støv eller dampe, der 

indeholder guldholdig arsenopyrit. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag I – nr. 6 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6d.  Arbejde, som indebærer 

eksponering for følgende olieprodukter: 

mineralske olier, der er raffineret i ringe 

grad eller ikke er raffineret, og 

regenererede mineralske olier, som 

anvendes ved maskinelt arbejde og 

forarbejdning af metaller, 

aromaekstrakter, destillationsrester, brugt 

motorolie og sod fra forbrænding af 

olieprodukter. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag I – nr. 6 e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6e.  Arbejde, der indebærer 

eksponering for formaldehyd. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag I – nr. 6 f (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6f.  Stoffer, der frigives og indåndes i 

forbindelse med arbejde under jorden i 

jernminer. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag I – nr. 6 g (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6g.  Arbejde, som indebærer 

eksponering for hepatitis A-, B-, C-, D- og 

E-vira. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag I – nr. 6 h (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6h.  Arbejde, som indebærer 

eksponering for støv eller røg, der 

indeholder cadmium. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag I – nr. 6 i (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6i.  Arbejde, der indebærer 

eksponering for indånding af koboltstøv 

forbundet med wolframcarbid før 

sintring. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag I – nr. 6 j (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6j.  Arbejde, der indebærer 

eksponering for bis(chlormethyl)ether. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2004/37/EF 

Bilag I – nr. 6 k (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6k.  Arbejde, der indebærer 

eksponering for en eller flere af disse 

agenser: N-methyl N'nitro N-

nitrosoguanidin, N-ethyl N'nitro N-

nitrosoguanidin, N-methyl N-nitrosourea 

og N-ethyl N-nitrosourea. 
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Or. fr 

 

 


