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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 

van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's 

van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk 

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0248), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 153, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0181/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, 

– na raadpleging van het Comité van de Regio's, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 

van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de 

Commissie juridische zaken (A8-0064/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een 

nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of 

voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 
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Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In Richtlijn 2004/37/EG, die gericht 

is op de bescherming van werknemers 

tegen risico’s voor hun gezondheid en 

veiligheid als gevolg van blootstelling aan 

carcinogene of mutagene agentia op het 

werk, zijn minimumvoorschriften 

vastgelegd, met inbegrip van op de 

beschikbare wetenschappelijke en 

technische gegevens gebaseerde 

grenswaarden. 

 In Richtlijn 2004/37/EG, die gericht 

is op de bescherming van werknemers 

tegen risico’s voor hun gezondheid en 

veiligheid als gevolg van blootstelling aan 

carcinogene, mutagene en reprotoxische 

agentia op het werk, zijn 

minimumvoorschriften, met inbegrip van 

grenswaarden, vastgelegd op basis van de 

beschikbare wetenschappelijke en 

technische gegevens, de economische 

haalbaarheid, een grondige beoordeling 

van de sociaal-economische gevolgen en 

de beschikbaarheid van protocollen en 

technieken om de blootstelling te meten 

op het werk. De vereisten van die richtlijn 

beogen werknemers op EU-niveau te 

beschermen en moeten als een minimum 

worden beschouwd. De lidstaten kunnen 

strengere grenswaarden voor 

beroepsmatige blootstelling vaststellen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Ook moet met het 

voorzorgsbeginsel rekening worden 

gehouden, vooral waar onzekerheid 

bestaat omtrent de effecten van de 

omgang met stoffen en mengsels op de 

gezondheid of waar niet voldoende 

wetenschappelijke en technische gegevens 

voorhanden zijn. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2)  De grenswaarden moeten worden 

herzien wanneer dat in het licht van 

wetenschappelijke gegevens nodig is. 

(2)  In het licht van nieuwe 

wetenschappelijke en technische gegevens 

en wetenschappelijk onderbouwde beste 

praktijken, technieken en protocollen om 

blootstellingsniveaus op het werk te 

meten, moet Richtlijn 2004/37/EG, met 

inbegrip van de grenswaarden voor 

beroepsmatige blootstelling, regelmatig, 

ten minste om de vijf jaar, worden 

bekeken en, indien nodig 

dienoverenkomstig, worden herzien. Bij de 

herziening moet rekening worden 

gehouden met de aanbevelingen en 

adviezen van het Wetenschappelijk 

Comité inzake grenswaarden voor 

beroepsmatige blootstelling (SCOEL) en 

het Raadgevend Comité voor veiligheid en 

gezondheid op de arbeidsplaats (ACSH), 

dat bestaat uit drie gewone leden per 

lidstaat, die de nationale regeringen, de 

vakbonden en de werkgeversorganisaties 

vertegenwoordigen, in samenwerking met 

het Internationaal Agentschap voor 

kankeronderzoek. Bovendien moet 

worden beschikt over epidemiologische 

gegevens over het aantal kankergevallen 

en over aandoeningen als gevolg van 

blootstelling aan carcinogene, mutagene 

of reprotoxische agentia bij werknemers 

gedurende de voorbije drie decennia. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis)  Er dient op te worden gewezen dat 

het van belang is werknemers te 

beschermen tegen blootstelling aan 
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carcinogene, mutagene en reprotoxische 

agentia. Op de werkplek staan mannen en 

vrouwen vaak bloot aan een cocktail van 

substanties die gezondheidsrisico's 

kunnen vergroten, nadelige effecten op 

hun voortplantingssysteem kunnen 

hebben, verminderde vruchtbaarheid of 

onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken, 

en ook een negatief effect op de 

ontwikkeling van de foetus en de 

borstvoeding kunnen hebben. Over 

stoffen die giftig zijn voor de 

voortplanting bestaat grote bezorgdheid 

en bij de organisatie van preventie op de 

werkplek moet dezelfde aanpak worden 

gevolgd als voor carcinogene en 

mutagene agentia. Participatie van 

vrouwen op de arbeidsmarkt is 

noodzakelijk om de Europa 2020-

kerndoelstelling te verwezenlijken dat 

tegen 2020 75% van de bevolking tussen 

20 en 64 jaar werk moet hebben. 

Aangezien niet alle reprotoxische stoffen 

drempelwaardestoffen zijn, is het van het 

grootste belang het toepassingsgebied van 

Richtlijn 2004/37/EG tot reprotoxische 

stoffen uit te breiden om die richtlijn in 

overeenstemming te brengen met 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis, 

werknemers en hun nakomelingen beter 

te beschermen en te zorgen voor een 

veilige participatie van vrouwen op de 

werkplek.  

 _____________________ 

 1bis. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2006 inzake de registratie en 

beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen (REACH), tot oprichting van een 

Europees Agentschap voor chemische 

stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 

1999/45/EG en houdende intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 793/93 van de 

Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 

van de Commissie alsmede Richtlijn 

76/769/EEG van de Raad en de 
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Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 

93/105/EG en 2000/21/EG van de 

Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, 

blz. 1). 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) Omdat consistente gegevens over 

blootstelling aan stoffen ontbreken, 

moeten blootgestelde werknemers of 

werknemers die het risico lopen te worden 

blootgesteld, worden beschermd door 

verplichte medische controles uit te 

voeren in plaats van alleen te controleren 

wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. 

Als uit de resultaten van de in artikel 3, 

lid 2, van Richtlijn 2004/37/EG bedoelde 

beoordeling blijkt dat werknemers een 

gezondheids- of veiligheidsrisico lopen, 

moet de medische controle ook na de 

beëindiging van hun dienstverband 

worden hervat en door de lidstaten 

worden uitgevoerd. Artikel 14 van 

Richtlijn 2004/37/EG moet worden 

gewijzigd om in levenslange medische 

controle voor alle blootgestelde 

werknemers te voorzien. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 quater) De lidstaten moeten 

passende en consistente gegevens van de 

werkgevers verzamelen om de veiligheid 

van en de nodige zorg voor de 

werknemers te verbeteren en te 

garanderen. De Commissie moet beste 

praktijken inzake gegevensverzameling 
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tussen de lidstaten steunen en voorstellen 

hoe het verzamelen van gegevens kan 

worden verbeterd. De lidstaten moeten de 

Commissie informatie verstrekken ten 

behoeve van haar verslagen over de 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 

2004/37/EG. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 quinquies) Op Europees niveau 

bestaat er geen geharmoniseerde methode 

voor het meten van de blootstelling van 

werknemers aan carcinogene, mutagene 

en reprotoxische agentia. De Commissie 

moet op korte termijn een dergelijke EU-

methode ontwikkelen om enerzijds voor 

een soortgelijk en hoog niveau van 

bescherming voor werknemers en 

anderzijds voor een gelijk speelveld te 

zorgen. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 sexies) Over de gezondheidsrisico's 

die werknemers lopen, moet meer 

transparantie worden geboden door twee 

nieuwe kolommen aan bijlage III bij 

Richtlijn 2004/37/EG toe te voegen, met 

het restrisico op kanker dat aan elke 

bindende grenswaarde voor 

beroepsmatige blootstelling verbonden is 

en de datum van de laatste raming. 
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Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 septies)  Naar aanleiding van de 

wijzigingen in bijlage III bij Richtlijn 

2004/37/EG overeenkomstig deze richtlijn 

moeten onverwijld verdere grenswaarden 

voor extra stoffen, mengsels en procedés 

worden ingevoerd. 50 à 70 stoffen zijn 

door verschillende agentschappen, 

belanghebbenden en de 

Wereldgezondheidsorganisatie op een 

prioritaire lijst van carcinogene, 

mutagene en reprotoxische agentia op de 

werkplek gezet. Bijkomende wijzigingen 

van bijlage III bij Richtlijn 2004/37/EG 

moeten onder meer, maar niet uitsluitend, 

stoffen, mengsels en procedés omvatten 

zoals dieseluitlaatgassen, formaldehyde, 

cadmium en cadmiumverbindingen, 

beryllium en berylliumverbindingen, 

nikkelverbindingen, arseen en 

arseenverbindingen en acrylonitril.  

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3)  Voor sommige carcinogene en 

mutagene agentia is het nodig rekening te 

houden met andere 

absorptiemogelijkheden, waaronder de 

mogelijkheid van huidpenetratie, teneinde 

een optimaal beschermingsniveau te 

waarborgen. 

(3)  Voor alle carcinogene, mutagene 

en reprotoxische agentia is het nodig 

rekening te houden met andere 

absorptiemogelijkheden, waaronder de 

mogelijkheid van huidpenetratie, teneinde 

een optimaal beschermingsniveau te 

waarborgen. 

 

 Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De Commissie wordt bijgestaan 

door het Wetenschappelijk Comité inzake 

grenswaarden voor beroepsmatige 

blootstelling (het Comité), met name bij 

het evalueren van de recentste beschikbare 

wetenschappelijke gegevens en bij het 

voorstellen van overeenkomstig Richtlijn 

98/24/EG van de Raad47 en Richtlijn 

2004/37/EG op EU-niveau vast te stellen 

grenswaarden voor beroepsmatige 

blootstelling ter bescherming van de 

werknemers tegen chemische risico’s. 

Voor de chemische agentia o-toluïdine en 

2-nitropropaan heeft het Comité geen 

aanbevelingen gedaan en is gebruik 

gemaakt van andere, voldoende robuust 

bevonden wetenschappelijke 

informatiebronnen uit het publieke 

domein48, 49, 

(4) De Commissie wordt bijgestaan 

door het Wetenschappelijk Comité inzake 

grenswaarden voor beroepsmatige 

blootstelling (het Comité), met name bij 

het achterhalen, evalueren en nader 

analyseren van de recentste beschikbare 

wetenschappelijke gegevens en bij het 

voorstellen van overeenkomstig Richtlijn 

98/24/EG van de Raad47 en Richtlijn 

2004/37/EG op EU-niveau vast te stellen 

grenswaarden voor beroepsmatige 

blootstelling ter bescherming van de 

werknemers tegen chemische risico’s. Ten 

aanzien van de chemische agentia o-

toluïdine en 2-nitropropaan heeft het 

Comité geen aanbevelingen gedaan en is 

gebruik gemaakt van andere, voldoende 

robuust bevonden wetenschappelijke 

informatiebronnen uit het publieke 

domein48, 49. 

__________________ __________________ 

47 Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 

april 1998 betreffende de bescherming van 

de gezondheid en de veiligheid van 

werknemers tegen risico's van chemische 

agentia op het werk (veertiende bijzondere 

richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 

Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 131 van 

5.5.1998, blz. 11). 

47 Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 

april 1998 betreffende de bescherming van 

de gezondheid en de veiligheid van 

werknemers tegen risico's van chemische 

agentia op het werk (veertiende bijzondere 

richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 

Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 131 van 

5.5.1998, blz. 11). 

48http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograp

hs/vol77/mono77-

11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Mon

ographs/vol99/mono99-15.pdf en 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

48http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograp

hs/vol77/mono77-

11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Mon

ographs/vol99/mono99-15.pdf en 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf en 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf en 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 
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Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6)  Richtsnoeren en goede praktijken 

die zijn ontwikkeld via initiatieven zoals de 

sociale dialoog "Agreement on Workers' 

Health Protection Through the Good 

Handling and Use of Crystalline Silica and 

Products Containing it (NEPSi)" (akkoord 

over de bescherming van de gezondheid 

van werknemers door goede 

hanteringsmethoden en gebruik van 

kristallijn silica en producten die kristallijn 

silica bevatten) zijn waardevolle 

instrumenten om regelgevingsmaatregelen 

aan te vullen en met name om de effectieve 

uitvoering van grenswaarden te 

ondersteunen. 

(6)  Richtsnoeren en goede praktijken 

die zijn ontwikkeld via initiatieven zoals de 

sociale dialoog "Agreement on Workers' 

Health Protection Through the Good 

Handling and Use of Crystalline Silica and 

Products Containing it (NEPSi)" (akkoord 

over de bescherming van de gezondheid 

van werknemers door goede 

hanteringsmethoden en gebruik van 

kristallijn silica en producten die kristallijn 

silica bevatten) zijn waardevolle en 

noodzakelijke instrumenten om 

regelgevingsmaatregelen aan te vullen en 

met name om de effectieve uitvoering van 

grenswaarden te ondersteunen, en dienen 

derhalve terdege in acht te worden 

genomen. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7)  De in bijlage III bij Richtlijn 

2004/37/EG vastgestelde grenswaarden 

voor vinylchloridemonomeer en stof van 

hardhout moeten in het licht van 

wetenschappelijke gegevens van recentere 

datum worden herzien.   

(7)  De in bijlage III bij Richtlijn 

2004/37/EG vastgestelde grenswaarden 

voor vinylchloridemonomeer en stof van 

hardhout moeten in het licht van 

wetenschappelijke gegevens van recentere 

datum worden herzien en het onderscheid 

tussen stof van hardhout en stof van 

zachthout moet worden geschrapt wat de 

grenswaarde in bijlage III bij Richtlijn 

2004/37/EG betreft, zoals wordt 

aanbevolen door het Wetenschappelijk 

Comité inzake grenswaarden voor 

beroepsmatige blootstelling, dat in zijn 

risicobeoordeling van houtstof 

(SCOEL/SUM/102 final) concludeert dat 

het, gelet op de thans beschikbare 
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gegevens en met het oog op de 

bescherming van de gezondheid van 

werknemers, niet relevant is een 

onderscheid te maken tussen stof van 

zachthout en stof van hardhout. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn  

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8)  1,2-Epoxypropaan voldoet aan de 

criteria voor indeling als 

kankerverwekkend (categorie 1B) 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

1272/2008 en is derhalve een carcinogene 

stof in de zin van Richtlijn 2004/37/EG. 

Op basis van de beschikbare informatie, 

wetenschappelijke en technische gegevens 

daarbij inbegrepen, is het mogelijk een 

duidelijk blootstellingsniveau te 

identificeren waaronder blootstelling aan 

deze carcinogene stof naar verwachting 

geen nadelige gevolgen zal hebben. Het is 

daarom passend een dergelijke 

grenswaarde voor 1,2-epoxypropaan vast te 

stellen.   

(8)  1,2-Epoxypropaan voldoet aan de 

criteria voor indeling als 

kankerverwekkend (categorie 1B) 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

1272/2008 en is derhalve een carcinogene 

stof in de zin van Richtlijn 2004/37/EG. 

Op basis van de beschikbare informatie, 

wetenschappelijke en technische gegevens 

daarbij inbegrepen, is het mogelijk een 

blootstellingsniveau te identificeren 

waaronder blootstelling aan deze 

carcinogene stof naar verwachting geen 

nadelige gevolgen zal hebben. Het is 

daarom passend een dergelijke 

grenswaarde voor 1,2-epoxypropaan vast te 

stellen.   

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Deze wijziging zorgt voor een 

betere bescherming van de gezondheid van 

de werknemers op het werk. 

(18) Deze wijziging zorgt voor een 

betere bescherming van de gezondheid en 

veiligheid van de werknemers op het werk 

op voorwaarde dat de wijzigingen van 

Richtlijn 2004/37/EG door de lidstaten 

naar behoren worden opgezet en 

uitgevoerd en door ondernemingen en 

werknemers worden toegepast. De 

lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 

arbeidsinspectie over voldoende financiële 
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en personele middelen beschikt om haar 

taken uit te voeren, moeten bedrijven, en 

met name kmo's, helpen om aan deze 

nieuwe bepalingen te voldoen, moeten 

nauw samenwerken met het Europees 

Agentschap voor de veiligheid en de 

gezondheid op het werk en moeten 

voldoende financiële middelen uittrekken 

om een correcte tenuitvoerlegging van 

deze richtlijn te ondersteunen en 

banenverlies te voorkomen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) In zijn adviezen verwijst het 

Raadgevend Comité voor veiligheid en 

gezondheid op de arbeidsplaats (ACSH) 

naar een herzieningstermijn voor 

bindende grenswaarden voor 

beroepsmatige blootstelling voor 

verscheidene stoffen. Er wordt voorgesteld 

de bindende grenswaarden voor 

beroepsmatige blootstelling aan respirabel 

kristallijn silicastof en stof van hardhout 

binnen 3 à 5 jaar te herzien, die voor 

acrylamide en 1,3-butadieen binnen 3 

jaar en die voor chroom VI binnen een 

passende termijn. Daarom moet de 

Commissie het ACSH vragen om voor 

deze stoffen bijgewerkte adviezen op te 

stellen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 ter) In zijn advies over 

vuurvaste keramische vezels was het 

ACSH het ermee eens dat er een 
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grenswaarde voor beroepsmatige 

blootstelling aan deze stof nodig is, maar 

is het er niet in geslaagd een 

gemeenschappelijk standpunt over een 

grenswaarde te bereiken. Daarom moet de 

Commissie het ACSH aanmoedigen om 

een advies inzake een bindende 

grenswaarde voor beroepsmatige 

blootstelling aan vuurvaste keramische 

vezels op te stellen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) In deze richtlijn worden de 

fundamentele rechten en beginselen van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en in het bijzonder van 

artikel 31, lid 1, geëerbiedigd. 

(20) In deze richtlijn worden de 

fundamentele rechten en beginselen van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en in het bijzonder van 

artikel 2 (het recht op leven) en artikel 31, 

lid 1, (het recht op rechtvaardige en 

billijke arbeidsomstandigheden met het 

oog op de gezondheid, veiligheid en 

waardigheid van werknemers) 

geëerbiedigd. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De in deze richtlijn vastgestelde 

grenswaarden zullen worden herzien in het 

licht van de uitvoering van Verordening 

(EG) nr. 1907/2206, met name om 

rekening te houden met de interactie tussen 

de in het kader van Richtlijn 2004/37/EG 

vastgestelde grenswaarden en afgeleide 

doses zonder effect voor onder die 

verordening vallende gevaarlijke 

chemische stoffen. 

(21) De in deze richtlijn vastgestelde 

grenswaarden zullen worden herzien in het 

licht van de uitvoering van Verordening 

(EG) nr. 1907/2006, met name om 

rekening te houden met de interactie tussen 

de in het kader van Richtlijn 2004/37/EG 

vastgestelde grenswaarden en afgeleide 

doses zonder effect voor onder die 

verordening vallende gevaarlijke 

chemische stoffen teneinde werknemers 
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doeltreffend te beschermen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Aangezien de doelstellingen van 

deze richtlijn — de verbetering van levens- 

en arbeidsomstandigheden en de 

bescherming van de gezondheid van de 

werknemers tegen de risico’s van 

blootstelling aan carcinogene en mutagene 

agentia op het werk — niet voldoende door 

de lidstaten maar beter op EU-niveau 

kunnen worden bereikt, kan de Unie 

maatregelen vaststellen overeenkomstig het 

subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 

artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie. Overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel van artikel 5, lid 4, 

van het VEU, gaat deze richtlijn niet verder 

dan nodig is om die doelstellingen te 

verwezenlijken. 

(22) Aangezien de doelstellingen van 

deze richtlijn — de verbetering van levens- 

en arbeidsomstandigheden en de 

bescherming van de gezondheid van de 

werknemers tegen de risico’s van 

blootstelling aan carcinogene, mutagene 

en reprotoxische agentia op het werk — 

niet voldoende door de lidstaten maar beter 

op EU-niveau kunnen worden bereikt, kan 

de Unie maatregelen vaststellen 

overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 

als uiteengezet in artikel 5, lid 3, van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie. 

Overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel van artikel 5, lid 4, 

van het VEU, gaat deze richtlijn niet verder 

dan nodig is om die doelstellingen te 

verwezenlijken. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Aangezien de onderhavige 

maatregel de gezondheid van de 

werknemers op het werk betreft, moet de 

uiterste termijn voor omzetting twee jaar 

zijn. 

(23) Aangezien de onderhavige 

maatregel de bescherming van de 

gezondheid en de veiligheid van de 

werknemers op het werk betreft, mag de 

uiterste termijn voor omzetting niet later 

dan twee jaar zijn na de inwerkingtreding 

van deze richtlijn. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Titel 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1) De titel wordt vervangen door: 

Richtlijn 2004/37/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de bescherming van de 

werknemers tegen de risico's van 

blootstelling aan carcinogene of mutagene 

agentia op het werk (zesde bijzondere 

richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad) 

Richtlijn 2004/37/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de bescherming van de 

werknemers tegen de risico's van 

blootstelling aan carcinogene, mutagene of 

reprotoxische agentia op het werk (zesde 

bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, 

lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG van de 

Raad) 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 bis) Artikel 1, lid 1, eerste alinea, wordt 

vervangen door: 

Deze richtlĳn heeft ten doel de 

werknemers te beschermen tegen gevaren 

voor hun veiligheid en gezondheid die zich 

tĳdens hun werk door blootstelling aan 

carcinogene of mutagene agentia voordoen 

of kunnen voordoen, en tevens dergelĳke 

gevaren te voorkomen. 

Deze richtlijn heeft ten doel de 

werknemers te beschermen tegen gevaren 

voor hun veiligheid en gezondheid die zich 

tijdens hun werk door blootstelling aan 

carcinogene, mutagene of reprotoxische 

agentia voordoen of kunnen voordoen, en 

tevens dergelijke gevaren te voorkomen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt -1 ter (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 2 – lid 1 – punt b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1 ter) In artikel 2 wordt het volgende 
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punt ingevoegd: 

 b bis) "reprotoxische agentia": 

 stoffen of mengsels die voldoen aan de 

criteria om als voor de voortplanting giftig 

te worden ingedeeld in categorie 1A of 1B 

zoals bepaald in deel 3 van bijlage VI bij 

Verordening (EG) nr. 1272/2008;  

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt -1 quater (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 2 – lid 2 – letter c 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 quater) In artikel 2 wordt punt c) 

vervangen door: 

c) “grenswaarde": tenzij anders 

omschreven, de limiet van het tijdgewogen 

gemiddelde van de concentratie voor een 

"carcinogeen of mutageen agens" in de 

lucht in de ademhalingszone van een 

werknemer gedurende een gespecificeerde 

referentieperiode als bepaald in bijlage III 

bij de onderhavige richtlijn. 

“(c)  "grenswaarde": tenzij anders 

omschreven, de limiet van het tijdgewogen 

gemiddelde van de concentratie voor een 

"carcinogeen, mutageen of reprotoxisch 

agens" in de lucht in de ademhalingszone 

van een werknemer gedurende een 

gespecificeerde referentieperiode als 

bepaald in bijlage III bij de onderhavige 

richtlijn.” 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 quinquies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 3 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 quinquies) Artikel 3, lid 1, wordt 

vervangen door: 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 

werkzaamheden waarbij werknemers ten 

gevolge van hun werk aan carcinogene of 

mutagene agentia worden of kunnen 

worden blootgesteld. 

“1. Deze richtlijn is van toepassing op 

werkzaamheden waarbij werknemers ten 

gevolge van hun werk aan carcinogene, 

mutagene of reprotoxische agentia worden 

of kunnen worden blootgesteld. 
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Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 sexies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 sexies) In artikel 3, lid 2, wordt de 

eerste alinea vervangen door: 

2. Voor alle werkzaamheden waarbij 

zich het risico van blootstelling aan 

carcinogene of mutagene agentia kan 

voordoen, moeten de aard, de mate en de 

duur van blootstelling van de werknemers 

worden bepaald teneinde alle risico's voor 

de veiligheid of de gezondheid van de 

werknemers te kunnen beoordelen en te 

kunnen vaststellen welke maatregelen 

moeten worden genomen. 

“2. Voor alle werkzaamheden waarbij 

zich het risico van blootstelling aan 

carcinogene, mutagene of reprotoxische 

agentia kan voordoen, moeten de aard, de 

mate en de duur van blootstelling van de 

werknemers worden bepaald teneinde alle 

risico's voor de veiligheid of de gezondheid 

van de werknemers te kunnen beoordelen 

en te kunnen vaststellen welke maatregelen 

moeten worden genomen. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 septies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 septies) In artikel 3, lid 2, wordt de 

tweede alinea vervangen door: 

Deze beoordeling moet op gezette tijden 

worden herhaald en in ieder geval telkens 

wanneer er een wijziging plaatsvindt van 

de omstandigheden die van invloed kunnen 

zijn op de blootstelling van werknemers 

aan carcinogene of mutagene agentia. 

Deze beoordeling moet op gezette tijden 

worden herhaald en in ieder geval telkens 

wanneer er een wijziging plaatsvindt van 

de omstandigheden die van invloed kunnen 

zijn op de blootstelling van werknemers 

aan carcinogene, mutagene of 

reprotoxische agentia. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 1 – alinea 1 - punt -1 octies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 3 – lid 4 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 octies) Artikel 3, lid 4, wordt 

vervangen door: 

4. Bij de beoordeling van het risico 

besteedt de werkgever bijzondere aandacht 

aan de eventuele gevolgen voor de 

veiligheid of de gezondheid van bijzonder 

kwetsbare risicogroepen en houdt hij onder 

andere rekening met de wenselijkheid de 

betrokken werknemers niet te werk te 

stellen op plaatsen waar zij in contact 

kunnen komen met carcinogene of 

mutagene agentia. 

“4. Bij de beoordeling van het risico 

besteedt de werkgever bijzondere aandacht 

aan de eventuele gevolgen voor de 

veiligheid of de gezondheid van bijzonder 

kwetsbare risicogroepen en houdt hij onder 

andere rekening met de wenselijkheid de 

betrokken werknemers niet te werk te 

stellen op plaatsen waar zij in contact 

kunnen komen met carcinogene, mutagene 

of reprotoxische agentia. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 nonies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 4 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 nonies) Artikel 4, lid 1, wordt 

vervangen door: 

1. De werkgever vermindert het 

gebruik van een carcinogeen of mutageen 

agens op het werk, met name door het 

agens, voor zover dat technisch uitvoerbaar 

is, te vervangen door een stof, een 

preparaat of een procedé die (dat) in de 

omstandigheden waaronder zij (het) wordt 

gebruikt, niet of minder gevaarlijk is voor 

de gezondheid of in voorkomend geval 

voor de veiligheid van de werknemers. 

“1. De werkgever vermindert het 

gebruik van een carcinogeen, mutageen of 

reprotoxisch agens op het werk, met name 

door het agens, voor zover dat technisch 

uitvoerbaar is, te vervangen door een stof, 

een preparaat of een procedé die (dat) in de 

omstandigheden waaronder zij (het) wordt 

gebruikt, niet of minder gevaarlijk is voor 

de gezondheid of in voorkomend geval 

voor de veiligheid van de werknemers. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 decies (nieuw) 
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Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 5 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 decies) Artikel 5, lid 2, wordt 

vervangen door: 

2. Indien het technisch niet mogelijk 

is het carcinogeen of mutageen agens te 

vervangen door een stof, een preparaat of 

een procedé die (dat), in de 

omstandigheden waaronder zij (het) wordt 

gebruikt, niet of minder gevaarlijk is voor 

de veiligheid of de gezondheid, zorgt de 

werkgever ervoor dat de productie en het 

gebruik van het carcinogeen of mutageen 

agens plaatsvinden in een gesloten 

systeem, voor zover dat technisch 

uitvoerbaar is. 

“2. Indien het technisch niet mogelijk 

is het carcinogeen, mutageen of 

reprotoxisch agens te vervangen door een 

stof, een preparaat of een procedé die (dat), 

in de omstandigheden waaronder zij (het) 

wordt gebruikt, niet of minder gevaarlijk is 

voor de veiligheid of de gezondheid, zorgt 

de werkgever ervoor dat de productie en 

het gebruik van het carcinogeen, mutageen 

of reprotoxisch agens plaatsvinden in een 

gesloten systeem, voor zover dat technisch 

uitvoerbaar is. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 undecies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 5 – lid 4 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 undecies) Artikel 5, lid 4, wordt 

vervangen door: 

4. De blootstelling mag de 

grenswaarde van een carcinogeen agens, 

zoals bepaald in bijlage III, niet 

overschrijden. 

“4. De blootstelling mag de 

grenswaarde van een carcinogeen, 

mutageen of reprotoxisch agens, zoals 

bepaald in bijlage III, niet overschrijden. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 duodecies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 5 – lid 5 – inleidende formule 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 duodecies) In artikel 5, lid 5, wordt de 
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inleidende formule vervangen door: 

5. In alle gevallen waarin een 

carcinogeen of mutageen agens wordt 

gebruikt, past de werkgever alle 

onderstaande maatregelen toe:  

“5. In alle gevallen waarin een 

carcinogeen, mutageen of reprotoxisch 

agens wordt gebruikt, past de werkgever 

alle onderstaande maatregelen toe: 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 terdecies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 5 – lid 5 – letter a 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 terdecies) Artikel 5, lid 5, onder a), 

wordt vervangen door: 

a) beperking van de hoeveelheden van 

een carcinogeen of mutageen agens op het 

werk; 

“(a) beperking van de hoeveelheden van 

een carcinogeen, mutageen of 

reprotoxisch agens op het werk; 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 quaterdecies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 5 – lid 5 – letter c 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 quaterdecies) Artikel 5, lid 5, 

onder c), wordt vervangen door: 

c) een zodanige opzet van de 

arbeidsprocedés en de technische 

maatregelen, dat het vrijkomen van 

carcinogene of mutagene agentia op het 

werk wordt vermeden of tot een minimum 

beperkt; 

“(c) een zodanige opzet van de 

arbeidsprocedés en de technische 

maatregelen, dat het vrijkomen van 

carcinogene, mutagene of reprotoxische 

agentia op het werk wordt vermeden of tot 

een minimum beperkt; 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 quindecies (nieuw) 
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Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 5 – lid 5 – letter d 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 quindecies) Artikel 5, lid 5, onder d), 

wordt vervangen door: 

d) passende verwijdering van de 

carcinogene of mutagene agentia aan de 

bron, passende plaatselijke afzuiging of 

passende algemene ventilatie die stroken 

met de noodzaak van bescherming van de 

volksgezondheid en het milieu; 

“(d) passende verwijdering van de 

carcinogene, mutagene of reprotoxische 

agentia aan de bron, passende plaatselijke 

afzuiging of passende algemene ventilatie 

die stroken met de noodzaak van 

bescherming van de volksgezondheid en 

het milieu; 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 sexdecies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 5 – lid 5 – letter e 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 sexdecies) Artikel 5, lid 5, onder e), 

komt als volgt te luiden: 

e) gebruik van geschikte bestaande 

meetmethoden voor carcinogene of 

mutagene agentia, in het bijzonder voor de 

vroegtijdige opsporing van abnormale 

blootstellingen ten gevolge van een 

onvoorzien voorval of een ongeval; 

“(e) gebruik van geschikte bestaande 

meetmethoden voor carcinogene, 

mutagene of reprotoxische agentia, in het 

bijzonder voor de vroegtijdige opsporing 

van abnormale blootstellingen ten gevolge 

van een onvoorzien voorval of een 

ongeval; 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 septdecies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 5 – lid 5 – letter j 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 septdecies) Artikel 5, lid 5, onder j), 

komt als volgt te luiden: 

j) afbakening van gevarenzones en “(j) afbakening van gevarenzones en 
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gebruik van adequate waarschuwings- en 

veiligheidssignalen, met inbegrip van 

rookverboden, in zones waar de 

werknemers aan carcinogene of mutagene 

agentia zijn of kunnen worden 

blootgesteld; 

gebruik van adequate waarschuwings- en 

veiligheidssignalen, met inbegrip van 

rookverboden, in zones waar de 

werknemers aan carcinogene, mutagene of 

reprotoxische agentia zijn of kunnen 

worden blootgesteld; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 octodecies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 6 – lid 1 – letter a) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 octodecies) Artikel 6, onder a), wordt 

vervangen door: 

a) de verrichte werkzaamheden en/of 

toegepaste industriële procedés, met 

opgave van de redenen waarom er 

carcinogene of mutagene agentia worden 

gebruikt;  

“(a) de verrichte werkzaamheden en/of 

toegepaste industriële procedés, met 

opgave van de redenen waarom er 

carcinogene, mutagene of reprotoxische 

agentia worden gebruikt; 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 novodecies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 6 – lid 1 – letter b 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 novodecies) Artikel 6, onder b), wordt 

vervangen door: 

b) de gefabriceerde of gebruikte 

hoeveelheden stoffen of preparaten die 

carcinogene of mutagene agentia bevatten; 

“(b) de gefabriceerde of gebruikte 

hoeveelheden stoffen of mengsels die 

carcinogene, mutagene of reprotoxische 

agentia bevatten; 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 vicies (nieuw) 
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Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 vicies) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 “Artikel 6 bis 

 Informatie ten behoeve van de Commissie 

 De lidstaten verstrekken de Commissie de 

in artikel 6 van deze richtlijn bedoelde 

informatie als onderdeel van het verslag 

over de tenuitvoerlegging als bedoeld in 

artikel 17 bis van Richtlijn 89/391/EEG." 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 - punt -1 unvicies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 unvicies) In artikel 10, lid 1, wordt de 

inleidende formule vervangen door: 

1. Voor alle werkzaamheden waarbij 

een kans op besmetting door carcinogene 

of mutagene agentia bestaat, zijn de 

werkgevers gehouden passende 

maatregelen te treffen om te 

bewerkstelligen dat: 

“1. Voor alle werkzaamheden waarbij 

een kans op besmetting door carcinogene, 

mutagene of reprotoxische agentia bestaat, 

zijn de werkgevers gehouden passende 

maatregelen te treffen om te 

bewerkstelligen dat: 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 duovicies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 10 – lid 1 – letter a 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 duovicies) Artikel 10, lid 1, onder a), 

wordt vervangen door: 

a) de werknemers niet eten, drinken “(a) de werknemers niet eten, drinken 
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en roken in werkzones waar gevaar voor 

besmetting door carcinogene of mutagene 

agentia bestaat; 

en roken in werkzones waar gevaar voor 

besmetting door carcinogene, mutagene of 

reprotoxische agentia bestaat; 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 tervicies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 11 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 tervicies) Artikel 11, lid 2, wordt 

vervangen door: 

2. De werkgevers zijn gehouden de 

werknemers ervan op de hoogte te brengen 

welke installaties en bijbehorende 

recipiënten carcinogene of mutagene 

agentia bevatten en er voor te zorgen dat 

alle recipiënten, verpakkingen en 

installaties die carcinogene of mutagene 

agentia bevatten, duidelijk leesbaar worden 

gekenmerkt en dat er duidelijk zichtbare 

gevarensignalen worden aangebracht. 

“2. De werkgevers zijn gehouden de 

werknemers ervan op de hoogte te brengen 

welke installaties en bijbehorende 

recipiënten carcinogene, mutagene of 

reprotoxische agentia bevatten en er voor 

te zorgen dat alle recipiënten, 

verpakkingen en installaties die 

carcinogene, mutagene of reprotoxische 

agentia bevatten, duidelijk leesbaar worden 

gekenmerkt en dat er duidelijk zichtbare 

gevarensignalen worden aangebracht. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 quatervicies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 14 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 quatervicies)  Artikel 14, lid 1, 

wordt vervangen door: 

1. De lidstaten treffen overeenkomstig 

de nationale wetgeving en/of praktĳk 

maatregelen met het oog op een passende 

controle van de gezondheid van 

werknemers wier veiligheid of gezondheid 

blĳkens de resultaten van de in artikel 3, 

lid 2, bedoelde beoordeling wordt 

“1.  De lidstaten treffen overeenkomstig 

de nationale wetgeving of praktijk 

maatregelen met het oog op een passende 

levenslange controle van de gezondheid 

van werknemers wier veiligheid of 

gezondheid blijkens de resultaten van de in 

artikel 3, lid 2, bedoelde beoordeling wordt 
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bedreigd. bedreigd. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 quinvicies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 14 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 quinvicies)  Artikel 14, lid 2, wordt 

vervangen door: 

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 

moeten van dien aard zĳn dat elke 

werknemer in voorkomend geval aan een 

passende medische controle kan worden 

onderworpen 

“2.  Door de in lid 1 bedoelde 

maatregelen kan elke werknemer in 

voorkomend geval aan een passende 

levenslange medische controle worden 

onderworpen 

– alvorens te worden blootgesteld, -  alvorens te worden blootgesteld, 

–  daarna met regelmatige 

tussenpozen. 

-  met regelmatige tussenpozen 

tijdens de blootstellingsperiode,  

 -  na het einde van de blootstelling 

en na de beëindiging van hun 

dienstverband. 

Deze maatregelen moeten van dien aard 

zĳn dat rechtstreeks individuele medische 

maatregelen en maatregelen op het gebied 

van de arbeidsgeneeskunde ten uitvoer 

kunnen worden gelegd. 

Deze maatregelen moeten van dien aard 

zĳn dat rechtstreeks individuele medische 

maatregelen en maatregelen op het gebied 

van de arbeidsgeneeskunde ten uitvoer 

kunnen worden gelegd. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 sexvicies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 14 – lid 3 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 sexvicies) Artikel 14, lid 3, wordt 

vervangen door: 

3. Indien een werknemer een 

afwijking vertoont die het gevolg van 

blootstelling aan carcinogene of mutagene 

“3.  Indien een werknemer een 

afwijking vertoont die het gevolg van 

blootstelling aan carcinogene, mutagene of 
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agentia zou kunnen zijn, kan de arts of de 

voor de medische controle op de 

werknemers verantwoordelijke instantie 

verlangen dat andere werknemers die op 

soortgelijke wijze zijn blootgesteld een 

medische controle ondergaan. In dit geval 

wordt het blootstellingsgevaar 

overeenkomstig artikel 3, lid 2, opnieuw 

geëvalueerd. 

reprotoxische agentia zou kunnen zijn, kan 

de arts of de voor de medische controle op 

de werknemers verantwoordelijke instantie 

verlangen dat andere werknemers die op 

soortgelijke wijze zijn blootgesteld een 

medische controle ondergaan. In dit geval 

wordt het blootstellingsgevaar 

overeenkomstig artikel 3, lid 2, opnieuw 

geëvalueerd.” 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 septvicies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 14 – lid 8 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 septvicies) Artikel 14, lid 8, wordt 

vervangen door: 

8. Alle gevallen van kanker die 

overeenkomstig de nationale wetgeving 

en/of praktijk zijn herkend als een gevolg 

van blootstelling aan een carcinogeen of 

mutageen agens op het werk, moeten aan 

de verantwoordelijke instantie worden 

gemeld. 

“8. Alle gevallen van kanker die 

overeenkomstig de nationale wetgeving 

en/of praktijk zijn herkend als een gevolg 

van blootstelling aan een carcinogeen, 

mutageen of reprotoxisch agens op het 

werk, moeten aan de verantwoordelijke 

instantie worden gemeld. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 octovicies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 octovicies) Aan artikel 15 wordt het 

volgende lid toegevoegd: 

 “2 bis. De lidstaten verstrekken de 

Commissie de in artikel 14, lid 8, van deze 

richtlijn bedoelde informatie als 

onderdeel van het verslag over de 

tenuitvoerlegging als bedoeld in 
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artikel 17 bis van Richtlijn 89/391/EEG." 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 novovicies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 16 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 novovicies) Artikel 16, lid 1, wordt 

vervangen door: 

1. De Raad stelt volgens de procedure 

van artikel 137, lid 2, van het Verdrag in 

richtlijnen grenswaarden vast op de 

grondslag van de beschikbare informatie, 

wetenschappelijke en technische informatie 

daarbij inbegrepen, ten aanzien van alle 

carcinogene of mutagene agentia waarvan 

dit mogelijk is, en, zo nodig, andere 

daarmee rechtstreeks verband houdende 

bepalingen. 

“1. De Raad stelt volgens de procedure 

van artikel 137, lid 2, van het Verdrag in 

richtlijnen grenswaarden vast op de 

grondslag van de beschikbare informatie, 

wetenschappelijke en technische informatie 

daarbij inbegrepen, ten aanzien van alle 

carcinogene, mutagene of reprotoxische 

agentia waarvan dit mogelijk is, en, zo 

nodig, andere daarmee rechtstreeks 

verband houdende bepalingen. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 decivicies (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 17 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1 decivicies) Artikel 17, lid 2, wordt 

vervangen door: 

2. De zuiver technische aanpassingen 

van bijlage II in verband met de technische 

vooruitgang, de ontwikkeling van 

internationale regelingen of specificaties en 

de kennis op het gebied van carcinogene of 

mutagene agentia, worden vastgesteld 

volgens de procedure van artikel 17 van 

Richtlijn 89/391/EEG. 

“2. De zuiver technische aanpassingen 

van bijlage II in verband met de technische 

vooruitgang, de ontwikkeling van 

internationale regelingen of specificaties en 

de kennis op het gebied van carcinogene, 

mutagene of reprotoxische agentia, 

worden vastgesteld volgens de procedure 

van artikel 17 van Richtlijn 89/391/EEG. 
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Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage II – punt 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 1 bis) Bijlage II, punt 1, wordt vervangen 

door: 

1. De arts en/of de instantie die voor 

de medische controle van de aan 

carcinogene of mutagene agentia 

blootgestelde werknemers 

verantwoordelijk is/zijn, dient/dienen goed 

op de hoogte te zijn van de voorwaarden en 

omstandigheden van de blootstelling van 

elke werknemer. 

“1. De arts en/of de instantie die voor 

de medische controle van de aan 

carcinogene, mutagene of reprotoxische 

agentia blootgestelde werknemers 

verantwoordelijk is/zijn, dient/dienen goed 

op de hoogte te zijn van de voorwaarden en 

omstandigheden van de blootstelling van 

elke werknemer. 

 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 

Richtlijn 2004/37/EG 

Bijlage III – deel A 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

CAS nr. 

(1) 

EC nr. (2) () STOFNAAM GRENSWAARDEN(3) Notering(4) 

mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7) 

  Stof van hardhout  3 (8)    

  Chroom(VI)-

verbindingen die 

carcinogeen zijn in 

de zin van artikel 2, 

onder a), punt i), van 

de richtlijn (als 

chroom) 

0,025    

  Vuurvaste 

keramische vezels 
  0,3  
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die carcinogeen zijn 

in de zin van artikel 

2, onder a), punt i), 

van de richtlijn  

  Respirabele 

kristallijne silicastof 

0,1 (9)    

71-43-2 200-753-7 Benzeen 3,25 1  huid 

75-01-4 200-831-0 Vinylchloridemonom

eer 

2,6 1   

75-21-8 200-849-9 Ethyleenoxide 1,8 1  huid 

75-56-9  200-879-2 1,2-Epoxypropaan 2,4 1    

79-06-1 201-173-7 Acrylamide 0,1   huid 

79-46-9 201-209-1 2-Nitropropaan 18 5   

95-53-4 202-429-0 o-Toluïdine 0,5 0,1   

106-99-0 203-450-8 1,3-Butadieen 2,2 1   

302-01-2 206-114-9 Hydrazine 0.013 0,01  huid 

593-60-2  209-800-6 Broomethyleen 4,4 1   

________________ 

1 CAS nr.: registratienummer van de Chemical Abstract Service. 

2Het EG-nummer (d.w.z. het Einecs-, Elincs- of NLP-nummer) is het officiële 

nummer van de stof in de Europese Unie, als gedefinieerd in bijlage VI, deel 1, punt 

1.1.1.2, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008. 

3 Gemeten of berekend ten opzichte van een referentieperiode van acht uur. 

4 Dermale blootstelling die aanzienlijk bijdraagt tot de totale belasting van het 

lichaam. 

5 mg/m3 = milligram per kubieke meter lucht bij 20 °C en 101,3 kPa (760 mm 

kwikdruk). 

6 ppm aantal deeltjes per miljoen naar volume in de lucht (ml/m3). 

7 f/ml (fibres per millilitre) = vezels per milliliter. 

8 Inhaleerbare fractie: indien stof van hardhout wordt gemengd met ander houtstof, is 

de grenswaarde van toepassing op alle soorten houtstof in dat mengsel. 

9 Respirabele fractie. 

 

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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Amendement 

CAS nr. 

(1) 

EC nr. (2) () STOFNAAM GRENSWAARDEN(3) Notering(4) 

mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7) 

  Houtstof  2 (8)   Stof van 

hardhout 3 

mg/m³ tot 

XXXX (5 

jaar na de 

inwerkingtr

eding) Stof 

van 

zachthout: 

5 mg/m³ tot 

XXXX (5 

jaar na de 

inwerkingtr

eding) 

  Chroom(VI)-

verbindingen die 

carcinogeen zijn in 

de zin van artikel 2, 

onder a), punt i), van 

de richtlijn (als 

chroom) 

0,001    

  Vuurvaste 

keramische vezels 

die carcinogeen zijn 

in de zin van artikel 

2, onder a), punt i), 

van de richtlijn  

  0,3  

  Respirabele 

kristallijne silicastof 

0,05 (9)   Transitiewa

arde van 

0,1 mg/m³ 

tot XXXX 

(10 jaar na 

de 

inwerkingtr

eding) - te 

herzien 5 

jaar na de 

inwerkingtr
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eding 

71-43-2 200-753-7 Benzeen 3,25 1  huid 

75-01-4 200-831-0 Vinylchloridemonom

eer 

2,6 1   

75-21-8 200-849-9 Ethyleenoxide 1,8 1  huid 

75-56-9  200-879-2 1,2-Epoxypropaan 2,4 1    

79-06-1 201-173-7 Acrylamide 0,1   huid 

79-46-9 201-209-1 2-Nitropropaan 18 5   

95-53-4 202-429-0 o-Toluïdine 0,5 0,1   

106-99-0 203-450-8 1,3-Butadieen 2,2 1   

302-01-2 206-114-9 Hydrazine 0.013 0,01  huid 

593-60-2  209-800-6 Broomethyleen 4,4 1   

________________ 

1 CAS nr.: registratienummer van de Chemical Abstract Service. 

2Het EG-nummer (d.w.z. het Einecs-, Elincs- of NLP-nummer) is het officiële nummer 

van de stof in de Europese Unie, als gedefinieerd in bijlage VI, deel 1, punt 1.1.1.2, bij 

Verordening (EG) nr. 1272/2008. 

3 Gemeten of berekend ten opzichte van een referentieperiode van acht uur. 

4 Dermale blootstelling die aanzienlijk bijdraagt tot de totale belasting van het lichaam. 

5 mg/m3 = milligram per kubieke meter lucht bij 20 °C en 101,3 kPa (760 mm 

kwikdruk). 

6 ppm aantal deeltjes per miljoen naar volume in de lucht (ml/m3). 

7 f/ml (fibres per millilitre) = vezels per milliliter. 

8 Inhaleerbare fractie: 

9 Respirabele fractie. 

 

 

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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TOELICHTING 

Op 13 mei 2016 heeft de Commissie haar voorstel voor een richtlijn tot wijziging van 

Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van 

blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk gepubliceerd. Zowel in de 

lopende als in de vorige zittingsperiode heeft het Europees Parlement herhaaldelijk op een 

herziening van de richtlijn aangedrongen. 

 

De rapporteur verwelkomt het initiatief van de Commissie als een belangrijke eerste stap om 

het algemene probleem van blootstelling aan carcinogene en mutagene agentia op het werk 

aan te pakken. Kanker is de op een na belangrijkste doodsoorzaak in Europa en de 

belangrijkste werkgerelateerde doodsoorzaak. Alle werkgerelateerde vormen van kanker 

kunnen worden voorkomen. Een geactualiseerd en duidelijk EU-wetgevingskader zal 

bijdragen aan een betere preventie van werkgerelateerde kanker. De jaarlijkse kosten voor de 

lidstaten worden op 334 miljard EUR1 geraamd. 

 

Volgens het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) 

maken de lidstaten melding van een gebrek aan gegevens over blootstelling en toxicologische 

gegevens op nationaal niveau, en is het moeilijk een consensus te bereiken over grenswaarden 

voor beroepsmatige blootstelling (OEL's). De rapporteur is van mening dat bij de vaststelling 

van bindende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (BOEL's) moet worden 

uitgegaan van de best practice in de lidstaten en in de wereld, alsook van het 

voorzorgsbeginsel. In de richtlijn moet dit beginsel consequent worden gehanteerd, zoals in 

herinnering wordt gebracht in overweging 14 ("Het is zaak het voorzorgsbeginsel toe te 

passen op de bescherming van de gezondheid van werknemers"). 

 

I. Opneming van reprotoxische stoffen in het toepassingsgebied van de richtlijn 

De rapporteur stelt voor om het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden met 

reprotoxische stoffen, in overeenstemming met eerdere oproepen van het Europees Parlement2 

en de wetgeving die in een aantal lidstaten van kracht is.  

 

Volgens een recent Frans onderzoek3 wordt meer dan 1 % van de werknemers aan 

reprotoxische stoffen blootgesteld. Uit deze gegevens kan worden geëxtrapoleerd dat in de 

Europese Unie 2 à 3 miljoen mensen aan reprotoxische stoffen worden blootgesteld. 

Momenteel biedt de wetgeving werknemers weinig bescherming tegen deze stoffen, 

aangezien zij in wezen beperkt blijft tot de algemene bepalingen van Richtlijn 98/424/EG 

betreffende chemische agentia. Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) zijn 

reprotoxische stoffen zeer zorgwekkende stoffen. De bepalingen ter bescherming van 

werknemers moeten stroken met die constatering. Richtlijn 92/85/EG betreffende 

werkneemsters tijdens de zwangerschap legt geen preventieve maatregelen op voordat een 

zwangere werkneemster haar werkgever heeft laten weten dat ze zwanger is. Dat betekent dat 

                                                 
1 Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further preventionWork-related 

cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention, RIVM, 2016. 
2 Resolutie van het Europees Parlement van 15 december 2011 over de tussentijdse evaluatie van de Europese 

strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk (2011/2147(INI)). 
3 Les expositions aux cancérogènes mutagènes et réprotoxiques, INRS, Références en santé au travail, No 144, 

2015. 
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er geen specifieke bescherming tijdens de eerste weken van de zwangerschap is, noch 

bescherming van de vruchtbaarheid van mannen of vrouwen. In Europese wetgeving, 

bijvoorbeeld via REACH, zijn carcinogene en mutagene stoffen gekoppeld aan reprotoxische 

stoffen. Op nationaal niveau hebben reeds zes lidstaten (FR, AT, FI, DE, SE en CZ) bij de 

omzetting het toepassingsgebied van de richtlijn uitgebreid met reprotoxische stoffen. 

 

In een onderzoek in Frankrijk in 2004 zijn 50 potentieel reprotoxische stoffen geëvalueerd en 

gerangschikt op gevaar en blootstelling. Volgens deze methode zijn de eerste tien stoffen 

diethylhexylftalaat, benzylbutylftalaat, dibutylftalaat, cadmium, lood, hexachloorbenzeen, 

tolueen, nonylfenol, ethyleenglycol, ethylether en benomyl1. De effecten van reprotoxische 

stoffen zoals ftalaten zijn bijvoorbeeld toxiciteit voor de testes, verminderde mannelijke en 

vrouwelijke vruchtbaarheid en toxiciteit voor de foetus (die mogelijk leidt tot sterfte of 

misvormingen). Alkylfenolen en verwante chemische stoffen imiteren hormonen en kunnen 

bij mannen leiden tot een vermindering van de vruchtbaarheid, de omvang van de testes en de 

spermakwaliteit2. 

 

II. Strengere grenswaarden 

Voor verscheidene van de stoffen in kwestie stelt de rapporteur strengere grenswaarden voor. 

De rapporteur is van mening dat de BOEL's die de Europese Unie vaststelt, moeten 

overeenkomen met de best practices die in de lidstaten zijn ontwikkeld. Zoals de Commissie 

in de effectbeoordeling benadrukt, wordt bij besluiten over grenswaarden een evenwicht 

gezocht tussen het kankerrisico en de geraamde kosten van de preventie van dat risico. Indien 

er zich praktische problemen voordoen door een gebrek aan alternatieve stoffen of technische 

oplossingen, wordt meer tijd gegund voor de toepassing van de strengere grenswaarden. Zo 

krijgen de werkgevers tijd om oplossingen te ontwikkelen en de investeringskosten te 

verrekenen. Alle wijzigingen die de rapporteur voorstelt, komen overeen met BOEL's die in 

een aantal lidstaten al van kracht zijn of bestaan. 

- Kristallijn silicastof 

Het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 

(SCOEL) heeft een grenswaarde van 0,05 mg/m³ voorgesteld; de rapporteur is het daarmee 

eens en stelt dezelfde grenswaarde voor als het SCOEL. Volgens de effectbeoordeling van de 

Commissie zou deze grenswaarde resulteren in 107 350 minder sterfgevallen in de periode 

2010-2069 ten opzichte van het huidige scenario. 

- Chroom VI 

De rapporteur deelt het standpunt dat verscheidene lidstaten (België, Duitsland, Denemarken, 

Frankrijk, Nederland, Litouwen en Zweden) hebben ingenomen tijdens de besprekingen in de 

Raad, namelijk dat de grenswaarde voor chroom IV moet worden verlaagd ten opzichte van 

het Commissievoorstel (0,025 mg/m³). De rapporteur zou het zorgwekkend vinden als er een 

relatief hoge grenswaarde werd vastgesteld hoewel er geen actuele gegevens over 

                                                 
1 AFSSET – Agence francaise de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, Identification d'une liste de 

substances toxiques pour la reproduction et le développement et Proposition d'une méthode de hiérarchisation 

pour l'analyse des Valeurs Toxicologiques de Référence, Rapport du groupe d'experts "VTR reprotoxic", 2006, 

blz. 58. 
2 Evans, T.J., "Endocrine disruptors", Gupta, R.C. (Ed.), Reproductive and Developmental Toxicity, Elsevier 

Inc., 2011, blz. 874-875. 
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blootstelling aan zeswaardig chroom beschikbaar zijn. De voorgestelde grenswaarde is 

namelijk vastgesteld op basis van gegevens uit 1995. Momenteel passen drie lidstaten een 

grenswaarde van 0,001 mg/m³ toe. Ook hier moet het voorzorgsbeginsel gelden. 

- Houtstof 

De rapporteur deelt de mening van het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek 

(IARC) dat er voldoende bewijs is dat er geen onderscheid dient te worden gemaakt tussen 

stof van hard en zacht hout. Aangezien er de afgelopen jaren aanzienlijke technische 

vooruitgang is geboekt, is het uit praktisch oogpunt perfect mogelijk om een strengere 

grenswaarde voor houtstof vast te stellen. Aangezien de meeste EU-lidstaten een grenswaarde 

van 2 mg/m³ hebben vastgesteld, moet dit de gemeenschappelijke grenswaarde voor de 

Europese Unie zijn totdat de strengere best practice-grenswaarde van 1 mg/m³ (Frankrijk) kan 

worden verwezenlijkt. Bij de toekomstige herziening van de richtlijn moet een nog strengere 

grenswaarde van 0,5 mg/m³ worden beoordeeld op basis van het effect op de gezondheid en 

de veiligheid, de technische haalbaarheid en de kosten. 

 

 

III. Verdere kwesties die moeten worden aangepakt 

Omdat de Commissie uitdrukkelijk van plan is de richtlijn binnenkort verder te wijzigen, stelt 

de rapporteur niet voor om BOEL's in te voeren voor extra stoffen. Aangezien er tal van 

stoffen als kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia zijn aangemerkt, is de 

rapporteur verheugd over deze plannen en dringt zij erop aan dat er onverwijld extra 

grenswaarden worden ingevoerd om veel meer werknemers tegen blootstelling te beschermen, 

meer risico's te voorkomen en meer levens te redden. 

 

Bij de herzieningen van de richtlijn moet ook werk worden gemaakt van betere 

gegevensverzameling door het uitwisselen van best practices op Europees niveau en met hulp 

van de sociale partners, in het bijzonder de werkgevers. Het feit dat de lidstaten momenteel 

geen duidelijke en volledige gegevens verzamelen, vormt een belemmering voor 

bescherming, preventie en goede gezondheidszorg, om nog maar te zwijgen van verantwoorde 

beleidsvorming. 

 

Uit de lacunes in de gegevensverzameling blijkt ook duidelijk de noodzaak van een verplichte 

levenslange medische controle van blootgestelde werknemers. Omdat het probleem dringend 

is, wordt dit voorgesteld als amendement op de richtlijn. Zonder voldoende gegevens over de 

blootstelling van werknemers is het onmogelijk te beoordelen of medische controle 

noodzakelijk is. Totdat er voldoende en volledige gegevens beschikbaar zijn en totdat deze 

stelselmatig met de betrokken gezondheidswerkers kunnen worden gedeeld, moet de 

medische controle uitgevoerd worden voor alle blootgestelde werknemers, ook na het einde 

van de blootstelling en na de beëindiging van hun dienstverband. Dit omvat alle werknemers, 

stagiairs, leerlingen en onderhoudspersoneel die blootgesteld zijn geweest. Vroege opsporing 

van kanker is een van de belangrijkste factoren die bijdragen tot hogere overlevingskansen. 

 

Algemeen gezien moet deze herziening worden gezien als een eerste stap in de richting van 

een hernieuwd streven om werknemers te beschermen tegen schadelijke stoffen op de 

werkplek. Het is belangrijk te bekijken of ook andere beleidsgebieden aan de 

langetermijndoelstelling van bescherming kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door onderzoeks- 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN 

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 

van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van 

blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk 

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)) 

Rapporteur voor advies: Kostas Chrysogonos 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

 Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van 

blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk, dat vergezeld gaat van een 

effectbeoordeling1, is gericht op een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid en de 

veiligheid van werknemers in de EU, door invoering op EU-niveau van betere arbeidsnormen 

op het punt van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk. 

De voornaamste doelstellingen van dit voorstel zijn: a) de bescherming van de gezondheid 

van werknemers te verbeteren door de beroepsmatige blootstelling aan carcinogene 

chemische stoffen te verminderen; b) meer duidelijkheid te scheppen alsmede een eerlijker 

speelveld voor marktdeelnemers; en c) het EU-raamwerk voor bescherming van werknemers 

effectiever te maken door dit aan de hand van beschikbare wetenschappelijke documentatie te 

actualiseren. De doelstellingen van het voorstel zijn in overeenstemming met het recht op leven 

en op rechtvaardige en billijke arbeidsomstandigheden met het oog op gezondheid, veiligheid en 

waardigheid, welke als grondrechten zijn vastgelegd in de artikelen 2 en 31 van het EU-Handvest 

van de grondrechten. 

Dit voorstel past binnen het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 

2014-2020 en sluit aan op de prioritaire acties die de Commissie in haar werkprogramma voor 

2016 aankondigde voor een diepere en eerlijker binnenmarkt en totstandbrenging van een 

eerlijkere en echtere pan-Europese arbeidsmarkt die de werknemers verzekert van behoorlijke 

bescherming en duurzame banen. Kanker is de belangrijkste oorzaak (53%) van 

werkgerelateerde sterfgevallen in de EU. Voor de werknemers en hun gezinnen heeft kanker 

niet alleen aanzienlijk verlies van levenskwaliteit tot gevolg, maar zijn er ook directe en 

                                                 
1 SWD(2016) 152 en SWD(2016) 153. 
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indirecte financiële gevolgen nl. in de vorm van de kosten van de gezondheidszorg resp. in de 

vorm van derving van huidige en toekomstige inkomsten. Beroepsgebonden kanker heeft 

allerlei gevolgen voor de economie, zoals vermindering van het arbeidsaanbod, daling van de 

arbeidsproductiviteit en vergroting van de druk op de overheidsfinanciën door onnodig hoge 

uitgaven voor gezondheidszorg en andere uitkeringen. Voor bedrijven betekent 

beroepsgerelateerde kanker tenslotte extra kosten om personeel te vervangen, 

productiviteitsverlies en verhoging van lonen ter compensatie van de hogere bedrijfsrisico's. 

Werknemers in de EU zijn tegenwoordig tegen kankerverwekkende stoffen beschermd uit 

hoofde van Richtlijn 2004/37/EG betreffende carcinogene of mutagene agentia (hierna: 

‘CMD’), een van de 24 richtlijnen binnen kaderrichtlijn 89/391/EEC inzake veiligheid en 

gezondheid van werknemers op het werk (hierna: ‘OSH-kader ’). Het OSH-kader bevat 

algemene doelstellingen om de risico’s voor veiligheid en gezondheid van werknemers weg te 

nemen of tot een minimum terug te brengen. De CMD schrijft voor dat werkgevers ‘de 

risico’s voor werknemers in verband met de blootstelling aan specifieke carcinogene of 

mutagene agentia op het werk moeten identificeren en beoordelen, en blootstelling moeten 

voorkomen waar sprake is van risico's’. Waar zulks technisch mogelijk is moeten de 

betrokken procedés of agentia door ongevaarlijke of minder gevaarlijke procedés of agentia 

worden vervangen. Als vervanging niet mogelijk is, moeten kankerverwekkende chemicaliën 

in gesloten systemen worden gebruikt of moet de blootstelling van de werknemers beperkt 

blijven tot een zo laag niveau als technisch uitvoerbaar is. Op werkgevers rust ook de 

verplichting om te zorgen dat de blootstellingslimieten niet worden overschreden.  

Dit nieuwe voorstel beoogt een aantal chemische agentia onder de werking van de CMD te 

brengen die in landen buiten de EU of door internationale organisaties als kankerverwekkend 

zijn erkend maar nog niet in het huidige EU-stelsel zijn ingedeeld. Meer bepaald worden voor 

13 chemische agentia nieuwe of herziene EU-wijde grenswaarden voor beroepsmatige 

blootstelling voorgesteld aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke documentatie, 

waarmee de zeer uiteenlopende nationale grenswaarden, zo die al bestaan, worden 

geharmoniseerd. Volgens de effectbeoordeling zouden hierdoor in de periode tot 2069 

ongeveer 100 000 levens gespaard blijven en zou de in geld uitgedrukte gezondheidswinst 

tussen de 34 en 89 miljard euro liggen.  

De rapporteur betuigt dan ook zijn krachtige steun voor het voorstel, zij het met enkele 

amendementen die de noodzaak van een voorzorgsbenadering moeten benadrukken waar het 

gaat om uitvoering van het voorstel. Het voorzorgsbeginsel laat zich definiëren als een 

algemeen rechtsbeginsel dat moet zorgen voor een hoog beschermingsniveau voor 

gezondheid, veiligheid van de consument en voor milieu op alle terreinen waar de Unie 

handelend optreedt.1 Dit beginsel is dus vooral belangrijk wanneer er onzekerheid bestaat 

omtrent de effecten van de omgang met mengsels van toxische agentia op de gezondheid van 

werknemers, of wanneer niet voldoende wetenschappelijke en technische gegevens 

voorhanden zijn. Dit vraagt in wezen om invoering van een nieuwe en efficiënte aanpak en 

preventie van kankergerelateerde aandoeningen waarin rekening wordt gehouden met 

veelvuldige ineengrijpende factoren en de laatste verbeteringen in meettechniek, 

risicobeheersing en andere relevante factoren. 

 

Tot slot merkt de rapporteur op dat er meer moet worden gedaan om werknemers doelmatig 

                                                 
1 Zie onder meer zaak T-74/00, Artegodan/ Commissie, Jurispr. 2000, II-02583, punten 183-184. 
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tegen risico’s in verband met carcinogene of mutagene agentia op het werk te beschermen, 

want er zijn nog steeds stoffen die nog niet op de lijst in het voorstel zijn vermeld maar 

mogelijk wel schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers.1 De EU-wetgeving moet 

zich uitstrekken tot alle stoffen die het risico van werkgerelateerde kanker kunnen vergroten.  

AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) In Richtlijn 2004/37/EG, die gericht 

is op de bescherming van werknemers 

tegen risico’s voor hun gezondheid en 

veiligheid als gevolg van blootstelling aan 

carcinogene of mutagene agentia op het 

werk, zijn minimumvoorschriften 

vastgelegd, met inbegrip van op de 

beschikbare wetenschappelijke en 

technische gegevens gebaseerde 

grenswaarden. 

(1) In Richtlijn 2004/37/EG, die gericht 

is op de bescherming van meer dan 217 

miljoen Europese werknemers tegen 

risico’s voor hun gezondheid en veiligheid 

als gevolg van blootstelling aan 

carcinogene of mutagene agentia op het 

werk, zijn minimumvoorschriften 

vastgelegd, met inbegrip van op de 

beschikbare wetenschappelijke en 

technische gegevens gebaseerde 

grenswaarden. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Richtlijn 2004/37/EG moet 

dringend worden geactualiseerd ter 

regeling van nieuwe preventieve en 

beschermende maatregelen. 

 

                                                 
1 Zie onder meer  Wriedt, ‘Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should be 

subject to binding limits on workers' exposure’ (2016). 
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Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 ter) Stoffen die de menselijke 

vruchtbaarheid kunnen aantasten zijn 

even schadelijk voor de gezondheid van de 

werknemer als carcinogene of mutagene 

agentia: Onder de werkingssfeer van 

Richtlijn 2004/37/EG moeten daarom ook 

stoffen worden gebracht die de menselijke 

vruchtbaarheid kunnen aantasten.  

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 quater) Ook moet met het 

voorzorgsbeginsel rekening worden 

gehouden, vooral waar onzekerheid 

bestaat omtrent de effecten van de 

omgang met stoffen en mengsels op de 

gezondheid of waar niet voldoende 

wetenschappelijke en technische gegevens 

voorhanden zijn. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De grenswaarden moeten worden 

herzien wanneer dat in het licht van 

wetenschappelijke gegevens nodig is. 

(2) Met het oog op een efficiënter en 

doelmatiger kaderregeling voor de 

bescherming van werknemers, moeten de 

grenswaarden overeenkomstig het 

voorzorgsbeginsel regelmatig worden 

herzien in het licht van de meest recente 

wetenschappelijke en technische 

informatie en van de laatste verbeteringen 
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in meettechniek, risicobeheersing en 

andere relevante factoren. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Er dient erop te worden gewezen 

dat het van belang is werknemers te 

beschermen tegen blootstelling aan 

carcinogene of mutagene agentia en 

stoffen die giftig zijn voor de 

voorplanting. Op de werkplek staan 

mannen en vrouwen vaak bloot aan een 

cocktail van substanties die 

gezondheidsrisico's kunnen vergroten, 

nadelige effecten op hun 

voortplantingsvermogen kunnen hebben, 

verminderde vruchtbaarheid of 

onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken, 

en ook een negatief effect op de 

ontwikkeling van de foetus kunnen 

hebben alsook op de groei van de baby's 

via onder meer schadelijke effecten op of 

van de moedermelk. Over stoffen die giftig 

zijn voor de voortplanting bestaat grote 

bezorgdheid en bij de organisatie van 

preventie op de werkplek moet dezelfde 

aanpak worden gevolgd als voor 

carcinogene en mutagene agentia. Met 

het oog op een grotere en veilige 

deelname van vrouwen aan de 

arbeidsmarkt conform de EU-2020-

doelstelling moeten reprotoxische stoffen 

in de herziening van Richtlijn 2004/37/EG 

worden meegenomen. Dat zou de richtlijn 

in overeenstemming brengen met 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad 1 bis 

voor wat betreft bescherming van 

vrouwen op de werkplek. 

 ________________ 

 1 bis. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad van 18 
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december 2006 inzake de registratie en 

beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen (REACH), tot oprichting van een 

Europees Agentschap voor chemische 

stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 

1999/45/EG en houdende intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 

en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 

Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 

van de Raad en de Richtlijnen 

91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 

2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 

van 30.12.2006, blz. 1). 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) Er zijn preventieve maatregelen 

nodig tegen carcinogene, mutagene en 

reprotoxische chemicaliën, evenals 

informatiecampagnes op Unieniveau, in 

het licht van de laatste statistische 

informatie van Eurostat, dat jaarlijks 

ongeveer 31 miljoen ton carcinogene, 

mutagene en reprotoxische chemicaliën 

in de Unie worden geproduceerd. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Voor sommige carcinogene en 

mutagene agentia is het nodig rekening te 

houden met andere 

absorptiemogelijkheden, waaronder de 

mogelijkheid van huidpenetratie, teneinde 

een optimaal beschermingsniveau te 

waarborgen. 

(3) Conform het voorzorgsbeginsel is 

het essentieel om rekening te houden met 

alternatieve absorptiemogelijkheden voor 

carcinogene en mutagene agentia, 

waaronder de mogelijkheid van 

huidpenetratie, teneinde een optimaal 

beschermingsniveau te waarborgen voor de 

gezondheid en veiligheid van de 
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werknemer. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De Commissie wordt bijgestaan 

door het Wetenschappelijk Comité inzake 

grenswaarden voor beroepsmatige 

blootstelling (het Comité), met name bij 

het evalueren van de recentste beschikbare 

wetenschappelijke gegevens en bij het 

voorstellen van overeenkomstig Richtlijn 

98/24/EG van de Raad47 en Richtlijn 

2004/37/EG op EU-niveau vast te stellen 

grenswaarden voor beroepsmatige 

blootstelling ter bescherming van de 

werknemers tegen chemische risico’s. 

Voor de chemische agentia o-toluïdine en 

2-nitropropaan heeft het Comité geen 

aanbevelingen gedaan en is gebruik 

gemaakt van andere, voldoende robuust 

bevonden wetenschappelijke 

informatiebronnen uit het publieke 

domein48, 49, 

(4) De Commissie wordt bijgestaan 

door het Wetenschappelijk Comité inzake 

grenswaarden voor beroepsmatige 

blootstelling (het Comité), met name bij 

het achterhalen, evalueren en nader 

analyseren van de recentste beschikbare 

wetenschappelijke gegevens en bij het 

voorstellen van overeenkomstig Richtlijn 

98/24/EG van de Raad47 en Richtlijn 

2004/37/EG op EU-niveau vast te stellen 

grenswaarden voor beroepsmatige 

blootstelling ter bescherming van de 

werknemers tegen chemische risico’s. 

Voor de chemische agentia o-toluïdine en 

2-nitropropaan heeft het Comité geen 

aanbevelingen gedaan en is gebruik 

gemaakt van andere, voldoende robuust 

bevonden wetenschappelijke 

informatiebronnen uit het publieke 

domein48, 49, 

__________________ __________________ 

47Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 

april 1998 betreffende de bescherming van 

de gezondheid en de veiligheid van 

werknemers tegen risico's van chemische 

agentia op het werk (veertiende bijzondere 

richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 

Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 131 van 

5.5.1998, blz. 11). 

47Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 

april 1998 betreffende de bescherming van 

de gezondheid en de veiligheid van 

werknemers tegen risico's van chemische 

agentia op het werk (veertiende bijzondere 

richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 

Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 131 van 

5.5.1998, blz. 11). 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-

11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Mon

ographs/vol99/mono99-15.pdf en 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-

11.pdfhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Mon

ographs/vol99/mono99-15.pdf en 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

49 49 



 

RR\1119702NL.docx 47/55 PE593.996v02-00 

 NL 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf en 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf en 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Er is voldoende bewijs dat 

respirabel kristallijn silicastof carcinogeen 

is. De beschikbare informatie, 

wetenschappelijke en technische gegevens 

daarbij inbegrepen, wijst op de noodzaak 

om een grenswaarde voor respirabel 

kristallijn silicastof vast te stellen. Door 

een werkprocedé gegenereerd respirabel 

kristallijn silicastof is niet overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad 

ingedeeld50. Het is daarom passend om 

werkzaamheden waarbij sprake kan zijn 

van blootstelling aan door een 

werkprocedé gegenereerd respirabel 

kristallijn silicastof op te nemen in bijlage I 

bij Richtlijn 2004/37/EG en een 

grenswaarde vast te stellen voor respirabel 

kristallijn silicastof ("respirabele fractie"). 

(5) Er is voldoende bewijs dat 

respirabel kristallijn silicastof carcinogeen 

is, want het dringt diep door in de longen 

met alle ernstige gezondheidsproblemen 

van dien. De beschikbare informatie, 

wetenschappelijke en technische gegevens 

daarbij inbegrepen, wijst op de noodzaak 

om een grenswaarde voor respirabel 

kristallijn silicastof vast te stellen. Door 

een werkprocedé gegenereerd respirabel 

kristallijn silicastof is niet overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad50 

ingedeeld. Het is daarom passend om 

werkzaamheden waarbij sprake kan zijn 

van blootstelling aan door een werk- of 

ander soortgelijk procedé gegenereerd 

respirabel kristallijn silicastof op te nemen 

in bijlage I bij Richtlijn 2004/37/EG en een 

grenswaarde vast te stellen voor respirabel 

kristallijn silicastof ("respirabele fractie"). 

__________________ __________________ 

50Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

december 2008 betreffende de indeling, 

etikettering en verpakking van stoffen en 

mengsels (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 

1). 

50Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

december 2008 betreffende de indeling, 

etikettering en verpakking van stoffen en 

mengsels (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 

1). 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Richtsnoeren en goede praktijken 

die zijn ontwikkeld via initiatieven zoals de 

sociale dialoog "Agreement on Workers' 

Health Protection Through the Good 

Handling and Use of Crystalline Silica and 

Products Containing it (NEPSi)" (akkoord 

over de bescherming van de gezondheid 

van werknemers door goede 

hanteringsmethoden en gebruik van 

kristallijn silica en producten die kristallijn 

silica bevatten) zijn waardevolle 

instrumenten om regelgevingsmaatregelen 

aan te vullen en met name om de effectieve 

uitvoering van grenswaarden te 

ondersteunen. 

(6) Richtsnoeren en goede praktijken 

die zijn ontwikkeld via initiatieven zoals de 

sociale dialoog "Agreement on Workers' 

Health Protection Through the Good 

Handling and Use of Crystalline Silica and 

Products Containing it (NEPSi)" (akkoord 

over de bescherming van de gezondheid 

van werknemers door goede 

hanteringsmethoden en gebruik van 

kristallijn silica en producten die kristallijn 

silica bevatten) zijn waardevolle 

instrumenten om regelgevingsmaatregelen 

aan te vullen en met name om de effectieve 

uitvoering van grenswaarden te 

ondersteunen, en om die waarden te 

actualiseren aan de hand van de 

gangbare praktijk. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De in bijlage III bij Richtlijn 

2004/37/EG vastgestelde grenswaarden 

voor vinylchloridemonomeer en stof van 

hardhout moeten in het licht van 

wetenschappelijke gegevens van recentere 

datum worden herzien. 

(7) Met het oog op naleving en 

toepassing van het voorzorgsbeginsel ten 

aanzien van de gezond- en veiligheid van 

de werknemer moeten de in bijlage III bij 

Richtlijn 2004/37/EG vastgestelde 

grenswaarden voor 

vinylchloridemonomeer en stof van 

hardhout, benzeen en chroom (VI) in het 

licht van wetenschappelijke gegevens van 

recentere datum regelmatig worden 

herzien.  

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 



 

RR\1119702NL.docx 49/55 PE593.996v02-00 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Bepaalde chroom(VI)-verbindingen 

voldoen aan de criteria voor indeling als 

kankerverwekkend (categorie 1A of 1B) 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

1272/2008 en zijn bijgevolg carcinogene 

stoffen in de zin van Richtlijn 2004/37/EG. 

Voor deze chroom(VI)-verbindingen kan 

aan de hand van de beschikbare 

informatie, wetenschappelijke en 

technische gegevens daarbij inbegrepen, 

een grenswaarde worden vastgesteld. Het 

is daarom passend een grenswaarde vast te 

stellen voor chroom(VI)-verbindingen die 

carcinogeen zijn in de zin van Richtlijn 

2004/37/EG. 

(12) Bepaalde chroom(VI)-verbindingen 

voldoen aan de criteria voor indeling als 

kankerverwekkend (categorie 1A of 1B) 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

1272/2008 en zijn bijgevolg carcinogene 

stoffen in de zin van Richtlijn 2004/37/EG. 

Het is daarom mogelijk en noodzakelijk 

een grenswaarde vast te stellen voor 

chroom(VI)-verbindingen die carcinogeen 

zijn in de zin van Richtlijn 2004/37/EG, 

aan de hand van de meest recente 

beschikbare informatie, 

wetenschappelijke en technische 

gegevens. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Deze wijziging zorgt voor een 

betere bescherming van de gezondheid van 

de werknemers op het werk. 

(18) Deze wijziging van Richtlijn 

2004/37/EG strekt tot betere bescherming 

van de gezondheid van de werknemers op 

het werk, dankzij meer geschikte 

controlemethoden. Ook moet de wijziging 

de doeltreffendheid en duidelijkheid van 

de relevante Unie-wetgeving ten goede 

komen en voor een gelijk speelveld 

zorgen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) In deze richtlijn worden de 

fundamentele rechten en beginselen van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en in het bijzonder van 

(20) In deze richtlijn worden de 

fundamentele rechten en beginselen van 

het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en in het bijzonder het 
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artikel 31, lid 1, geëerbiedigd. recht op leven in de zin van artikel 2, en 

op rechtvaardige en billijke 

arbeidsomstandigheden met het oog op 

gezondheid, veiligheid en waardigheid, in 

de zin van artikel 31, lid 1, geëerbiedigd. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Aangezien de onderhavige 

maatregel de gezondheid van de 

werknemers op het werk betreft, moet de 

uiterste termijn voor omzetting twee jaar 

zijn. 

(23) Aangezien de onderhavige 

maatregel de bescherming van de 

gezondheid en de veiligheid van de 

werknemers op het werk betreft, moet de 

uiterste termijn voor omzetting twee jaar 

zijn na de inwerkingtreding van deze 

richtlijn. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Titel 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (-1)  De titel wordt vervangen door: 

“Richtlijn 2004/37/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de bescherming van de 

werknemers tegen de risico’s van 

blootstelling aan carcinogene of mutagene 

agentia op het werk” 

“Richtlijn 2004/37/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de bescherming van de 

werknemers tegen de risico's van 

blootstelling aan carcinogene, mutagene of 

reprotoxische agentia op het werk" 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt -1 bis (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 
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Bestaande tekst Amendement 

 (-1 bis) In artikel 1, lid 1, wordt de eerste 

alinea vervangen door: 

"1.  Deze richtlĳn heeft ten doel de 

werknemers te beschermen tegen gevaren 

voor hun veiligheid en gezondheid die zich 

tĳdens hun werk door blootstelling aan 

carcinogene of mutagene agentia voordoen 

of kunnen voordoen, en tevens dergelĳke 

gevaren te voorkomen. 

"1.  Deze richtlijn heeft ten doel de 

werknemers te beschermen tegen gevaren 

voor hun veiligheid en gezondheid die zich 

tijdens hun werk door blootstelling aan 

carcinogene, mutagene of reprotoxische 

agentia voordoen of kunnen voordoen, en 

tevens dergelijke gevaren te voorkomen. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt -1 ter (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1 ter)  Aan artikel 2 wordt het 

volgende punt toegevoegd: 

 “(c bis) "reprotoxische agentia": 

stoffen die voldoen aan de criteria om als 

giftig voor de voortplanting te worden 

ingedeeld in categorie 1A of 1B zoals 

bepaald in bijlage VI bij Verordening 

(EG) nr. 1272/2008.” 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt -1 quater (nieuw) 

Richtlijn 2004/37/EG 

Artikel 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1 quater)  Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 “Artikel 17 bis 

 Reprotoxische agentia 
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 Uiterlijk op 1 november 2017 beziet de 

Commissie, in overleg met de lidstaten en 

de sociale partners, de bepalingen van 

deze richtlijn opnieuw en stelt zij 

eventueel noodzakelijke wijzigingen voor 

om rekening te houden met de opname 

van reprotoxische agentia in deze 

richtlijn." 
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