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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 

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 

                                                 
1 SWD(2016) 152 en SWD(2016) 153. 
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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 

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.2 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 

                                                 
1 Zie onder meer zaak T-74/00, Artegodan/ Commissie, Jurispr. 2000, II-02583, punten 183-184. 
2 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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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. 

 

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.  
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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 

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 
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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 

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). 
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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 

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 

(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 
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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, 

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 

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 

 

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, 

(5) Er is voldoende bewijs dat 

respirabel kristallijn silicastof carcinogeen 

is, want het dringt diep door in de longen 
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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"). 

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 

 

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 

(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 
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ondersteunen. 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 

 

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. 
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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 

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 het 

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 
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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 

 

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) 
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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 

 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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