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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om översynen efter halva tiden av den europeiska strategin 2007−2012 för hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen
(2011/2147(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt ingressen och artiklarna 3 
och 6,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 3, 
6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 och 168,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt artiklarna 1, 3, 27, 31, 32 och 331,

– med beaktande av den europeiska sociala stadgan av den 3 maj 1996, särskilt del I och 
artikel 3 i del II,

– med beaktande av Philadelphiadeklarationen av den 10 maj 1944 om Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) mål,

– med beaktande av ILO:s konventioner och rekommendationer avseende hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 
16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i 
arbetet2,

– med beaktande av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (ramdirektiv) och dess 
särdirektiv3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 
4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/30/EG av den 
20 juni 2007 om ändring av rådets direktiv 89/391/EEG, dess särdirektiv samt rådets 
direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG för att förenkla och 
rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet5,

                                               
1 EUT C 303, 14.12.2007, s. 1.
2 EUT L 354, 31.12.2008, s. 70.
3 EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.
4 EUT L 299, 18.11.2003, s. 9.
5 EUR L 165, 27.6.2007, s. 21.
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– med beaktande av rådets direktiv 2010/32/EU av den 10 maj 2010 om genomförande av 
det ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården som 
ingåtts av Hospeem och Epsu1,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Bättre kvalitet och produktivitet i 
arbetet: Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012” (KOM(2007)0062),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En förnyad social agenda: Möjligheter, 
tillgång och solidaritet i framtidens Europa” (KOM(2008)0412),

– med beaktande av kommissionens rapport om genomförandet av ramavtalet mellan 
arbetsmarknadens parter om arbetsrelaterad stress (SEK(2011)0241), 

– med beaktande av sin resolution av den 24 februari 2005 om främjande av hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen2,

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 med rekommendationer till 
kommissionen om skydd av sjukvårdspersonal mot blodburna infektioner som orsakas 
av skador från nålstick3,

– med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om anständigt arbete för alla4,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2008 om gemenskapens 
arbetsmiljöstrategi 2007–20125,

– med beaktande av sin resolution av den 26 mars 2009 om underentreprenörernas sociala 
ansvar i produktionskedjan6,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 24 april 2011 om 
en halvtidsöversyn av den europeiska strategin 2007–2012 för arbetsmiljöfrågor 
(SEK(2011)0547), 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2011), och av 
följande skäl: 

A. Rätten till hälsa är en grundläggande rättighet. Alla arbetstagare garanteras genom 
lagstiftning arbetsvillkor som respekterar deras hälsa, säkerhet och värdighet.

B. Ett korrekt skydd för arbetstagarna främjar i sin tur välbefinnande, arbetets kvalitet och 
produktivitet. Företagens och de sociala trygghetssystemens kostnader för 
arbetssjukdomar och arbetsolyckor har beräknats till 5,9 procent av BNP1.

                                               
1 EUT L 134, 1.6.2010, s. 66.
2 EUT C 304E, 1.12.2005, s. 400.
3 EUT C 303E, 13.12.2006, s. 754.
4 EUT C 102E, 24.4.2008, s. 321.
5 EUT C 41E, 19.2.2009, s. 14.
6 EUT C 117E, 6.5.2010, s. 176.
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C. Externaliseringen av arbetet via underleverantörer och tillfälliga anställningar involverar 
ofta mindre kvalificerade arbetstagare och lösare anställningsförhållanden.

D. Enligt ramdirektiv 89/391/EEG är arbetsgivaren skyldig att systematiskt svara för att 
arbetstagarens säkerhet och hälsa tryggas i alla avseenden oavsett arbetstagarens status.

E. Konsekvenserna av kroniska, arbetsrelaterade hälsoproblem, såsom muskuloskeletala 
sjukdomar och psykosociala risker, blir allt mer omfattande.

F. Cancer är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall, följt av hjärt- och 
kärlsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen, medan arbetsolyckor endast utgör en 
liten minoritet av dödsfallen2.

G. Varje år dör 168 000 européer till följd av arbetsolyckor eller arbetssjukdomar3.

Halvtidsöversyn av strategin

1. Europaparlamentet understryker att den europeiska referensramen för hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen inte automatiskt medför en förbättring av arbetsvillkoren, och att ett 
korrekt genomförande, särskilt via arbetstagarnas deltagande, och kontroller av 
tillämpningen av lagstiftningen spelar en avgörande roll. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att snabbt vidta åtgärder när överträdelser konstateras.

2. Europaparlamentet påpekar att rättsliga skyldigheter och arbetstagarnas krav är de 
två viktigaste orsakerna till att arbetsgivarna vidtar åtgärder4.

3. Europaparlamentet anser att arbetsmiljöpolitiken, både på EU-nivå och på nationell 
nivå, måste harmoniseras med annan politik, såsom hälsa, sysselsättning, industri, miljö, 
transport, utbildning och energi.

4. Europaparlamentet understryker vikten av att fullt ut genomföra Reach och behovet av 
bättre synergi mellan Reach och arbetsmiljöpolitiken, både på EU-nivå och i 
medlemsstaterna.

5. Europaparlamentet kräver att man i nästa europeiska strategi fastställer fler mätbara mål 
tillsammans med bindande tidsplaner och regelbundna utvärderingar. Parlamentet 
hoppas att målet med en yrkesinspektör per 10 000 arbetstagare, vilket rekommenderas 
av ILO, blir bindande.

6. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna och företagen måste investera mer i 
riskförebyggande åtgärder och garantera arbetstagarnas deltagande i dessa. Parlamentet 

                                                                                                                                                  
1 Australian Government: ”The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers”, ”Workers 
and the Community”. Australian Safety and Compensation Council, Commonwealth of Australia 2009,  41 s. 
Mars 2009.
2 Internationella arbetsorganisationen, 2005, uppskattning för EU-27. 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm.
3 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: ”Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level”. ”Journal of Safety Research” 40 (2009) 125–139. 
Elsevier B.V.
4 EU-OSHA:s europeiska företagsundersökning om nya och framväxande hot (Esener), 2009.
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menar att sådana investeringar ger avkastning i form av ökad arbetsproduktivitet och 
lägre sociala utgifter.

7. Europaparlamentet beklagar att ramavtalet om arbetsrelaterad stress inte tillämpats på 
ett enhetligt sätt inom EU, och uppmanar kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om arbetsrelaterad stress.

8. Europaparlamentet anser att EU:s politik på området för kemiska risker och 
förebyggande av arbetsrelaterad cancer måste vara mer ambitiös och reaktiv.

9. Europaparlamentet understryker den stora ökningen av icke-standardiserade 
anställningsformer (tillfälligt arbete, säsongsarbete, halvtidsarbete, distansarbete), vilka 
kräver en specifik strategi för arbetarskydd. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utveckla ett lagstiftningsinstrument om företagens solidariska ansvar i 
underleverantörskedjorna.

10. Europaparlamentet anser att samarbetet mellan EU, ILO och WHO måste stärkas för att 
man ska kunna lösa problemet med social konkurrens mellan europeiska arbetstagare 
och arbetstagare från tredjeländer.

Insamling av statistiska uppgifter

11. Europaparlamentet betonar att kommissionen bör ta fram statistiska instrument för att 
kunna utvärdera de förebyggande insatserna, inte enbart när det gäller olyckor utan 
också i fråga om sjukdomar och andelen arbetstagare som exponeras för kemiska, 
fysikaliska eller biologiska agenser och för farliga situationer i arbetsorganisatoriskt 
hänseende.

12. Europaparlamentet uppmanar Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) att samla in 
uppgifter om nationella indikatorer för exponering för cancer och att se över 
kunskaperna när det gäller exponering av särskilt utsatta arbetstagare.

13. Europaparlamentet betonar svårigheterna med att samla in uppgifter i många 
medlemsstater. Parlamentet kräver att det arbete som görs inom EU-OSHA och 
Eurofound (Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor) utökas och 
sprids i stor utsträckning.

14. Europaparlamentet noterar minskningen i antalet arbetsolyckor i EU, vilken antagligen 
beror på lägre sysselsättningsnivåer och den fortsatta expansionen av tjänstesektorn. 
Parlamentet önskar att de mål som fastställts på EU-nivå och på nationell nivå, och 
utvärderingen av hur de uppfylls, i högre grad beaktar denna makroekonomiska 
dimension.

15. Europaparlamentet tar del av resultatet av kommissionens projekt ”Scoreboard 2009” 
som visar medlemsstaternas prestationer. Parlamentet beklagar att uppgifterna inte 
omfattas av någon demokratisk kontroll och att de enbart lämnas in på frivilliga 
grunder.
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16. Europaparlamentet anser att man måste undersöka i vilken grad arbetsorganisationen 
inverkar på hur arbetstagarna mår på arbetsplatsen i stället för att fokusera på statistiska 
faktorer och leta efter individuella svagheter.

17. Europaparlamentet ifrågasätter huruvida rätten till hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
respekteras i samband med odeklarerat arbete. Parlamentet understryker att rätten till 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är en rätt oavsett arbetstagarens status, och att denna 
rätt måste garanteras genom lagstiftning.

Främjande av förebyggande insatser

18. Europaparlamentet beklagar bristen på information om risker bland arbetstagare, 
arbetsgivare, arbetsmarknadens parter och även inom hälso- och sjukvården. 
Parlamentet påminner om den positiva roll som arbetstagarnas deltagande och 
representation spelar i detta avseende1.

19. Europaparlamentet anser att alla arbetstagare, även inom den offentliga sektorn, måste 
omfattas av riskförebyggande ordningar.

20. Europaparlamentet anser att de förebyggande tjänsternas oberoende gentemot 
arbetsgivaren måste garanteras. Parlamentet beklagar att förvaltningen av 
hälsotjänsterna på arbetsplatsen i vissa medlemsstater sköts av arbetsgivarorganisationer 
som talar i egen sak.

21. Europaparlamentet påminner om att arbetsinspektioner spelar en vital roll för att 
kontrollera att befintlig lagstiftning tillämpas och därmed också för det förebyggande 
arbetet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att strama åt sanktionerna gentemot 
företag som inte respekterar sina skyldigheter när det gäller grundläggande rättigheter 
(löner, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, bland annat arbetstiden).

22. Europaparlamentet är övertygat om att det utan riskbedömning är omöjligt att på korrekt 
sätt skydda arbetstagarna. Parlamentet anser att det är viktigt att hjälpa de små och 
medelstora företagen med de riskförebyggande insatserna. Parlamentet betonar de 
positiva effekterna av enkla, kostnadsfria och målinriktade initiativ, såsom OiRA2.

23. Europaparlamentet är bekymrat över konsekvenserna av utnyttjandet av 
underleverantörer, till exempel på området för civila och militära 
kärnkraftsanläggningar, eftersom arbetsgivare har tendens att begränsa sina 
förebyggande insatser till sina egna anställda. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram ett lagstiftningsförslag om underleverantörskap.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv3 om 
skydd av personer som med rätta anmäler icke erkända risker i företagen.

Utsatta arbetstagare och specifika risker

                                               
1 EU-OSHA:s Esener-undersökning, Eurofund, ”Conditions de travail et dialogue social”, 2009.
2 Direktanslutet interaktivt riskbedömningsverktyg, utvecklat av EU-OSHA.
3 I likhet med ”Whistleblower Protection Act” från 1989 i USA.
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25. Europaparlamentet understryker att invandrare1, ungdomar, äldre, kvinnor i fertil ålder, 
funktionshindrade och okvalificerade arbetstagare är särskilt utsatta grupper2. 

26. Europaparlamentet beklagar avsaknaden av initiativ för att komma till rätta med 
situationen för egenföretagare, tillfälligt anställda, personer som arbetar med 
hushållstjänster och korttidsanställda, eftersom även de har rätt till hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen.

27. Europaparlamentet oroar sig över arbetsvillkoren inom kärnsektorn, som anställer 
utstationerade arbetstagare, tillfällig arbetskraft och underleverantörer som i mycket 
liten utsträckning informeras om sina rättigheter. Parlamentet betonar de risker som en 
låg nivå av socialt skydd innebär för dessa arbetstagare.

28. Europaparlamentet kräver att man gör en konsekvensbedömning av de potentiella 
riskerna med nanoteknologi på arbetsplatsen.

29. Europaparlamentet anser att en alltför lång arbetsdag och otillräckliga viloperioder är 
viktiga faktorer bakom ökningen av antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar. 
Parlamentet hoppas att undantagsklausulerna i direktiv 2003/88/EG kommer att 
upphävas och betonar att dessa klausuler strider mot de grundläggande principerna för 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

30. Europaparlamentet är djupt bekymrat över ökningen av ofrivilligt deltidsarbete, 
uppsplittrade arbetstider och nattarbete3. Parlamentet vill att man utvärderar de risker 
som distansarbete och mångsysslande innebär för möjligheterna att förena yrkes- och 
privatliv.

31. Europaparlamentet anser att det kommande lagstiftningsförslaget om muskuloskeletala 
sjukdomar4 måste omfatta alla arbetstagare.

32. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att rekommendation 2003/670 om den 
europeiska förteckningen över arbetssjukdomar omvandlas till direktiv.

33. Europaparlamentet är djupt bekymrat över det bestående antalet fall av cancer med 
koppling till en yrkesverksamhet5. Parlamentet beklagar att ett stort antal arbetstagare 
fortfarande exponeras för riskerna med asbests6.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att påskynda 
genomförandet av Reach, särskilt när det gäller substitution av de mest oroande 
kemikalierna.

                                               
1 Eurofound, ”Emploi et conditions de travail des travailleurs migrants”, 2007.
2 Milieu, ”Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers”, 2011.
3 Eurofound, ”European Working Condition Survey” (EWCS), 2010; Eurostat, ”Flexibilité dans l’aménagement 
du temps de travail pour les femmes et les hommes”.
4 Planerat i kommissionens arbetsprogram för 2011.
5 ”Nordic Occupational Cancer Project” (NOCCA).
6 Yrkesinspektörskommittén (SLIC), 2006.
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35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en översyn av direktiv 2004/37 
om carcinogener eller mutagena ämnen före utgången av 2012 i syfte att utvidga dess 
räckvidd till att omfatta reproduktionstoxiska ämnen i analogi med de särskilt farliga 
ämnena inom ramen för Reach, och att strama upp tillämpningen av 
substitutionsprincipen. Parlamentet efterlyser en koppling till reproduktiv hälsa. 

36. Europaparlamentet anser att gränsvärden för maximal exponering baserade på 
konsekvenserna för hälsan och inte på en bedömning av teknisk genomförbarhet, vilket 
är fallet för närvarande, bör fastställas på EU-nivå för de flesta cancerframkallande 
ämnena.

37. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och nationella parlament.
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MOTIVERING

I. Genomförandet av EU-lagstiftningen ska förbättras

EU har ett sammanhängande regelverk om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen med 
ramdirektivet från 1989 och direktiven om särskilda risker eller sektorer, och inte minst 
genom Reach. Denna lagstiftning, som gör det möjligt att genomföra EU-fördragen och 
stadgan om de grundläggande rättigheterna på området för hälsa på arbetsplatsen, garanterar 
respekten för den grundläggande rätten till hälsa.

Strategin visar dock att detta inte är tillräckligt. Denna lagstiftning måste utvecklas och 
anpassas till nya risker, såsom psykosociala risker. Psykosociala risker behandlas inte i 
tillräcklig grad i gemenskapens strategi för 2007–2012, och inte heller i ett antal 
medlemsstater. Ändå utgör dessa risker i dag ett allvarligt hot mot hälsan på arbetsplatsen. 
Företagen hanterar i allmänhet de psykosociala riskerna genom att tillhandahålla utbildning, 
men att arbetstagarna mår dåligt beror i första hand på en dålig arbetsorganisation och 
ledning. Det är därför kopplingen mellan missnöje på arbetsplatsen och arbetsorganisationen 
som bör undersökas mer på djupet om vi vill finna varaktiga lösningar på ökningen av de 
psykosociala riskerna.

Harmoniseringen på EU-nivå måste också utvecklas när detta är relevant. Lagstiftning är för 
övrigt inte den enda lösningen. Medlemsstaterna måste fullt ut, både i ord och handling, 
respektera ramdirektivet och sektorsdirektiven när de genomför denna lagstiftning. 
Yrkesinspektörerna kontrollerar att lagstiftningen på området för hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen tillämpas på korrekt sätt och spelar därför en viktigt roll för att förebygga och 
övervaka risker. Inspektionerna spelar också en positiv roll för att öka tillgången till 
information och kunskaper inom företagen. Medlemsstaterna bör utöka personalen och 
resurserna inom sina yrkesinspektionsorgan och sträva efter att nå målet om en inspektör för 
10 000 arbetstagare, i enlighet med ILO:s rekommendation. Detta mål ingick redan i 
betänkandet från Europaparlamentets ledamot Wilmott om gemenskapens strategi för 2007–
2012. Kommissionen har dessutom också en roll att spela genom de överträdelseförfaranden 
som den kan inleda gentemot medlemsstaterna. De aktörer som är direkt involverade, det vill 
säga arbetstagarna och alla personer som är närvarande på arbetsplatsen, bör också ha 
möjlighet att delta i arbetet med att ringa in och förebygga risker.

Avslutningsvis bör man också nämna den positiva roll som personal som med rätta slår larm 
om missförhållanden (så kallade whistleblowers) spelar genom att anmäla icke erkända risker 
i företagen. Whistleblowers måste skyddas, vilket också görs i olika länder i Europa och i 
övriga världen. I Förenade kungariket skyddas whistleblowers från uppsägning och 
påtryckningar sedan 1998 genom ”Public Interest Disclosure Act”. I USA beror skyddet av 
whistleblowers framför allt på ämnet för anmälningen och berörd whistleblowers status och 
garanteras genom ”Whistleblower Protection Act” från 1989.

Föredraganden anser att alla vinner på insatserna för att förbättra hälsan och säkerheten på 
arbetsplatsen. Insatser och rutiner för att främja hälsan på arbetsplatsen inverkar positivt inom 
fyra områden, nämligen på det ekonomiska planet, på det sociala planet, för personalen och 
för företagets image.
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II. Involvering av alla arbetstagare i det förebyggande arbetet

För att man ska kunna utveckla lämpliga åtgärder är det i första hand viktigt att fastställa vilka 
grupper av arbetstagare som befinner sig i riskzonen och vilka arbetstagare som inte omfattas 
av de förebyggande åtgärderna. Det är viktigt att garantera att alla arbetstagare omfattas av de 
förebyggande åtgärderna och att deras grundläggande rätt till hälsa respekteras.

För det första befinner sig flera grupper av arbetstagare i riskzonen: anställda i små och 
medelstora företag, arbetstagare som är verksamma inom särskilt farliga sektorer såsom 
byggnadsbranschen, funktionshindrade arbetstagare och kvinnor. Kvinnor utgör en stor andel 
av de fattiga arbetstagarna på grund av att de erbjuds ofrivilligt deltidsarbete, arbetstid som 
splittras upp i två eller tre skift per dag och osäkra kontrakt, framför allt på stormarknader, 
städjobb, personliga tjänster och på ålderdomshem.

Skyddet av arbetstagarna i små och medelstora företag är en annan utmaning då det finns 
utrymme för stora förbättringar. En möjlighet till förbättring är att förenkla förfarandet för 
bedömning av riskerna för små och medelstora företag. Den programvara som distribueras av 
EU-OSHA, dvs. OiRA, kan bidra till detta. Europeisk företagsundersökning (Esener) visar 
dessutom att arbetsgivarna är de första att erkänna att de saknar information och resurser och 
att det främst är de rättsliga skyldigheterna som motiverar dem till att vidta förebyggande 
åtgärder.

För det andra finns det grupper som inte omfattas av de förebyggande åtgärderna eftersom de 
står utanför de förebyggande insatserna: underleverantörer, odeklarerade arbetstagare, 
hushållsarbetare, falska egenföretagare, arbetstagare med osäkra anställningar, m.fl. Den 
europeiska arbetsmarknaden präglas av ökad externalisering: underleverantörskedjor, 
utstationering av arbetstagare, kontrakt med bemanningsföretag etc. När det gäller tillfälliga 
kontrakt, till exempel, motsvarar en viss andel den enskildes eget val, men i andra fall är de 
ofrivilliga. I alla dessa fall är informationen och utbildningen om riskerna dock otillräcklig. 
Kärnkraftssektorn är i detta avseende ett talande exempel.

Med hänsyn till de potentiellt katastrofala konsekvenserna av ett mänskligt misstag i samband 
med hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, är det av största vikt att 
rigorösa standarder tillämpas när det gäller utbildning, säkerhet på arbetsplatsen och 
inspektioner som utförs av oberoende organ. Arbetstagarna själva, eller deras företrädare, 
måste konsulteras och involveras i arbetet med att utforma och införa säkerhetsrutiner. 
Fortbildning bör tillhandahållas för alla arbetstagare i de anläggningar där farligt material 
lagras och för personer som sköter transporten av detta material. Det gäller alltså inte enbart 
den tekniska personalen utan alla arbetstagare, oavsett hur långa kontrakt de har eller deras 
roll i anläggningen.

III. Hantering av kemiska och biologiska risker

Kemiska och biologiska risker är invecklade och uppgifterna är fortfarande otillräckliga, men 
det finns inget tvivel om att de får mycket negativa konsekvenser för arbetstagarna. 
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Brådskande åtgärder måste vidtas i fråga om asbest, kisel och andra välkända 
cancerframkallande ämnen. Produkter som kan ersätta dessa cancerframkallande ämnen måste 
identifieras och bedömas, och kontrollförfaranden måste utvecklas för de som inte kan 
ersättas. Reach spelar en mycket viktig roll i förebyggandet av cancer och andra kroniska 
arbetsrelaterade sjukdomar. Reach-bestämmelserna måste uppdateras och fullt ut tillämpas. 
Slutligen måste särskilt kvinnor i fertil ålder uppmärksammas på grund av konsekvenserna för 
fostret.


