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Europeiska kemikaliemyndigheten avger 

vetenskapliga yttranden om yrkeshygieniska 

gränsvärden (OEL) 
I januari 2019 blev Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, 
socialpolitik och inkludering och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) ense om att 
myndigheten skulle avge vetenskapliga yttranden om yrkeshygieniska gränsvärden (OEL) 
enligt lagstiftningen på arbetsmiljöområdet. 

Yrkeshygieniska gränsvärden är lagstadgade värden som fastställs på EU-nivå och 
nationell nivå och som anger säkra exponeringsnivåer för ett kemiskt ämne i luften på 
en arbetsplats. De hjälper arbetsgivare att skydda sina anställda från eventuella risker när 
de använder kemikalier på arbetet och säkerställer att de inte utsätts för skadliga nivåer 
av farliga kemikalier. Det främsta målet är att stärka skyddet för arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet.

Lagstiftningen på arbetsmiljöområdet syftar till att skydda européer på arbetet oavsett om 
det är mot buller, dålig arbetsergonomi, psykologisk påfrestning eller kemikalier. Att vidta 
åtgärder mot farliga kemikalier är en viktig del av EU:s arbetsmiljöpolitik på arbetsplatsen 
och ett prioriterat område för arbetarskyddet.

Fastställandet av yrkeshygieniska gränsvärden kräver omfattande samråd med ett flertal 
berörda parter, arbetsgivare, arbetstagare och medlemsstaters myndigheter. Fullt stöd 
och egenansvar från arbetsmarknadsparter och regeringar är också avgörande för att 
säkerställa ett effektivt genomförande. 
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Echas roll

Echa och dess riskbedömningskommitté ger råd när 
prioriterade kemikalier bedöms. De stöder kommissionens 
arbete med att föreslå åtgärder för att anta nya eller 
reviderade yrkeshygieniska gränsvärden enligt direktivet 
om carcinogener och mutagena ämnen (CMD) och 
direktivet om kemiska agenser (CAD). Echa har stor 
expertis på plats på arbetsmiljöområdet och har stärkt 
riskbedömningskommitténs sakkunskap i ämnet. 

Avtalet mellan kommissionen och Echa binder myndigheten 
att avge vetenskapliga yttranden om upp till fem 
yrkeshygieniska gränsvärden per år i tre år från 2019 räknat. 
Aktuell information om ämnena för vilka en bedömning 
har begärts samt riskbedömningskommitténs yttranden 
finns på sidorna om yrkeshygieniska gränsvärden på Echas 
webbplats . 

Före det nuvarande avtalet mellan kommissionen och 
Echa pågick ett pilotprojekt mellan 2017 och 2018 där 
Echa avgav yttranden om yrkeshygieniska gränsvärden 
för fem cancerogena ämnen. I samband med den andra 
Reach-översynen föreslogs åtgärder för att förbättra 
beröringspunkterna mellan Reach och lagstiftningen på 
arbetsmiljöområdet. Dessutom inrättades en gemensam 
arbetsgrupp bestående av Echas riskbedömningskommitté 
och den vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska 
gränsvärden för kemiska agens vid GD Sysselsättning, 
socialpolitik och inkludering i syfte att förbättra den 

ömsesidiga förståelsen för olika tillvägagångssätt och 
att utveckla gemensamt överenskomna vetenskapliga 
metoder.

Echas och riskbedömningskommitténs 
uppgifter

Kommissionen fattar beslut om för vilka ämnen det behövs 
yrkeshygieniska gränsvärden. Besluten om prioriterade 
ämnen diskuteras i trepartsarbetsgruppen om kemikalier 
med kommissionens företrädare som består av experter 
från medlemsstaterna och företrädare för arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer.

Fastställandet av de yrkeshygieniska gränsvärdena är 
en process i flera steg. När kommissionen har begärt en 
bedömning av ett ämne från Echa utarbetar myndigheten 
en vetenskaplig rapport till riskbedömningskommittén 
utifrån tillgängliga vetenskapliga data och relevant 
information som samlats in genom en uppmaning att 
inkomma med synpunkter. Rapporten blir då föremål för 
ett öppet samråd. 

Riskbedömningskommittén utarbetar sitt yttrande utifrån 
en granskning av Echas vetenskapliga rapport och den 
information som samlats in under samrådet. Under 
utarbetandet av yttrandet utgör Echas vetenskapliga rapport 
en bilaga till underlag för riskbedömningskommitténs 
yttrande som skickas till kommissionen.
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Urval av 
kemikalier för 
vetenskaplig 
utvärdering
GD Sysselsättning, 
socialpolitik och 
inkludering 
upprättar 
förteckningar över 
prioriteringar för 
vetenskaplig 
utvärdering som 
bygger på bidrag 
från olika källor och 
tillämpning av 
prioriteringskriterier.
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Arbetsgruppen för 
kemikalier/rådgiva
nde kommittén för 
arbetsmiljöfrågor
Arbetsgruppen för 
kemikalier diskuterar 
den vetenskapliga 
rekommendationen 
och olika frågor som 
rör genomförbarhet 
och lägger fram ett 
samförståndsbaserat 
förslag till 
yrkeshygieniskt 
gränsvärde. Detta 
ingår i ett utkast till 
yttrande som ska 
antas av plenarmötet 
för den rådgivande 
kommittén för 
arbetsmiljöfrågor.

4
Konsekvensbe
dömning
GD Sysselsättning, 
socialpolitik och 
inkludering 
utarbetar en 
konsekvensbedömni
ng som innehåller 
politiska alternativ 
och konsekvenser 
av dessa. 
Konsekvensbedömni
ngen diskuteras i en 
avdelningsövergripa
nde styrgrupp och 
överlämnas till 
nämnden för 
lagstiftningskontroll. 
Ett positivt svar 
krävs.

5
Utkast till 
lagstiftningsförslag

GD Sysselsättning, 
socialpolitik och 
inkludering 
utarbetar utkastet 
till 
lagstiftningsförslag 
och överlämnar det 
för 
avdelningsövergripa
nde samråd. 
Därefter utarbetas 
ett slutligt utkast till 
lagstiftningsförslag.

6
Kommissionskollegiet

Kommissionskollegiet 
antar förslaget och 
skickar det till rådet 
och parlamentet för 
förhandling och 
senare antagande. 
Som direktiv.

7
Det antagna 
direktivet 
offentliggörs i 
Europeiska 
unionens 
officiella tidning.

Medlemsstaterna 
kommer att 
införliva lagtexten 
i den nationella 
lagstiftningen 
senast det datum 
som anges i 
direktivet.
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Vetenskaplig 
rekommendation
GD Sysselsättning, 
socialpolitik och 
inkludering utfärdar 
mandat till den 
vetenskapliga 
kommittén, som i 
regel kommer att 
lägga fram uppgifter 
om förhållandet 
mellan exponering och 
risk för carcinogener 
utan tröskelvärde, 
eller ett praktiskt 
tröskelvärde när så är 
möjligt. Vetenskapliga 
rekommendationer är 
föremål för externt 
samråd innan de 
antas.

https://echa.europa.eu/sv/oel
https://echa.europa.eu/sv/oel
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Kommissionens uppgifter

GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering diskuterar 
resultaten av riskbedömningskommitténs vetenskapliga 
bedömning i trepartsarbetsgruppen om kemikalier som 
förbereder ett utkast till förslag som ska läggas fram för 
antagande till den rådgivande trepartskommittén för 
arbetsmiljöfrågor.  I det sista steget antar kommissionen ett 
lagstiftningsförslag. 

För bindande yrkeshygieniska gränsvärden enligt CMD- och 
CAD-direktiven följs det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
som innebär att förslaget skickas till rådet och 
Europaparlamentet för slutgiltigt antagande. Den bindande 

gränsen ger en lägsta skyddsnivå för alla arbetstagare i EU 
och medlemsstaterna måste fastställa en motsvarande 
bindande gräns som inte överstiger EU:s värde.

För indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt CAD-
direktivet följs ett enklare lagstiftningsförfarande som 
innebär att Europeiska kommissionen fattar ett beslut. 
Gränsen är hälsobaserad och fastställs för ämnen för vilka det 
är möjligt att fastställa en nivå där det inte finns någon risk 
för arbetstagarnas hälsa. Medlemsstaterna måste fastställa 
ett motsvarande nationellt yrkeshygieniskt gränsvärde 
i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, med 
beaktande av EU-värdet.


