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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, is erop gericht de 
bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers te verbeteren door de 
beroepsmatige blootstelling aan vijf chemische agentia te verminderen. Dit voorstel wordt 
ondersteund door een effectbeoordeling.

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. Arbeidsgerelateerde kanker heeft ook gevolgen voor de economie in 
het algemeen, 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 arbeidsgerelateerde kanker 
tenslotte extra kosten om personeel te vervangen, productiviteitsverlies en verhoging van 
lonen ter compensatie van de hogere bedrijfsrisico's.

De sociale partners en werknemers- en werkgeversorganisaties hebben bevestigd dat de vijf 
carcinogene agentia die voor de derde wijziging van de richtlijn 2004/37/EG betreffende de 
bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene 
agentia op het werk zijn geselecteerd, zeer relevant zijn in het kader van de bescherming van 
werknemers, en zij hebben de Commissie aangemoedigd voor die agentia door te gaan met de 
voorbereidende werkzaamheden ter vaststelling van grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling. De agentia in kwestie zijn: 

1. cadmium en de anorganische verbindingen daarvan, binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn;
2. beryllium en de anorganische verbindingen daarvan, binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn;
3. arseenzuur en de zouten daarvan, alsook anorganische arseenzuurverbindingen, binnen het 
toepassingsgebied van de richtlijn;
4. Formaldehyde
5. 4,4'-methyleen-bis(2-chlooraniline) ("MOCA").

De richtlijn bevat algemene minimumvoorschriften die erop gericht zijn de blootstelling aan 
alle onder de richtlijn vallende carcinogene of mutagene agentia te beperken of te elimineren. 
Werkgevers moeten de risico's voor werknemers in verband met de blootstelling aan 
specifieke carcinogene en mutagene agentia op de werkplek identificeren en beoordelen, en 
moeten blootstelling voorkomen waar sprake is van risico's.

Het huidige initiatief voor een wijziging van Richtlijn 2004/37/EG is in overeenstemming met 
de Europese pijler van sociale rechten. Via dit initiatief wordt het 10e beginsel van de pijler 
"Een gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving" uitgevoerd, en wordt rechtstreeks 
bijgedragen tot een hoog beschermingsniveau van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers. De modernisering van het wetgevingskader door geactualiseerde grenswaarden 
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voor de blootstelling aan carcinogene en mutagene agentia vast te stellen, werd ook in de 
mededeling van de Commissie "Veiliger en gezonder werk voor iedereen" van januari 2017 
aangeduid als de kernprioriteit op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Op basis van de ramingen zou de goedkeuring van het voorstel impliceren dat op langere 
termijn meer dan 1 miljoen werknemers in de EU betere preventie en bescherming kunnen 
genieten met betrekking tot beroepsmatige blootstelling aan carcinogene en mutagene stoffen, 
wat kan leiden tot verschillende vormen van kanker, en dat 22 000 ziektegevallen kunnen 
worden voorkomen.

De rapporteur verleent zijn volledige steun aan het bovengenoemde voorstel, met enkele 
wijzigingen die vooral de nadruk leggen op de noodzaak van een regelmatig op 
wetenschappelijke gegevens gebaseerd overzicht en actualisering van de in de lijst 
opgenomen mogelijke carcinogene of mutagene agentia. De rapporteur is ook van mening dat 
alle stoffen die het risico van arbeidsgerelateerde kankers kunnen verhogen, onder de EU-
wetgeving vallen.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de 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 beginsel 10 van de Europese 
pijler van sociale rechten, die op 
17 november 2017 in Göteborg is 
afgekondigd, is het recht van werknemers 
bepaald op een gezonde, veilige en 
aangepaste werkomgeving. Onder het recht 
op een hoog niveau van bescherming van 
de gezondheid en veiligheid op de 
werkplek, alsook op een werkomgeving die 
is aangepast aan de professionele behoeften 
van werknemers en die hen in staat stelt 
langer actief te zijn op de arbeidsmarkt valt 
ook het recht op bescherming tegen 
carcinogene of mutagene agentia op de 
werkplek.

(1) Tot de prioriteiten van het sociale 
beleid van de Europese Unie behoort de 
preventie van sociale versnippering en 
sociale dumping in Europa door 
hernieuwde convergentie naar betere 
werk- en levensomstandigheden in de 
Unie. Dit is ook een van de doelstellingen
van de Europese pijler van sociale rechten, 
die op 17 november 2017 in Göteborg is 
afgekondigd, waarvan beginsel 10 bepaalt 
dat werknemers recht hebben op een 
gezonde, veilige en goed aangepaste 
werkomgeving. Onder het recht op een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid en veiligheid op de werkplek, 
alsook op een werkomgeving die is 
aangepast aan de professionele behoeften 
van werknemers en die hen in staat stelt 
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langer actief te zijn op de arbeidsmarkt valt
ook het recht op bescherming tegen 
carcinogene of mutagene agentia op de 
werkplek.

__________________ __________________

43 Europese pijler van sociale rechten, 
november 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_nl

43 Europese pijler van sociale rechten, 
november 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_nl

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie waarborgt, met 
name, in artikel 2 het recht op leven, en in 
artikel 31, lid 1 rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
in verband met de gezondheid, veiligheid 
en waardigheid.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) In de artikelen 153, 154 en 155 
VWEU zijn de bewegingsruimte en 
bevoegdheden van de sociale partners 
vastgelegd om te onderhandelen over 
overeenkomsten inzake gezondheid en 
veiligheid op het werk.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Richtlijn 2004/37/EG van het 
Europees Parlement en de Raad is gericht 
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. Die richtlijn voorziet in een 
consistent niveau van bescherming tegen 
de risico’s in verband met carcinogene en 
mutagene agentia via een kader van 
algemene beginselen dat de lidstaten in 
staat stelt de minimumvoorschriften op een 
consistente manier te laten naleven. 
Bindende grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling, vastgesteld op 
basis van beschikbare informatie, 
wetenschappelijke en technische gegevens
daarbij inbegrepen, de economische 
haalbaarheid, een grondige beoordeling 
van de sociaaleconomische gevolgen en de 
beschikbaarheid van protocollen en 
technieken om de blootstelling op de 
werkplek te meten, zijn belangrijke 
onderdelen van de algemene regeling voor 
de bescherming van werknemers die in 
Richtlijn 2004/37/EG is vastgesteld. De 
minimumvoorschriften van 
Richtlijn 2004/37/EG zijn gericht op de 
bescherming van werknemers op 
Unieniveau. De lidstaten kunnen strengere 
bindende grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling vaststellen.

(2) De in deze richtlijn opgenomen 
wijzigingen van Richtlijn 2004/37/EG van 
het Europees Parlement en de Raad44 zijn
gericht op de invoering van meer 
doeltreffende gezondheidsmaatregelen en 
verbetering en versterking van de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers tegen de
blootstelling aan carcinogene of mutagene 
agentia op het werk, in overeenstemming 
met het voorzorgsbeginsel. Die richtlijn 
voorziet in een consistent niveau van 
bescherming tegen de risico’s in verband 
met carcinogene en mutagene agentia via 
een kader van algemene beginselen dat de 
lidstaten in staat stelt de 
minimumvoorschriften op een consistente 
manier te laten naleven. Bindende 
grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling, vastgesteld op basis van 
thans beschikbare informatie, waaronder
wetenschappelijke en technische gegevens, 
de economische haalbaarheid, een grondige 
beoordeling van de sociaaleconomische 
gevolgen en de beschikbaarheid van 
protocollen en technieken om de 
blootstelling op de werkplek te meten. Het 
is van essentieel belang dat die 
belangrijke onderdelen van Richtlijn
2004/37/EG voorwerp zijn van een 
voortdurend overzicht en regelmatige 
herziening en actualisering in het licht 
van de meest recente wetenschappelijke 
onderzoeken en gegevens. De 
minimumvoorschriften van 
Richtlijn 2004/37/EG zijn gericht op de 
bescherming van werknemers op 
Unieniveau. De lidstaten kunnen strengere 
bindende grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling vaststellen.
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________________ ________________

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) (PB 
L 158 van 30.4.2004, blz. 50).

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) (PB 
L 158 van 30.4.2004, blz. 50).

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling maken deel uit van het 
risicobeheer overeenkomstig Richtlijn 
2004/37/EG. De inachtneming van die 
grenswaarden doet geen afbreuk aan de 
andere verplichtingen van werkgevers uit 
hoofde van Richtlijn 2004/37/EG, zoals de 
vermindering van het gebruik van 
carcinogene en mutagene agentia op de 
werkplek, de voorkoming of vermindering 
van de blootstelling van werknemers aan 
carcinogene of mutagene agentia en de 
maatregelen die daartoe moeten worden 
uitgevoerd. Die maatregelen moeten, voor 
zover dat technisch uitvoerbaar is, het 
volgende omvatten: de vervanging van het 
carcinogene of mutagene agens door een 
stof, mengsel of procedé dat niet, of 
minder, gevaarlijk is voor de gezondheid 
van werknemers, het gebruik van een 
gesloten systeem, of andere maatregelen 
om het blootstellingsniveau voor 
werknemers te verminderen. In die context 
is het essentieel om bij onzekerheid het 
voorzorgsbeginsel in aanmerking te nemen.

(3) Grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling maken deel uit van het 
risicobeheer overeenkomstig Richtlijn 
2004/37/EG. De grenswaarden moeten 
regelmatig herzien en geactualiseerd 
worden in overeenstemming met het 
voorzorgsbeginsel, het beginsel van de 
bescherming van de werknemers en in het 
licht van de meest recente beschikbare 
wetenschappelijke onderzoeken en 
technische gegevens betreffende 
carcinogene en mutagene agentia. Ook 
moet aandacht worden besteed aan de 
verbetering van meettechnieken, 
risicobeheersmaatregelen en andere 
relevante factoren. De inachtneming van 
die grenswaarden doet geen afbreuk aan de 
andere verplichtingen van werkgevers uit 
hoofde van Richtlijn 2004/37/EG, zoals de 
vermindering van het gebruik van 
carcinogene en mutagene agentia op de 
werkplek, de voorkoming of vermindering 
van de blootstelling van werknemers aan 
carcinogene of mutagene agentia en de 
maatregelen die daartoe moeten worden 
uitgevoerd. Die maatregelen moeten, voor 
zover dat technisch uitvoerbaar is, het 
volgende omvatten: de vervanging van het 
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carcinogene of mutagene agens door een 
stof, mengsel of procedé dat niet, of 
minder, gevaarlijk is voor de gezondheid 
van werknemers, het gebruik van een 
gesloten systeem, of andere maatregelen 
om het blootstellingsniveau voor 
werknemers te verminderen. In die context 
is het essentieel om bij onzekerheid het 
voorzorgsbeginsel in aanmerking te nemen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor de meeste carcinogene en 
mutagene agentia is het wetenschappelijk 
niet mogelijk blootstellingsniveaus aan te 
duiden waaronder blootstelling geen 
nadelige gevolgen zou hebben. Hoewel de 
vaststelling van grenswaarden voor 
carcinogene en mutagene agentia op de 
werkplek uit hoofde van 
Richtlijn 2004/37/EG de risico’s van 
blootstelling daaraan voor de gezondheid 
en veiligheid van werknemers niet volledig 
wegneemt (restrisico), draagt ze toch bij tot 
een aanzienlijke vermindering van de 
risico’s van een dergelijke blootstelling in 
de stapsgewijze en doelgebonden 
benadering op grond van die richtlijn. Voor 
andere carcinogene en mutagene agentia 
kan het wetenschappelijk mogelijk zijn 
blootstellingsniveaus te bepalen 
waaronder de blootstelling naar 
verwachting geen nadelige gevolgen heeft.

(4) Voor de meeste carcinogene en 
mutagene agentia is het wetenschappelijk 
niet mogelijk blootstellingsniveaus aan te 
duiden waaronder blootstelling geen 
nadelige gevolgen zou hebben. Hoewel de 
vaststelling van grenswaarden voor 
carcinogene en mutagene agentia op de 
werkplek uit hoofde van 
Richtlijn 2004/37/EG de risico’s van 
blootstelling daaraan voor de gezondheid 
en veiligheid van werknemers niet volledig 
wegneemt (restrisico), draagt ze toch bij tot 
een aanzienlijke vermindering van de 
risico’s van een dergelijke blootstelling in 
de stapsgewijze en doelgebonden 
benadering op grond van die richtlijn.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze richtlijn zorgt voor een betere
bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid op de werkplek van 
werknemers. In Richtlijn 2004/37/EG 
moeten nieuwe grenswaarden worden 
vastgesteld in het licht van de beschikbare 
informatie, waaronder nieuwe 
wetenschappelijke en technische gegevens 
en op bewijzen gebaseerde beste 
praktijken, technieken en protocollen voor 
het meten van het blootstellingsniveau op 
de werkplek. Die informatie moet indien 
mogelijk gegevens bevatten over 
restrisico’s voor de gezondheid van 
werknemers, aanbevelingen van het 
Wetenschappelijk Comité inzake 
grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling aan chemische agentia (Scoel) 
en adviezen van het Comité 
risicobeoordeling (RAC) van het Europees 
Agentschap voor chemische stoffen 
(ECHA) en van het Raadgevend Comité 
voor veiligheid en gezondheid op de 
arbeidsplaats (ACSH). Informatie over 
restrisico’s, die publiekelijk beschikbaar 
wordt gesteld op het niveau van de Unie, is 
waardevol voor het toekomstige werk ter 
beperking van risico’s ten gevolge van 
beroepsmatige blootstelling aan 
carcinogene en mutagene agentia. De
transparantie van deze informatie moet
verder worden bevorderd.

(6) Deze richtlijn zorgt voor een hoger 
niveau van bescherming van werknemers 
ter verbetering van hun gezondheid en 
veiligheid op de werkplek. In 
Richtlijn 2004/37/EG moeten nieuwe 
grenswaarden worden vastgesteld in het 
licht van de beschikbare informatie, 
waaronder nieuwe wetenschappelijke en 
technische gegevens en op bewijzen 
gebaseerde beste praktijken, technieken en 
protocollen voor het meten van het 
blootstellingsniveau op de werkplek. Die 
informatie moet indien mogelijk gegevens 
bevatten over restrisico’s voor de 
gezondheid van werknemers, 
aanbevelingen van het Wetenschappelijk 
Comité inzake grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling aan chemische 
agentia (Scoel) en adviezen van het Comité 
risicobeoordeling (RAC) van het Europees 
Agentschap voor chemische stoffen 
(ECHA) en van het Raadgevend Comité 
voor veiligheid en gezondheid op de 
arbeidsplaats (ACSH). Informatie over 
restrisico’s, die publiekelijk beschikbaar 
wordt gesteld op het niveau van de Unie, is 
waardevol voor het toekomstige werk ter 
beperking van risico’s ten gevolge van 
beroepsmatige blootstelling aan 
carcinogene en mutagene agentia. 
Maatregelen en campagnes op EU-niveau 
met betrekking tot transparantie, preventie 
en informatie, moeten verder worden 
aangemoedigd.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het is ook nodig voor alle 
carcinogene en mutagene agentia rekening 

(7) In het licht van wetenschappelijke 
gegevens is het ook nodig voor alle 
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te houden met andere mogelijkheden voor 
de absorptie ervan dan inademing, zoals
opname via de huid, teneinde een optimaal 
beschermingsniveau te waarborgen. De 
wijzigingen van bijlage III bij Richtlijn 
2004/37/EG waarin deze richtlijn voorziet, 
zijn een nieuwe stap in een langdurig 
actualiseringsproces van de richtlijn.

carcinogene en mutagene agentia rekening 
te houden met andere mogelijkheden voor 
de absorptie ervan dan inademing, gezien 
bevindingen ten aanzien van mogelijke
opname via de huid, met name "huid"-
notatie, grotere sensibiliteit van de huid 
en de luchtwegen en sensibilisatie van de 
luchtwegen en de huid, teneinde een 
optimaal beschermingsniveau te 
waarborgen. De wijzigingen van bijlage III 
bij Richtlijn 2004/37/EG waarin deze 
richtlijn voorziet, zijn een nieuwe stap in 
een langdurig actualiseringsproces van de 
richtlijn.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het is te verwachten dat de 
vaststelling van EU-grenswaarden voor 
blootstelling aan carcinogene en 
mutagene agentia op het werk 
doeltreffend zal bijdragen tot de preventie 
van ernstige gezondheidsproblemen en 
kanker en, daarnaast, de verbetering van 
de levenskwaliteit en het welzijn van 
werknemers en degenen in hun 
onmiddellijke omgeving, de verlenging 
van het werkzame leven, wat leidt tot 
verhoging van de productiviteit en het 
concurrentievermogen in de EU en helpt 
een gelijk speelveld voor ondernemingen 
in de EU te waarborgen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voor cadmium kan het in sommige 
sectoren moeilijk zijn om op korte termijn 
aan een grenswaarde van 0,001 mg3 te 
voldoen. Daarom moet een 
overgangsperiode van zeven jaar worden 
ingesteld waarin een grenswaarde van 
0,004 mg/m3 van toepassing is.

(12) Voor cadmium kan het in sommige 
sectoren moeilijk zijn om op korte termijn 
aan een grenswaarde van 0,001 mg3 te 
voldoen. Daarom moet een 
overgangsperiode van vijf jaar worden 
ingesteld waarin een grenswaarde van 
0,004 mg/m3 van toepassing is.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Voor beryllium kan het in sommige 
sectoren moeilijk zijn om op korte termijn 
aan een grenswaarde van 0,0002 mg3 te 
voldoen. Er moet dan ook een 
overgangsperiode van vijf jaar worden 
ingesteld waarin een grenswaarde van 
0,0006 mg/m3 van toepassing is.

(14) Voor beryllium kan het in sommige 
sectoren moeilijk zijn om op korte termijn 
aan een grenswaarde van 0,0002 mg3 te 
voldoen. Er moet dan ook een 
overgangsperiode van vier jaar worden 
ingesteld waarin een grenswaarde van 
0,0006 mg/m3 van toepassing is.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Er is voldoende bewijs dat 
uitlaatgassen van dieselmotoren 
carcinogeen zijn. Dieseluitlaatgassen zijn 
door het Internationaal Instituut voor 
Kankeronderzoek (IARC) in 2012 
ingedeeld als kankerverwekkend voor de 
mens (categorie 1) op basis van het feit 
dat er voldoende bewijs bestaat voor een 
verband tussen blootstelling aan deze 
gassen en een toegenomen risico op 
longkanker. Door nieuwe 
dieselmotortechnologie zijn de kwaliteit 
en de kwantiteit van de dieselemissies 
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veranderd en is het daaraan verbonden 
kankerrisico verminderd, maar niet 
verdwenen. Omdat de overschakeling van 
oude naar nieuwe dieseltechnologie lang 
duurt, is op de werkplek nog vele jaren 
een blootstelling aan uitlaatemissies van 
zowel oude als nieuwe dieselmotoren te 
verwachten. Dieseluitlaatgassen zijn bij 
procedés gegenereerde stoffen en worden 
derhalve niet ingedeeld overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad. De 
beschikbare informatie, 
wetenschappelijke en technische gegevens 
daarbij inbegrepen, wijst op de noodzaak 
om een grenswaarde voor uitlaatgassen 
van dieselmotoren vast te stellen. Daarom 
is het wenselijk in bijlage I bij Richtlijn 
2004/37/EG werkzaamheden op te nemen 
waarbij sprake is van blootstelling aan 
uitlaatemissies van dieselmotoren en in 
bijlage III bij die richtlijn een 
grenswaarde voor uitlaatemissies van 
dieselmotoren vast te stellen. De 
vermeldingen in bijlage I en bijlage III bij 
die richtlijn moeten gassen uit alle types 
dieselmotoren dekken, ongeacht of dit 
uitlaatgassen uit oude of nieuwe 
dieselmotoren betreft. Elementair koolstof 
wordt algemeen gebruikt als merkstof 
voor blootstelling voor uitlaatgassen van 
dieselmotoren. 

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Bepaalde mengsels van 
polycyclische koolwaterstoffen (PAKs) 
voldoen aan de criteria voor indeling als 
kankerverwekkend overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 en zijn 
bijgevolg carcinogene stoffen als 
gedefinieerd in Richtlijn 2004/37/EG. 
Blootstelling aan dergelijke mengsels kan 
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optreden tijdens werkzaamheden waarbij 
onder andere verbranding, zoals uit de 
uitlaat van verbrandingsmotoren, en 
verbranding op hoge temperatuur 
plaatsvinden. Het huidige punt 2 in 
bijlage I bij die richtlijn moet derhalve 
worden uitgebreid tot andere situaties van 
beroepsmatige blootstelling waarbij 
werknemers aan deze stoffen en 
aanverwante mengsels worden 
blootgesteld. Bovendien moet men, op 
basis van beschikbare informatie, 
waaronder wetenschappelijke en 
technische gegevens, een grenswaarde 
opstellen voor PAK-mengsels met 
benzo[a]pyreen als indicator in deel A. 

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Voorts blijkt uit een 
langetermijnbeoordeling van de 
meerwaarde van de uitvoering van deze 
richtlijn dat de arbeidsomstandigheden 
van meer dan 1 000 000 werknemers in de 
EU zal verbeteren en meer dan 22 000 
arbeidsgerelateerde ziektegevallen zal 
voorkomen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De in deze richtlijn vastgestelde 
grenswaarden moeten worden geëvalueerd 
om te zorgen voor overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad, met name 
om rekening te houden met de interactie 

(21) De in deze richtlijn vastgestelde 
grenswaarden moeten geverifieerd, 
permanent gecontroleerd en regelmatig
geëvalueerd worden om te zorgen voor 
overeenstemming met Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 
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tussen de in het kader van Richtlijn 
2004/37/EG vastgestelde grenswaarden en 
afgeleide doses zonder effect (derived no 
effect levels) voor onder die verordening 
vallende gevaarlijke chemische stoffen, 
teneinde werknemers effectief te 
beschermen.

en de Raad50, 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 (derived no effect 
levels) voor onder die verordening vallende 
gevaarlijke chemische stoffen, teneinde 
werknemers effectief te beschermen.

________________ ________________

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).

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).

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Naleving van de in deze 
richtlijn vastgestelde overgangsperioden 
biedt de mogelijkheid passende 
maatregelen te nemen om op nieuwe 
ontwikkelingen en investeringen te 
anticiperen, teneinde nadelige gevolgen 
voor het bedrijfsleven of de werknemers te 
voorkomen. Ingeval van kmo's 
bijvoorbeeld zullen de overgangsperioden 
voor sommige stoffen kmo's helpen 
specifieke technische problemen te 
verhelpen en investeringen vroeg genoeg 
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te plannen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – alinea -1 (nieuw)
Richtlijn 2004/37/EG
Bijlage I – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In bijlage I bij Richtlijn 2004/37/EG 
wordt het volgende punt ingevoegd:

"5 bis. Werkzaamheden waarbĳ men 
wordt blootgesteld aan 
dieseluitlaatgassen.".

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – alinea -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/37/EG
Bijlage I – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In bijlage I bij Richtlijn 2004/37/EG 
wordt het volgende punt toegevoegd:

"5 ter. Werkzaamheden waarbij men 
blootgesteld wordt aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen, aanwezig 
in roet, teer of pek van steenkool, evenals 
onder meer werkzaamheden waarbij men 
blootgesteld wordt aan carcinogene 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen, met name 
werkzaamheden waarbij 
verbrandingsprocessen, zoals uit de 
uitlaat van verbrandingsmotoren, en 
verbranding op hoge temperatuur 
plaatsvinden.".

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
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Bijlage – alinea 1
Richtlijn 2004/37/EG
Bijlage III – punt A – tabel – kolom "Overgangsmaatregelen" – rij 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Grenswaarde 0,004 mg/m3 tot en met xx 
yyyy 202z [zeven jaar]

Grenswaarde 0.004 mg/m3 tot en met xx 
yyyy 202z [vijf jaar]

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – alinea 1
Richtlijn 2004/37/EG
Bijlage III – punt A – tabel – kolom "Overgangsmaatregelen" – rij 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Grenswaarde 0,0006 mg/m3 tot en met xx 
yyyy 202z [vijf jaar]

Grenswaarde 0,0006 mg/m3 tot en met xx 
yyyy 202z [vier jaar]

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – alinea 1
Richtlijn 2004/37/EG
Bijlage III – punt A – tabel – kolom "Naam agens" – rij 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mengsels van polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen die benzo[a]pyreen 
bevatten en kankerverwekkende stoffen 
zijn in de zin van de richtlijn

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – alinea 1
Richtlijn 2004/37/EG
Bijlage III – punt A – tabel – kolom "Grenswaarden" – kolom "8 uur" –kolom "mg/m3" – rij 5 
bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

0,0000710bis

________________

10bisBenzo[a]pyreen als merkstof voor de 
totale PAK-concentratie.

Motivering

Dit is het in Duitsland gehanteerde niveau en momenteel de beste praktijk in de EU. 

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – alinea 1
Richtlijn 2004/37/EG
Bijlage III – punt A – tabel – kolom "Naam agens" – rij 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dieseluitlaatgassen

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – alinea 1
Richtlijn 2004/37/EG
Bijlage III – punt A – tabel – kolom "Grenswaarden" – kolom "8 uur" –kolom "mg/m3" – rij 5 
ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

0,00001110ter

________________

10terGemeten als elementair koolstof

Motivering

Dit komt overeen met vier sterfgevallen per 100 000 mensen gedurende een periode van 
beroepsmatige blootstelling van veertig jaar, zoals berekend door de Nederlandse Commissie 
Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen. Werknemers mogen niet worden 
blootgesteld aan dieseluitlaatgassen die de drempelwaarden overstijgen.
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