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Det Europæiske Kemikalieagentur afgiver 
videnskabelige udtalelser om grænseværdier 
for erhvervsmæssig eksponering (OEL'er) 

I januar 2019 blev Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale 
Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (GD EMPL) og Det Europæiske Kemi-
kalieagentur (ECHA) enige om, at agenturet skulle afgive videnskabelige udtalelser om 
prioriterede grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (OEL'er) i henhold til lov-
givningen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 

OEL'er er grænseværdier for sikre koncentrationsniveauer af kemiske stoffer i luften på 
en arbejdsplads. De fastsættes på EU-plan og nationalt plan. OEL'er hjælper arbejdsgivere 
med at beskytte arbejdstagernes sundhed mod mulige risici, når de anvender kemikalier på 
arbejdspladsen, og med at begrænse arbejdstagernes eksponering for farlige kemikalier. 
Det endelige mål er at forbedre beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

Formålet med arbejdsmiljølovgivning er at beskytte europæerne på deres arbejdspladser, 
hvad enten de udsættes for støj, dårlig ergonomi, psykisk stress eller kemikalier. Handling 
på området for skadelige kemikalier er en væsentlig del af arbejdsmiljøpolitikken i EU og 
en prioritet inden for beskyttelsen af arbejdstagerne.

Fastsættelse af OEL'er indebærer omfattende høringer af flere interessenter, herunder 
arbejdsgivere, arbejdstagere og myndigheder i medlemsstaterne. Fuld støtte og 
engagement fra arbejdsmarkedets parter og de nationale myndigheder er også afgørende 
for at sikre en effektiv gennemførelse. 
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ECHA's rolle

ECHA og dets Udvalg for Risikovurdering (RAC) spiller 
en rådgivende rolle, når prioriterede kemikalier vurderes. 
Dette støtter Kommissionen i at udarbejde forslag til 
foranstaltninger til vedtagelse af nye eller reviderede 
OEL'er under direktivet om kræftfremkaldende stoffer 
og mutagener (CMD) og direktivet om kemiske agenser 
(CAD). ECHA har væsentlig intern arbejdsmiljøekspertise 
og har styrket RAC's ekspertise på dette område. 

I henhold til aftalen mellem Kommissionen og ECHA skal 
agenturet afgive videnskabelige udtalelser for op til fem 
OEL'er om året i tre år fra 2019. Opdateret information 
om de stoffer, der ønskes vurderet, og RAC-udtalelserne 
findes på ECHA's hjemmesider om OEL'er. 

Inden den nuværende aftale mellem Kommissionen og ECHA 
blev der gennemført et pilotprojekt fra 2017 til 2018, hvor 
ECHA afgav OEL-udtalelser om fem kræftfremkaldende 
stoffer. Den anden REACH-gennemgang mundede ud i en 
række forslag om forbedring af kontaktfladen mellem 
REACH og arbejdsmiljølovgivningen, og der blev nedsat 
en fælles taskforce under ECHA's RAC og GD EMPL's 
Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for 

Erhvervsmæssig Eksponering (SCOEL) for at styrke den 
gensidige forståelse af forskellige tilgange og arbejde hen 
imod fælles videnskabelige tilgange.

ECHA's og RAC's del

Kommissionen træffer afgørelse om de stoffer, hvor der er 
behov for OEL. Afgørelserne om prioriterede stoffer drøftes i 
trepartsarbejdsgruppen vedrørende kemikalier, der består af 
eksperter fra medlemsstaterne såvel som repræsentanter for 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

OEL'er bestemmes efter en trinvis proces. Når Kommissionen 
har sendt et stof til vurdering hos ECHA, udarbejder agenturet 
en videnskabelig rapport til RAC baseret på de foreliggende 
videnskabelige data og al relevant information indsamlet 
gennem en indkaldelse af dokumentation. Rapporten bliver 
derefter genstand for en høring. 

RAC udarbejder sin udtalelse ud fra en gennemgang af ECHA's 
videnskabelige rapport og den information, der indkom under 
høringen. I forbindelse med udarbejdelsen af udtalelsen tjener 
ECHA's videnskabelige rapport som bilag til støtte for RAC's 
udtalelse, der fremsendes til Kommissionen.
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Udvælgelse af 
kemikalier til 
videnskabelig 
vurdering

GD EMPL opstiller en 
liste over prioriteter 
til videnskabelig 
vurdering baseret på 
input fra forskellige 
kilder og ved brug af 
prioritetskriterier.
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WPC-ACSH

Arbejdsgruppen 
vedrørende kemikalier 
(WPC) drøfter den 
videnskabelige 
henstilling og 
forskellige 
feasibility-spørgsmål 
og udarbejder et 
konsensusbaseret 
forslag til en OEL. 
Dette indarbejdes i et 
udkast til udtalelse, 
som vedtages på 
ACSH's plenarmøde.

4
Konsekvensanalyse 
(IA)

GD EMPL udarbejder 
et forslag til 
konsekvensanalyse 
med politiske 
løsningsmodeller og 
tilknyttede virkninger. 
Konsekvensanalysen 
drøftes i en 
tværtjenstlig 
styringsgruppe og 
forelægges for 
Udvalget for 
Forskriftskontrol 
(RSB). Der kræves et 
positivt svar.
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Udkast til 
lovgivningsforslag

GD EMPL udarbejder 
et udkast til 
lovgivningsforslag og 
sætter det i 
tværtjenstlig høring. 
Derefter udarbejdes 
et endeligt 
lovgivningsforslag.
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Kommissærkollegiet

Kommissærkollegiet 
vedtager forslaget og 
sender det til Rådet og 
Parlamentet til 
forhandling og 
efterfølgende 
vedtagelse. Som et 
direktiv.
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Det vedtagne 
direktiv 
offentliggøres 
i EU-Tidende

Medlemsstaterne 
gennemfører 
retsakten i national 
ret inden den dato, 
der er fastsat i 
direktivet.
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Videnskabelig 
henstilling

GD EMPL giver mandat 
til et videnskabeligt 
udvalg, der normalt 
fremsætter 
eksponeringsrisikoforhol
det (ERR) for 
kræftfremkaldende 
stoffer uden 
grænseværdi, eller en 
praktisk grænseværdi, 
når det er muligt. 
Videnskabelige 
henstillinger sættes i 
ekstern høring inden 
vedtagelsen.

https://echa.europa.eu/da/oel
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Kommissionens del

GD EMPL drøfter resultaterne af RAC's videnskabelige 
evaluering i trepartsarbejdsgruppen vedrørende kemikalier, 
der udarbejder et udkast til forslag, der forelægges for 
det tredelte rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed.  
Endelig vedtager Kommissionen et lovgivningsforslag. 

For bindende grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering i henhold til CMD eller CAD følges den 
almindelige lovgivningsprocedure, hvor forslaget sendes til 
Rådet og Europa-Parlamentet til endelig vedtagelse. Den 
bindende grænseværdi giver et minimum af beskyttelse 
for alle arbejdstagere i EU, og medlemsstaterne skal 

fastsætte en tilsvarende bindende grænseværdi, der ikke 
overstiger EU-værdien.

Med henblik på vejledende grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering i henhold til CAD 
anvendes en enklere lovgivningsprocedure, og Europa-
Kommissionen træffer en afgørelse. Denne grænseværdi 
er sundhedsbaseret og fastsættes for stoffer, for 
hvilke det er muligt at bestemme et niveau, hvor der ikke 
bør være nogen risiko for arbejdstagernes sundhed. 
Medlemsstaterne skal fastsætte en tilsvarende national 
grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, som 
tager hensyn til den nationale lovgivning og praksis samt 
EU-værdien.


