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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Αιτιολόγηση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αποσκοπεί στην 

τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ είναι αναγκαιότητα ακόμη και για τους οπαδούς της 

επικουρικότητας στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Εν προκειμένω, σκοπός είναι η 

προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους των καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων 

προϊόντων.  

Κατά τη γνώμη μας, τον ρόλο που σκοπεύει να παίξει η προαναφερθείσα οδηγία θα 

μπορούσαν να παίξουν πάρα πολύ καλά διεθνείς συμβάσεις ή άλλα μέσα.  

Αλλά είναι σαφές ότι πρόκειται για επείγον ζήτημα, δεδομένου ότι η κινητικότητα των 

εργαζομένων στις διάφορες χώρες μέλη τους υπάγει, για συγκεκριμένα επαγγέλματα και 

έκθεση, σε κανονιστικές ρυθμίσεις ενίοτε ανακόλουθες. Είναι επομένως προς το συμφέρον 

όλων - εργαζομένων, εργοδοτών και κρατών που εγγυώνται τα συστήματα κοινωνικής 

προστασίας τους - να γίνουν δεκτές από όλους το συντομότερο δυνατόν συστάσεις σύμφωνες 

προς «σύγχρονα και προηγμένα δεδομένα της επιστήμης». 

 

 Αιτιολόγηση της απαραίτητης προσοχής στον τομέα 
 

Μια οδηγία στον τομέα αυτό δεν πρέπει να είναι δεσμευτική ούτε να επιβάλλει υπερβολικά 

σύντομες προθεσμίες. Πρέπει απλώς να προτρέπει τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται προς 

τους κανόνες το συντομότερο δυνατόν, αλλά να λαμβάνει παρόλα αυτά υπόψη την 

οικονομική πραγματικότητα κάθε χώρας μέλους. Ομοίως, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλει 

αναγκαστικούς κανόνες ελλείψει ακριβούς έρευνας επικυρωμένης από την πλειονότητα της 

επιστημονικής κοινότητας. 

Όμως, η ιδιαιτερότητα του τομέα των επαγγελματικών ασθενειών έγκειται στο γεγονός ότι 

από την έκθεση, μέσω της εισπνοής ή οιασδήποτε άλλης μορφής επαφής, σε καρκινογόνο ή 

μεταλλαξιογόνο ουσία μέχρι την αδιαμφισβήτητη διάγνωση της ασθένειας παρέρχεται 

μεγάλο χρονικό διάστημα, μεταξύ 10 και 40 έτη. Επομένως, επειδή η τελευταία οδηγία 

χρονολογείται το 2004, επείγει να αναθεωρηθεί ο κατάλογος με τις τοξικές ουσίες και τα 

ποσοστά έκθεσης. Επιπλέον, στη δεκαετία του 70 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των 

δραστηριοτήτων εξόρυξης, μεταλλουργίας και βιομηχανικής εκμετάλλευσης: υπήρξε 

επομένως πολύ μεγάλος αριθμός εργατών – και εμμέσως η οικογένειά τους – που εκτέθηκαν 

σε πολλές ουσίες. Ένα πρόσθετο θέμα που τίθεται είναι η έννοια των περιπτώσεων καρκίνου 

που οφείλονται σε συνδυασμό ουσιών, που αρχίζει να περιπλέκει τα πράγματα από 

νομοθετική άποψη. 

 

 Αιτιολόγηση της στρατηγικής 
 

Επομένως, η εναρμόνιση, της οποίας ο μόνος σκοπός είναι η εφαρμογή της αρχής της 

προφύλαξης θα πρέπει λογικά και αποτελεσματικά να περάσει από διάφορες διαδοχικές 

ενέργειες: 

 

1. Προσδιορισμό από τα κράτη μέλη ουσιών ή ομάδων ουσιών που σχετίζονται άμεσα 

και αδιαμφισβήτητα με κάποια μορφή καρκίνου. 

2. Κατάρτιση καταλόγου εργασιών που συνεπάγονται έκθεση στην εισπνοή ή άλλου 

τύπου επαφή με την ουσία. 
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3. Χρόνος που παρέρχεται από την ελάχιστη διάρκεια έκθεσης στο προϊόν μέχρι την 

εμφάνιση της επαγγελματικής ασθένειας. 

4. Ελάχιστα ποσοστά έκθεσης. 

 

Αυτά έχουν κωδικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στη νομοθεσία για τις επαγγελματικές ασθένειες 

που έχουν αναγνωριστεί στη Γαλλία. Πρόκειται για πληρέστατους πίνακες που αξίζει να 

αποτελέσουν μία από τις τεχνικές βάσεις εναρμόνισης των συστάσεων που ενέκριναν τα 

κράτη μέλη, εάν αυτά δεν διαθέτουν ήδη αντίστοιχο εργαλείο. 

 

 Αιτιολόγηση της σύνταξης της παρούσας έκθεσης 
 

Συνεπώς η συντάκτρια περιλαμβάνει με απόλυτη ικανοποίηση στη γνωμοδότησή της τις νέες 

ουσίες σχετικά με τις οποίες οι διασταυρωθείσες μελέτες έχουν προσδιορίσει τις 

καρκινογόνες ιδιότητές τους και έχουν αξιολογήσει ή επαναξιολογήσει τα ποσοστά 

τοξικότητας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

Όμως η συντάκτρια προσθέτει κατάλογο προϊόντων των οποίων τουλάχιστον ένα κράτος 

μέλος έχει καθορίσει με νομοθετική ή ρυθμιστική πράξη την άμεση και αδιαμφισβήτητη 

ευθύνη τους στην εμφάνιση καρκίνου. Η συντάκτρια περιλαμβάνει επομένως τη 

συμπληρωματική έννοια της παρακολούθησης και εκφράζει την επιθυμία κάθε κράτος μέλος 

να εφαρμόζει, εάν δεν το κάνει ήδη, την αυξημένη αυτή παρακολούθηση, εν αναμονή του 

καθορισμού, σε εθνικό επίπεδο, μέγιστων ποσοστών έκθεσης. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 (17 α)  Το χρωμικό οξύ και οι χρωμικές 

και διχρωμικές αλκαλικές ενώσεις ή 

ενώσεις αλκαλικών γαιών καθώς και ο 

χρωμικός ψευδάργυρος πληρούν τα 

κριτήρια για την ταξινόμησή τους ως 

καρκινογόνων ουσιών στην εργατική 

νομοθεσία ενός κράτους μέλους 

τουλάχιστον. Στη νομοθεσία αυτή 

αναγνωρίστηκε η ευθύνη αυτών των 

ουσιών στην εμφάνιση πρωτογενών 

βρογχοπνευμονικών καρκίνων και 

καρκίνων της ρινικής κοιλότητας. Οι 

ουσίες αυτές επομένως θα πρέπει να 

υπόκεινται σε τακτική παρακολούθηση 
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και αξιολόγηση, τουλάχιστον κάθε δύο 

έτη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα) 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 (17 β)  Οι ακόλουθες αρωματικές αμίνες 

και τα άλατά τους: 4-αμινο-διφαινύλιο 

και άλατα (ξενυλαμίνη)· 4,4′-

διαμινοδιφαινύλιο και άλατα (βενζιδίνη)· 

2-ναφθυλαμίνη και άλατα· 4,4′-

μεθυλενοδισ(2-χλωροανιλίνη) και άλατα 

(MBOCA)· 3,3′-διμεθοξυβενζιδίνη και 

άλατα (o-διανισιδίνη)· 3,3′-

διμεθυλοβενζιδίνη και άλατα (ο-

τολιδίνη)· 4-χλωρο-2 μεθυλανιλίνη και 

άλατα (π-χλωρο-ο-τολουιδίνη)· ωραμίνη 

(τεχνικής ποιότητας)· καθώς και οι 

ακόλουθες χρωστικές που προέρχονται 

από την βενζιδίνη· CI direct black 38, CI 

direct blue 6, CI direct brown 95  πληρούν 

τα κριτήρια για την ταξινόμησή τους ως 

καρκινογόνων ουσιών στην εργατική 

νομοθεσία ενός κράτους μέλους 

τουλάχιστον. Στη νομοθεσία αυτή 

αναγνωρίστηκε η ευθύνη αυτών των 

ουσιών στην εμφάνιση καρκίνων της 

ουροδόχου κύστης και του 

ουροποιητικού. Οι ουσίες αυτές επομένως 

θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτική 

παρακολούθηση και αξιολόγηση, 

τουλάχιστον κάθε δύο έτη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα) 
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 (17 γ)  Το αρσενικό, η εισπνοή 

αρσενικούχου σκόνης ή αρσενικούχων 

ατμών, καθώς και η εισπνοή σκόνης ή 

ατμών που περιέχουν χρυσοφόρους 

αρσενοπυρίτες πληρούν τα κριτήρια για 

την ταξινόμησή τους ως καρκινογόνων 

ουσιών στην εργατική νομοθεσία ενός 

κράτους μέλους τουλάχιστον. Στη 

νομοθεσία αυτή αναγνωρίστηκε η ευθύνη 

αυτών των ουσιών στην εμφάνιση 

αγγειοσαρκώματος του ήπατος, 

πρωτογενών βρογχοπνευμονικών 

καρκίνων και καρκίνων του δέρματος. Οι 

ουσίες αυτές επομένως θα πρέπει να 

υπόκεινται σε τακτική παρακολούθηση 

και αξιολόγηση, τουλάχιστον κάθε δύο 

έτη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα) 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 (17 δ)  Τα ακόλουθα παράγωγα του 

πετρελαίου: μη εξευγενισμένα ή λίγο 

εξευγενισμένα ορυκτέλαια και 

αναγεννημένα ορυκτέλαια που 

χρησιμοποιούνται στη μηχανουργική 

κατεργασία και επεξεργασία των 

μετάλλων, αρωματικά εκχυλίσματα, 

υπολείμματα πυρόλυσης 

χρησιμοποιημένα έλαια μηχανής καθώς 

και αιθάλη από την καύση προϊόντων 

πετρελαίου πληρούν τα κριτήρια για την 

ταξινόμησή τους ως καρκινογόνων 

ουσιών στην εργατική νομοθεσία ενός 

κράτους μέλους τουλάχιστον. Στη 

νομοθεσία αυτή αναγνωρίστηκε η ευθύνη 

αυτών των ουσιών στην εμφάνιση 

καρκίνων του δέρματος. Οι ουσίες αυτές 
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επομένως θα πρέπει να υπόκεινται σε 

τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, 

τουλάχιστον κάθε δύο έτη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 ε (νέα) 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 (17 ε)  Η φορμαλδεΰδη πληροί τα 

κριτήρια για την ταξινόμησή της ως 

καρκινογόνου ουσίας στην εργατική 

νομοθεσία ενός κράτους μέλους 

τουλάχιστον. Στη νομοθεσία αυτή 

αναγνωρίστηκε η ευθύνη αυτής της 

ουσίας στην εμφάνιση της 

ρινοφαρυγγικής κοιλότητας. Η ουσία 

αυτή επομένως θα πρέπει να υπόκειται σε 

τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, 

τουλάχιστον κάθε δύο έτη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 στ (νέα) 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 (17 στ)  Οι ιοί της ηπατίτιδας Α, Β, 

C, D και Ε πληρούν τα κριτήρια για την 

ταξινόμησή τους ως καρκινογόνων 

ουσιών στην εργατική νομοθεσία ενός 

κράτους μέλους τουλάχιστον. Στη 

νομοθεσία αυτή αναγνωρίστηκε η ευθύνη 

αυτών των ουσιών στην εμφάνιση 

καρκίνων του ήπατος. Οι ουσίες αυτές 

επομένως θα πρέπει να υπόκεινται σε 

τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, 

τουλάχιστον κάθε δύο έτη·  
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Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 ζ (νέα) 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 (17 ζ)  Οι σκόνες και οι αναθυμιάσεις που 

περιέχουν κάδμιο πληρούν τα κριτήρια 

για την ταξινόμησή τους ως 

καρκινογόνων ουσιών στην εργατική 

νομοθεσία ενός κράτους μέλους 

τουλάχιστον. Στη νομοθεσία αυτή 

αναγνωρίστηκε η ευθύνη αυτών των 

ουσιών στην εμφάνιση πρωτογενών 

βρογχοπνευμονικών καρκίνων. Οι ουσίες 

αυτές επομένως θα πρέπει να υπόκεινται 

σε τακτική παρακολούθηση και 

αξιολόγηση, τουλάχιστον κάθε δύο έτη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 η (νέα) 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 (17 η)  Η εισπνοή σκόνης κοβαλτίου σε 

συνδυασμό με καρβίδιο του βολφραμίου 

πριν από τη φρύξη πληροί τα κριτήρια για 

την ταξινόμηση ως καρκινογόνου ουσίας 

στην εργατική νομοθεσία ενός κράτους 

μέλους τουλάχιστον. Στη νομοθεσία αυτή 

αναγνωρίστηκε η ευθύνη αυτών των 

ουσιών στην εμφάνιση πρωτογενών 

βρογχοπνευμονικών καρκίνων. Η ουσία 

αυτή επομένως θα πρέπει να υπόκειται σε 

τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, 

τουλάχιστον κάθε δύο έτη· 

Or. fr 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 θ (νέα) 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 (17 θ)  Ο δισ (χλωρομεθυλικός) αιθέρας 

πληροί τα κριτήρια για την ταξινόμησή 

του ως καρκινογόνου ουσίας στην 

εργατική νομοθεσία ενός κράτους μέλους 

τουλάχιστον. Στη νομοθεσία αυτή 

αναγνωρίστηκε η ευθύνη αυτών των 

ουσιών στην εμφάνιση πρωτογενών 

βρογχοπνευμονικών καρκίνων. Η ουσία 

αυτή επομένως θα πρέπει να υπόκειται σε 

τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, 

τουλάχιστον κάθε δύο έτη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 ι (νέα) 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 (17 ι)  Ο ένας ή ο άλλος από τους 

ακόλουθους παράγοντες: ν-μέθυλο-

ν΄νιτρο-ν-νιτροζογουανιδίνη, ν-αίθυλο-

ν΄νιτρο-ν-νιτροζογουανιδίνη, ν-μέθυλο-ν-

νιτροζουρία, ν-αίθυλο-ν-νιτροζουρία 

πληροί τα κριτήρια για την ταξινόμησή 

της ως καρκινογόνου ουσίας στην 

εργατική νομοθεσία ενός κράτους μέλους 

τουλάχιστον. Στη νομοθεσία αυτή 

αναγνωρίστηκε η ευθύνη αυτών των 

ουσιών στην εμφάνιση όγκων στον 

εγκέφαλο. Οι ουσίες αυτές επομένως θα 

πρέπει να υπόκεινται σε τακτική 

παρακολούθηση και αξιολόγηση, 

τουλάχιστον κάθε δύο έτη· 

Or. fr 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Παράρτημα I – σημείο 6 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 α.  Εργασίες που συνεπάγονται 

έκθεση στο χρωμικό οξύ και στις 

χρωμικές και διχρωμικές αλκαλικές 

ενώσεις ή ενώσεις αλκαλικών γαιών 

καθώς και στον χρωμικό ψευδάργυρο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Παράρτημα I – σημείο 6 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 β.  Εργασίες που συνεπάγονται 

έκθεση στις ακόλουθες αρωματικές 

αμίνες και στα άλατά τους: 4-αμινο-

διφαινύλιο και άλατα (ξενυλαμίνη)· 4,4′-

διαμινοδιφαινύλιο και άλατα (βενζιδίνη)· 

2-ναφθυλαμίνη και άλατα· 4,4′-

μεθυλενοδισ(2-χλωροανιλίνη) και άλατα 

(MBOCA)· 3,3′-διμεθοξυβενζιδίνη και 

άλατα (o-διανισιδίνη)· 3,3′-

διμεθυλοβενζιδίνη και άλατα (ο-

τολιδίνη)· 4-χλωρο-2 μεθυλανιλίνη και 

άλατα (π-χλωρο-ο-τολουιδίνη)· ωραμίνη 

(τεχνικής ποιότητας)· οι ακόλουθες 

χρωστικές που προέρχονται από την 

βενζιδίνη· CI direct black 38, CI direct 

blue 6, CI direct brown 95. 

Or. fr 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Παράρτημα I – σημείο 6 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 γ.  Εργασίες που συνεπάγονται 

έκθεση στο αρσενικό, στην εισπνοή 

αρσενικούχου σκόνης ή αρσενικούχων 

ατμών, καθώς και στην εισπνοή σκόνης ή 

ατμών που περιέχουν χρυσοφόρους 

αρσενοπυρίτες  

Or. fr 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Παράρτημα I – σημείο 6 δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 δ.  Εργασίες που συνεπάγονται 

έκθεση στα ακόλουθα παράγωγα του 

πετρελαίου: μη εξευγενισμένα ή λίγο 

εξευγενισμένα ορυκτέλαια και 

αναγεννημένα ορυκτέλαια που 

χρησιμοποιούνται στη μηχανουργική 

κατεργασία και επεξεργασία των 

μετάλλων, αρωματικά εκχυλίσματα, 

υπολείμματα πυρόλυσης 

χρησιμοποιημένα έλαια μηχανής καθώς 

και αιθάλη από την καύση προϊόντων 

πετρελαίου. 

Or. fr 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Παράρτημα I – σημείο 6 ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 ε.  Εργασίες που συνεπάγονται 

έκθεση στην φορμαλδεΰδη. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Παράρτημα I – σημείο 6 στ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 στ.  Ουσίες που εκλύονται και 

εισπνέονται κατά την εργασία υπογείως 

στα ορυχεία σιδήρου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Παράρτημα I – σημείο 6 ζ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 ζ.  Εργασίες που συνεπάγονται 

έκθεση στους ιούς της ηπατίτιδας Α, Β, 

C, D και Ε. 

Or. fr 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Παράρτημα I – σημείο 6 η (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 η.  Εργασίες που συνεπάγονται 

έκθεση σε σκόνες και αναθυμιάσεις που 

περιέχουν κάδμιο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Παράρτημα I – σημείο 6 θ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 θ.  Εργασίες που συνεπάγονται 

έκθεση στην εισπνοή σκόνης κοβαλτίου 

σε συνδυασμό με καρβίδιο του 

βολφραμίου πριν από τη φρύξη. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Παράρτημα I – σημείο 6 ι (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 ι.  Εργασίες που συνεπάγονται 

έκθεση στον δισ (χλωρομεθυλικό) αιθέρα. 

Or. fr 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Παράρτημα I – σημείο 6 ια (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 ια.  Εργασίες που συνεπάγονται 

έκθεση στον έναν ή στον άλλον από τους 

ακόλουθους παράγοντες: ν-μέθυλο-

ν΄νιτρο-ν-νιτροζογουανιδίνη, ν-αίθυλο-

ν΄νιτρο-ν-νιτροζογουανιδίνη, ν-μέθυλο-ν-

νιτροζουρία, ν-αίθυλο-ν-νιτροζουρία. 

Or. fr 

 


