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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag 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 og mutagener
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0571),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, og stk. 2, litra b), i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har 
forelagt forslaget for Europa-Parlamentet (C9-0301/2020), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget;

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A9-
0114/2021), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Europa-Parlamentets holdning til Rådet og 
Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Henvisning 3 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og navnlig artikel 2 (ret til 
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livet) og artikel 31 (ret til retfærdige og 
rimelige arbejdsforhold),

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/37/EF45 har til formål at 
beskytte arbejdstagere mod risici for deres 
sundhed og sikkerhed som følge af 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer 
og mutagener på arbejdspladsen. Der er i 
nævnte direktiv fastlagt et ensartet niveau 
af beskyttelse mod risici forbundet med 
erhvervsmæssig eksponering for 
kræftfremkaldende stoffer og mutagener 
gennem en ramme af generelle principper 
for at muliggøre medlemsstaterne at sikre 
en konsekvent anvendelse af 
minimumskrav. Formålet med disse 
minimumskrav er at beskytte 
arbejdstagerne på EU-plan. 
Medlemsstaterne kan fastsætte strengere 
bestemmelser.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/37/EF45 har til formål at 
beskytte arbejdstagere mod risici for deres 
sundhed og sikkerhed som følge af 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer 
og mutagener på arbejdspladsen. Der er i 
nævnte direktiv fastlagt et højt niveau af 
beskyttelse mod risici forbundet med 
erhvervsmæssig eksponering for 
kræftfremkaldende stoffer og mutagener 
gennem en ramme af generelle principper 
for at muliggøre medlemsstaterne at sikre 
en konsekvent anvendelse af 
minimumskrav. Formålet med disse 
minimumskrav er at beskytte 
arbejdstagerne på EU-plan. 
Medlemsstaterne kan fastsætte strengere 
bestemmelser.

__________________ __________________
45Europa-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 
(sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, 
stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) 
(EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50).

45 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 
(sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, 
stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (EUT 
L 158 af 30.4.2004, s. 50).

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Dette direktiv viser klart Unionens 
merværdi og behovet for at vedtage 
lovgivning på EU-plan. Ud over at 
fastsætte samme 
minimumsbeskyttelsesniveau i hele EU 
forbedrer dette direktiv også reglernes 
klarhed og håndhævelse og bidrager til 
mere lige konkurrencevilkår for de 
økonomiske aktører i de sektorer, der 
anvender de omhandlede stoffer.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) På arbejdspladsen er arbejdstagere 
og andre personer ofte udsat for en 
blanding af stoffer, som kan øge 
sundhedsrisiciene, forårsage skadelige 
virkninger på deres forplantningssystem 
og føre til forringet frugtbarhed eller 
ufrugtbarhed og have negativ indvirkning 
på fosterudvikling og laktation. 
Reproduktionstoksiske stoffer giver 
anledning til dyb bekymring, og der bør 
ved tilrettelæggelsen af 
forebyggelsesforanstaltninger på 
arbejdspladsen benyttes samme tilgang til 
reproduktionstoksiske stoffer som ved 
kræftfremkaldende stoffer og mutagener. 
Da ikke alle reproduktionstoksiske stoffer 
er tærskelstoffer, er det yderst vigtigt at 
udvide anvendelsesområdet for direktiv 
2004/37/EF til reproduktionstoksiske 
stoffer for at bringe det i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1907/20061a. Dette er nødvendigt for 
bedre at beskytte arbejdstagere og deres 
børn og sikre alle arbejdstageres 
sikkerhed på arbejdspladsen, navnlig 
kvindelige arbejdstagere, der er gravide 
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eller ammer. I forordning (EF) nr. 
1907/2006 er halvdelen af de 211 stoffer 
udpeget som særligt problematiske 
reproduktionstoksiske stoffer. Som det er 
tilfældet i nogle medlemsstater, bør der i 
organiseringen af forebyggelse på 
arbejdspladsen derfor anvendes samme 
tilgang til kræftfremkaldende stoffer, 
mutagener og reproduktionstoksiske 
stoffer for at sikre juridisk sammenhæng 
og lige vilkår i alle medlemsstater. 
____________________
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).

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Der bør sikres et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed ved 
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fastlæggelsen og gennemførelsen af alle 
Unionens politikker og aktiviteter.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Princip 10 i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder46, der blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab på det 
sociale topmøde om fair job og vækst den 
17. november 2017, giver arbejdstagernes 
ret til et højt beskyttelsesniveau for deres 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
hvilket omfatter beskyttelse mod 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer 
og mutagener på arbejdspladsen.

(2) Princip 10 i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder46, der blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab på det 
sociale topmøde om fair job og vækst den 
17. november 2017, giver arbejdstagernes 
ret til et højt beskyttelsesniveau for deres 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
hvilket omfatter beskyttelse mod 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer 
og mutagener og reproduktionstoksiske 
stoffer på arbejdspladsen, uanset 
arbejdsordningerne og varigheden af 
beskæftigelse eller eksponering.

__________________ __________________
46Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, november 2017, der findes på: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_en.pdf

46 Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, november 2017, der findes på: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_da.pdf

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Målet for Europas 
kræfthandlingsplan, der udstikkes i 
Kommissionens meddelelse af 3. februar 
2021, er at mindske kræftbyrden for 
patienter, deres familier og 
sundhedssystemer. Kræft er den primære 
årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU: 
52 %1 af de årlige erhvervsbetingede 
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dødsfald skyldes i øjeblikket 
erhvervsbetinget kræft. Eksponering på 
arbejdspladsen udgør 5,3 til 8,4 %2 af 
kræfttilfældene og er skyld i ca. 120 0003 
kræftdiagnoser og 100 0004 dødsfald hvert 
år. Efter ændringerne til bilag III i 
direktiv 2004/37/EF som omhandlet i 
dette direktiv bør der derfor indføres 
yderligere grænseværdier for flere stoffer 
eller grupper af stoffer og processer inden 
udgangen af 2024. Der er udpeget mellem 
50 og 70 stoffer eller grupper af stoffer af 
forskellige agenturer, interessenter og 
Verdenssundhedsorganisationen på 
prioriteringslister over 
kræftfremkaldende, mutagene og 
reproduktionstoksiske stoffer på 
arbejdspladsen, som der er behov for 
bindende grænseværdier for. 
Kommissionen bør senest i slutningen af 
2021 fremlægge en handlingsplan for at 
opnå grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering for mindst 25 yderligere 
stoffer eller grupper af stoffer eller 
stoffer, der produceres i processen. De 
yderligere stoffer eller grupper af stoffer, 
der er omhandlet i bilag III til direktiv 
2004/37/EF, bør omfatte men ikke 
begrænses til stoffer og processer såsom 
svejserøg, benzo-a-pyren/polycykliske 
aromatiske kulbrinter, α-chlortoluen 
(benzylchlorid), nitrosaminer, sod, 
siliciumcarbidfibre, 1,2-dikloropropan, 
1,2-dihydroxybenzen (pyrocatechol), 2-
Chlor-1,3-butadien (chloropren), 2 3-
epoxypropyl methacrylat 
(glycidylmethacrylat), antrakinon, N-
(hydroxymethyl) acrylamid (NMA), 1,2-
dikloropropan, 1,2,3,-trichloropropan, 
butanonoxim, ethylenimin (aziridin), 1,4-
dioxan, isopren. Reproduktionstoksiske 
stoffer bør omfatte bly og blyforbindelser, 
bisphenol A, carbonmonoxid, kviksølv og 
divalente organiske forbindelser af 
kviksølv, N-methyl-2-pyrrolidon, N,N-
dimethylacetamide, nitrobenzen, N,N 
dimethylformamid, 2-methoxyethanol, 2-
methoxyethylacetat, 2-ethoxyethanol, 2-
ethoxyethylacetat, di(2-
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ethylhexyl)phthalat , benzylbutylphthalat 
og dibutylphthalat.
__________________
1 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/da/IP_20_1691
2 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/
3 https://osha.europa.eu/da/themes/work-
related-diseases/work-related-cancer
4 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Bindende grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering udgør 
væsentlige dele af de generelle ordninger 
til beskyttelse af arbejdstagerne, der er 
fastsat i direktiv 2004/37/EF, og de må 
ikke overskrides. Der bør fastsættes 
grænseværdier og andre direkte relevante 
bestemmelser for alle de 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, 
for hvilke de tilgængelige oplysninger, 
herunder videnskabelige og tekniske data, 
gør dette muligt.

(3) Bindende grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering udgør 
væsentlige dele af de generelle ordninger 
til beskyttelse af arbejdstagerne, der er 
fastsat i direktiv 2004/37/EF, og de må 
ikke overskrides. Der bør fastsættes 
grænseværdier og andre direkte relevante 
bestemmelser for alle de 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener og 
reproduktionstoksiske stoffer, for hvilke 
de tilgængelige oplysninger, herunder 
opdaterede videnskabelige og tekniske 
data, gør dette muligt.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Overholdelse af bindende 
grænseværdier for erhvervsmæssig 

(4) Overholdelse af bindende 
grænseværdier for erhvervsmæssig 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_20_1691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_20_1691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://osha.europa.eu/da/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://osha.europa.eu/da/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
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eksponering berører ikke arbejdsgivernes 
øvrige forpligtelser i henhold til direktiv 
2004/37/EF, som for eksempel 
begrænsning af anvendelsen af 
kræftfremkaldende stoffer og mutagener på 
arbejdspladsen, forebyggelse eller 
nedbringelse af arbejdstagernes 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer 
eller mutagener og de foranstaltninger, der 
bør gennemføres med henblik herpå. Disse 
foranstaltninger bør, for så vidt det er 
teknisk muligt, omfatte erstatning af det 
kræftfremkaldende stof eller mutagenet 
med et stof, en blanding eller en proces, 
som ikke er farlig(t) eller er mindre 
farlig(t) for arbejdstagernes sundhed, 
anvendelse af et lukket system eller andre 
foranstaltninger, der tager sigte på at 
nedbringe niveauet for arbejdstagerens 
eksponering.

eksponering berører ikke arbejdsgivernes 
øvrige forpligtelser i henhold til direktiv 
2004/37/EF, som for eksempel 
begrænsning af anvendelsen af 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener og 
reproduktionstoksiske stoffer på 
arbejdspladsen, forebyggelse eller 
nedbringelse af arbejdstagernes 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer, 
mutagener eller reproduktionstoksiske 
stoffer og de foranstaltninger, der bør 
gennemføres med henblik herpå. Disse 
foranstaltninger bør, for så vidt det er 
teknisk muligt, omfatte erstatning af det 
kræftfremkaldende stof, mutagenet og det 
reproduktionstoksiske stof med et stof, en 
blanding eller en proces, som ikke er 
farlig(t) eller er mindre farlig(t) for 
arbejdstagernes sundhed, anvendelse af et 
lukket system eller andre foranstaltninger, 
der tager sigte på at nedbringe niveauet for 
arbejdstagerens eksponering.

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Der er behov for indgående viden 
om virkningen af de stoffer, der håndteres 
af arbejdstagere i sundhedssektoren. Den 
oplæring, som arbejdsgiveren påkræves at 
levere i henhold til artikel 11 i direktiv 
2004/37/EF, bør ikke kun leveres 
regelmæssigt for arbejdstagere i 
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sundhedssektoren, men bør systematisk 
gives til alle sundhedspersoner, som 
udsættes for cytotoksiske stoffer eller 
mutagener.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) I tillæg til de krav, der er fastsat i 
artikel 5, stk. 5, i direktiv 2004/37, bør 
arbejdsgivere i sundheds- og 
socialsektoren forhindre, at arbejdstagere, 
patienter og deres familiemedlemmer 
udsættes for kræftfremkaldende stoffer, 
mutagener og reproduktionstoksiske 
stoffer, hvis de er gravide, ammer eller 
forsøger at få et barn.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Tackling af eksponering for 
farlige stoffer på arbejdspladsen er 
navnlig relevant for at fremme 
forebyggelse og imødegå uligheder på 
sundhedsområdet, da nogle kategorier af 
arbejdstagere blandt de mest sårbare kan 
blive udsat for overeksponering eller er 
mere sårbare overfor forskellige typer af 
stoffer. Kvindelige sygeplejersker er 
eksempelvis overrepræsenteret på 
onkologiske afdelinger, hvor de potentielt 
udsættes for farlige lægemidler. I 
sektorer, hvor arbejdstagere er udsat for 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener 
eller reproduktionstoksiske stoffer, bør 
kønsaspektet være en integreret del af 
udviklingen af sikkerhed på 
arbejdspladsen og af 
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sundhedspolitikkerne og 
forebyggelsesstrategierne. 
Medlemsstaternes myndigheder bør i 
samråd med arbejdsmarkedets parter tage 
skridt til at integrere ligestillingsaspektet 
og hensyn til arbejdstagere med handicap 
og LGBTQI+-dimensionen i 
gennemførelsen af artikel 7, 8 og 10 i 
direktiv 2004/37/EF, navnlig med hensyn 
til sanitære faciliteter, arbejdsudstyr og 
personlige værnemidler.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) Nogle arbejdstagere såsom mobile 
arbejdstagere kan ydermere få problemer 
med at få adgang til sundhedsydelser. 
Derudover er sektorer såsom 
stålindustrien og den kemiske industri 
samt rengøringssektoren inden for 
sundhedsvæsnet afhængige af 
udstationerede, mobile og vandrende 
arbejdstagere. Medlemsstaternes 
myndigheder bør navnlig sikre, at de 
foranstaltninger til forebyggelse og 
reduktion af eksponering af 
arbejdstagere, der er fastsat i artikel 5, 
samt at de informations- og 
uddannelseskrav, der fremgår af artikel 
11 og 12 i direktiv 2004/37/EF, tager 
hensyn til udstationerede, mobile og 
vandrende arbejdstageres sårbare 
situation..

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 4 e (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4e) I Kommissionens henstilling 
2003/670/EF1a henstilles det, at 
medlemsstaterne i deres nationale 
lovgivning indfører regler eller 
administrative bestemmelser vedrørende 
sygdomme, der er videnskabeligt 
anerkendt som erhvervssygdomme, som 
kan give anledning til erstatning, og som 
bør gøres til genstand for forebyggende 
foranstaltninger. Medlemsstaterne bør 
sikre, at alle arbejdstagere har ret til 
erstatning for erhvervsrelaterede 
sygdomme, hvis han eller hun har 
pådraget sig en lidelse, hvor det kan 
fastslås, at den har erhvervsmæssig 
baggrund og karakter.
________________
1a. Kommissionens henstilling 
2003/670/EF af 19. september 2003 om 
den europæiske liste over 
erhvervssygdomme (EUT L 238/28 af 
25.9.2003, s. 28).

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 4 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

. (4f) Indberetning og anerkendelse af 
erhvervsbetinget kræft som 
erhvervssygdomme er imidlertid ujævn, 
navnlig på grund af en lang forsinkelse 
mellem eksponeringen for farlige stoffer 
og diagnosticeringen af den deraf 
følgende sygdom, kræftsygdommens 
multifaktorielle karakter samt komplekse 
procedurer for officiel anerkendelse af en 
sygdom som arbejdsrelateret og for 
opnåelse af erstatning. Der mangler ofte 
data vedrørende arbejdsbetingede 
sundhedsproblemer, eller de er 
upålidelige eller utilstrækkelige. Der er 
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derfor behov for yderligere tiltag for at 
forbedre indberetning, forebyggelse, 
diagnosticering, anerkendelse af samt 
erstatning for erhvervssygdomme samt en 
bedre lægekontrol livet igennem med 
robuste registre over sygdomme og 
eksponering.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 4 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4g) Swipeprøver i kræftbehandling er 
sjældne, hvilket betyder, at betydelige 
risici for eksponering ikke påvises. Hvis 
der systematisk blev udført swipeprøver, 
ville der blive identificeret mange risici. 
Brugen af disse prøver tilføjes i artikel 3 i 
direktiv 2004/37/EF med hensyn til 
risikovurdering.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Dette direktiv styrker beskyttelsen 
af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen. Der bør i lyset af de 
foreliggende oplysninger, herunder nye 
videnskabelige og tekniske data, fastsættes 
nye grænseværdier i direktiv 2004/37/EF, 
og de bør også baseres på en grundig 
vurdering af de socioøkonomiske 
virkninger og tilgængeligheden af 
måleprotokoller og -teknikker for 
eksponering på arbejdspladsen. De 
pågældende oplysninger bør, hvis det er 
muligt, indeholde data om resterende risici 
for arbejdstagernes sundhed, udtalelser fra 
Udvalget for Risikovurdering (RAC) under 
Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA) 

(5) Dette direktiv styrker beskyttelsen 
af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen. Der bør fastsættes nye 
grænseværdier i direktiv 2004/37/EF ved 
hjælp af en risikobaseret metode. 
Bindende grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering bør være 
evidensbaseret og fastsat på grundlag af 
alle tilgængelige oplysninger, herunder 
opdaterede videnskabelige og tekniske 
data, en grundig vurdering af den 
socioøkonomiske indvirkning og 
tilgængeligheden af måleteknikker og 
protokoller for eksponering på 
arbejdspladsen. De pågældende 
oplysninger bør, hvis det er muligt, 
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samt udtalelser fra Det Rådgivende Udvalg 
for Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen (ACSH). Oplysninger om 
den resterende risiko, der gøres offentligt 
tilgængelige på EU-plan, er nyttige for det 
fremtidige arbejde med at begrænse risici 
som følge af erhvervsmæssig eksponering 
for kræftfremkaldende stoffer og 
mutagener.

indeholde data om resterende risici for 
arbejdstagernes sundhed, udtalelser fra 
Udvalget for Risikovurdering (RAC) under 
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) 
samt udtalelser fra Det Rådgivende Udvalg 
for Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen (ACSH) og monografierne 
fra Det Internationale 
Kræftforskningscenter (IARC). 
Oplysninger om den resterende risiko, der 
gøres offentligt tilgængelige på EU-plan, er 
nyttige for det fremtidige arbejde med at 
begrænse risici som følge af 
erhvervsmæssig eksponering for 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener og 
reproduktionstoksiske stoffer.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I overensstemmelse med 
anbefalingerne fra RAC og ACSH 
fastsættes der så vidt muligt grænseværdier 
for eksponering ved indånding i forhold til 
en referenceperiode på et tidsvægtet 
gennemsnit på otte timer (grænseværdier 
for langtidseksponering) og for visse 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener 
i forhold til en kortere referenceperiode, 
generelt et tidsvægtet gennemsnit på 
femten minutter (grænseværdier for 
kortvarig eksponering), for så vidt muligt 
at begrænse virkningerne af en kortvarig 
eksponering.

(6) I overensstemmelse med 
anbefalingerne fra RAC og ACSH 
fastsættes der så vidt muligt grænseværdier 
for eksponering ved indånding i forhold til 
en referenceperiode på et tidsvægtet 
gennemsnit på otte timer (grænseværdier 
for langtidseksponering) og for visse 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener og 
reproduktionstoksiske stoffer i forhold til 
en kortere referenceperiode, generelt et 
tidsvægtet gennemsnit på femten minutter 
(grænseværdier for kortvarig eksponering), 
for så vidt muligt at begrænse virkningerne 
af en kortvarig eksponering. 

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
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plan.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er desuden nødvendigt at 
inddrage andre optagelsesveje end 
indånding for alle kræftfremkaldende 
stoffer og mutagener, herunder en mulig 
optagelse gennem huden, for at sikre det 
bedst mulige beskyttelsesniveau.

(7) Det er desuden nødvendigt at 
inddrage andre optagelsesveje end 
indånding for alle kræftfremkaldende 
stoffer, mutagener og 
reproduktionstoksiske stoffer, herunder en 
mulig optagelse gennem huden, for at sikre 
det bedst mulige beskyttelsesniveau.

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) På arbejdspladsen bliver 
arbejdstagere ofte udsat for en blanding 
af farlige stoffer, som kan øge risikoen for 
og forårsage sundhedsskader. Ved 
eksponering for en kombination af 
stoffer, der har samme 
virkningsmekanisme eller angriber 
samme målcelle eller målvæv, er det 
nødvendigt at tilpasse gennemførelsen af 
deres mulige grænseværdier for at tage 
højde for deres kombinerede virkninger.
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Begrundelse

Arbejdstagere bliver ofte på samme tid udsat for flere farlige kemikalier, der anvendes i eller 
dannes under industrielle processer. Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 
fastsættes for hvert stof uden hensyntagen til mulig kombineret eksponering for forskellige 
stoffer, der har samme virkningsmekanisme (dvs. at der er forskellige kræftfremkaldende 
stoffer til stede på arbejdspladsen).

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Akrylonitril opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende 
(kategori 1B) i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1272/200847 og er derfor et 
kræftfremkaldende stof 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 på lang 
sigt og på kort sigt for dette 
kræftfremkaldende stof. Akrylonitril kan 
også optages gennem huden. Der bør 
derfor fastsættes en grænseværdi for 
akrylonitril under direktiv 2004/37/EF, og 
der bør tilføjes en anmærkning for hud. 
ACSH nåede på grundlag af RAC's 
udtalelse til enighed om nytten af 
bioovervågning af akrylonitril. Dette bør 
overvejes, når der udarbejdes retningslinjer 
for den praktiske anvendelse af 
bioovervågning.

(9) Akrylonitril opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende 
(kategori 1B) i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1272/200847 og er derfor et 
kræftfremkaldende stof 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 på lang 
sigt og på kort sigt for dette 
kræftfremkaldende stof. Akrylonitril kan 
også optages gennem huden. Akrylonitril 
har akutte giftvirkninger og forårsager 
neurotoksicitet, virker lokalirriterende på 
hud, øjne og luftveje og medfører 
overfølsomhed ved hudkontakt. Der bør 
derfor fastsættes en grænseværdi for 
akrylonitril under direktiv 2004/37/EF, og 
der bør tilføjes en anmærkning for hud. 
ACSH nåede på grundlag af RAC's 
udtalelse til enighed om nytten af 
bioovervågning af akrylonitril. Dette bør 
overvejes, når der udarbejdes retningslinjer 
for den praktiske anvendelse af 
bioovervågning.

__________________ __________________
47Forordning (EF) nr. 1272/2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger. Findes på: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

47 Forordning (EF) nr. 1272/2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger. Findes på: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32008
R1272.

content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32008
R1272.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på udtalelse fra udvalget for risikovurdering under ECHA: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/102477c9-a961-2c96-5c4d-76fcd856ac19

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Med hensyn til akrylonitril kan en 
grænseværdi på 1 mg/m³ (0,45 ppm) og en 
grænseværdi på kort sigt på 4 mg/m³ 
(1,8 ppm) være vanskelig at overholde på 
kort sigt. Der bør indføres en 
overgangsperiode på fire år efter dette 
direktivs ikrafttræden, hvorfra disse 
grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering (OEL) finder anvendelse.

(10) Med hensyn til akrylonitril kan en 
grænseværdi på 1 mg/m³ (0,45 ppm) og en 
grænseværdi på kort sigt på 4 mg/m³ 
(1,8 ppm) være vanskelig at overholde på 
kort sigt. Der bør indføres en 
overgangsperiode på fire år efter dette 
direktivs ikrafttræden, hvorfra disse 
grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering (OEL) finder anvendelse. 
Eksponeringen bør reduceres til under 
disse grænseværdier, for så vidt som det 
er teknisk muligt.

Begrundelse

Hvis dette ikke er teknisk muligt, skal arbejdstagerens eksponering nedbringes til et så lavt 
niveau, som det er teknisk muligt. Dette indgår i minimeringsforpligtelsen i artikel 5, stk. 2 og 
3, i direktiv 2004/37/EF.

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med hensyn til nikkelforbindelser 
kan grænseværdier på 0,01 mg/m³ for den 
respirable fraktion og 0,05 mg/m³ for den 
inhalerbare fraktion være vanskelige at 
overholde i en række sektorer eller 

(12) Hvad angår nikkelforbindelser, 
indføres der grænseværdier på 0,01 mg/m³ 
for den respirable fraktion og 0,05 mg/m³ 
for den inhalerbare fraktion, baseret på 
enigheden mellem arbejdsmarkedets 
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processer, herunder navnlig smeltning, 
raffinaderier og svejsning. Da der desuden 
kan anvendes identiske 
risikostyringsforanstaltninger for både 
chrom (VI)- og nikkelforbindelser, bør de 
overgangsforanstaltninger, der har til 
formål at nedbringe eksponeringen for 
disse to grupper af kræftfremkaldende 
stoffer, tilpasses hinanden. Der bør derfor 
indføres en overgangsperiode til og med 
den 17. januar 2025, i løbet af hvilken der 
bør gælde en grænseværdi på 0,1 mg/m³ 
for den inhalerbare fraktion af 
nikkelforbindelser. Denne 
overgangsperiode vil sikre 
overensstemmelse med anvendelsesdatoen 
for OEL for chrom (VI)-forbindelser, der 
er vedtaget i henhold til direktiv (EU) 
2017/239848.

parter inden for Det Rådgivende Udvalg 
for Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen. Ifølge Udvalget for 
Risikovurdering understøtter de 
foreliggende oplysninger om 
mekanismerne for genotoksicitet og kræft 
en virkningsmekanismebaseret tærskel for 
kræftfremkaldende virkning. Derfor 
foreslog Udvalget for Risikovurdering en 
grænseværdi for erhvervsmæssig 
eksponering på 0,0005 mg/m³ for den 
respirable fraktion og 0,03 mg/m³ for den 
inhalerbare fraktion, under hvilken der 
ikke forventes nogen væsentlig resterende 
kræftrisiko for arbejdstagere. Disse 
værdier kan være vanskelige at overholde i 
en række sektorer eller processer, herunder 
navnlig smeltning, raffinaderier og 
svejsning. Da der desuden kan anvendes 
identiske risikostyringsforanstaltninger for 
både chrom (VI)- og nikkelforbindelser, 
bør de overgangsforanstaltninger, der har 
til formål at nedbringe eksponeringen for 
disse to grupper af kræftfremkaldende 
stoffer, tilpasses hinanden. Der bør derfor 
indføres en overgangsperiode til og med 
den 17. januar 2025, i løbet af hvilken der 
bør gælde en grænseværdi på 0,1 mg/m³ 
for den inhalerbare fraktion af 
nikkelforbindelser. Denne 
overgangsperiode vil sikre 
overensstemmelse med anvendelsesdatoen 
for OEL for chrom (VI)-forbindelser, der 
er vedtaget i henhold til direktiv 
2017/2398/EU48. Påvirkningen skal 
reduceres så meget, som det er teknisk 
muligt under denne grænseværdi, og, når 
det er muligt, under grænseværdien 
foreslået af Udvalget for Risikovurdering. 

__________________ __________________
48Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/2398 af 12. december 2017 om 
ændring af direktiv 2004/37/EF om 
beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for 
under arbejdet at være udsat for 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener. 
Findes på: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1571906530859&ur

48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/2398 af 12. december 2017 om 
ændring af direktiv 2004/37/EF om 
beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for 
under arbejdet at være udsat for 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener. 
Findes på: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1571906530859&u

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.
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i=CELEX:32017L2398 ri=CELEX:32017L2398

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Den grønne økonomi forventes at 
vokse med den europæiske grønne pagt. 
Det er vigtigt fortsat at sikre og styrke 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
når der skabes nye job. Nikkelforbindelser 
spiller en vigtig rolle i udviklingen af 
grønne alternativer til fossile brændsler. 
Det forventes, at behovet for 
nikkelforbindelser vil vokse, og det er 
altafgørende at beskytte arbejdstagere og 
sikre den fulde og effektive 
implementering af grænseværdierne for 
erhvervsmæssig påvirkning af dette 
kemiske stof.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Benzen opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende 
(kategori 1A) i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor 
et kræftfremkaldende stof i henhold til 
direktiv 2004/37/EF. Benzen kan også 
optages gennem huden. Den grænseværdi, 
der er fastsat for benzen i bilag III til 
direktiv 2004/37/EF, bør revideres på 
baggrund af nyere videnskabelige data, og 
det er hensigtsmæssigt at bibeholde 
anmærkningen for hud. Det Rådgivende 
Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen nåede på grundlag af 
udtalelsen fra Udvalget for 
Risikovurdering til enighed om nytten af 

(13) Benzen opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende 
(kategori 1A) i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor 
et kræftfremkaldende stof i henhold til 
direktiv 2004/37/EF. Benzen kan også 
optages gennem huden. Den grænseværdi, 
der er fastsat for benzen i bilag III til 
direktiv 2004/37/EF, bør revideres på 
baggrund af nyere videnskabelige data 
senest den 1. januar 2030 i 
overensstemmelse med vurderingen fra 
Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og 
Sundhed på Arbejdspladsen, og det er 
hensigtsmæssigt at bibeholde 
anmærkningen for hud. Det Rådgivende 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398.
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bioovervågning af benzen. Dette bør 
overvejes, når der udarbejdes retningslinjer 
for den praktiske anvendelse af 
bioovervågning.

Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen nåede på grundlag af 
udtalelsen fra Udvalget for 
Risikovurdering også til enighed om nytten 
af bioovervågning af benzen. Dette bør 
overvejes, når der udarbejdes retningslinjer 
for den praktiske anvendelse af 
bioovervågning.

Ændringsforslag 26
Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For så vidt angår benzen kan en 
revideret grænseværdi på 0,2 ppm 
(0,66 mg/m³) i nogle sektorer være 
vanskelig at overholde på kort sigt. Der bør 
indføres en overgangsperiode på fire år 
efter dette direktivs ikrafttræden. Fra to år 
op til fire år efter ikrafttrædelsen bør en 
midlertidig grænseværdi på 0,5 ppm 
(1,65 mg/m³) finde anvendelse.

(14) For så vidt angår benzen bør der 
indføres en revideret grænseværdi på 
0,2 ppm (0,66 mg/m3), der er baseret på 
en konsensusaftale mellem 
arbejdsmarkedsparterne i Det Rådgivende 
Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen.  Ifølge Udvalget for 
Risikovurdering kan der anvendes en 
virkemådebaseret tærskel for 
kromosomskader på arbejdstagere til at 
etablere en grænseværdi for 
erhvervsmæssig påvirkning med hensyn 
til kræftfremkaldende virkning, som anses 
for ikke have nogen nævneværdig 
tilbageværende kræftrisiko eller andre 
uønskede bivirkninger. Af denne grund 
foreslog Udvalget for Risikovurdering en 
grænseværdi for erhvervsmæssig 
påvirkning på 0,05 ppm (0,16 mg/m3). Da 
den i nogle sektorer kan være vanskelig at 
overholde på kort sigt, bør der indføres en 
overgangsperiode på fire år efter dette 
direktivs ikrafttræden. Fra to år op til fire 
år efter ikrafttrædelsen bør en midlertidig 
grænseværdi på 0,5 ppm (1,65 mg/m³) 
finde anvendelse. Påvirkningen skal 
reduceres så meget, som det er teknisk 
muligt under denne grænseværdi, og, når 
det er muligt, under grænseværdien 
foreslået af Udvalget for Risikovurdering.
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Grænseværdien for respirabelt 
støv fra krystallinsk siliciumdioxid 
("respirabel fraktion") angivet i bilag III 
til direktiv (EU) 2017/2398 bør revideres 
set i lyset af Kommissionens vurderinger i 
henhold til direktiv 2004/37/EF og nylige 
videnskabelige og tekniske data.

Ændringsforslag 28
Forslag til direktiv
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Kobolt og koboltforbindelser 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende (kategori 1B) i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1272/2008 og er derfor 
kræftfremkaldende stoffer i henhold til 
direktiv 2004/37/EF. Det er på grundlag 
af de foreliggende oplysninger, herunder 
videnskabelige og tekniske data, muligt at 
fastsætte grænseværdier for den 
pågældende gruppe af kræftfremkaldende 
stoffer. Eksponering for kobolt og 
koboltforbindelser på arbejdspladser kan 
også resultere i hudsensibilisering og 
sensibilisering af luftvejene. Der bør 
derfor fastsættes to grænseværdier for 
både de inhalerbare og respirable 
fraktioner af kobolt og dets forbindelser, 
der falder inden for anvendelsesområdet 
for direktiv 2004/37/EF, og stofferne bør 
tildeles en anmærkning for 
hudsensibilisering og sensibilisering ved 
indånding.

Ændringsforslag 29
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Forslag til direktiv
Betragtning 14 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) Farlige lægemidler kan forårsage 
skadelige helbredsvirkninger såsom visse 
typer af kræft og forringet 
reproduktionsevne hos arbejdstagere, som 
udsættes for dem under deres arbejde med 
fremstilling, dosering eller bortskaffelse 
af dem. Farlige lægemidler påvirker 
arbejdstagere, som håndterer dem direkte 
eller indirekte. Disse arbejdstagere 
inkluderer sundhedspersonale, som 
anvender cytostatiske eller cytotoksiske 
lægemidler til behandlingen af 
kræftpatienter i hospitaler eller i hjemmet 
og arbejdstagere, som udfører aktiviteter 
relateret til rengøring, transport, tøjvask 
eller bortskaffelse af farlige lægemidler 
eller materiale, der er kontamineret med 
sådanne lægemidler. Det er derfor vigtigt 
at beskytte alle arbejdstagere ved at 
inkludere relevante farmakoterapeutiske 
grupper af farlige lægemidler i bilag I til 
direktiv 2004/37/EF. Kravene om 
begrænsning og substitution fastsat i 
artikel 4 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse på farlige lægemidler, da disse 
er vigtige for behandlingen af patienter. 
De øvrige bestemmelser i dette direktiv, 
herunder særligt artikel 5 til 18a som 
ændret ved dette direktiv, skal finde 
anvendelse på arbejdstagere, som 
udsættes for farlige lægemidler.

Begrundelse

I sundhedssektoren alene udsættes 12,7 mio. arbejdstagere i Europa (heraf 7,3 mio. 
sygeplejersker) for farlige lægemidler i deres arbejde. Studier har vist, at sundhedspersonale, 
som håndterer cytotoksiske lægemidler (alle sammen lægemidler med tumormodvirkende 
aktivitet), har tre gange så stor sandsynlighed for at udvikle kræft (såsom brystkræft og kræft i 
de bloddannende organer), og sygeplejersker, der udsættes for cytotoksiske lægemidler, er i 
dobbelt så stor risiko for at abortere.

Ændringsforslag 30
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Forslag til direktiv
Betragtning 14 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14d) Brugen af kræftfremkaldende 
stoffer og mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer, herunder 
de i bilagene til direktiv 2004/37/EF, som 
ændret ved dette direktiv, nævnte stoffer, 
på arbejdspladsen eller under udførelse af 
jobrelaterede forpligtelser skal 
rapporteres til de nationale myndigheder 
med ansvar for kontrol af arbejdstagernes 
sundhed. Når de beslutter, hvilke stoffer 
der skal rapporteres, skal 
medlemsstaterne tage hensyn til 
gennemførelsesrapporterne tilstillet 
Kommissionen i henhold til artikel 17a i 
direktiv 89/391/EØF.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Samtidig med at der opretholdes de 
samme beskyttelsesniveauer for alle 
arbejdstagere, er det vigtigt at sikre og 
lette den operationelle gennemførlighed 
og overholdelse og undgå 
uforholdsmæssige indvirkninger på 
mikrovirksomheder og SMV'er, også 
gennem en vurdering af indvirkningen på 
SMV'er i gennemførelsen, og at træffe 
alle nødvendige tiltag for at sikre, at 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed 
beskyttes, uanset virksomhedens størrelse. 
På den baggrund vil særlige 
foranstaltninger såsom 
tilskyndelsesforanstaltninger og digitale 
værktøjer gøre det lettere for dem at 
overholde forpligtelserne fastsat i direktiv 
2004/37/EF. I denne henseende har 
arbejdsmarkedets parter og Det 
Europæiske Arbejdsmiljøagentur en vigtig 
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rolle at spille, navnlig i forhold til at 
hjælpe SMV'erne med at vurdere risikoen 
for deres medarbejdere og at indføre 
passende beskyttelsesforanstaltninger. 

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) De grænseværdier, der fastsættes i 
dette direktiv, skal løbende overvåges og 
revideres for at sikre overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1907/200649.

(16) De grænseværdier, der fastsættes i 
dette direktiv, skal løbende overvåges og 
revideres regelmæssigt, herunder 
fremsættelse af lovgivningsmæssige 
forslag, hvis passende, for at sikre 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1907/200649.

__________________ __________________
49Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier. Findes på: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

49 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier. Findes på: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Målet for dette direktiv, nemlig 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, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan 
på grund af dets omfang og virkninger 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 

(17) Målet for dette direktiv, nemlig 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 reproduktionstoksiske 
stoffer på arbejdet, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan 
på grund af dets omfang og virkninger 
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vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Artikel 153, 154 og 155 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) fastlægger det 
omfang, hvori arbejdsmarkedets parter 
har beføjelse til at forhandle og 
håndhæve aftaler vedrørende sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder sikrer navnlig 
den grundlæggende ret til livet (artikel 2 i 
charteret) og retten til rimelige og 
retfærdige arbejdsvilkår med hensyn til 
sundhed, sikkerhed og værdighed (artikel 
31, stk. 1) i charteret.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Titel

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Titlen på direktiv 2004/37/EF 
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 

"EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV 2004/37/EF af 29. 
april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne 
mod risici for under arbejdet at være udsat 
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for kræftfremkaldende stoffer eller 
mutagener (sjette særdirektiv i henhold til 
artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 
89/391/EØF)

for kræftfremkaldende stoffer, mutagener 
eller reproduktionstoksiske stoffer (sjette 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
Rådets direktiv 89/391/EØF)"

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1a) Første afsnit i artikel 1, stk. 1, 
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 reproduktionstoksiske 
stoffer."

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.
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Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1b) I artikel 2 indsættes følgende litra:
"ba) "reproduktionstoksisk stof": et 
stof eller et præparat, der er opfylder 
kriterierne for klassificering som 
reproduktionstoksisk i kategori 1A eller 
1B som fastsat i del 3 i bilag VI til 
forordning (EF) nr. 1272/2008"

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 2 – litra c (nyt)

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1c) Artikel 2, litra c), affattes således:
c) "grænseværdi": medmindre andet er 
anført, tidsvægtet 
gennemsnitskoncentration af et 
kræftfremkaldende stof eller mutagen målt 
i luften i arbejdstagerens indåndingszone i 
en nærmere angivet referenceperiode som 
anført i bilag III til nærværende direktiv.

"c) "grænseværdi": medmindre andet er 
anført, tidsvægtet 
gennemsnitskoncentration af et 
kræftfremkaldende stof, mutagen eller 
reproduktionstoksisk stof målt i luften i 
arbejdstagerens indåndingszone i en 
nærmere angivet referenceperiode som 
anført i bilag III til nærværende direktiv."
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Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 d (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1d) I artikel 2 tilføjes følgende litra:
"ca) "risikobaseret grænseværdi": en 
grænseværdi, der er fastsat til et 
eksponeringsniveau, som svarer til en 
risiko for at udvikle en skadelig 
sundhedsvirkning (f.eks. kræft) i området 
mellem et øvre og et nedre risikoniveau, i 
overensstemmelse med proceduren 
beskrevet i artikel 153, stk. 2, i TEUF."

Begrundelse

I dag er der bred enighed blandt interessenter og regeringer om, at det nuværende system 
med at fastsætte grænseværdier i henhold til direktivet om kræftfremkaldende stoffer og 
mutagener bør nytænkes i retning af den risikobaserede metode. Den nuværende metode, som 
anvendes af Kommissionen, tager i praksis højde for en blanding af sundhedsmæssige 
aspekter, teknisk gennemførlighed og socioøkonomiske faktorer. I sidste ende er de bindende 
grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering på arbejdspladsen, som er foreslået til 
kræftfremkaldende stoffer, baseret på cost-benefit-analyser.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 e (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 3 – stk. 1
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1e) Artikel 3, stk. 1, affattes således:
1. Dette direktiv gælder for de 
aktiviteter, hvorved arbejdstagere er eller 
kan blive udsat for kræftfremkaldende 
stoffer eller mutagener i forbindelse med 
deres arbejde.

"1. Dette direktiv gælder for de 
aktiviteter, hvorved arbejdstagere er eller 
kan blive udsat for kræftfremkaldende 
stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer i forbindelse 
med deres arbejde."

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 f (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1f) Artikel 3, stk. 2, første afsnit, 
affattes således:

For enhver aktivitet, hvor der kan være 
risiko for, at arbejdstagerne udsættes for 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, 
skal arten, graden og varigheden af 
udsættelsen bestemmes, således at enhver 
risiko for deres sikkerhed og sundhed kan 
vurderes, og således at det kan afgøres, 
hvilke foranstaltninger der skal træffes. 
Denne vurdering skal fornyes regelmæssigt 
og under alle omstændigheder ved enhver 
ændring i forholdene, der kan få 
indvirkning på arbejdstagernes udsættelse 
for kræftfremkaldende stoffer eller 
mutagener. Arbejdsgiveren skal på 

"For enhver aktivitet, hvor der kan være 
risiko for, at arbejdstagerne udsættes for 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer skal arten, 
graden og varigheden af udsættelsen 
bestemmes ved hjælp af en systematisk 
risikovurdering, således at enhver risiko 
for deres sikkerhed og sundhed kan 
vurderes, og således at det kan afgøres, 
hvilke foranstaltninger der skal træffes. 
Denne vurdering skal fornys regelmæssigt 
og under alle omstændigheder ved enhver 
ndring i forholdene, der kan få indvirkning 
på arbejdstagernes udsættelse for 
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anmodning af de ansvarlige myndigheder 
give dem de oplysninger, der er lagt til 
grund for vurderingen.

kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer. 
Arbejdsgiveren skal på anmodning af de 
ansvarlige myndigheder give dem de 
oplysninger, der er lagt til grund for 
vurderingen."

(02004L0037)

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne den systematiske risikovurdering som en forpligtelse.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 g (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 3 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1g) Artikel 3, stk. 4, affattes således:
4. Ved risikovurderingen skal 
arbejdsgiverne være særlig opmærksomme 
på eventuelle virkninger for særligt 
følsomme risikogrupper for arbejdstageres 
sikkerhed og sundhed og skal bl.a. 
overveje muligheden for ikke at beskæftige 
disse arbejdstagere i områder, hvor de kan 
komme i kontakt med kræftfremkaldende 
stoffer eller mutagener.

"4. Ved risikovurderingen skal 
arbejdsgiverne være særlig opmærksomme 
på eventuelle virkninger for særligt 
følsomme risikogrupper for arbejdstageres 
sikkerhed og sundhed og skal bl.a. 
overveje muligheden for ikke at beskæftige 
disse arbejdstagere i områder, hvor de kan 
komme i kontakt med kræftfremkaldende 
stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer."

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 43
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 h (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 4 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1h) Artikel 4, stk. 1, affattes således:
1. Arbejdsgiveren begrænser 
anvendelsen af et kræftfremkaldende stof 
eller mutagen på arbejdsstedet, bl.a. ved, 
for så vidt det er teknisk muligt, at erstatte 
det med et stof, en blanding eller en proces, 
som under anvendelsesbetingelserne herfor 
ikke er farligt eller er mindre farligt for 
arbejdstagernes sundhed eller i givet fald 
sikkerhed.

"1. Hvis et kræftfremkaldende stof, 
mutagen eller reproduktionstoksisk stof 
findes på arbejdspladsen, skal 
arbejdsgiveren begrænse anvendelsen 
heraf, bl.a. ved, for så vidt det er teknisk 
muligt, at erstatte det med et stof, et 
præparat eller en proces, som under 
anvendelsesbetingelserne herfor ikke er 
farligt eller er mindre farligt for 
arbejdstagernes sundhed eller i givet fald 
sikkerhed. Dette afsnit skal ikke finde 
anvendelse på brugen af farlige 
lægemidler angivet i bilag I."

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 i (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 5 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1i) Artikel 5, stk. 2, affattes således:
2. Hvis det ikke er teknisk muligt at 
erstatte det kræftfremkaldende stof eller 
mutagen med et stof, en blanding eller en 
proces, som under de pågældende 

"2. Hvis det ikke er teknisk muligt at 
erstatte det kræftfremkaldende stof, 
mutagen eller reproduktionstoksiske stof 
med et stof, et præparat eller en proces, 
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anvendelsesbetingelser ikke er eller er 
mindre farligt for sikkerheden og 
sundheden, sikrer arbejdsgiveren, at 
fremstillingen og brugen af det 
kræftfremkaldende stof eller mutagen 
finder sted i et lukket system, hvor dette er 
teknisk muligt.

som under de pågældende 
anvendelsesbetingelser ikke er eller er 
mindre farligt for sikkerheden og 
sundheden, sikrer arbejdsgiveren, at 
fremstillingen og brugen af det 
kræftfremkaldende stof, mutagen eller 
reproduktionstoksiske stof finder sted i et 
lukket system, hvor dette er teknisk 
muligt."

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 j (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 5 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1j) Artikel 5, stk. 4, affattes således:
4. Udsættelsen må ikke overstige den 
grænseværdi for et kræftfremkaldende stof, 
der er fastsat i bilag III.

"4. Udsættelsen må ikke overstige den 
grænseværdi for et kræftfremkaldende stof, 
mutagen eller et reproduktionstoksisk 
stof, der er fastsat i bilag III. I tilfælde af 
udsættelse for en kombination af stoffer 
med samme virkningsmåde eller stoffer, 
som angriber den samme celle eller det 
samme væv, skal indførelsen af disse 
stoffers mulige grænseværdier tilpasses 
for at tage højde for de kombinerede 
virkninger." 

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
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for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. -1 k (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 5 – stk. 5 – indledning

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1k) Artikel 5, stk. 5, indledningen, 
affattes således:

5. I alle tilfælde, hvor der anvendes et 
kræftfremkaldende stof eller mutagen, 
anvender arbejdsgiveren alle de i det 
følgende nævnte foranstaltninger:

"5. I alle tilfælde, hvor der anvendes et 
kræftfremkaldende stof, mutagen eller 
reproduktionstoksisk stof, anvender 
arbejdsgiveren alle de i det følgende 
nævnte foranstaltninger:"

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 l (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 5 – stk. 5 – litra a

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1l) Artikel 5, stk. 5, litra a), affattes 
således:

a) begrænsning af mængden af et "a) begrænsning af mængden af et 
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kræftfremkaldende stof eller mutagen på 
arbejdspladsen

kræftfremkaldende stof, mutagen eller 
reproduktionstoksisk stof på 
arbejdspladsen"

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 m (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 5 – stk. 5 – litra c

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1m) Artikel 5, stk. 5, litra c), affattes 
således:

c) planlægning af arbejdsprocesser og 
tekniske foranstaltninger med det formål at 
undgå eller reducere udslip af 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener 
på arbejdsstedet til et minimum

"c) planlægning af arbejdsprocesser og 
tekniske foranstaltninger med det formål at 
undgå eller reducere udslip af 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer på 
arbejdsstedet til et minimum"

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – nr. -1 n (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 5 – stk. 5 – litra d

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1n) Artikel 5, stk. 5, litra d), affattes 
således:

d) sådan fjernelse ved kilden af de 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener 
samt lokal udsugning eller almindelig 
ventilation, som er hensigtsmæssig og 
forenelig med behovet for at beskytte 
folkesundheden og miljøet

"d) sådan fjernelse ved kilden af de 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer samt lokal 
udsugning eller almindelig ventilation, som 
er hensigtsmæssig og forenelig med 
behovet for at beskytte folkesundheden og 
miljøet"

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 o (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 5 – stk. 5 – litra e

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1o) Artikel 5, stk. 5, litra e), affattes 
således:

e) anvendelse af passende metoder til 
måling af kræftfremkaldende stoffer eller 
mutagener, navnlig til tidlig påvisning af 
unormal udsættelse, som skyldes en 
uforudselig begivenhed eller et uheld

"e) anvendelse af passende metoder til 
måling af kræftfremkaldende stoffer, 
mutagener eller reproduktionstoksiske 
stoffer, navnlig til tidlig påvisning af 
unormal udsættelse, som skyldes en 
uforudselig begivenhed eller et uheld"
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Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 p (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Article 5 – paragraph 5 – point i a (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1p) I artikel 5, stk. 5, indsættes 
følgende litra:
"ia) sikre, at der gives adgang til 
personlige værnemidler"

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 q (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 5 – stk. 5 – litra j

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1q) Artikel 5, stk. 5, litra j), affattes 
således:

j) afgrænsning af risikoområderne og 
anvendelse af passende advarsels- og 
sikkerhedsskiltning, herunder skilte om 
rygeforbud i områder, hvor arbejdstagerne 
udsættes eller kan udsættes for 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener

"j) afgrænsning af risikoområderne og 
anvendelse af passende advarsels- og 
sikkerhedsskiltning, herunder skilte om 
rygeforbud i områder, hvor arbejdstagerne 
udsættes eller kan udsættes for 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer"
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Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 r (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 5 – stk. 5 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1r) I artikel 5, stk. 5, tilføjes følgende 
litra:
"ma) de nødvendige foranstaltninger til 
i overensstemmelse med direktiv 92/85/EF 
at sikre, at gravide arbejdstagere, 
arbejdstagere, der lige har født, og 
ammende arbejdstagere beskyttes på 
passende vis og under ingen 
omstændigheder skal udføre aktiviteter, 
der kan bringe deres sikkerhed eller 
sundhed i fare."

Begrundelse

Reproduktionstoksiske stoffer kan i alvorlig grad skade gravide og ammende arbejdstagere, 
og derfor er der brug for særlige foranstaltninger, som er rettet mod denne gruppe af 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 s (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 6 – stk. 1 – litra a
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1s) Artikel 6, stk. 1, litra a), affattes 
således:

a) de industrielle aktiviteter og/eller 
processer, der udføres, herunder grundene 
til, at kræftfremkaldende stoffer eller 
mutagener anvendes

"a) de industrielle aktiviteter og/eller 
processer, der udføres, herunder grundene 
til, at kræftfremkaldende stoffer, 
mutagener eller reproduktionstoksiske 
stoffer anvendes"

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 t (ny)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1t) Artikel 6, stk. 1, litra b), affattes 
således:

b) de mængder af stoffer eller 
blandinger, der fremstilles eller anvendes, 
og som indeholder kræftfremkaldende 
stoffer eller mutagener

"b) de mængder af stoffer eller 
præparater, der fremstilles eller anvendes, 
og som indeholder kræftfremkaldende 
stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer"

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
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plan.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 u (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1u) I artikel 10, stk. 1, affattes 
indledningen således:

1. Arbejdsgiverne er forpligtet til for 
alle aktiviteter, hvor der er risiko for 
kontaminering med kræftfremkaldende 
stoffer eller mutagener, at træffe passende 
foranstaltninger med henblik på at sikre:

"1. Arbejdsgiverne er forpligtet til for 
alle aktiviteter, hvor der er risiko for 
kontaminering med kræftfremkaldende 
stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer, at træffe 
passende foranstaltninger med henblik på 
at sikre:"

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 v (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1v) Artikel 10, stk. 1, litra a), affattes 
således:

a) at arbejdstagere ikke spiser, drikker 
eller ryger i arbejdsområder, hvor der er 
risiko for kontaminering med 

"a) at arbejdstagere ikke spiser, drikker 
eller ryger i arbejdsområder, hvor der er 
risiko for kontaminering med 
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kræftfremkaldende stoffer eller mutagener kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer"

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 58
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 w (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1 og 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1 w) I artikel 11, stk. 1, andet afsnit, 
affattes leddene således:

–- tilpasses til udviklingen for så vidt 
angår risici og til fremkomsten af nye 
risici, og

–- tilpasses til udviklingen for så vidt 
angår risici og til fremkomsten af nye 
risici, 

– gives regelmæssigt i 
sundhedsmiljøer til alle arbejdstagere, der 
udsættes for kræftfremkaldende stoffer, 
mutagener eller reproduktionstoksiske 
stoffer, navnlig hvor der forekommer nye 
stoffer,

– om nødvendigt gentages 
regelmæssigt.

–- om nødvendigt gives regelmæssigt i 
andre sammenhænge."

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 x (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 11 – stk. 2
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1x) Artikel 11, stk. 2, affattes således:
2. Arbejdsgiverne er forpligtet til at 
informere arbejdstagere om installationer 
og hertil knyttede beholdere indeholdende 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener 
og til at sørge for en klar og letlæselig 
mærkning af alle beholdere, emballager og 
installationer, der indeholder 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener 
og til at anbringe klart synlige 
advarselsskilte.

"2. Arbejdsgiverne er forpligtet til at 
informere arbejdstagere om installationer 
og hertil knyttede beholdere indeholdende 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer og til at 
sørge for en klar og letlæselig mærkning af 
alle beholdere, emballager og 
installationer, der indeholder 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer og til at 
anbringe klart synlige advarselsskilte."

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 y (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1y) Artikel 14, stk. 3, første afsnit, 
affattes således:

3. Hvis der hos en arbejdstager 
konstateres en anomali, som formodes at 
være resultatet af udsættelse for 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, 
kan den læge eller myndighed, der er 
ansvarlig for helbredskontrollen af 
arbejdstagerne, kræve, at andre på lignende 
måde tidligere udsatte arbejdstagere 
gennemgår helbredskontrol. 

"3. Hvis der hos en arbejdstager 
konstateres en anomali, som formodes at 
være resultatet af udsættelse for 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer, kan den 
læge eller myndighed, der er ansvarlig for 
helbredskontrollen af arbejdstagerne, 
kræve, at andre på lignende måde tidligere 
udsatte arbejdstagere gennemgår 
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helbredskontrol. "

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 z (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 14 – stk. 8 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1z) Artikel 14, stk. 8, første afsnit, 
affattes således:

8. All cases of cancer identified in 
accordance with national laws and/or 
practice as resulting from occupational 
exposure to a carcinogen or mutagen shall 
be notified to the competent authority.

"8. Alle tilfælde af kræft og 
reproduktionsforstyrrelser, som i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og/eller praksis kan tilskrives udsættelse 
for et kræftfremkaldende stof, mutagen 
eller reproduktionstoksisk stof under 
arbejdet, skal indberettes til den ansvarlige 
myndighed. Medlemsstaterne skal 
medtage de i dette stykke nævnte 
oplysninger i deres 
gennemførelsesrapporter, der fremsendes 
til Kommissionen i henhold til artikel 17a 
i direktiv 89/391/EØF."

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 aa (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1aa) I artikel 15 tilføjes følgende 
stykke:
"2a. Medlemsstaterne skal forelægge 
Kommissionen de i artikel 14, stk. 8, 
nævnte oplysninger i deres 
gennemførelsesrapporter, der fremsendes 
til Kommissionen i henhold til artikel 17a 
i direktiv 89/391/EØF."

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 ab (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 16 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1ab) Artikel 16, stk. 1, affattes således:
1. Rådet fastsætter efter 
fremgangsmåden i traktatens artikel 137, 
stk. 2, grænseværdier og om nødvendigt 
andre direkte relevante bestemmelser for 
de kræftfremkaldende stoffer eller 
mutagener, for hvilke dette er muligt, på 
grundlag af foreliggende oplysninger, 
herunder videnskabelige og tekniske data.

"1. Europa-Parlamentet og Rådet 
fastsætter efter fremgangsmåden i artikel 
153, stk. 2, i TEUF, risikobaserede 
grænseværdier og om nødvendigt andre 
direkte relevante bestemmelser for de 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer, for hvilke 
dette er muligt, på grundlag af foreliggende 
oplysninger, herunder videnskabelige og 
tekniske data."

Ændringsforslag 64
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 ac (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 17 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1 ac) Artikel 17, stk. 1, affattes således:
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17a med 
henblik på at foretage rent tekniske 
ændringer af bilag II for at tage hensyn til 
den tekniske udvikling, ændringer i de 
internationale bestemmelser eller 
specifikationer samt ny viden vedrørende 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 17a med 
henblik på at foretage rent tekniske 
ændringer af bilag II for at tage hensyn til 
den tekniske udvikling, ændringer i de 
internationale bestemmelser eller 
specifikationer samt ny viden vedrørende 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer."

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 65
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 ad (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 18a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1ad) I artikel 18a indsættes følgende 
afsnit efter andet afsnit:
"Senest den 31. december 2021 
fremlægger Kommissionen under 
hensyntagen til de eksisterende 
anbefalinger fra forskellige agenturer, 
interessenter og 
Verdenssundhedsorganisationen om 
prioriterede kræftfremkaldende stoffer, 
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mutagener og reproduktionstoksiske 
stoffer, som har brug for grænseværdier, 
og efter høring af Det Rådgivende Udvalg 
for Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen en handlingsplan for at 
opnå grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering for mindst 25 stoffer, 
grupper af stoffer eller procesgenererede 
stoffer ud over dem, der henvises til i dette 
direktiv. Senest den 31. december 2024 
fremlægger Kommissionen et 
lovgivningsforslag, der tager hensyn til 
denne handlingsplan, de seneste 
udviklinger i den videnskabelige viden og 
efter høring af Det Rådgivende Udvalg for 
Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen."

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra -1 ae (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 18a – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1ae) I artikel 18a indsættes følgende 
afsnit efter andet afsnit:
"Senest den 1. marts 2022 udvikler 
Kommissionen under hensyntagen til de 
seneste udviklinger i den videnskabelige 
viden og efter behørig høring af de 
relevante interessenter, navnlig 
sundhedspersonale og sundhedsfagfolk, 
en definition af farlige lægemidler og 
fastlægger listen over stoffer, der dækkes 
af den relaterede post i bilag I. 
Kommissionen reviderer denne liste hvert 
andet år. Senest den 1. december 2022 
udarbejder Kommissionen efter behørig 
høring af de relevante interessenter EU-
retningslinjer og standarder for god 
praksis i forbindelse med forberedelsen, 
håndteringen og bortskaffelsen af farlige 
lægemidler. Disse retningslinjer og 
standarder skal offentliggøres på Det 



RR\1228417DA.docx 49/70 PE661.965v03-00

DA

Europæiske Arbejdsmiljøagenturs (EU-
OSHA) websted og skal videreformidles i 
alle medlemsstater af de relevante 
kompetente myndigheder. De 
gennemførte høringer for at udvikle 
definitionen, listen, retningslinjerne og 
standarderne skal være gennemsigtige. 
Interessenters og eksperters 
interesseerklæringer skal offentliggøres 
inden for en rimelig frist."

Begrundelse

Studier har vist, at sundhedspersonale, som håndterer cytotoksiske lægemidler (alle sammen 
lægemidler med tumormodvirkende aktivitet), har tre gange så stor sandsynlighed for at 
udvikle kræft (såsom brystkræft og kræft i de bloddannende organer), og sygeplejersker, der 
udsættes for cytotoksiske lægemidler, er i dobbelt så stor risiko for at abortere.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra -1af (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 18a – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(--1af) I artikel 18a indsættes følgende 
afsnit efter andet afsnit:
"Senest den 1. juni 2022 definerer 
Kommissionen under hensyntagen til den 
eksisterende metode til fastsættelse af 
grænseværdier for kræftfremkaldende 
stoffer i nogle medlemsstater og det 
Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og 
Sundhed på Arbejdspladsens udtalelse de 
øvre og nedre risikoniveauer, der nævnes 
i artikel 2. Senest den 1. december 2022 
udarbejder Kommissionen efter behørig 
høring af de relevante interessenter EU-
retningslinjer for metoden, der fastsætter 
risikobaserede grænseværdier under dette 
direktiv. Disse retningslinjer 
offentliggøres på EU-OSHA's websted og 
formidles i alle medlemsstater af de 
relevante kompetente myndigheder."
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Begrundelse

I dag er der bred enighed blandt interessenter og regeringer om, at det nuværende system 
med at fastsætte grænseværdier i henhold til direktivet om kræftfremkaldende stoffer og 
mutagener bør nytænkes i retning af den risikobaserede metode. Den nuværende metode, som 
anvendes af Kommissionen, tager i praksis højde for en blanding af sundhedsmæssige 
aspekter, teknisk gennemførlighed og socioøkonomiske faktorer. I sidste ende er de bindende 
grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering på arbejdspladsen, som er foreslået til 
kræftfremkaldende stoffer, baseret på cost-benefit-analyser.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 ag (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 18a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1 ag) I artikel 18a indsættes følgende 
stykke:
"Senest den 1. december 2022 udarbejder 
Kommissionen under hensyntagen til de 
seneste udviklinger i den videnskabelige 
viden, Udvalget for Risikovurderings 
udtalelse og efter behørig høring af de 
relevante interessenter EU-retningslinjer 
for, hvordan gennemførelsen af 
grænseværdierne, der nævnes i artikel 5, 
stk. 4, skal tilpasses i tilfælde af 
udsættelse for en kombination af stoffer. 
Disse retningslinjer offentliggøres på EU-
OSHA's websted og formidles i alle 
medlemsstater af de relevante kompetente 
myndigheder."

Begrundelse

Arbejdstagere bliver ofte på samme tid udsat for flere farlige kemikalier, der anvendes i eller 
dannes under industrielle processer. Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 
fastsættes for hvert stof uden hensyntagen til mulig kombineret eksponering for forskellige 
stoffer, der har samme virkningsmekanisme (dvs. at der er forskellige kræftfremkaldende 
stoffer til stede på arbejdspladsen).

Ændringsforslag 69
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 ah (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 18a – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1ah) I artikel 18a indsættes følgende 
stykke:
"Senest den 31. december 2023 
fremsætter Kommissionen under 
hensyntagen til Udvalget for 
Risikovurderings udtalelse af 2018 og de 
seneste udviklinger i den videnskabelige 
viden et lovgivningsmæssigt forslag for at 
indføre kobolt og koboltforbindelser 
grænseværdi."

Ændringsforslag 70
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 ai (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 18a – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1ai) I artikel 18a indsættes følgende 
stykke:
"Senest den 1. januar 2028 påbegynder 
Kommissionen under hensyntagen til 
Udvalget for Risikovurderings udtalelse af 
2018 og de seneste udviklinger i den 
videnskabelige viden evalueringen af 
gennemførligheden af endnu en 
reduktion af benzens grænseværdi. Senest 
den 1. januar 2030 foreslår 
Kommissionen, hvis det er relevant, 
nødvendige ændringer vedrørende dette 
stof."

Ændringsforslag 71
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 aj (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Artikel 18a – stk. 4 d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1aj) I artikel 18a indsættes følgende 
stykke:
"Senest den 1. januar 2028 evaluerer 
Kommissionen under hensyntagen til 
Udvalget for Risikovurderings udtalelse af 
2018 og de seneste udviklinger i den 
videnskabelige viden gennemførligheden 
af endnu en reduktion af 
nikkelforbindelsers grænseværdi. Senest 
den 1. januar 2030 foreslår 
Kommissionen, hvis det er relevant, 
nødvendige ændringer vedrørende dette 
stof."

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 ak (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Bilag I – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1 ak) I bilag I indsættes følgende punkt:
"8a. Arbejde, der indebærer 
eksponering for farlige lægemidler, og 
som overholder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende, 
mutagen og/eller reproduktionstoksisk i 
kategori 1A eller 1B, jf. bilag I i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1272/2008."

Begrundelse

I sundhedssektoren alene udsættes 12,7 mio. arbejdstagere i Europa (heraf 7,3 mio. 
sygeplejersker) for farlige lægemidler i deres arbejde. Studier har vist, at sundhedspersonale, 
som håndterer cytotoksiske lægemidler (alle sammen lægemidler med tumormodvirkende 
aktivitet), har tre gange så stor sandsynlighed for at udvikle kræft (såsom brystkræft og kræft i 
de bloddannende organer), og sygeplejersker, der udsættes for cytotoksiske lægemidler, er i 
dobbelt så stor risiko for at abortere.
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Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 al (nyt)
Direktiv 2004/37/EF
Bilag II – nr. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1ak) Bilag II, punkt 1, affattes således:
1. Den læge og/eller myndighed, der 
er ansvarlig for helbredskontrollen af 
arbejdstagere, som er udsat for 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, 
skal være fortrolig med de forhold eller 
særlige omstændigheder, hvorunder den 
enkelte arbejdstager er blevet udsat.

"1. Den læge og/eller myndighed, der 
er ansvarlig for helbredskontrollen af 
arbejdstagere, som er udsat for 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer, skal være 
fortrolig med de forhold eller særlige 
omstændigheder, hvorunder den enkelte 
arbejdstager er blevet udsat."

Begrundelse

Ifølge konservative skøn baseret på undersøgelsen foretaget af det franske 
arbejdsministerium, SUMER, 2015, udsættes mindst 1 % af arbejdsstyrken i hvert EU-land 
for mindst ét reproduktionstoksisk stof på arbejdet. En udvidelse af anvendelsesområdet for 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der giver mulighed for at medtage 
reproduktionstoksiske stoffer, ville styrke det nuværende arbejdsmiljøsystem, sikre 
sammenhæng i lovgivningen og give en bedre tilpasning af kemikalielovgivningen på EU-
plan.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Bilag  – punkt 1 – indledning
Direktiv 2004/37/EF
Bilag III – litra A – række 4

Gældende ordlyd 

Respirabelt 
støv fra 
krystallinsk 
siliciumdioxid

– – 0,1 – – – – – –

Ændringsforslag

Respirabelt støv 
fra krystallinsk 
siliciumdioxid

– – 0,05 -– – – – - –
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Begrundelse

Med direktiv (EU) 2017/2398 forpligtes Kommissionen til at vurdere behovet for at ændre 
grænseværdien for respirabelt støv fra krystallinsk siliciumdioxid senest i 2022. Siden det 
blev medtaget i bilag III til direktiv 2004/37/EF i 2017 er grænseværdien fortsat 0,1 mg/m³ til 
trods for de 341 000 arbejdstagere, der forventes at dø af en eksponering på dette niveau 
mellem 2010 og 2069. Dette tal tager udelukkende højde for lungekræfttilfælde, selv om 
dødeligheden forventes at være højere på grund af andre sygdomme forårsaget af 
eksponering. Spanien og Finland og andre lande uden for EU har en lavere grænseværdi på 
nationalt plan (0,05 mg/m³), hvilket viser, at dette er teknisk og økonomisk muligt. 
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BEGRUNDELSE

Kræft er den største årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i Den Europæiske Union. Tallene 
viser, at ca. 52 % af de arbejdsrelaterede dødsfald skyldes arbejdsrelateret kræft, mens 24 % 
skyldes hjerte- og kredsløbsproblemer, og 22 % skyldes andre sygdomme. 

Kommissionen har gjort kampen mod kræft til en af sine prioriteter for femårsperioden 2019-
2024. Kommissionen mener nemlig, at 40 % af kræfttilfældene i Europa kan forebygges. En 
bedre beskyttelse af arbejdstagerne kombineret med en reduktion eller fjernelse af de 
arbejdsrelaterede risici er med til at hindre, at arbejdstagerne bliver eksponeret for mutagener 
eller kræftfremkaldende stoffer. 

Kommissionen har allerede taget fat på problemet med erhvervsmæssig eksponering for 
mutagener og kræftfremkaldende stoffer ved at vedtage tre forslag, som tager sigte på at 
ajourføre direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet 
at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener. Det første blev vedtaget i maj 
2016, det andet i januar 2017 og det tredje i april 2018.

Det foreliggende forslag er det fjerde forslag til direktiv, og det foreslås, at der fastsættes nye 
grænser for erhvervsmæssig eksponering for tre stoffer: akrylonitril, nikkelforbindelser og 
benzen. 

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag og revisionen af de nye grænser for 
erhvervsmæssig eksponering. Den nye ændring af direktivet har nemlig til formål at sikre et 
nyt niveau af erhvervsmæssig beskyttelse for over 1 mio. arbejdstagere i hele EU inden for 
mange forskellige sektorer, bl.a. oliesektoren, tekstilsektoren, fremstillingssektoren, 
byggesektoren og den kemiske sektor. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at skelne mellem 
respirabel fraktion og inhalerbar fraktion, når det gælder nikkelforbindelser, og at der er 
forskellige grænseværdier, eftersom graden af eksponering og farlighed er forskellig. 

Desuden muliggør forslaget en passende overgangsperiode for virksomhederne (som varierer, 
alt efter hvilket stof der er tale om), så de kan tilpasse sig til de nye vedtagne grænseværdier. 
Ordføreren anser det for vigtigt, at der anvendes en tilgang, som letter denne overgang for de 
små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomhederne. Ved indførelsen af de nye 
grænseværdier bør der anvendes en specifik tilgang for SMV'erne, som har begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer. Incitamenter, lempelser og digitale instrumenter kan 
være instrumenter, som er velegnede til at imødekomme disse virksomheders behov. 

Desuden anser ordføreren det for hensigtsmæssigt at tackle problemet med farlige lægemidler 
på en ambitiøs måde. Hvert år er der nemlig over 12,7 mio. sundhedspersoner i Europa, 
herunder 7,3 mio. sygeplejersker, som potentielt eksponeres for farlige lægemidler. 
Håndtering, klargøring og administration af disse lægemidler udsætter sundhedspersonerne 
for høje sundhedsmæssige risici, og derfor har de ifølge undersøgelser en tre gange højere 
sandsynlighed for at få ondartet kræft. Af disse årsager har ordføreren valgt ikke blot at ændre 
bilag I til direktivet med henblik på at inkludere farlige lægemidler, men også anmodet om 
medtagelsen af retningslinjer, der muliggør udveksling af oplysninger og god praksis mellem 
medlemsstaterne, og oprettelsen af et europæisk register, som indeholder en definition af 
farlige lægemidler og en liste, der opdateres løbende, over antineoplastiske, 
immunosuppressive og antivirale lægemidler og deres aktive stoffer. Undersøgelser på 
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området viser nemlig, at lovgivningsmæssige foranstaltninger kun er effektive, hvis de i 
tilstrækkelig grad ledsages af retningslinjer og forklarende foranstaltninger, som ikke er 
bindende. 

Endelig ønsker ordføreren at understrege Europa-Parlamentets ønske om også at tackle 
problemet med reproduktionstoksiske stoffer – et spørgsmål, der allerede blev drøftet i 
forbindelse med de tidligere revisioner, men som man stadig ikke er nået videre med. 
Forhåbningen er, at lovgiverne – når denne debat genoptages – kan finde en passende og 
afbalanceret løsning på dette problem.

MINDRETALSUDTALELSE

PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE og The Left støtter, som proeuropæiske og 
demokratiske politiske grupper, der har forpligtet sig til at beskytte arbejdstagerne mod 
farerne ved at være udsat for skadelige stoffer på arbejdspladsen, fuldt ud revisionen af 
direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, der blev indført af Kommissionen og 
ændret af Parlamentets medlemmer. Derfor vil vores politiske grupper støtte den 
lovgivningsmæssige betænkning, der er tildelt Stefania ZAMBELLI fra ID-Gruppen. Ikke 
desto mindre kan vores støtte på ingen måde knytte os til denne politiske gruppe og de 
holdninger, den giver udtryk for, og som vi kraftigt modsætter os. 
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24.2.2021

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag 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 og mutagener
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

Ordfører for udtalelse: Gilles Lebreton

KORT BEGRUNDELSE

Kræft er, uanset om den er arbejdsrelateret eller ej, den næsthyppigste årsag til dødelighed i 
EU's medlemsstater efter hjerte-kar-sygdomme. Den tegner sig for ca. en fjerdedel af alle 
dødsfald og betragtes som en af hovedårsagerne til for tidlig død. Den har ikke blot 
indvirkning på den enkeltes sundhed og familieliv, men også på de nationale sundheds- og 
socialsikringssystemer, de offentlige budgetter og økonomiens produktivitet og vækst.

I denne overordnede sammenhæng agter Kommissionen at fremlægge en plan for at mindske 
de lidelser, som sygdommen forårsager, og hjælpe medlemsstaterne med at styrke 
bekæmpelsen af kræft og forbedre plejen.

På arbejdspladsen tegner kræft sig for 52 % af de arbejdsrelaterede dødsfald hvert år mod 
24 % for kredsløbssygdomme, 22 % for andre sygdomme og 2 % for personskader.

Direktiv 2004/37/EF blev vedtaget på grundlag af artikel 153, stk. 2, litra b), i TEUF med det 
formål at forbedre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Artikel 16 indeholder bestemmelser 
for vedtagelse af grænseværdier efter fremgangsmåden i artikel 153, stk. 2, i TEUF for alle 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, for hvilke dette er muligt.

Formålet med dette forslag er at forbedre det beskyttelsesniveau, der er fastsat i dette direktiv, 
ved at fastsætte nye eller reviderede grænseværdier.

Med henblik herpå reagerede fire arbejdsgiverorganisationer på den forudgående høring og 
bekræftede deres støtte til tiltagene til effektivt at beskytte arbejdstagerne mod arbejdsrelateret 
kræft, herunder ved at fastsætte bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering på 
EU-plan, samtidig med at de understregede behovet for at definere forholdsmæssige og 
teknisk gennemførlige værdier. Arbejdsgiverne anerkendte Kommissionens kriterier for 
prioritering af stoffer relevant, men foreslog, at der også skulle indgå et kriterium for, hvad 
der er teknisk og økonomisk muligt.

Forslaget indeholder ikke bestemmelser om lempelse af reglerne for mikrovirksomheder eller 
SMV'er, da folkesundheden ønskes prioriteret. Ifølge Kommissionen vil SMV'ernes 
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investeringer i forbindelse med alle de stoffer, der er omfattet af revisionen, udgøre en 
minimal del af deres omsætning i løbet af de næste 60 år. Kun få SMV'er, der er involveret i 
anvendelsen af nikkelforbindelser, kan få vanskeligt ved at overholde den valgte løsning. 
Derfor er der i pakken med foretrukne løsninger medtaget overgangsperioder med henblik på 
at afbøde disse udfordringer.

De berørte virksomheder er generelt følsomme over for disse prioriteter på sundhedsområdet. 
Men i en usikker økonomisk og social kontekst har de brug for klarhed og retlig stabilitet. Det 
er derfor nødvendigt, at f.eks. definitionerne af de pågældende produkter og stoffer og 
inhalationsvejene er præcise, og at tidsplanen for eventuelle ændringer fastsættes på forhånd.

Endelig er det værd at bemærke Kommissionens oplysningsindsats for at forklare og 
begrunde disse forslag til revision af direktivet fra 2004.

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) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/37/EF45har til formål at 
beskytte arbejdstagere mod risici for deres 
sundhed og sikkerhed som følge af 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer 
og mutagener på arbejdspladsen. Der er i 
nævnte direktiv fastlagt et ensartet niveau 
for beskyttelse mod risici forbundet med 
erhvervsmæssig eksponering for 
kræftfremkaldende stoffer og mutagener 
gennem en ramme af generelle principper, 
for at medlemsstaterne kan sikre en 
konsekvent anvendelse af minimumskrav. 
Formålet med disse minimumskrav er at 
beskytte arbejdstagerne på EU-plan. 
Medlemsstaterne kan fastsætte strengere 
bestemmelser.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/37/EF45 har til formål at 
beskytte arbejdstagere mod risici for deres 
sundhed og sikkerhed som følge af 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer, 
mutagener eller reproduktionstoksiske 
stoffer på arbejdspladsen. I dette direktiv 
fastsættes et ensartet beskyttelsesniveau i 
forbindelse med risiciene ved 
kræftfremkaldende stoffer, mutagener eller 
reproduktionstoksiske stoffer i nævnte 
direktiv gennem en ramme af generelle 
principper, som gør det muligt for 
medlemsstaterne konsekvent at anvende 
minimumsforskrifterne. Formålet med 
disse minimumskrav er at beskytte 
arbejdstagerne på EU-plan. 
Medlemsstaterne kan fastsætte strengere 
bestemmelser. Disse minimumskrav bør 
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fastsættes i samråd med de berørte 
økonomiske og sociale aktører og være 
baseret på forholdsmæssige og teknisk 
gennemførlige værdier og procedurer af 
hensyn til arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed.

_________________ _________________
45 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 
(sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, 
stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (EUT 
L 158 af 30.4.2004, s. 50).

45 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 
(sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, 
stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (EUT 
L 158 af 30.4.2004, s. 50).

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) De forpligtelser for arbejdsgiverne, 
der fastsættes i dette direktiv, bør tage 
hensyn til, at mikrovirksomheder og 
SMV'er, som udgør et stort flertal af 
virksomheder i Unionen, har begrænsede 
finansielle, tekniske og menneskelige 
ressourcer. Medlemsstaterne bør derfor til 
at vurdere indvirkningen af 
gennemførelsen af dette direktiv og den 
relaterede administrative byrde på disse 
virksomheder for at sikre, at de ikke 
rammes uforholdsmæssigt hårdt, med 
særligt fokus på mikrovirksomheder, og 
til at offentliggøre resultaterne af sådanne 
vurderinger. Medlemsstaterne bør i den 
forbindelse opretholde lige beskyttelse af 
alle arbejdstagere og fremme 
mikrovirksomheders og SMV'ers 
overholdelse af reglerne. På denne 
baggrund kan specifikke foranstaltninger 
såsom incitamenter og digitale værktøjer 
hjælpe SMV'er og mikrovirksomheder 
med at opfylde de forpligtelser, der er 
fastsat i direktiv 2004/37/EF, og gøre 
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fremskridt hen imod fjernelse af risici i 
forbindelse med eksponering for 
kræftfremkaldende stoffer eller 
mutagener på arbejdspladsen.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Princip 10 i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder46, der blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab på det 
sociale topmøde om fair job og vækst den 
17. november 2017, giver arbejdstagernes 
ret til et højt beskyttelsesniveau for deres 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
hvilket omfatter beskyttelse mod 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer 
og mutagener på arbejdspladsen.

(2) Princip 10 i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder46, der blev 
proklameret af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab på det 
sociale topmøde om fair job og vækst den 
17. november 2017, giver arbejdstagernes 
ret til et sikkert, sundt og passende 
tilrettelagt arbejdsmiljø, hvilket betyder et 
højt beskyttelsesniveau for deres sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen, hvilket 
omfatter beskyttelse mod eksponering for 
kræftfremkaldende stoffer og mutagener på 
arbejdspladsen.

_________________ _________________
46 Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, november 2017, der findes på: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_da.pdf.

46 Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, november 2017, der findes på: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_da.pdf.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Bindende grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering udgør 
væsentlige dele af de generelle ordninger 
til beskyttelse af arbejdstagerne, der er 
fastsat i direktiv 2004/37/EF, og de må 
ikke overskrides. Der bør fastsættes 
grænseværdier og andre direkte relevante 

(3) Bindende grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering udgør 
væsentlige dele af de generelle ordninger 
til beskyttelse af arbejdstagerne, der er 
fastsat i direktiv 2004/37/EF, og de må 
ikke overskrides. I lyset af den sociale, 
økonomiske og teknologiske udvikling bør 
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bestemmelser for alle de 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, 
for hvilke de tilgængelige oplysninger, 
herunder videnskabelige og tekniske data, 
gør dette muligt.

der fastsættes grænseværdier og andre 
bestemmelser, der direkte vedrører 
obligatoriske grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering, for alle 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, 
for hvilke de foreliggende oplysninger, 
herunder videnskabelige og tekniske data, 
gør dette muligt, med henblik på at øge 
indsatsen for at beskytte arbejdstagere og 
samfund mod alle mulige erhvervsrisici.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Overholdelse af bindende 
grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering berører ikke arbejdsgivernes 
øvrige forpligtelser i henhold til direktiv 
2004/37/EF, som for eksempel 
begrænsning af anvendelsen af 
kræftfremkaldende stoffer og mutagener på 
arbejdspladsen, forebyggelse eller 
nedbringelse af arbejdstagernes 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer 
eller mutagener og de foranstaltninger, der 
bør gennemføres med henblik herpå. Disse 
foranstaltninger bør, for så vidt det er 
teknisk muligt, omfatte erstatning af det 
kræftfremkaldende stof eller mutagenet 
med et stof, en blanding eller en proces, 
som ikke er farlig(t) eller er mindre 
farlig(t) for arbejdstagernes sundhed, 
anvendelse af et lukket system eller andre 
foranstaltninger, der tager sigte på at 
nedbringe niveauet for arbejdstagerens 
eksponering.

(4) Overholdelse af bindende 
grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering berører ikke arbejdsgivernes 
øvrige forpligtelser i henhold til direktiv 
2004/37/EF, som for eksempel 
begrænsning af anvendelsen af 
kræftfremkaldende stoffer og mutagener på 
arbejdspladsen, forebyggelse eller 
nedbringelse af arbejdstagernes 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer 
eller mutagener og de foranstaltninger, der 
bør gennemføres med henblik herpå. Disse 
foranstaltninger bør, for så vidt det er 
teknisk muligt, omfatte erstatning af det 
kræftfremkaldende stof eller mutagenet 
med et stof, en blanding eller en proces, 
som ikke er farlig(t) for arbejdstagernes 
sundhed, anvendelse af et lukket system 
eller andre foranstaltninger, der tager sigte 
på at nedbringe eller fjerne niveauet for 
arbejdstagerens eksponering. 
Forskningsprogrammer på dette område, 
navnlig vedrørende risici for 
arbejdstagernes sundhed, bør være 
støtteberettigede i forbindelse med 
fremtidige nationale og europæiske 
genopretningsplaner.
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette direktiv skaber større 
klarhed for arbejdstagere, arbejdsgivere 
og håndhævelsesmyndigheder og bidrager 
til at skabe lige vilkår for de økonomiske 
aktører, hvilket har en positiv indvirkning 
på beskæftigelsestallene og økonomien.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er desuden nødvendigt at 
inddrage andre optagelsesveje end 
indånding for alle kræftfremkaldende 
stoffer og mutagener, herunder en mulig 
optagelse gennem huden, for at sikre det 
bedst mulige beskyttelsesniveau.

(7) Det er også nødvendigt at overveje 
andre absorptionsveje end indånding af alle 
kræftfremkaldende stoffer og mutagener, 
herunder gennem huden eller gennem 
slimhinderne, for at sikre det bedst mulige 
beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Arbejdstagere kan blive udsat for 
en cocktail af farlige stoffer, hvilket kan 
øge risiciene for deres helbred. I tilfælde 
af kombineret eksponering for farlige 
stoffer vil det være nødvendigt at tilpasse 
reglerne og sænke grænseværdierne for at 
tage hensyn til de kombinerede 
virkninger.

Ændringsforslag 9
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Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Benzen opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende 
(kategori 1A) i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor 
et kræftfremkaldende stof i henhold til 
direktiv 2004/37/EF. Benzen kan også 
optages gennem huden. Den grænseværdi, 
der er fastsat for benzen i bilag III til 
direktiv 2004/37/EF, bør revideres på 
baggrund af nyere videnskabelige data, og 
det er hensigtsmæssigt at bibeholde 
anmærkningen for hud. Det Rådgivende 
Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen nåede på grundlag af 
Udvalget for Risikovurderings udtalelse til 
enighed om nytten af bioovervågning af 
benzen. Dette bør overvejes, når der 
udarbejdes retningslinjer for den praktiske 
anvendelse af bioovervågning.

(13) Benzen opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende 
(kategori 1A) i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor 
et kræftfremkaldende stof i henhold til 
direktiv 2004/37/EF. Benzen kan også 
optages gennem huden. Den grænseværdi, 
der er fastsat for benzen i bilag III til 
direktiv 2004/37/EF, bør revideres på 
baggrund af nyere videnskabelige data 
senest den 1. januar 2030 i 
overensstemmelse med udtalelsen fra Det 
Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og 
Sundhed på Arbejdspladsen, og det er 
hensigtsmæssigt at bibeholde 
anmærkningen for hud. Det Rådgivende 
Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen nåede på grundlag af 
Udvalget for Risikovurderings udtalelse til 
enighed om nytten af bioovervågning af 
benzen. Dette bør overvejes, når der 
udarbejdes retningslinjer for den praktiske 
anvendelse af bioovervågning.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For så vidt angår benzen kan en 
revideret grænseværdi på 0,2 ppm 
(0,66 mg/m³) i nogle sektorer være 
vanskelig at overholde på kort sigt. Der bør 
indføres en overgangsperiode på fire år 
efter dette direktivs ikrafttræden. Fra to år 
op til fire år efter ikrafttrædelsen bør en 
midlertidig grænseværdi på 0,5 ppm 
(1,65 mg/m³) finde anvendelse.

(14) For så vidt angår benzen kan en 
revideret grænseværdi på 0,2 ppm (0,66 
mg/m³) nedsat fra den tidligere værdi på 1 
ppm (3,25mg/m3) i nogle sektorer være 
vanskelig at overholde på kort sigt og for 
nogle virksomheder, navnlig for 
mikrovirksomheder og SMV'er. Der bør 
derfor indføres en overgangsperiode på fire 
år efter dette direktivs ikrafttræden. Fra to 
år op til fire år efter ikrafttrædelsen bør en 
midlertidig grænseværdi på 0,5 ppm 
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(1,65 mg/m³) finde anvendelse.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kobolt og koboltforbindelser 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende (kategori 1B) 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 grænseværdier for 
disse kræftfremkaldende stoffer. 
Eksponering for kobolt og 
koboltforbindelser på arbejdspladser kan 
resultere i hudsensibilisering og 
sensibilisering af luftvejene. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at fastsætte 
grænseværdier for både de inhalerbare og 
respiratoriske fraktioner af kobolt og 
koboltforbindelser inden for rammerne af 
direktiv 2004/37/EF.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) De grænseværdier, der fastsættes i 
dette direktiv, skal løbende overvåges og 
revideres for at sikre overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1907/20067.

(16) De grænseværdier, der fastsættes i 
dette direktiv, skal regelmæssigt overvåges 
og stringent revideres mindst hvert femte 
år og baseres på udviklingen i viden og 
teknologi for at sikre fortsat 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1907/200649 og med sociale, økonomiske 
og teknologiske udviklinger.

__________________ __________________



RR\1228417DA.docx 65/70 PE661.965v03-00

DA

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier. Findes på: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier. Findes på: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) De overgangsperioder, der er 
fastsat i dette direktiv, bør sikre 
muligheden for at vedtage passende 
foranstaltninger for at foregribe de 
nødvendige ændringer og den nødvendige 
planlægning af investeringer, således at 
negative virkninger for virksomheder og 
arbejdstagere undgås. For så vidt angår 
f.eks. SMV'er og mikrovirksomheder bør 
de overgangsperioder, der er fastsat for 
visse stoffer, hjælpe dem med at løse 
specifikke tekniske udfordringer og 
planlægge investeringer i tilstrækkelig 
god tid i forvejen.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Målet for dette direktiv, nemlig 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, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne, men 
kan på grund af dets omfang og virkninger 

(17) Målet for dette direktiv, nemlig 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, kan opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan på grund af dets 
omfang og virkninger nås endnu bedre på 
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bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union.  I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

EU-plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 
Sådanne foranstaltninger er under alle 
omstændigheder minimumskrav, som ikke 
fratager medlemsstaterne retten til at 
fastsætte mere beskyttende bestemmelser.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Eftersom de bestemmelser, der 
fastsættes i dette direktiv, sigter mod at 
fastsætte minimumskrav, fratages 
medlemsstaterne med dette direktiv ikke 
retten til at indføre mere beskyttende 
bestemmelser.
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