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KORT BEGRUNDELSE 

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

beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for 

kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, som understøttes af en konsekvensanalyse1, tager 

sigte på at sikre et højt niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i EU 

via indførelsen på EU-plan af bedre beskæftigelsesstandarder vedrørende arbejdstagernes 

udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener under arbejdet. 

Mere præcist har forslaget følgende hovedformål: a) at forbedre arbejdstagernes sundhed ved 

at reducere arbejdsrelateret eksponering for kemiske agenser, som kan fremkalde kræft eller 

mutationer b) at sikre større klarhed og mere lige vilkår for de økonomiske operatører og c) at 

øge effektiviteten af EU's ramme for beskyttelse af arbejdstagere ved at ajourføre det på 

grundlag af den tilgængelige videnskabelige dokumentation. Disse formål er i 

overensstemmelse med den grundlæggende ret til liv og til retfærdige og rimelige arbejdsforhold, 

som respekterer vedkommendes sundhed, sikkerhed og værdighed som fastsat i henholdsvis 

artikel 2 og 31 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. 

Dette forslag falder inden for Kommissionens EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen 2014-2020 og passer ind i Kommissionens prioriterede foranstaltninger i dens 

arbejdsprogram for 2016 for et dybere og mere retfærdigt indre marked og for oprettelse af et 

fair og reelt paneuropæisk arbejdsmarked, som giver arbejdstagere tilstrækkelig beskyttelse 

og bæredygtige job. Kræft er den største årsag (53 %) til arbejdsrelaterede dødsfald i EU. For 

arbejdstagerne og deres familier medfører kræft ikke blot betydelige tab af livskvalitet, men 

også direkte sundhedsudgifter og indirekte tab af nuværende og fremtidig indtjening. 

Arbejdsrelateret kræft indvirker på økonomien som helhed ved at mindske udbuddet af 

arbejdskraft og produktiviteten samt øge presset på de offentlige finanser gennem unødige 

offentlige udgifter til sundhedspleje og andre ydelser. Endelig indebærer arbejdsrelateret 

kræft for virksomhederne udgifter til udskiftning af personale, produktivitetstab og 

nødvendigheden af at betale højere lønninger for at kompensere for den højere risiko. 

Arbejdstagere i EU er i øjeblikket beskyttet mod kræftfremkaldende kemikalier i henhold til 

direktiv 2004/37/EF om kræftfremkaldende stoffer og mutagener (herefter "CMD"), der er et 

af de 24 direktiver, der hører under rammedirektiv 89/391/EØF om sikkerhed og sundhed på 

arbejdspladsen (i det følgende benævnt "rammebestemmelserne"). I rammebestemmelserne er 

der fastsat generelle mål for sundhed og for at undgå og reducere risici for sikkerheden og 

sundheden ved arbejdstagere til et minimum. I CMD er det fastsat, at arbejdsgiveren skal 

"identificere og vurdere risiciene for arbejdstagerne i forbindelse med eksponering for 

kræftfremkaldende stoffer" og "forebygge eksponering, hvis risiciene forekommer". Hvis det 

er teknisk muligt, skal processen eller agensen erstattes af en ufarlig eller mindre farlig proces 

eller agens. Når substitution ikke er mulig, skal kemiske kræftfremkaldende stoffer anvendes i 

et lukket system eller arbejdstagerens eksponering reduceres til et så lavt niveau, som det er 

teknisk muligt. Arbejdsgiverne har også pligt til at sikre, at grænseværdierne for 

erhvervsmæssig eksponering ikke overskrides.  

Det nye forslag søger at bringe en række kemiske stoffer, der er anerkendt som 

kræftfremkaldende i lande uden for EU eller af internationale organisationer, men som endnu 

ikke er klassificeret under det nuværende EU-system, inden for anvendelsesområdet for 

                                                 
1 SWD(2016) 152 og SWD(2016) 153. 
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CMD. Konkret er hensigten med det at revidere eller indføre EU-dækkende grænseværdier 

for erhvervsmæssig eksponering for 13 kemiske stoffer på grundlag af den seneste 

videnskabelige dokumentation og derved harmonisere de stærkt varierende nationale 

grænseværdier. Ifølge konsekvensanalysen forventes dette at redde omkring 100 000 

menneskeliv inden 2069 og spare sundhedsmæssige udgifter, der vurderes at være på mellem 

34 og 89 mia. EUR.  

Som følge heraf støtter ordføreren kraftigt Kommissionens forslag, dog med en række 

ændringsforslag, der navnlig tager sigte på at understrege behovet for en forsigtig tilgang i 

forbindelse med gennemførelsen af forslaget. Forsigtighedsprincippet kan defineres som et 

generelt princip i EU-retten, der skal anvendes med henblik på at sikre et højt niveau for 

beskyttelse af sundhed, forbrugersikkerhed og miljø på alle Unionens virksomhedsområder1. 

Dette princip er derfor særligt vigtigt, når der er usikkerhed om virkningerne af handel med 

blandinger, især af giftige stoffer, på arbejdstagernes sundhed, eller hvis de tilgængelige 

videnskabelige og tekniske oplysninger ikke er tilstrækkelige. Dette forudsætter først og 

fremmest et paradigmeskifte inden for ny og effektiv forebyggelse af cancer og relaterede 

helbredsproblemer, der tager hensyn til flere indbyrdes forbundne faktorer og de seneste 

forbedringer i måleteknikker, risikostyringsforanstaltninger og andre relevante faktorer. 

 

Endelig bemærker ordføreren, at der er behov for en yderligere indsats for effektivt at 

beskytte arbejdstagerne mod risici for eksponering for kræftfremkaldende stoffer og 

mutagener på arbejdspladsen, da der stadig er forskellige stoffer, der ikke er opført på listen i 

forslaget, der potentielt kan have en skadelig indvirkning på arbejdstagernes sundhed2. Alle 

stoffer, der kan øge risikoen for arbejdsbetingede kræftsygdomme, skal være omfattet af EU-

lovgivningen. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Direktiv 2004/37/EF har til formål 

at beskytte arbejdstagere mod risici for 

deres sundhed og sikkerhed som følge af 

eksponering for kræftfremkaldende stoffer 

eller mutagener under arbejdet og 

(1) Direktiv 2004/37/EF har til formål 

at beskytte over 217 millioner 

arbejdstagere mod risici for deres sundhed 

og sikkerhed som følge af eksponering for 

kræftfremkaldende stoffer eller mutagener 

                                                 
1 Se bl.a. sag T-74/00, Artegodan mod Kommissionen, Sml. 2000, s. II-02583, præmis 183-184. 
2 Jf. bl.a. H. Wriedt, "Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should be subject 

to binding limits on workers' exposure" (2016). 
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indeholder minimumsforskrifter, herunder 

grænseværdier, på grundlag af de 

foreliggende videnskabelige og tekniske 

data. 

under arbejdet og indeholder 

minimumsforskrifter, herunder 

grænseværdier, på grundlag af de 

foreliggende videnskabelige og tekniske 

data. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Direktiv 2004/37/EF skal hurtigst 

muligt ajourføres for at fastsætte nye 

forebyggende og beskyttende 

foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1b) Stoffer, der skader menneskers 

forplantningsevne, er lige så skadelige for 

arbejdstagernes sundhed som 

kræftfremkaldende stoffer eller 

mutagener: Anvendelsesområdet for 

direktiv 2004/37/EF bør derfor også 

omfatte stoffer, der skader menneskers 

forplantningsevne. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1c) Det er vigtigt at tage hensyn til 

forsigtighedsprincippet, navnlig hvis der 

hersker usikkerhed om virkningen af 

handel med stoffer og blandinger deraf på 

arbejdstagernes sundhed, eller hvis de 



 

PE592.336v02-00 6/15 AD\1115340DA.docx 

DA 

tilgængelige videnskabelige og tekniske 

oplysninger ikke er tilstrækkelige. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Grænseværdierne bør om 

nødvendigt revideres i lyset af 

videnskabelige data. 

(2) For at øge effektiviteten og 

virkningen af EU's rammebestemmelser 

for beskyttelse af arbejdstagere og i 

overensstemmelse med 

forsigtighedsprincippet bør 

grænseværdierne revideres med 

regelmæssige mellemrum i lyset af de 

seneste videnskabelige og tekniske 

oplysninger og data, samt i lyset af de 

seneste forbedringer af måleteknikker, 

risikostyringsforanstaltninger og andre 

relevante faktorer. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Det er nødvendigt at fremhæve, at 

det er vigtigt at beskytte arbejdstagerne 

mod udsættelse for kræftfremkaldende 

stoffer, mutagener og 

reproduktionstoksiske stoffer. På 

arbejdspladsen udsættes mænd og kvinder 

ofte for en cocktail af stoffer, som kan øge 

sundhedsmæssige risici, have negativ 

indflydelse på deres reproduktive 

systemer, skade forplantningsevnen eller 

medføre sterilitet, samt have negativ 

indvirkning på fostres og børns udvikling, 

bl.a. gennem skadelige virkninger på 

amning eller skader påført gennem 

amning. Stoffer, der er 

reproduktionstoksiske og kan skade den 

seksuelle funktion giver anledning til dyb 
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bekymring, og der bør ved 

tilrettelæggelsen af 

forebyggelsesforanstaltninger på 

arbejdspladsen benyttes samme tilgang 

som ved kræftfremkaldende stoffer og 

mutagener. For at sikre kvinders øgede og 

sikre deltagelse i arbejdsmarkedet i 

overensstemmelse med de overordnede 

mål for EU-2020 bør 

reproduktionstoksiske stoffer være 

omfattet i forbindelse med revisionen af 

direktiv 2004/37/EF. Dette ville bringe det 

i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1907/20061a for så vidt angår 

beskyttelse af kvinder på arbejdspladsen. 

 ________________ 

 1a. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 

december 2006 om registrering, vurdering 

og godkendelse af samt begrænsninger 

for kemikalier (REACH), om oprettelse af 

et europæisk kemikalieagentur og om 

ændring af direktiv 1999/45/EF og 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 793/93 og Kommissionens forordning 

(EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 

76/769/EØF og Kommissionens direktiv 

91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 

1). 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2b) Der er behov for forebyggelse af 

kræftfremkaldende, mutagene og 

reproduktionstoksiske kemiske stoffer og 

en oplysningskampagne på EU-plan efter 

Eurostats seneste statistikker over kemisk 

produktion, hvoraf det fremgår, at der 

årligt produceres ca. 31 millioner tons 

kræftfremkaldende, mutagene og 



 

PE592.336v02-00 8/15 AD\1115340DA.docx 

DA 

reproduktionstoksiske kemiske stoffer i 

EU. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) For nogle kræftfremkaldende 

stoffer og mutagener er det nødvendigt at 

tage andre optagelsesveje i betragtning, 

herunder en mulig optagelse gennem 

huden, for at sikre det bedst mulige 

beskyttelsesniveau. 

(3) I overensstemmelse med 

forsigtighedsprincippet er det afgørende at 

tage andre optagelsesveje i betragtning, der 

er påvirkelige over for 

kræftfremkaldende, mutagene og 

reproduktionstoksiske stoffer, herunder 
mulig optagelse gennem huden, for at sikre 

det højest mulige beskyttelsesniveau af 

arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Det Videnskabelige Udvalg 

vedrørende Grænseværdier for 

Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske 

Agenser ("udvalget") bistår navnlig 

Kommissionen med at evaluere de senest 

tilgængelige videnskabelige data og ved at 

foreslå grænseværdier for erhvervsmæssig 

eksponering til beskyttelse af 

arbejdstagerne mod kemiske risici, der skal 

fastsættes på EU-plan, jf. Rådets direktiv 

98/24/EF47 og direktiv 2004/37/EF. For de 

kemiske agenser o-toluidin og 2-

nitropropan forelå der var ingen 

anbefalinger fra udvalget, og andre 

offentlige kilder til videnskabelig 

information, der var tilstrækkelig 

pålidelige, blev taget i betragtning48, 49. 

(4) Det Videnskabelige Udvalg 

vedrørende Grænseværdier for 

Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske 

Agenser ("udvalget") bistår navnlig 

Kommissionen med at identificere, 

evaluere og detaljeret analysere de senest 

tilgængelige videnskabelige data og ved at 

foreslå grænseværdier for erhvervsmæssig 

eksponering til beskyttelse af 

arbejdstagerne mod kemiske risici, der skal 

fastsættes på EU-plan, jf. Rådets direktiv 

98/24/EF47 og direktiv 2004/37/EF. For de 

kemiske agenser o-toluidin og 2-

nitropropan forelå der var ingen 

anbefalinger fra udvalget, og andre 

offentlige kilder til videnskabelig 

information, der var tilstrækkelig 

pålidelige, blev taget i betragtning.48, 49 

__________________ __________________ 
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47Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 

om beskyttelse af arbejdstagernes 

sikkerhed og sundhed under arbejdet mod 

risici i forbindelse med kemiske agenser 

(fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 

89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) (EFT L 131 

af 5.5.1998, s. 11). 

47Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 

om beskyttelse af arbejdstagernes 

sikkerhed og sundhed under arbejdet mod 

risici i forbindelse med kemiske agenser 

(fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 

89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) (EFT L 131 

af 5.5.1998, s. 11). 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf og 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf og 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf og 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf og 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Der foreligger tilstrækkelig 

dokumentation for de kræftfremkaldende 

egenskaber af respirabelt krystallinsk 

silikatstøv. På grundlag af foreliggende 

oplysninger, herunder videnskabelige og 

tekniske data, bør der fastlægges en 

grænseværdi for respirabelt krystallinsk 

silikatstøv. Respirabelt krystallinsk 

silikatstøv, der frigøres under en 

arbejdsproces, er ikke genstand for en 

klassificering i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1272/200850. Det er derfor hensigtsmæssigt 

at optage respirabelt krystallinsk 

silikatstøv, der frigøres under en 

arbejdsproces, i bilag I til direktiv 

2004/37/EF, og at indføre en grænseværdi 

for respirabelt krystallinsk silikatstøv 

("respirabel fraktion"). 

(5) Der foreligger tilstrækkelig 

dokumentation for de kræftfremkaldende 

egenskaber af respirabelt krystallinsk 

silikatstøv, der kan rejse dybt ind i 

lungerne og forårsage alvorlige 

sundhedsproblemer. På grundlag af 

foreliggende oplysninger, herunder 

videnskabelige og tekniske data, bør der 

fastlægges en grænseværdi for respirabelt 

krystallinsk silikatstøv. Respirabelt 

krystallinsk silikatstøv, der frigøres under 

en arbejdsproces, er ikke genstand for en 

klassificering i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1272/200850. Det er derfor hensigtsmæssigt 

at optage respirabelt krystallinsk 

silikatstøv, der frigøres under en 

arbejdsproces eller anden relateret proces, 

i bilag I til direktiv 2004/37/EF, og at 

indføre en grænseværdi for respirabelt 
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krystallinsk silikatstøv ("respirabel 

fraktion"). 

__________________ __________________ 

50 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. 

december 2008 om klassificering, 

mærkning og emballering af stoffer og 

blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 

1). 

50 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. 

december 2008 om klassificering, 

mærkning og emballering af stoffer og 

blandinger (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 

1). 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Retningslinjer og god praksis, der 

er udviklet gennem initiativer såsom 

udfaldet af den sociale dialog, nemlig 

"Overenskomst om sundhedsbeskyttelse af 

medarbejdere gennem god håndtering og 

brug af krystallinske silikater og produkter 

som indeholder det" (overenskomsten), er 

værdifulde instrumenter, der kan supplere 

de lovgivningsmæssige foranstaltninger og 

navnlig støtte en effektiv gennemførelse af 

grænseværdier. 

(6) Retningslinjer og god praksis, der 

er udviklet gennem initiativer såsom 

udfaldet af den sociale dialog, nemlig 

"Overenskomst om sundhedsbeskyttelse af 

medarbejdere gennem god håndtering og 

brug af krystallinske silikater og produkter 

som indeholder det" (overenskomsten), er 

værdifulde instrumenter, der kan supplere 

de lovgivningsmæssige foranstaltninger og 

navnlig støtte en effektiv gennemførelse af 

grænseværdier og ajourføre disse i lyset af 

den nuværende praksis. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Grænseværdierne i bilag III til 

direktiv 2004/37/EF for 

vinylchloridmonomerer og støv fra 

løvtræer bør revideres på baggrund af de 

seneste videnskabelige data. 

(7) For at sikre overholdelsen og 

anvendelsen af forsigtighedsprincippet i 

forbindelse med arbejdstagernes sundhed 

og sikkerhed, bør grænseværdierne i bilag 

III til direktiv 2004/37/EF for 

vinylchloridmonomerer og støv fra 

løvtræer, benzen og chrom (VI) løbende 

revideres på baggrund af de seneste 
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videnskabelige data. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Visse chrom (VI)-forbindelser 

opfylder kriterierne for klassificering som 

kræftfremkaldende (kategori 1 A og 1 B) i 

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 

1272/2008 og er derfor kræftfremkaldende 

stoffer i henhold til direktiv 2004/37/EF. 

På grundlag af de foreliggende 

oplysninger, herunder videnskabelige og 

tekniske data, er det muligt at fastsætte en 

grænseværdi for disse chrom (VI)-

forbindelser. Der bør derfor fastsættes en 

grænseværdi for chrom (VI) -

forbindelser, der er kræftfremkaldende 

stoffer som omhandlet i direktiv 

2004/37/EF. 

(12) Visse chrom (VI)-forbindelser 

opfylder kriterierne for klassificering som 

kræftfremkaldende (kategori 1 A og 1 B) i 

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 

1272/2008 og er derfor kræftfremkaldende 

stoffer i henhold til direktiv 2004/37/EF. 

Det er derfor muligt og nødvendigt at 

fastsætte en grænseværdi for chrom (VI)-

forbindelser, som er kræftfremkaldende 

stoffer i overensstemmelse med direktiv 

2004/37/EF, på grundlag af de seneste 

foreliggende oplysninger, herunder 

videnskabelige og tekniske data. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Dette ændringsforslag styrker 

beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed på 

arbejdspladsen. 

(18) Formålet med ændringen af 

direktiv 2004/37/EF er at forbedre og 

styrke beskyttelsen af arbejdstagernes 

sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 

gennem styrkelse af passende kontrol. 

Den øger også effektiviteten og 

tydeligheden af den relevante EU-ret og 

sikrer lige konkurrencevilkår. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) I dette direktiv overholdes de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 

31, stk. 1. 

(20) I dette direktiv overholdes de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, navnlig den 

grundlæggende ret til liv i artikel 2 og 

retten til retfærdige og rimelige 

arbejdsforhold med hensyn til menneskers 

sundhed, sikkerhed og værdighed i 

artikel 2 og 31, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Da denne retsakt vedrører 

arbejdstagernes sundhed på arbejdspladsen, 

bør fristen for gennemførelse være to år. 

(23) Da denne retsakt vedrører 

beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og 

sikkerhed på arbejdspladsen, bør fristen for 

gennemførelse ikke være senere end to år 

efter datoen for dette direktivs 

ikrafttræden. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Direktiv 2004/37/EC 

Titel 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 (-1)  Titlen affattes således: 

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/37/EF af 29. april 2004 om 

beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for 

under arbejdet at være udsat for 

kræftfremkaldende stoffer eller 

mutagener" 

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/37/EF af 29. april 2004 om 

beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for 

under arbejdet at være udsat for 

kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 

reproduktionstoksiske stoffer" 
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Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) 

Direktiv 2004/37/EC 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 -1a) Artikel 1, stk. 1, første afsnit, 

affattes således: 

"1.  Dette direktiv har til formål at 

beskytte arbejdstagerne mod risici for deres 

sundhed og sikkerhed, herunder at 

forebygge sådanne risici, som opstår eller 

kan opstå ved, at de under arbejdet 

udsættes for kræftfremkaldende stoffer 

eller mutagener." 

"1.  Dette direktiv har til formål at 

beskytte arbejdstagerne mod risici for deres 

sundhed og sikkerhed, herunder at 

forebygge sådanne risici, som opstår eller 

kan opstå ved, at de under arbejdet 

udsættes for kræftfremkaldende stoffer, 

mutagener eller stoffer, der skader 

menneskers forplantningsevne." 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt) 

Direktiv 2004/37/EC 

Artikel 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1b)  I artikel 2 indsættes følgende litra: 

 "ca) "reproduktionstoksisk stof": et 

stof, der opfylder kriterierne for 

klassificering som reproduktionstoksisk i 

kategori 1A eller 1B som fastsat i bilag VI 

til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1272/2008." 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 c (nyt) 

Direktiv 2004/37/EC 

Artikel 17 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1c)  Følgende artikel tilføjes: 

 "Artikel 17a 

 Reproduktionstoksiske stoffer 

 Inden den 1. november 2017 reviderer 

Kommissionen i samråd med 

medlemsstaterne og arbejdsmarkedets 

parter dette direktiv og foreslår i givet fald 

ændringer, der er nødvendige for at tage 

hensyn til medtagelsen af 

reproduktionstoksiske stoffer i dets 

anvendelsesområde." 
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