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Ændringsforslag 19
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til artikel 153 i TEUF kan 
Europa-Parlamentet og Rådet, ved 
udstedelse af direktiver, vedtage 
minimumsforskrifter med henblik på at 
forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at sikre 
et højere beskyttelsesniveau for 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. I 
disse direktiver skal det undgås at 
pålægge administrative, finansielle og 
retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af små 
og mellemstore virksomheder.

(1) I henhold til artikel 153 i TEUF kan 
Europa-Parlamentet og Rådet, ved 
udstedelse af direktiver, vedtage 
minimumsforskrifter med henblik på at 
forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at sikre 
et højere beskyttelsesniveau for 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 20
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det er vigtigt at påpege, at 
eksponering for farlige stoffer og 
blandinger sker i mange sektorer af 
arbejdsmarkedet – herunder 
fremstillingsindustrien, serviceindustrien, 
landbruget, sundhedspleje og uddannelse 
– og i såvel store virksomheder som små 
og mellemstore virksomheder. Sundheds-
og sikkerhedsstandarder bør derfor gælde 
uden undtagelser for alle områder af 
arbejdsmarkedet og alle typer af 
virksomheder uanset størrelse.
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Ændringsforslag 21
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I artikel 31, stk. 1, i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, hedder det, at enhver 
arbejdstager har ret til sunde, sikre og 
værdige arbejdsforhold.

(2) I artikel 31, stk. 1, i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, hedder det, at enhver 
arbejdstager har ret til sunde, sikre og 
værdige arbejdsforhold. Sundheds- og 
sikkerhedsstandarder på arbejdspladsen 
må derfor under ingen omstændigheder 
betragtes som administrative 
begrænsninger for virksomheder, der 
beskæftiger arbejdstagere.

Or. en

Begrundelse

Rettigheder i relation til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er forankret i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og det bør derfor understreges, at 
sådanne rettigheder, der gennemføres gennem direktiver, ikke kan betragtes som 
begrænsninger, der pålægges virksomhederne.

Ændringsforslag 22
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Disse ændringer er nødvendige for at 
sikre den fortsatte effektivitet af 
ovennævnte direktiver.

(5) Disse ændringer er nødvendige for at 
sikre den fortsatte effektivitet af 
ovennævnte direktiver, uden dog at 
reducere dets niveau af beskyttelse af 
arbejdstagere, der er sikret ved disse 
direktiver.
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Ændringsforslag 23
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I overensstemmelse med artikel 154 i 
TEUF har Kommissionen hørt 
arbejdsmarkedets parter om de mulige 
retningslinjer for en EU-indsats på dette 
område.

(7) I overensstemmelse med artikel 154 i 
TEUF har Kommissionen hørt 
arbejdsmarkedets parter om de mulige 
retningslinjer for en EU-indsats på dette 
område, og arbejdsmarkedets parter gav 
udtryk for, at forklarende vejledning –
især for SMV'er – ville være nyttig.

Or. en

Ændringsforslag 24
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det er vigtigt at påpege, at 
beskæftigede inden for visse erhverv –
såsom frisører og kosmetologer – dagligt 
kommer i kontakt med stoffer og 
blandinger, ofte uden passende 
beskyttelse. Sådanne erhverv bør derfor 
være omfattet af bestemmelser, der 
beskytter arbejdstagerne imod farlige 
stoffer og blandinger. Det er med henblik 
herpå nødvendigt at minde om den 
europæiske rammeaftale om beskyttelse af 
arbejdssikkerheden og -sundheden i 
frisørsektoren, som blev vedtaget af 
arbejdsmarkedets parter, Coiffure EU og 
UNI Europa Hair and Beauty, hvis 
formål er at bidrage til forbedring af 
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sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
inden for disse erhverv. 

Or. en


