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Ændringsforslag 7
Emmanuel Maurel

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 
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).

Or. fr

Ændringsforslag 8
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Daniel Buda

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 
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, 

_________________
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).

Or. ro

Ændringsforslag 9
Andrzej Halicki

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 
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SMV'er, som udgør et stort flertal af 
virksomheder i Unionen, har begrænsede 
finansielle, tekniske og menneskelige 
ressourcer. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vurdere indvirkningen af 
gennemførelsen af dette direktiv på 
sådanne virksomheder for at sikre, at de 
ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt, 
med særligt fokus på mikrovirksomheder 
og de administrative byrder, og til at 
offentliggøre resultaterne af sådanne 
vurderinger, samtidig med at der 
opretholdes en ensartet beskyttelse af alle 
arbejdstagere, og det gøres lettere for 
mikrovirksomheder og SMV'er at 
overholde 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 fremskridt 
hen imod fjernelse af risici i forbindelse 
med eksponering for kræftfremkaldende 
stoffer eller mutagener på arbejdspladsen.

Or. en

Ændringsforslag 10
Daniel Buda

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 
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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_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.

Or. ro

Ændringsforslag 11
Daniel Buda

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. I lyset af den sociale, 
økonomiske og teknologiske udvikling bør 
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.

Or. ro

Ændringsforslag 12
Andrzej Halicki

Forslag til direktiv
Betragtning 4
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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 gennemførligt og 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 nedsætte niveauet for arbejdstagerens 
eksponering. Selv om beskyttelse af 
arbejdstagerne er en prioritet, bør 
erstatning af kræftfremkaldende stoffer 
og mutagener med mindre farlige stoffer 
ske i forhold til gennemførligheden og 
muligheden for en sådan erstatning i 
relation til dens økonomiske virkninger i 
forhold til forbedringen af erstatningen.

Or. en

Ændringsforslag 13
Emmanuel Maurel

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 

(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 
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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.

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 eliminere niveauet for 
arbejdstagerens eksponering. 
Forskningsprogrammer på dette område, 
navnlig om risici for arbejdstagernes 
sundhed, kan finansieres i forbindelse 
med fremtidige nationale og europæiske 
genopretningsplaner.

Or. fr

Ændringsforslag 14
Andrzej Halicki

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) 
samt udtalelser fra Det Rådgivende Udvalg 

(5) Dette direktiv styrker beskyttelsen 
af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen. Der bør på baggrund af de 
foreliggende oplysninger, herunder nye 
videnskabelige og tekniske data, fastsættes 
opdaterede grænseværdier i direktiv 
2004/37/EF, og de bør også respektere 
gennem en grundig vurdering af de 
socioøkonomiske virkninger, 
proportionalitet 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) 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 15
Daniel Buda

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.

Or. ro

Ændringsforslag 16
Emmanuel Maurel

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, 
perkutant og gennem slimhinderne, for at 
sikre det bedst mulige beskyttelsesniveau.

Or. fr
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Ændringsforslag 17
Andrzej Halicki

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 relevante optagelsesveje 
end indånding for alle kræftfremkaldende 
stoffer og mutagener, herunder en mulig 
optagelse gennem huden, for at sikre det 
bedst mulige beskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 18
Emmanuel Maurel

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.

Or. fr

Ændringsforslag 19
Andrzej Halicki

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Akrylonitril opfylder kriterierne for (9) Akrylonitril opfylder kriterierne for 
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klassificering som kræftfremkaldende 
(kategori 1B) i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1272/200847og 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 
tages i betragtning, når der udarbejdes 
retningslinjer for den praktiske anvendelse 
af bioovervågning.

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 
nuværende foreliggende relevante 
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.

_________________
47 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.

Or. en

Ændringsforslag 20
Andrzej Halicki

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 

(10) Med hensyn til akrylonitril, der er 
blevet tilføjet for nylig, 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 
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anvendelse. grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering (OEL) finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 21
Andrzej Halicki

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Nikkelforbindelser opfylder 
kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende (kategori 1A) 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 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.

(11) Nikkelforbindelser opfylder 
kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende (kategori 1A) 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 nuværende 
foreliggende relevante 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.

Or. en

Ændringsforslag 22
Andrzej Halicki

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(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 
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.

(12) Med hensyn til 
nikkelforbindelserne, der er blevet tilføjet 
for nylig, 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 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 .

_________________
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/EN/TXT/?qid=1571906530859&u
ri=CELEX:32017L2398.

Or. en

Ændringsforslag 23
Emmanuel Maurel

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Benzen opfylder kriterierne for (13) Benzen opfylder kriterierne for 
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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. 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.

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 ACSH's holdning, 
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.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Andrzej Halicki

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. 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.

(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 nøje revideres på 
baggrund af nuværende, tilgængelige 
relevante 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.
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Or. en

Ændringsforslag 25
Andrzej Halicki

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) fra den tidligere 1 ppm 
(3,25mg/m3) i nogle sektorer være 
vanskelig at overholde på kort sigt og for 
nogle virksomheder, navnlig for 
mikrovirksomheder og SME'er. 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.

Or. en

Ændringsforslag 26
Emmanuel Maurel

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. 
Eksponering for kobolt og 
koboltforbindelser på arbejdspladser kan 
resultere i hudsensibilisering og 
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sensibilisering af luftvejene. Det vil derfor 
være hensigtsmæssigt at fastsætte to 
grænseværdier for de inhalérbare og 
respiratoriske fraktioner af kobolt og 
forbindelser heraf inden for rammerne af 
direktiv 2004/37/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 27
Emmanuel Maurel

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 regelmæssigt overvåges 
og stringent revideres mindst hvert femte 
år og baseres på udviklingen i viden og 
teknologi for at sikre overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1907/200649.

_________________
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/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

Or. fr

Ændringsforslag 28
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) De grænseværdier, der fastsættes i 
dette direktiv, skal løbende overvåges og 

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

revideres for at sikre overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1907/200649 og 
med sociale, økonomiske og teknologiske 
udviklinger.

_________________
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/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

Or. ro

Ændringsforslag 29
Andrzej Halicki

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 for at sikre løbende 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1907/200649.

_________________
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/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

Or. en

Ændringsforslag 30
Emmanuel Maurel
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Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Overholdelse af de 
overgangsperioder, der er fastsat i dette 
direktiv, sikrer 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 vil 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.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Emmanuel Maurel

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Eftersom de foranstaltninger, der 
fastsættes i dette direktiv, under alle 
omstændigheder er minimumskrav, 
fratages medlemstaterme med dette 
direktiv ikke retten til at indføre mere 
beskyttende bestemmelser.

Or. fr


