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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund: 

Som Kommissionen har påpeget, opstår der hvert år i Den Europæiske Union ca. 120 000 
tilfælde af arbejdsrelateret kræft som følge af eksponering for kræftfremkaldende stoffer på 
arbejdspladsen, hvilket medfører, at omkring 80 000 mennesker dør hvert år. Kommissionen 
har i dag foreslået at begrænse arbejdstageres eksponering for kræftfremkaldende kemikalier 
yderligere for at forbedre beskyttelsen af arbejdstagere mod kræft. Dette fjerde 
ændringsforslag til direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener indfører eller 
reviderer grænseværdier for tre vigtige stoffer, nemlig acrylonitril, nikkelforbindelser og 
benzen. Det anslås, at mere end 1,1 mio. arbejdstagere i en lang række sektorer vil nyde godt 
af bedre beskyttelse gennem disse nye regler. Dagens forslag er det første initiativ, som 
Kommissionen har taget som en forpligtelse til at bekæmpe kræft inden for rammerne af den 
kommende europæiske plan for kræftbekæmpelse. »

Vedr.:

Tre nye eller reviderede grænseværdier:

Direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener ajourføres regelmæssigt i lyset af nye 
videnskabelige og tekniske data. Tre tidligere opdateringer vedrørte arbejdstagernes 
eksponering for 26 kemikalier. Dagens forslag indfører eller reviderer grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering for følgende stoffer:

 acrylonitril (indførelse af en grænseværdi)

 nikkelforbindelser (indførelse af en grænseværdi)

 benzen (sænkning af den eksisterende grænseværdi).

Potentielle bidrag til denne fjerde ændring:

Ordføreren har foretrukket at forblive faktuel og teknisk i den resterende del af de tre 
foregående ændringer.

Hun bibeholder de tre produktgrænseværdier, som der var konsensus om, som rapporteret i de 
meget detaljerede arbejdsdokumenter, der blev forelagt medlemmerne. Denne konsensus er 
blevet bekræftet over for ordføreren af nogle fagfolk.

Hun udnytter også dette til at kræve en bedre definition af risikoen for hud ud over udtrykket 
"Hud". Det bør overvejes systematisk at beregne risikoen for alle stoffer, der udgør risiko for 
at optages gennem huden.

Ordføreren opfordrer også til, at der foretages en regelmæssig evaluering af de anvendte 
bestemmelser mindst hvert 5. år. Dette skyldes ikke vurderingen af usandsynlige nye tilfælde 
over en så kort periode, men i lyset af teknologiske fremskridt og innovationer inden for 
substitution og/eller behandling af stoffer.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 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/EF3 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 
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/EF har til formål at 
beskytte arbejdstagere mod risici for deres 
sundhed og sikkerhed som følge af 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer 
og mutagener på arbejdspladsen. I dette 
direktiv fastsættes et ensartet 
beskyttelsesniveau i forbindelse med 
risiciene ved kræftfremkaldende stoffer og 
mutagener i nævnte direktiv gennem en 
ramme af generelle principper, som gør det 
muligt for medlemsstaterne konsekvent at 
anvende minimumsforskrifterne.  Formålet 
med disse minimumsforskrifter er at 
beskytte arbejdstagerne på EU-plan. 
Medlemsstaterne kan fastsætte strengere 
bestemmelser. Samtidig med at 
virksomhederne får mulighed for ikke at 
blive påvirket for pludseligt, for at 
virksomhederne og dertil knyttede 
arbejdspladser kan bevares.

__________________ __________________
3 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).

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).

Or. fr
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4-a) Der bør også gøres en større 
forskningsindsats inden for rammerne af 
den europæiske genopretningsplan og 
medlemsstaternes indsats for at støtte 
virksomheder, der enten ønsker at ændre 
deres processer eller finde alternative 
materialer.

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7-a) Optagelse gennem hud eller 
slimhinder ville kunne drage fordel af 
klarere og mere systematiske 
definitionskriterier: 
produktkoncentration, hudoverflade, 
eksponeringens varighed og hyppighed, 
dvs. mg/cm²/h.

Or. fr

Ændringsforslag 4

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. 1272/20085 og er derfor et 
kræftfremkaldende stof i henhold til 
direktiv 2004/37/EF.  På grundlag af de 
foreliggende oplysninger, herunder 

(9) Acrylonitril opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende 
(kategori 1B) i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets5 forordning 
(EF) nr. 1272/2008 og er derfor et 
kræftfremkaldende stof i henhold til 
direktiv 2004/37/EF. På grundlag af de 
foreliggende oplysninger, herunder 



PE661.850v01-00 6/10 PA\1219325DA.docx

DA

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 
tages i betragtning, når der udarbejdes 
retningslinjer for den praktiske anvendelse 
af bioovervågning.

videnskabelige og tekniske data, er det 
muligt at fastsætte en grænseværdi på lang 
og kort sigt for dette kræftfremkaldende 
stof. Acrylonitril absorberes i høj grad 
gennem huden med et niveau på 
0,6 mg/cm²/h4 på menneskers hud. 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 
tages i betragtning, når der udarbejdes 
retningslinjer for den praktiske anvendelse 
af bioovervågning.

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9-a) Acrylonitril anerkendes også som 
reproduktionstoksisk.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Nikkelforbindelser opfylder 
kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende (kategori 1A) i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 

(11) Nikkelsalte opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende 
(kategori 1A) i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor 
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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 nikkelforbindelser 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 
de nikkelforbindelser, der falder inden for 
anvendelsesområdet for direktiv 
2004/37/EF, og stofferne bør tildeles en 
anmærkning for hudsensibilisering og 
sensibilisering ved indånding.

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 
denne gruppe af kræftfremkaldende stoffer. 
Eksponering for nikkelsalte på 
arbejdspladser kan også føre til 
hudsensibilisering og sensibilisering af 
luftvejene. Der bør derfor fastsættes to 
grænseværdier for inhalerbare og cellulære 
fraktioner af nikkelsalte, der er omfattet af 
direktiv 2004/37/EF, og som ledsages af en 
bemærkning om "Hudsensibilisering og 
sensibilisering ved indånding".

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten.

Or. fr

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11-a) Salte fra nikkelbehandling har en 
grad af farlighed afhængigt af de 
forskellige processer for 
mineralforarbejdning, deres anvendelse i 
legeringer og deres partikelstørrelse, som 
er lig med eller større end 60µ, og som 
har vanskeligt ved at nå ud til cellerne.

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med hensyn til nikkelforbindelser 
kan grænseværdier på 0,01 mg/m³ for den 

(12) Med hensyn til nikkelsalte kan 
grænseværdier på 0,01 mg/m³ for den 
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respirable fraktion og 0,05 mg/m³ for den 
inhalerbare fraktion 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 (EU) 
2017/23986.

respirable fraktion og 0,05 mg/m³ for den 
inhalerbare fraktion være vanskelige at 
overholde i en række sektorer eller 
processer, herunder navnlig smeltning, 
raffinaderier og svejsning. Da der desuden 
kan anvendes identiske 
risikostyringsforanstaltninger for 
kromforbindelser (VI) og 
nikkelforbindelser, bør 
overgangsforanstaltninger, der sigter mod 
at reducere eksponeringen for begge 
grupper af kræftfremkaldende stoffer 
tilpasses. 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 nikkelsalte. Denne 
overgangsperiode vil sikre 
overensstemmelse med anvendelsesdatoen 
for OEL for kromforbindelser (VI), der er 
vedtaget i henhold til direktiv 
2017/2398EU6.

__________________ __________________
6 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/EN/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 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
ri=CELEX:32017L2398.

Or. fr

Ændringsforslag 9

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 

(13) Benzen er en råvare, der anvendes 
i vid udstrækning inden for diverse 
områder og erhverv, opfylder kriterierne 
for klassificering som kræftfremkaldende 
(kategori 1A) i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor 
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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. ACSH nåede på 
grundlag af RAC's udtalelse til enighed om 
nytten af bioovervågning af benzen. Dette 
bør overvejes, når der udarbejdes 
retningslinjer for den praktiske anvendelse 
af bioovervågning.

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. ACSH nåede på 
grundlag af RAC's udtalelse til enighed om 
nytten af bioovervågning af benzen. Dette 
bør tages i betragtning, når der udarbejdes 
retningslinjer for den praktiske anvendelse 
af bioovervågning.

Or. fr

Ændringsforslag 10

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 er fastsat i 
dette direktiv, bør løbende overvåges og 
revideres regelmæssigt for at sikre 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1907/20067 mindst hvert 5. år i lyset af 
den teknologiske udvikling, samtidig med 
at der skabes stabile lovgivningsmæssige 
rammer.

__________________ __________________
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/EN/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.

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 2
Direktiv 2004/37/EF
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Bilag III – litra A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nikkelforbindelser Nikkelsalte
Or. fr


