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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την 

εργασία, η οποία συνοδεύεται από μια εκτίμηση αντικτύπου1, αποσκοπεί να διασφαλίσει ένα 

υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην ΕΕ, με την 

καθιέρωση, σε επίπεδο ΕΕ, αποτελεσματικότερων προτύπων όσον αφορά την έκθεση των 

εργαζομένων σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στην εργασία. 

Ειδικότερα, η πρόταση επιδιώκει τους εξής κύριους στόχους: α) να προστατεύσει 

αποτελεσματικότερα την υγεία των εργαζομένων, μειώνοντας την έκθεσή τους σε χημικούς 

παράγοντες στον χώρο εργασίας που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο ή μετάλλαξη· β) να 

εξασφαλίσει μεγαλύτερη σαφήνεια και να δημιουργήσει πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού 

για τους οικονομικώς δρώντες· και γ) να καταστήσει αποτελεσματικότερο το ρυθμιστικό 

πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, με την επικαιροποίησή του 

βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων. Οι στόχοι αυτοί είναι συμβατοί με τα 

θεμελιώδη δικαιώματα στη ζωή και σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας που 

προστατεύουν την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τα 

άρθρα 2 και 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

Υπό την έννοια αυτή, η εν λόγω πρόταση εμπίπτει στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ στους 

τομείς της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 και εντάσσεται 

στις κατά προτεραιότητα δράσεις του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 για 

μια βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά και για την εγκαθίδρυση μιας δίκαιης και 

πραγματικά πανευρωπαϊκής αγοράς εργασίας που εξασφαλίζει στους εργαζομένους 

κατάλληλη προστασία και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Ο καρκίνος αποτελεί την κύρια αιτία 

θανάτου που συναρτάται με την εργασία στην ΕΕ (53%). Για τους εργαζόμενους και τις 

οικογένειές τους, ο καρκίνος δεν επιφέρει μόνο μια σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας 

ζωής αλλά και άμεσες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, και έμμεση απώλεια τρεχόντων και 

μελλοντικών εισοδημάτων. Ο καρκίνος που συνδέεται με την εργασία επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό την οικονομία, περιορίζοντας την προσφορά εργασίας, μειώνοντας την 

παραγωγικότητα και αυξάνοντας το βάρος στα δημόσια οικονομικά μέσω των δημόσιων 

δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, και άλλα επιδόματα που διαφορετικά θα 

μπορούσαν να αποφευχθούν. Τέλος για τις επιχειρήσεις, ο καρκίνος που συνδέεται με την 

εργασία συνεπάγεται δαπάνες αντικατάστασης προσωπικού, απώλειες παραγωγικότητας, 

καθώς και την ανάγκη καταβολής υψηλότερων μισθών για την αντιστάθμιση των 

υψηλότερων επαγγελματικών κινδύνων. 

Στην ΕΕ, οι εργαζόμενοι προστατεύονται σήμερα έναντι καρκινογόνων χημικών παραγόντων 

με βάση την οδηγία 2004/37/ΕΚ σχετικά με τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 

παράγοντες (εφεξής «ΟΚΜΠ»), η οποία αποτελεί μια από τις 24 οδηγίες που εντάσσονται 

στην οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 

(εφεξής «πλαίσιο για την ΥΑΕ»). Το πλαίσιο για την ΥΑΕ θεσπίζει γενικούς στόχους για την 

εξάλειψη και τη μείωση στο ελάχιστο των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων. Η ΟΚΜΠ ορίζει ότι οι εργοδότες πρέπει «να εντοπίζουν και να αξιολογούν 

τους κινδύνους για τους εργαζόμενους» που οφείλονται σε καρκινογόνους παράγοντες και 

                                                 
1 Έγγραφο εργασίας (2016) 152 και έγγραφο εργασίας (2016) 153. 
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«να αποτρέπουν την έκθεση αυτή σε περίπτωση κινδύνου». Όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, 

η σχετική διαδικασία ή ο σχετικός παράγοντας πρέπει να αντικαθίστανται από μια άλλη 

διαδικασία ή άλλο παράγοντα που δεν συνιστά ή που προκαλεί μικρότερο κίνδυνο. Στις 

περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι τεχνικώς δυνατόν, οι καρκινογόνοι χημικοί παράγοντες 

πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κλειστό σύστημα ή η έκθεση των εργαζομένων πρέπει να 

περιορίζεται στο χαμηλότερο επίπεδο που είναι τεχνικώς δυνατό. Οι εργοδότες είναι επίσης 

υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των ανώτατων ορίων έκθεσης στην 

εργασία.  

Η νέα πρόταση αποσκοπεί να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ΟΚΜΠ με σειρά χημικών 

παραγόντων που έχουν αναγνωρισθεί ως καρκινογόνοι για τον άνθρωπο σε τρίτες χώρες ή 

από διεθνείς οργανισμούς αλλά δεν έχουν ακόμη καταχωρισθεί στο τρέχον σύστημα της ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, προτείνει να αναθεωρηθούν οι ανώτερες τιμές έκθεσης στην εργασία και να 

εισαχθούν νέες όσον αφορά 13 χημικούς παράγοντες με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά 

δεδομένα, εναρμονίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις αποκλίνουσες, ενδεχομένως, σε μεγάλο 

βαθμό εθνικές ανώτερες τιμές. Σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου, το μέτρο αυτό θα 

σώσει τη ζωή 100.000 περίπου ανθρώπων έως το 2069, πράγμα που αντιπροσωπεύει μια 

συνολική εξοικονόμηση που εκτιμάται σε 34 έως 89 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει θερμά την ανωτέρω πρόταση, με 

ορισμένες ωστόσο τροποποιήσεις που αποσκοπούν κυρίως να τονίσουν την ανάγκη μιας 

προσέγγισης με βάση την αρχή της προφύλαξης όσον αφορά την εφαρμογή της πρότασης. Η 

αρχή της προφύλαξης μπορεί να θεωρηθεί ως μια γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου που 

εφαρμόζεται προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, και της 

ασφάλειας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος σε όλους τους τομείς δραστηριότητας 

της Ένωσης.1 Η αρχή αυτή είναι συνεπώς ιδιαιτέρως σημαντική όταν υπάρχει αβεβαιότητα 

όσον αφορά την επίπτωση ορισμένων ενώσεων τοξικών παραγόντων στην υγεία των 

εργαζομένων ή όταν δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα. Αυτό 

επιβάλλει κατ’ ουσίαν τη δημιουργία ενός νέου και αποτελεσματικού προτύπου πρόληψης 

του καρκίνου και των συναφών προβλημάτων υγείας που λαμβάνει υπόψη την 

αλληλοεπίδραση πολλών παραγόντων καθώς και τις πρόσφατες βελτιώσεις στον τομέα των 

τεχνικών μέτρησης, των μέτρων διαχείρισης των κινδύνων και άλλων συναφών παραγόντων. 

 

Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά οι εργαζόμενοι από τους 

κινδύνους που συνδέονται με τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες στην 

εργασία, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ουσίες που δεν έχουν 

συμπεριληφθεί στον κατάλογο της πρότασης και οι οποίες μπορούν ενδεχομένως να έχουν 

επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων.2 Όλες οι ουσίες που μπορούν να 

αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου συνδεόμενου με την εργασία θα πρέπει να διέπονται από τις 

νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ. 

                                                 
1 Βλέπε μεταξύ άλλων, υπόθεση T-74/00, Artegodan κατά Επιτροπής, Συλλογή, 2000, Σελ II-02583, 

σκέψεις183-184. 
2 Βλέπε μεταξύ άλλων H. Wriedt, ‘Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that 

should be subject to binding limits on workers' exposure’ (2016) (« Έκθεση του Κέντρου Παροχής Συμβουλών 

σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία - καρκινογόνοι παράγοντες που θα πρέπει να υπόκεινται σε 

δεσμευτικά όρια όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε αυτά» (2016). 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 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 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η οδηγία 2004/37/ΕΚ στοχεύει 

στην προστασία των εργαζομένων από 

τους κινδύνους για την υγεία και την 

ασφάλειά τους λόγω έκθεσης σε 

καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 

παράγοντες στον χώρο εργασίας και ορίζει 

τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς αυτό, 

περιλαμβανομένων των οριακών τιμών, 

βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών και 

τεχνικών δεδομένων. 

(1) Η οδηγία 2004/37/ΕΚ στοχεύει 

στην προστασία των περισσότερων από 

217 εκατ. εργαζομένων της Ένωσης από 

τους κινδύνους για την υγεία και την 

ασφάλειά τους λόγω έκθεσης σε 

καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 

παράγοντες στον χώρο εργασίας και ορίζει 

τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς αυτό, 

περιλαμβανομένων των οριακών τιμών, 

βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών και 

τεχνικών δεδομένων. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) Η οδηγία 2004/37/ΕΚ πρέπει να 

επικαιροποιηθεί επειγόντως προκειμένου 

να προβλεφθούν νέα προληπτικά και 

προστατευτικά μέτρα. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 β) Οι ουσίες που βλάπτουν την 
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ανθρώπινη γονιμότητα είναι εξίσου 

επιβλαβείς για την υγεία των 

εργαζομένων όσο και τα καρκινογόνα ή 

τα μεταλλαξιογόνα: κατά συνέπεια, το 

πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/37/ΕΚ 

πρέπει επίσης να καλύπτει ουσίες που 

βλάπτουν την ανθρώπινη γονιμότητα. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 γ) Είναι επίσης απαραίτητο να 

λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 

προφύλαξης, ιδίως όταν υπάρχει 

αβεβαιότητα όσον αφορά την επίπτωση 

που έχουν στην υγεία των εργαζομένων οι 

ουσίες και τα μίγματά τους ή όταν δεν 

υπάρχουν επαρκή επιστημονικά και 

τεχνικά δεδομένα. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Οι οριακές τιμές πρέπει να 

αναθεωρούνται όποτε αυτό κρίνεται 

απαραίτητο με βάση τα νεότερα 

επιστημονικά στοιχεία. 

(2) Για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα 

και η αποτελεσματικότητα των 

διατάξεων-πλαισίων της Ένωσης για την 

προστασία των εργαζομένων, και 

σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, οι 
οριακές τιμές πρέπει να αναθεωρούνται 

τακτικά με βάση τις νεότερες 

επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες, 

καθώς και με βάση τις πρόσφατες 

βελτιώσεις στον τομέα των τεχνικών 

μέτρησης, των μέτρων διαχείρισης των 

κινδύνων και άλλων συναφών 

παραγόντων. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 α) Είναι αναγκαίο να τονιστεί η 

σημασία της προστασίας των 

εργαζομένων από την έκθεση σε 

καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 

παράγοντες και σε τοξικές για την 

αναπαραγωγή ουσίες. Στον χώρο 

εργασίας, άνδρες και γυναίκες συχνά 

εκτίθενται σε ένα μίγμα ουσιών, το οποίο 

μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους για την 

υγεία, να προκαλέσει δυσμενείς 

επιπτώσεις στα αναπαραγωγικά τους 

συστήματα και μειωμένη γονιμότητα ή 

και στειρότητα, και μπορεί να έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του 

εμβρύου και στην ανάπτυξη των παιδιών, 

μεταξύ άλλων λόγω επιβλαβών 

επιδράσεων στον θηλασμό ή της 

πρόκλησης βλάβης μέσω του θηλασμού. 

Ουσίες που είναι τοξικές για την 

αναπαραγωγή και τη σεξουαλική 

λειτουργία προκαλούν πολύ μεγάλη 

ανησυχία, θα πρέπει δε να εφαρμοστούν 

για αυτές τα ίδια προληπτικά μέτρα 

οργάνωσης του χώρου εργασίας όπως και 

για τις καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες 

ουσίες. Για να εξασφαλιστεί η αυξημένη 

και ασφαλής συμμετοχή γυναικών στην 

αγορά εργασίας σύμφωνα με τον 

κεφαλαιώδη στόχο της ΕΕ-2020, οι 

τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες 

πρέπει να καλυφθούν κατά την 

αναθεώρηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. 

Με τον τρόπο αυτό η οδηγία θα 

εναρμονιστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1a, σε ό,τι αφορά την 

προστασία των γυναικών στον χώρο 

εργασίας. 

 ________________ 

 1 α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 

για την καταχώριση, την εκτίμηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 

χημικών προϊόντων (REACH) και για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και 

για την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 

Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 

76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 

οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 

93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 

(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 β) Υπάρχει ανάγκη για πρόληψη των 

καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή 

τοξικών για την αναπαραγωγή χημικών 

ουσιών και για εκστρατεία 

πληροφόρησης σε ενωσιακό επίπεδο σε 

συνέχεια των τελευταίων στατιστικών 

στοιχείων της ΣΥΕΚ για την παραγωγή 

χημικών ουσιών, στα οποία αναφέρεται 

ότι ετησίως παράγονται στην Ένωση 

περίπου 31 εκατ. τόνοι καρκινογόνων, 

μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την 

αναπαραγωγή χημικών ουσιών. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Για μερικούς καρκινογόνους και 

μεταλλαξιογόνους παράγοντες, είναι 

αναγκαίο να εξετάζονται όλες οι οδοί 

απορρόφησης, συμπεριλαμβανομένης της 

(3) Σύμφωνα με την αρχή της 

προφύλαξης, είναι απαραίτητο να 

εξετάζονται εναλλακτικές οδοί 

απορρόφησης για καρκινογόνες, 
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δυνατότητας διείσδυσης διά του δέρματος, 

ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο 

δυνατό επίπεδο προστασίας. 

μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 

αναπαραγωγή ουσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

διείσδυσης διά του δέρματος, ώστε να 

εξασφαλίζεται το ανώτερο δυνατό επίπεδο 

προστασίας για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η επιστημονική επιτροπή για τα 

όρια επαγγελματικής έκθεσης («η 

επιτροπή») συνεπικουρεί την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ιδίως στην αξιολόγηση των 

πλέον πρόσφατων διαθέσιμων 

επιστημονικών στοιχείων και την πρόταση 

ορίων επαγγελματικής έκθεσης για την 

προστασία των εργαζομένων από χημικούς 

κινδύνους, που θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ 

σύμφωνα με την οδηγία 98/24/ΕΚ47 του 

Συμβουλίου και την οδηγία 2004/37/ΕΚ. 

Για τους χημικούς παράγοντες o-

τολουϊδίνη και 2-νιτροπροπάνιο, δεν 

υπήρχαν συστάσεις της επιτροπής, με 

αποτέλεσμα να εξεταστούν άλλες πηγές 

επιστημονικών δεδομένων αρκούντως 

αξιόπιστων και δημοσίως διαθέσιμων48, 49. 

(4) Η επιστημονική επιτροπή για τα 

όρια επαγγελματικής έκθεσης («η 

επιτροπή») συνεπικουρεί την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ιδίως σχετικά με τον εντοπισμό, 

την αξιολόγηση και τη διεξοδική ανάλυση 

των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων 

επιστημονικών στοιχείων και την πρόταση 

ορίων επαγγελματικής έκθεσης για την 

προστασία των εργαζομένων από χημικούς 

κινδύνους, που θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ 

σύμφωνα με την οδηγία 98/24/ΕΚ47 του 

Συμβουλίου και την οδηγία 2004/37/ΕΚ. 

Για τους χημικούς παράγοντες o-

τολουϊδίνη και 2-νιτροπροπάνιο, δεν 

υπήρχαν συστάσεις της επιτροπής, με 

αποτέλεσμα να εξεταστούν άλλες πηγές 

επιστημονικών δεδομένων αρκούντως 

αξιόπιστων και δημοσίως διαθέσιμων48, 49. 

__________________ __________________ 

47 Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 

7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 

κατά την εργασία από κινδύνους 

οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες 

(14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του 

άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 

89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 

11). 

47 Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 

7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 

κατά την εργασία από κινδύνους 

οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες 

(14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του 

άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 

89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 

11). 

48 

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

s/vol77/mono77-11.pdf 

48 

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

s/vol77/mono77-11.pdf 
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http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf and 

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

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

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

s/vol99/mono99-15.pdf and 

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

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

49 

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

s/vol1-42/mono29.pdf and 

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

s/vol71/mono71-49.pdf 

49 

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

s/vol1-42/mono29.pdf and 

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

s/vol71/mono71-49.pdf 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Υπάρχουν επαρκή στοιχεία που 

πιστοποιούν την καρκινογόνο δράση της 

εισπνεύσιμης σκόνης κρυσταλλικού 

διοξειδίου του πυριτίου. Βάσει των 

διαθέσιμων πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και 

τεχνικών δεδομένων, πρέπει να θεσπιστεί 

οριακή τιμή για την εισπνεύσιμη σκόνη 

κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου. Η 

εισπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού 

διοξειδίου του πυριτίου που προκύπτει από 

διεργασία στον χώρο εργασίας δεν 

υπόκειται σε ταξινόμηση σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου50. Είναι επομένως σκόπιμο να 

συμπεριληφθεί στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 2004/37/ΕΚ η εργασία που 

συνεπάγεται έκθεση σε εισπνεύσιμη σκόνη 

κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου, η 

οποία προκύπτει από διεργασία στον χώρο 

εργασίας, και να θεσπιστεί οριακή τιμή για 

την εισπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού 

διοξειδίου («εισπνεύσιμο κλάσμα»). 

(5) Υπάρχουν επαρκή στοιχεία που 

πιστοποιούν την καρκινογόνο δράση της 

εισπνεύσιμης σκόνης κρυσταλλικού 

διοξειδίου του πυριτίου, η οποία μπορεί να 

εισχωρήσει βαθιά στους πνεύμονες και να 

προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. 

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και 

τεχνικών δεδομένων, πρέπει να θεσπιστεί 

οριακή τιμή για την εισπνεύσιμη σκόνη 

κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου. Η 

εισπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού 

διοξειδίου του πυριτίου που προκύπτει από 

διεργασία στον χώρο εργασίας δεν 

υπόκειται σε ταξινόμηση σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου50. Είναι επομένως σκόπιμο να 

συμπεριληφθεί στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 2004/37/ΕΚ η εργασία που 

συνεπάγεται έκθεση σε εισπνεύσιμη σκόνη 

κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου, η 

οποία προκύπτει από διεργασία στον χώρο 

εργασίας ή άλλη συναφή διεργασία, και να 

θεσπιστεί οριακή τιμή για την εισπνεύσιμη 

σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου 

(«εισπνεύσιμο κλάσμα»). 

__________________ __________________ 

50 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 50 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 

για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 

τη συσκευασία των ουσιών και των 

μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 

1). 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 

για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 

τη συσκευασία των ουσιών και των 

μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 

1). 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι οδηγοί και η ορθή πρακτική που 

εκπονούνται μέσω πρωτοβουλιών όπως ο 

κοινωνικός διάλογος «Συμφωνία με την 

προστασία της υγείας των εργαζομένων 

μέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης 

του κρυσταλλικού πυριτίου και των 

προϊόντων που το περιέχουν» (NEPSi) 

αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τη 

συμπλήρωση των κανονιστικών μέτρων 

και, ειδικότερα, για τη στήριξη της 

αποτελεσματικής εφαρμογής των οριακών 

τιμών. 

(6) Οι οδηγοί και η ορθή πρακτική που 

εκπονούνται μέσω πρωτοβουλιών όπως ο 

κοινωνικός διάλογος «Συμφωνία με την 

προστασία της υγείας των εργαζομένων 

μέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης 

του κρυσταλλικού πυριτίου και των 

προϊόντων που το περιέχουν» (NEPSi) 

αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τη 

συμπλήρωση των κανονιστικών μέτρων 

και, ειδικότερα, για τη στήριξη της 

αποτελεσματικής εφαρμογής των οριακών 

τιμών και για την επικαιροποίησή τους 

υπό το φως της τρέχουσας πρακτικής. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι οριακές τιμές που ορίζονται στο 

παράρτημα III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για 

το μονομερές βινυλοχλωρίδιο και τις 

σκόνες σκληρών ξύλων πρέπει να 

αναθεωρηθούν με βάση τα νεότερα 

επιστημονικά στοιχεία. 

(7) Για να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με την αρχή της 

προφύλαξης και η εφαρμογή της όσον 

αφορά την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων, οι οριακές τιμές που 

ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας 

2004/37/ΕΚ για το μονομερές 

βινυλοχλωρίδιο, τις σκόνες σκληρών 

ξύλων το βενζόλιο και το χρώμιο (VI) 

πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά με 

βάση τα νεότερα επιστημονικά στοιχεία. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ορισμένες ενώσεις χρωμίου (VI) 

πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως 

καρκινογόνων παραγόντων κατηγορίας 1A 

ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι 

καρκινογόνοι κατά την έννοια της οδηγίας 

2004/37/ΕΚ. Βάσει των διαθέσιμων 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 

επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, 

μπορεί να οριστεί οριακή τιμή για τις 

συγκεκριμένες ενώσεις χρωμίου VI. Είναι 

επομένως σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή 

τιμή για τις ενώσεις χρωμίου (VI) που 

είναι καρκινογόνοι κατά την έννοια της 

οδηγίας 2004/37/ΕΚ. 

(12) Ορισμένες ενώσεις χρωμίου (VI) 

πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως 

καρκινογόνων παραγόντων κατηγορίας 1A 

ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι 

καρκινογόνοι κατά την έννοια της οδηγίας 

2004/37/ΕΚ. Είναι επομένως σκόπιμο και 

αναγκαίο να θεσπιστεί οριακή τιμή για τις 

ενώσεις χρωμίου (VI) που είναι 

καρκινογόνες κατά την έννοια της οδηγίας 

2004/37/ΕΚ, βάσει των διαθέσιμων 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 

επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Η παρούσα τροποποίηση ενισχύει 

την προστασία της υγείας των 

εργαζομένων στον χώρο εργασίας. 

(18) Ο στόχος της τροποποίησης της 

οδηγίας 2004/37/ΕΚ είναι να βελτιωθεί 

και να ενισχυθεί η προστασία της υγείας 

και ασφάλειας των εργαζομένων στον 

χώρο εργασίας, μέσω της ενίσχυσης των 

κατάλληλων μέσων ελέγχου. Επίσης 

αυξάνει την αποτελεσματικότητα και τη 

σαφήνεια της νομοθεσίας της ΕΕ στον 

συγκεκριμένο τομέα και εξασφαλίζει 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 

κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως στο άρθρο 

31 παράγραφος 1. 

(20) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 

κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 

θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή στο άρθρο 

2 και το δικαίωμα σε δίκαιες και 

πρόσφορες συνθήκες εργασίας σε σχέση 

με την υγεία, την ασφάλεια και την 

αξιοπρέπεια των ανθρώπων με βάση το 

άρθρο 2 και το άρθρο 31 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Δεδομένου ότι η παρούσα πράξη 

αφορά την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων στον χώρο εργασίας, η 

προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 

πρέπει να είναι δύο έτη. 

(23) Δεδομένου ότι η παρούσα πράξη 

αφορά την προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων στον χώρο 

εργασίας, η προθεσμία μεταφοράς στο 

εθνικό δίκαιο δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από δύο έτη από την 

ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας 

οδηγίας. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέα) 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον 

ακόλουθο: 

«Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την 

προστασία των εργαζομένων από τους 

«Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την 

προστασία των εργαζομένων από τους 
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κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση 

σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες 

ουσίες στον τόπο εργασίας». 

κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση 

σε καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή 

τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες στον 

τόπο εργασίας». 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέα) 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1 α) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το 

πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο: 

"1.  Η παρούσα οδηγία έχει ως 

αντικείμενο την προστασία των 

εργαζομένων από τους κινδύνους για την 

υγεία και την ασφάλειά τους, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των 

κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή 

μπορούν να προέλθουν από την έκθεση, σε 

καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 

παράγοντες κατά την εργασία. 

"1.  Η παρούσα οδηγία έχει ως 

αντικείμενο την προστασία των 

εργαζομένων από τους κινδύνους για την 

υγεία και την ασφάλειά τους, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των 

κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή 

μπορούν να προέλθουν από την έκθεση, σε 

καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή 

βλαπτικές για την ανθρώπινη γονιμότητα 

ουσίες κατά την εργασία. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέα) 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Άρθρο 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1 β)  Στο άρθρο 2, προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 "(γ α)  «τοξική για την αναπαραγωγή 

ουσία» σημαίνει ουσία που πληροί τα 

κριτήρια για να ταξινομηθεί ως τοξική 

για την αναπαραγωγή ουσία της 

κατηγορίας 1Α ή της κατηγορίας 1Β που 

καθορίζονται στο παράρτημα VI του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008». 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 γ (νέα) 

Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

Άρθρο 17 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1 γ)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 17α 

 Tοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες 

 Έως την 1η Νοεμβρίου 2017, η 

Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση με τα 

κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 

εταίρους, θα αναθεωρήσει την παρούσα 

οδηγία και θα προτείνει τυχόν 

απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να 

ληφθεί υπόψη η συμπερίληψη των 

τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών 

στο πεδίο εφαρμογής της.» 
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