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KORTFATTAD MOTIVERING 

 Motivering av Europeiska unionens roll 

 

Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG 

behövs, även för anhängarna av subsidiaritetsprincipen när det gäller socialt skydd. Syftet är 

att skydda arbetstagare mot risken för carcinogena och mutagena produkter.  

 

Enligt vår uppfattning kunde internationella konventioner eller andra instrument mycket väl 

ha fyllt den uppgift som detta direktiv avser fylla. 

 

Det är dock tydligt att detta är en angelägen fråga, eftersom rörligheten för arbetstagare i olika 

medlemsstater gör att de i vissa yrken och vid viss exponering omfattas av ibland 

inkonsekventa bestämmelser. Det ligger i allas intresse, vare sig man är anställd, arbetsgivare 

eller stat som står som garant för sitt sociala skyddssystem, att det snarast möjligt kommer till 

stånd gemensamma rekommendationer, baserade på senaste vetenskapliga rön. 

 

 Motivering av nödvändig försiktighet i frågan  

 

Ett direktiv i frågan bör inte vara tvingande och inte heller föreskriva alltför korta tidsfrister. 

Det bör endast vara ett incitament för företagen att snarast möjligt anpassa sig till 

standarderna, men med hänsyn tagen till den ekonomiska verkligheten i varje medlemsland. 

På samma sätt kan inte tvingande standarder föreskrivas om det inte finns noggranna studier 

som flertalet forskare ställer sig bakom. 

 

Det som dock kännetecknar yrkessjukdomar är den ytterst långa perioden mellan 

exponeringen via inandning eller annan kontakt med ett cancerogent eller mutagent ämne och 

till att sjukdomen faktiskt diagnosticeras, vilket kan dröja mellan 10 och 40 år. Eftersom det 

senaste direktivet är från 2004 är det angeläget att se över förteckningen över toxiska ämnen 

och exponeringsgraden. Dessutom expanderade gruv-, metall- och industriverksamheten 

kraftigt under 1970-talet. Ett mycket stort antal arbetstagare, och indirekt deras familjer, har 

exponerats för många ämnen. Ytterligare är fråga är cancersjukdomar som orsakas av flera 

ämnen, något som redan börjar komplicera lagstiftningen. 

 

 Motivering av en strategi 

Med hänsyn till logik och effektivitet bör harmonisering som enbart syftar till tillämpning av 

försiktighetsprincipen innebära olika på varandra följande åtgärder: 

1. Medlemsstaterna fastställer vilka ämnen eller grupper av ämnen  som direkt och helt 

säkert orsakar cancer. 

2. Fastställande av en lista över i vilka arbeten man exponeras för inandning eller annan 

form av kontakt med ämnet. 

3. Kortaste exponeringstid för produkten och hur länge det dröjer innan yrkessjukdomen 

uppkommer. 

4. Maximal exponeringsgrad. 
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Detta är redan i hög grad kodifierat i Frankrikes lagstiftning om erkända yrkessjukdomar. 

Tabellerna är mycket omfattande och kan tjäna som grund för harmonisering av de 

rekommendationer som ska antas av varje medlemsstat, om de inte redan har motsvarande 

bestämmelser. 

 

 Motivering av innehållet i detta betänkande 

 

Föredraganden tar i betänkandet gärna upp de nya ämnen som i tvärgående studier har visats 

vara cancerogena och där också deras toxicitet prövats eller omprövats på kort, medellång och 

lång sikt. 

 

Men föredraganden lägger till en förteckning över produkter som åtminstone en medlemsstat i 

lagstiftning eller föreskrifter har fastställt vara direkt och helt säkert ansvariga för uppkomsten 

av cancer. Föredraganden inkluderar det kompletterande begreppet övervakning, och vill se 

att varje medlemsland tillämpar mer övervakning, om detta inte redan är fallet, tills dess att 

maximala exponeringsgrader fastställs på nationell nivå. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 

och sociala frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 17a (nytt) 
 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 (17a)  Kromsyra och alkaliska kromater 

och bikromater eller jordartsmetaller samt 

zinkkromater uppfyller kriterierna för att 

klassificeras som cancerogena ämnen i 

åtminstone en medlemsstats 

arbetslagstiftning. Denna 

arbetslagstiftning erkänner att dessa 

ämnen är ansvariga för uppkomsten av 

primär luftrörs- och lungcancer och 

cancer i näshålan. Dessa ämnen bör 

därför övervakas och utvärderas 

regelbundet, åtminstone vartannat år. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 17b (nytt) 
 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 (17b)  Följande aromatiska aminer och 

deras salter: 4-aminobifenyl och dess 

salter (xenylamin), 4,4’-diaminobifenyl 

och dess salter (benzidin), 2-naftylamin 

och dess salter, 4,4’-metylen-bis (2-klor-

anilin) och dess salter (MBOCA), 3,3’-

dimetoxybenzidin och dess salter 

(o-dianisidin) 3,3'-dimetylbenzidin och 

dess salter (o-toluidin), 4-klor-2-

metylanilin och dess salter (p-klor-o-

toluidin), auramin (teknisk kvalitet) samt 

följande färgämnen från benzidin: 

CI direct black 38, CI direct blue 6 och 

CI direct brown 95 uppfyller kriterierna 

för att klassificeras som cancerogena 

ämnen i åtminstone en medlemsstats 

arbetslagstiftning. Denna 

arbetslagstiftning erkänner att dessa 

ämnen är ansvariga för uppkomsten av 

cancer i urinblåsan och urinvägarna. 

Dessa ämnen bör därför övervakas och 

utvärderas regelbundet, åtminstone 

vartannat år. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 17c (nytt) 
 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 (17c)  Arsenik, inandning av 

arsenikhaltigt damm eller arsenikhaltig 

ånga samt inandning av damm eller ånga 

som innehåller guldhaltig arsenopyrit 

uppfyller kriterierna för att klassificeras 

som cancerogena ämnen i åtminstone en 

medlemsstats arbetslagstiftning. Denna 
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arbetslagstiftning erkänner att dessa 

ämnen är ansvariga för uppkomsten av 

angiosarkom i levern, primär luftrörs- 

och lungcancer och hudcancer. Dessa 

ämnen bör därför övervakas och 

utvärderas regelbundet, åtminstone 

vartannat år. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 17d (nytt) 
 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 (17d)  Följande oljeprodukter: 

Mineraloljor som är föga raffinerade eller 

oraffinerade och regenererade 

mineraloljor som används vid maskinell 

bearbetning och metallbearbetning, 

aromextrakt, krackningsåterstod, 

motoroljeavfall samt sot från förbränning 

av oljeprodukter uppfyller kriterierna för 

att klassificeras som cancerogena ämnen i 

åtminstone en medlemsstats 

arbetslagstiftning. Denna 

arbetslagstiftning erkänner att dessa 

ämnen är ansvariga för uppkomsten av 

hudcancer. Dessa ämnen bör därför 

övervakas och utvärderas regelbundet, 

åtminstone vartannat år. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 17e (nytt) 
 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 (17e)  Formaldehyd uppfyller kriterierna 

för att klassificeras som cancerogent 
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ämne i åtminstone en medlemsstats 

arbetslagstiftning. Denna 

arbetslagstiftning erkänner att detta ämne 

är ansvarigt för uppkomsten av näs- och 

bihålecancer. Detta ämne bör därför 

övervakas och utvärderas regelbundet, 

åtminstone vartannat år. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 17f (nytt) 
 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 (17f)  Hepatit A-, B-, C-, D- och E-virus 

uppfyller kriterierna för att klassificeras 

som cancerogena ämnen i åtminstone en 

medlemsstats arbetslagstiftning. Denna 

arbetslagstiftning erkänner att dessa 

ämnen är ansvariga för uppkomsten av 

levercancer. Dessa ämnen bör därför 

övervakas och utvärderas regelbundet, 

åtminstone vartannat år.  

Or. fr 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 17g (nytt) 
 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 (17g)  Damm eller rök som innehåller 

kadmium uppfyller kriterierna för att 

klassificeras som cancerogena ämnen i 

åtminstone en medlemsstats 

arbetslagstiftning. Denna 

arbetslagstiftning erkänner att dessa 

ämnen är ansvariga för uppkomsten av 

primär luftrörs- och lungcancer. Dessa 

ämnen bör därför övervakas och 
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utvärderas regelbundet, åtminstone 

vartannat år. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 17h (nytt) 
 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 (17h)  Inandning av damm från kobolt 

förbundet med volframkarbid före 

sintring uppfyller kriterierna för att 

klassificeras som cancerogent ämne i 

åtminstone en medlemsstats 

arbetslagstiftning. Denna 

arbetslagstiftning erkänner att detta ämne 

är ansvarigt för uppkomsten av primär 

luftrörs- och lungcancer. Detta ämne bör 

därför övervakas och utvärderas 

regelbundet, åtminstone vartannat år. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 17i (nytt) 
 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 (17i)  Bis (klormetyl) eter uppfyller 

kriterierna för att klassificeras som 

cancerogent ämne i åtminstone en 

medlemsstats arbetslagstiftning. Denna 

arbetslagstiftning erkänner att detta ämne 

är ansvarigt för uppkomsten av primär 

luftrörs- och lungcancer. Detta ämne bör 

därför övervakas och utvärderas 

regelbundet, åtminstone vartannat år. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 17j (nytt) 
 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 (17j)  Ett eller flera av dessa ämnen: 

n-metyl n’nitro n-nitrosoguanidin, n-etyl 

n’nitro n-nitrosoguanidin, n-metyl n-

nitrosourea och n-etyl n-nitrosourea 

uppfyller kriterierna för att klassificeras 

som cancerogena ämnen i åtminstone en 

medlemsstats arbetslagstiftning. Denna 

arbetslagstiftning erkänner att dessa 

ämnen är ansvariga för uppkomsten av 

hjärntumörer. Dessa ämnen bör därför 

övervakas och utvärderas regelbundet, 

åtminstone vartannat år. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 

Direktiv 2004/37/EG 

Bilaga I – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a.  Arbeten som innebär exponering 

för kromsyra och alkaliska kromater och 

bikromater eller jordartsmetaller samt 

zinkkromater. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 

Direktiv 2004/37/EG 

Bilaga I – punkt 6b (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6b. Arbeten som innebär exponering 

för följande aromatiska aminer och deras 

salter: 4-aminobifenyl och dess salter 

(xenylamin), 4,4’-diaminobifenyl och dess 

salter (benzidin), 2-naftylamin och dess 

salter, 4,4’-metylen-bis (2-klor-anilin) och 

dess salter (MBOCA), 3,3’-

dimetoxybenzidin och dess salter 

(o-dianisidin) 3,3'-dimetylbenzidin och 

dess salter (o-toluidin), 4-klor-2-

metylanilin och dess salter (p-klor-o-

toluidin), auramin (teknisk kvalitet) samt 

följande färgämnen från benzidin: 

CI direct black 38, CI direct blue 6 och 

CI direct brown 95. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 

Direktiv 2004/37/EG 

Bilaga I – punkt 6c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6c.  Arbeten som innebär exponering 

för arsenik, inandning av arsenikhaltigt 

damm eller arsenikhaltig ånga eller 

inandning av damm eller ånga som 

innehåller guldhaltig arsenopyrit. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 

Direktiv 2004/37/EG 

Bilaga I – punkt 6d (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6d.  Arbeten som innebär exponering 

för följande oljor: Mineraloljor som är 

föga raffinerade eller oraffinerade och 

regenererade mineraloljor som används 

vid maskinell bearbetning och 

metallbearbetning, aromextrakt, 

krackningsåterstod, motoroljeavfall samt 

sot från förbränning av oljeprodukter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 

Direktiv 2004/37/EG 

Bilaga I – punkt 6e (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6e.  Arbeten som innebär exponering 

för formaldehyd. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 

Direktiv 2004/37/EG 

Bilaga I – punkt 6f (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6f.  Ämnen som frigjorts och inandats 

vid arbete under jord i järnmalmsgruvor. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 

Direktiv 2004/37/EG 

Bilaga I – punkt 6g (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6g.  Arbeten som innebär exponering 

för hepatit A-, B-, C-, D- och E-virus. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 

Direktiv 2004/37/EG 

Bilaga I – punkt 6h (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6h.  Arbeten som innebär exponering 

för damm eller rök som innehåller 

kadmium.  

Or. fr 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 

Direktiv 2004/37/EG 

Bilaga I – punkt 6i (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6i.  Arbeten som innebär exponering 

för inandning av damm från kobolt 

förbundet med volframkarbid före 

sintring. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 

Direktiv 2004/37/EG 

Bilaga I – punkt 6j (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6j.  Arbeten som innebär exponering 

för bis (klormetyl) eter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 

Direktiv 2004/37/EG 

Bilaga I – punkt 6k (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6k.  Arbeten som innebär exponering 

för ett eller flera av dessa ämnen: n-metyl 

n’nitro n-nitrosoguanidin, n-etyl n’nitro 

n-nitrosoguanidin, n-metyl n-nitrosourea, 

n-etyl n-nitrosourea. 

Or. fr 

 


