
AM\941756SV.doc PE514.764v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2013/0062(COD)

28.6.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
19 - 24

Förslag till betänkande
Sari Essayah
(PE513.046v01-00)

Ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till 
förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar

Förslag till direktiv
(COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))



PE514.764v01-00 2/6 AM\941756SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\941756SV.doc 3/6 PE514.764v01-00

SV

Ändringsförslag 19
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I enlighet med artikel 153 i fördraget 
kan Europaparlamentet och rådet genom 
direktiv anta minimikrav för att främja 
förbättringar, särskilt av arbetsmiljön, för 
att garantera en bättre skyddsnivå för 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet. I dessa 
direktiv ska sådana administrativa, 
finansiella och rättsliga ålägganden 
undvikas som motverkar tillkomsten och 
utvecklingen av små och medelstora 
företag.

(1) I enlighet med artikel 153 i fördraget 
kan Europaparlamentet och rådet genom 
direktiv anta minimikrav för att främja 
förbättringar, särskilt av arbetsmiljön, för 
att garantera en bättre skyddsnivå för 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 20
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det är viktigt att framhålla att 
exponering för farliga ämnen och 
blandningar sker inom en hel rad olika 
arbetsmarknadssektorer – inbegripet 
tillverkning, tjänsteindustrin, jordbruk, 
hälso- och sjukvård samt utbildning – och 
såväl i större företag som i små och 
medelstora företag. Därför bör normer för 
hälsa och säkerhet tillämpas utan 
undantag inom alla områden av 
arbetsmarknaden och i alla typer av 
företag oberoende av deras storlek.
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Or. en

Ändringsförslag 21
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 31.1 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna 
föreskrivs att varje arbetstagare har rätt till 
hälsosamma, säkra och värdiga 
arbetsförhållanden.

(2) I artikel 31.1 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna 
föreskrivs att varje arbetstagare har rätt till 
hälsosamma, säkra och värdiga 
arbetsförhållanden. Standarder för 
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen får 
därför under inga omständigheter ses som 
administrativa hinder för de företag som 
anställer arbetstagare.

Or. en

Motivering

Rättigheter i samband med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen garanteras i EU-stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och det bör därför betonas att genomförande av dessa 
rättigheter genom direktiv inte kan anses vara hinder för företag.

Ändringsförslag 22
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Dessa ändringar är nödvändiga för att 
garantera att de ovannämnda direktiven får 
avsedd verkan.

(5) Dessa ändringar är nödvändiga för att 
garantera att de ovannämnda direktiven får 
avsedd verkan, dock utan att sänka den 
skyddsnivå för arbetstagare som fastställs 
i dessa direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I enlighet med artikel 154 i fördraget 
har kommissionen samrått med 
arbetsmarknadens parter om den möjliga 
inriktningen av en unionsåtgärd på detta 
område.

(7) I enlighet med artikel 154 i fördraget 
har kommissionen samrått med 
arbetsmarknadens parter om den möjliga 
inriktningen av en unionsåtgärd på detta 
område och arbetsmarknadens parter har 
angett att en förklarande vägledning, 
särskilt för små och medelstora företag, 
skulle vara lämplig.

Or. en

Ändringsförslag 24
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Det är viktigt att framhålla att 
arbetstagare inom vissa yrken –
exempelvis yrken inom frisör- och 
kosmetikabranschen – är i daglig kontakt 
med ämnen och blandningar utan adekvat 
skydd. Dessa yrken bör därför omfattas av 
bestämmelser som skyddar arbetstagarna 
mot farliga ämnen och blandningar. I 
detta sammanhang är det viktigt att 
påminna om det europeiska ramavtalet 
om skydd av hälsa och säkerhet i arbetet 
inom frisörbranschen (European 
Framework Agreement on the Protection 
of Occupational Health and Safety in the 
Hairdressing sector), som antagits mellan 
arbetsmarknadsparterna Coiffure EU och 
UNI Europa Hair and Beauty, och som 
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syftar till att förbättra hälsa och säkerhet 
på arbetet för dessa yrken. 

Or. en


