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Bilaga 2
( översättning)

Recommendation (No. 147) con
cerning prevention and control of
occupational hazards camed by
carcinogenic
substances
and
agents

Rekommendation (nr 147) om
förebyggande och kontroll av yr
kesrisker förorsakade av cancer
framkallande ämnen och agenser

The General Conference of the
lnternational Labour Organisa
tion,
Having been convencd at
Geneva by the Governing B-:>dy of
the International Labour Office,
and having met in its Fifty-ninth
Session on 5 June 1974, and
Noting the terms of the Radia
tion Protection Convention and
Recommendation, 1960, and of
the Benzene Convention and Re
commendation, 1971, and
Considering thal it is de:;irahle
to establish international stand
ards concerning protection against
carcinogenic substances or ,.gents,
and
Taking account of the relevant
work of other international orga
nisations, and in particular of the
World Health Organisation and
the International Agency for Re
search on Cancer, with which the
International Labour Organisation
collaborates, and
Having decided upon the adop
tion of certain proposals regarding
control and prevention of occupa
tional hazards caused by car
cinogenic substances and agents,
which is the fifth item on the
agenda of the session, and
Having determined that these
proposals shall take the form of a

Internationella arbetsorganisa
tionens allmänna konforens,
som av styrelsen för internatio
nella arbetsbyrån sammankallats
till Gencvc och där samlats den 5
juni 1974 till sitt femtionionde
sammanträde,
som beaktar bestämmelserna i
1960 års strålskyddskonvention
och strålskyddsrckommendation
samt i 1971 års konvention och
rekommendation om bensen,
som finner det önskvärt att
fastställa internationella normer
angående skydd mot cancerfram
kallande ämnen eller agenser,
som beaktar det arbete som
detta hänseende utförts av andra
internationella organisationer, sär
skilt världshälsovårdsorganisatio
nen och det internationella
organet för cancerforskning, med
vilka internationella arbetsorgani
sationen samarhctar,
som beslutat antaga vissa för
slag angående kontroll och före
byggande av yrkesriskcr förorsaka
de av cancerframkallande ämnen
och agenser, vilken fråga utgör
den femte punkten på sammanträ
dets dagordning,
och som beslutat att dessa för
slag skall taga formen av en re-
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Recommcndation,
adopts this twenty-fourth day of
Junc of thc year om: thousand
ninc hundred and seventy-four the
following
Recommcndation,
which may hc ciled as thc Oc
cupational Cancer Rccommenda
tion, 1974:

kommendation,
antager denna den tjugofjärde
dagen i juni månad år nittonhund
rasjuttiofyra följande rekommen
dation, som kan benämnas 1974
års rekommendation om yrkescan
cer.

I. General !'rvPisions

I. Allmänna anvisningar

I. Every effort should be made
to rcplace can;inogcnic substanccs
and agents to which workers may
be exposed in the course of their
work by non-carcinogenic suh
stances or agents or hy less harm
ful substances or agents; in the
choice of substitute substances or
agents account should he taken of
their carcinogenic, toxk and other
properties.
2. The number of workers ex
poscd to carcinogcnic substances
or agents and thc duration and dc
gree of such t:xposure should be
reduced to the minimum com
patihle with safety.

I. Alla ansträngningar bör göras
för att ersätta cancerframkallande
ämnen och agenser, för vilka ar
betstagare kan bli exponerade un
der sitt arbete, med icke cancer
framkallande ämnen dler agenser
eller med mindre farliga ämnen el
ler agenser; vid valet av ersättande
ämnen eller agenser hör hänsyn ta
gas till deras cancerframkallande,
toxiska och andra egenskaper.
2. Antalet arbetstagare som ex
poneras för cancerframkallande
ämnen eller agenser och varaktig
heten och graden av sådan ex
ponering bör reduceras till det mi
nimum som är förenligt med sä
kerheten.
3. I) Vederbörande myndighet
bör föreskriva de åtgärder, som
skall vidtagas för att skydda ar
betstagarna mot riskerna för expo
nering för cancerframkallande äm
nen eller agenser.
2) V cderhörande
myndighet
hör hålla föreskrifkrna om åt
gärder aktuella under hänsynsta
gande till praktiska råd och anvis
ningar utarbetade av internationel
la arbetsbyrån samt till utlåtanden
av expertmöten sammankallade av
in!t:rnationt'lla arhetsbyrån även
som till information från andra
sakkunniga organ.

3. (I) The competent authorily
should prescrihc the measurcs lo
he taken to protect workers
against the risks of exposure to
carcinogenic substances or agents.
(2) The compt'tent authority
should keep the measures pre
scribed up to datt:, taking into ac
count thc codes of practices or
guides which may be established
by the lnternational Labour Of
fice and the conclusions of
meetings of experts which may be
convencd by the International La
bour Office, as well as informa
tion from other competent
bodies.
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4. ( I) L::mploycrs shou]d makt'
f
evL,ry t' fort to uSt' work proccsscs
which do not causc thc formation,
and particularly the emission in
thc working environment, of car
cinogcnil.'. substances or agents, as
main products, intermediates, by
products, waste products or othcr
wisc.
(2) Wlwrc complctc elimination
of a carcinogenic substance or
agent is not possib]e. employers
should use all appropriate mea
sures, in eonsultation with thc
workers and their organisations
and in the ligbt of advicc from
competent sources, including oc
cupational hcalth service,, to
eliminak exposure or reduc� it to
a minimum in terms of numbers
L'Xposed, duration of exposure
and degrcee of exposurc.
(3) In cases to be determined
by thc competen\ authorit:1, tht!
crnploycr should make an-ange
ments for the systematic survcil
Jancc of thc duration and degree
uf exposure to carcinogenic sub
stances or agents in the working
cnvironment.
(4) Where carcinogenic sub
stanccs or agents are transportcd
or stored, all appropriate measures
should be taken to prevent lt.:ak
age or contamination.
5. Workers and others involved
in occupational sil uations in which
thc risk of exposure to car
cinogenic substances or <.gcnts
may occur should conform to the
safoty procedures laid down and
make proper use of all cquirment
furnished for their protection or
thc protection of others.
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4. I) Arbetsgivarna bör göra al
la ansträngningar att använda ar
betsprocesser som icke förorsakar
uppkomst och i synnerhet utsläpp
i arbetsmiljön av cancerframkal
lande ämnen eller agenser såsom
huvudsakliga produkter, mellan
produkter. biprodukter, avfalls
produkter eller annat.
2) Om det ej är möjligt att hell
eliminera ett cancerframkallande
ämne eller agens, bör arbets
givaren i samråd med arbetstagar
na och deras organisationer och i
ljuset av råd från sakkunniga
källor. däri inbegripet yrkesmedi
einska institutioner, vidtaga alla
lämpliga åtgiirdcr för att eliminera
exponeringen eller reducera den
till ett minimum i vad avser anta
let exponerade personer samt ex
poneringens varaktighet och nivå.
3) Arhetsgivaren bör i de fall,
som bt!stämmes av vederbörande
myndighet, vidtaga åtgärder för
systematisk övervakning av varak
tigheten och nivån av exponering
för cancerframkallande ämnen el
ler agenser i arbetsmiljön.
4) Då cancerframkallande äm
nen eller agenser transporteras el
kr lagras, bör alla lämpliga åtgär
der vidtagas för att förhindra läck
age eller smitta.
5. A rbetstagarc och andra som
deltar i yrkesverksamhet, som in
nebär risk för exponering för can
cerframkallande ämnen eller agen
ser, bör rätta sig efter utfärdade
säkerhetsföreskrifter och på rätt
sätt använda all utrustning som
tillhandahålles för deras eget eller
andras skydd.
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II. Preventive Measures

Il. Förebyggande ätgärder

6 . The cornpetent authority
should periodically determine the
carcinogenic
suhstanccs
and
agents to which occupational ex
posure should be prohibited or
made subject to authorisation or
control, and those to which other
provisions of this Recommenda
tion apply.

6. V ederbörande
myndighet
bör periodiskt bestämma bl'träf
fande vilka cancerframkallande
ämnen och agenser exponering un
der yrkesutövning skall förbjudas
eller göras till föremål för auk tori
sation eller kontroll och beträffan
de vilka ämnen och agenser andra
anvisningar i denna rekommenda
tion skall gälla.
7. När wderbörande myndighet
utfärdar sådana bestämmelser, bör
den taga hänsyn till den senaste
information som ingår i råd och
anvisning:ir utarbetade av interna
tionella arbetsbyrån samt i utlå
tanden a v expertmöten samman
kallade av internationella arbets
byrån, ävensom till information
från andra sakkunniga organ.

7. In making such determ ina
tions the competcnt authority
should give consideration to thc
latest information containcd in
the codes of praclice or guides
which may be established by the
International Labour Officc, and
in the conclusions of mectings of
experts which may be convened
by thc lnkrnational Labour Of
fice, as well as to information
from other competent bodies.
8. The competent authority
may permit exemptions from pro
hibition by issue of a certificate
specifying in each case(a) thc technical, hygiene and
personal protect ion measures to
hc applied ;
(h) the medical supervision or
other tests or investigations to be
carried ou t;
(ej the records to he maintained ;
and
(cl) the professional 4ualifica
tions re4uired of those dealing
with the supervision of exposure
to the substance or agent in 4ues
tion.
9. ( I) For
substances
and
agents subject to authorisation or
control, the competent authority
should-

myndighet
8. V ederbörande
kan medgiva undantag från förbud
genom utfärdande av tillstånd där
i varje enskilt fall anges :
a) de tekniska, hygieniska och
personliga skyddsåtgärder som
skall vidtagas ;
b) den medicinska övervakning
eller de andra prov eller undersök
ningar som skall vidtagas;
c) de data som skall registreras;
d) de yrkeskvalifikationer som
krävs av de personer som skall
övervaka exponeringen för ifråga
varande ämnen eller agenser.
9. 1 ) Beträffandc ämnen och
agenser som är föremål för aukto
risation eller kontroll bör veder
börand� myndighet
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(a) secure the necessary ,; dvicc,
particularl y as regards the ex
istcnce of suhstitutc products or
methods and the technical, hy
giene and personal prokction
m1:asures to he applie d , as well as
the medical supervision or other
tests or investigations to he car
ricd out before , during and afll!r
assign ment to work involving ex
posure tu the suhstances or agents
in qucstio n ;
(bl req uire the insti tution of
such m easures as a re appropriatc.
( 2 ) The competent authority
should further estahlish the cri
teria for determining the degrec of
exposur1: to the suhstanc,:s or
agents in 4uestion , and where ap
propriate should specify levels as
indicators for surveil\ance of the
working environm1:nt in connec
tion with t he technical prevcntive
measures require d .
I 0 . T h e competent authority
should keep the det erminati•:>n of
substances
and
carcinogenic
agents madc in pursuance of this
Part of this Recommendat ic•n up
to date.
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a ) inhämta erforderliga räd , sär
skilt i vad angår förekomsten av
ersättningsprod ukter eller alterna
tiva mdoder, de tekniska, hygie
niska och personliga skyddsåt
gärder som skall vidtagas samt den
medicinska övervakning eller de
andra prov eller undersökningar
som skall företagas före, under
och efter hänvisning till ett arbete
som är förenat med exponering
för ifrågavarande äm nen eller
agenser;
b) föreskriva att lämpliga åtgär
der skall vidtagas.
2) V ederbörande
m yndighet
bör vidare fastställa kriterier för
bestämmande av graden av expo
nering för ifrågavarande ämnen el
ler agenser och där så är läm pligt
n ärmare angiva nivåer såsom in
dikatorer för övervakning av ar
betsmiljön i sarnhand med erfor
derliga tekniska skyddsåtgärder.
I 0. Vederbörande m yndighet
hör tillse att de beslut angående
cancerframkallande ämnen och
agenser, som fattas i enlighet med
d enna del av denna rekommenda
tion, ständigt hål les aktuella.

lll. Supervisiun oj' Healtiz oj'
Wurkers

Il/. Ö11crvakning a11 arbetstagarnas
hälsutillstånJ

1 1 . Provision should he rnad e,
by Jaws or regulations or any
other method consistent with na
tional practice and condition->, for
all workers assigned to work in
volving exposure to specified car
cinogenic suhstances or agents to
undergo as appropriate:

1 1 . Gl·nom nationell lagstift
ning eller på annat efter landets
sedvanor och förhållanden lämpat
sätt bör det tillses att alla arbetsta
gare som hänvisas till ett arbete
som kan medföra exponering för
bestämda canct:rframkallande äm
nen eller agenser, i den mån så är
lämpligt undergår:
a) läkarundersökning innan de
hänvisas till arbetet;

(aj a prc-assignment medirnl ex
amination ;
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(b) periodic medical exam ina
tions at suitabk intervals ;
(ej biological or other tests and
investigations which may be ne
cessary to evaluate t heir ex posure
and supervise their state of healt h
in relation to t he occupational
hazards.
1 2 . The competent autho ri t y
should ensure t ha t provision is
made for appropriate medical
exa minations or biological or
other tests or inwstigations to
continue to be available to t he
worker after cessation of the as
signment rcferrcd to in Pc1ragraph
1 1 of t his Rccom mendation.
1 3 . The exa m inations, tests and
investigations provided for in
Paragraphs 1 1 and 12 of t his Re
com mendation should be carried
out as far as possible in working
hours and should be free of cost
to t he workers.
1 4. If as t he result of any ac
tion taken in pursuance of this
Recommendation it is inad visablc
to subject a worker to further
e xposure to carcinogenic sub
stances or agents in that worker's
normal employment, every rea
sonable effort should be made to
provide such a worker with suit
able alternative e mployment.
1 5 . ( I ) The competcnt aut hori
ty should estahlish and maintain ,
where practicable and as soon as
possible, in association with indi
vidual e mployers and representa
tives of workcrs, a system for the
prevention and cont rol of occupa
tional cancer including(a) t he
institution, maintenance, preservation and transfer
of records; and
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b) periodiska
läkarundersökningar med läm pliga mdlanrum;
c) biologiska elkr andra prov
eller undersökningar, som kan va
ra erforderliga för att bedöma de
ras exponering och övervaka deras
hälsotillstånd i vad avser yrkesris
kerna.
1 2 . Vederbörande myndight:t
bör tillse att åtgärder vidtas för att
arht:tstagarna alltjämt skall kunna
undergå lämpliga läkaru ndersök
ningar eller biologiska eller andra
prov eller undersökningar sedan
den hänvisning, som avses i punkt
1 1 i clt: nna rekommendation, har
upphört.
1 3 . De läkarundersökningar och
andra prov eller undersökningar
som avses i punkterna 1 1 och 12 i
denna rekommendation bör såvitt
möjligt utföras på arbt:tstid och ej
med föra kostnad för arbetstagar
na.
1 4 . Om dt:t som följd av någon
åtgärd som vidtages i enlighet med
denna rekommendation icke be
finnes tillrådligt att utsätta en a r
betstagare för fortsatt e xponering
för cancerframkallande ämnen el
ler agenser i arbetstagarens nor
mala sysselsättning, bör alla rim
liga ansträngningar göras att be
reda arbt:tstagaren annan lämplig
sysselsättning.
1 5 . I ) Vederbörande myndighet bör, där så är möjligt, snarast i
samverkan med enskilda arbets
givare och arbetstagarrepresentan
ter upprätta ett system för före
byggande och kontroll av yrkes
cancer innefattand e :
a ) registrering, ajourföring, be
varande och överföring av data;
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(h ) cxc hangc of information.
(2 ) In cstablishing such a sys
tem of rccords and cxchange of
information, account should be
taken of the assistancc which may
be providcd by international and
national organisations, induding
organisations of employers and
workt:rs, and by individual cm
ployers.
( 3 ) I n thc case of dosure of an
undertaking, records and informa
tion held in compliance with this
l'aragraph should be dealt with in
accordance with lhe directions of
the compdent authority.
( 4) In any country in which the
compet ent authority doe, not
establish such a system of r-�cords
and information, the employer, in
consultation with representativt::s
of work.:rs, should make every
cffort to attain the objectives of
this Paragraph.

b) utbyte av informationer.
2) Vid upprät tanuct av ett så
dant system för registrering av
data och utbyte av informat ioner
bör hänsyn tagas till den hjälp
som kan lämnas av internationella
och nationella organisationer, däri
inbegripet arbet sgivar- och arbets
tagarorganisationer, samt av en
skilda arbetsgivare.
3 ) För den händelse ett företag
nedlägges bör de data och infor
mationer som insamlats i enlighet
med denna punkt hehandlas enligt
vederbörande myndighets anvis
ningar.
4) I varje land där vederbörande
myndighet icke upprättar et t så
dant system av dataregistrering
och information bör arbetsgivarna
i samråd med represt::ntanter för
arbetstagarna eftersträva att till
lämpa denna punkt.

I V. lnfimnatiun and l::ducation

IV. lnfurmatiun uch upplysning

1 6. ( I ) The competcnt author
i ty should promote epidcmiologi
cal and other studies and collect
and disseminate information rele
vant to occupational cancer risks ,
with the assistance as apprnpriate
of international and national or
ganisations, including organisa
tions of employers and workcrs.
(2) It should cndeavour lo es
tahlish t he criteria for detcrrnining
the carcinogenicity of suhs tances
and agents.
1 7. The competent au! hority
should draw up suita hle educa
tional guides for both employers
and workers on substances and
agents liahle lo give rise to oc
cupational cancer.

1 6. I ) Ve1k rbörandc myndig
het bör främja epidemiologisk och
annan forskning samt insamla och
sprida
information
angående
riskerna för yrkescancer, då så är
lämpligt med bistånd av interna
tionella och nationella organisa
tioner, däri inbegripet arbetsgivar
och arbetstagarorganisat ioner.
2) Den bör sträva at t fastställa
kriterier för b1:stämmande av de
cancerframkallande 1:genskaperna
hos ämnen och agenser.
1 7. Vederbörande
myndighet
hör utarbeta lämpliga upplysande
handböcker för såväl arbetsgivare
som arbetstagare beträffande äm
nen och agenser som kan ge upp
hov till yrkescancer.
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2 1 . Employers' and w orkers'
orga nisations shou!J take positive
action to carry out program mes of
information and education with
regard to t he hazards of occu pa
tional cancer, and should cn
courage t heir members to parti
cipa te fully in progra mmes of
preve ntion and control.

1 8 . Arbetsgivarna bör inhä m ta
informatio n , siirskilt hos veder
börande myndighet , beträffande
cancerrisker sum kan uppstå i
samband med va rjt· ii m ne e ller
agens som användes elkr är avse tt
alt användas inom företaget ; när
misstanke för.:ligger o m cancer
framkallande egenska per bör de i
samråd med vederbörande m y n
d ighet bestämma vilka ytterl igare
undersök ningar som skall utföras.
1 9 . Arbetsgivarna bör tillse att
det bdräffanJe varje ämne dlcr
agens, som är cam:erfra mkallande,
på arbetsplatsen ges upplysning på
lämpligt sätt åt varje arbetstagare
som kan bli utsatt för den fara
som kan uppstå.
20. Arbetsgivarna bör, innan ar
betstagarna hänvisas till arbete
och därefter med regelbundna
mellanrum sa mt då nya ca n cer
framkallande ämnen eller agenser
införes upplysa sina arbetstagare
om riskerna vid expo ne ring för
cancerfra mkallande ämnen och
agenser samt om erforderliga åt
gärder.
2 1 . Arbe tsgivar- och arbe tsta
garorganisationerna bör vid taga
konkreta ätgärder för att genom
föra informations- och upplys
ningsprogram angående riskerna
för y rkescancer och uppmuntra
sina medlemmar att till fullo del
taga i program för förebyggande
ot:h kon t roll.

V. Measures uf Applicatiun

V. Tillämpningsåtgärder

1 8 . Lmploycrs shou]d scck in
formation , cspccially from t he
com petcnt authority, on carcino
gcnic hazards which may arise
with reganJ to any substancc or
agent introd uced or to be intro
duced inta t he undertaking; when
a carcingogenic potential is sus
peeted, they shoulJ decide in con
sultation with thc compctcnt
authority on thc aJditional stud
ies to be ca rried out .
1 9 . Employers shoulJ ensure
that in the case of any substance
or agent which is carcinogenic
( hen: is a l the workplace a n ap
propriate inJication to a n y work
cr who may be liable to e xposure
of t he dangcr which may arisc.
20. Fmployers should instru<.:t
their workers before assignment
and rcgularly thereafter, as wdl as
on introduction of a new carcino
genic substance or agr n t , o n t he
dangers of cxposure to carcino
genic substances and agents and
on the mcasurcs to be taken.

2 2 . Each Memher shoul d - (aJ h y laws o r rcgul ations or

any other mct hod consistent with
national pra ctice and conditions,
take such steps, including thc pro-

2 2 . Varje medle msstat bör
a) genom lagstiftning eller på
annat sätt som är förenligt med
landets sedvanor och förhållanden
vidtaga sådan åtgärller, däri inbe-
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vision of a ppropriate penalties, as
may be nccessary to give effrct to
the provisions of t his Recom
men<lation ;
(h) in al'.cor<lam:e with na
tional pral'.til'.e, spedfy t he bo<l ies
or persons on whom t hc obliga
tion of l'.Ompliance with t he p ro
visions of t his Rccommen<lation
rests;
(c) provi<lc appropriate inspec
tion servil'.es for the purpose of
supervising the a pplil'.ation of the
provisions of this Recom men<la
tion, or satisfy itself that ap pro
priatt: inspel'.tion is l'.arrie<l out.
23. I n ap plying t he provisions of
this Recommen<lation, th,� com
petent a ut hority should -:onsult
with t he most re presentat ive or
ganisations of employe1s and
workers conl'.erned.
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gripet lä mpliga stra ffbestäm mel
ser, som kan vara erforderliga för
att anvisningarna i de nna rekom
mendation skall efterk ommas;
b) i enlighet med nationell
praxis ange de organ eller personer
som är skyldiga att följa anvis
ningarna i denna rekommenda
tion;
c) uppdraga åt läm pliga inspek
tionsorgan att kont rollera tillämp
ningen av anvisningarna i denna
rekommendation eller förvissa sig
om att lämplig inspektio n utföres.
2 3 . Vid tillämpan<let av anvis
ningarna i denna rekommendation
bör vederbörande myndighet sam
råda med <le mest rcpresi::ntativa
organisationerna av b e rörda ar
betsgivare och arbetstagare .

