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KORT BEGRUNDELSE

Det bør erindres, at kræft, uanset om den er arbejdsrelateret eller ej, er den næststørste 
dødsårsag i EU-landene efter hjerte-kar-sygdomme og er skyld i omkring en fjerdedel af det 
samlede antal dødsfald og anses for at være 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. Arbejdsgiverorganisationerne anså Kommissionens kriterier for 
prioritering af stoffer for at være relevante. De foreslog imidlertid at medtage tekniske og 
økonomiske kriterier for gennemførlighed.

Forslaget indeholder ikke bestemmelser om lempelse af reglerne for mikrovirksomheder eller 
SMV'er, da folkesundheden ønskes prioriteret. Ifølge Kommissionen vil SMV'ernes 
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.
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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/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. 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. Disse krav skal fastlægges i 
samråd med de involverede økonomiske 
og sociale aktører og være baseret på 
forholdsmæssige og teknisk 
gennemførlige værdier og processer.

__________________ __________________
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).

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).

Or. fr
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Ændringsforslag 2

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) 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. Forskningsprogrammer på 
dette område kan finansieres under 
fremtidige nationale og europæiske 
genopretningsplaner.

Or. fr

Ændringsforslag 3

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 

(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 
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bedst mulige beskyttelsesniveau. bedst mulige beskyttelsesniveau.

Or. fr

Ændringsforslag 4

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

__________________ __________________
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.

Or. fr

Ændringsforslag 5

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. 
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For så vidt angår f.eks. SMV'er 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 6

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 
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.

(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 
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.

Or. fr


