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Τροπολογία 19
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της 
Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δύνανται να θεσπίζουν, 
μέσω οδηγιών, ελάχιστες προδιαγραφές για 
να ενθαρρύνουν βελτιώσεις, ιδίως στο 
χώρο εργασίας, με στόχο την εξασφάλιση 
υψηλότερου επιπέδου προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων. Στις οδηγίες αυτές πρέπει 
να αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, 
οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, 
οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της 
Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δύνανται να θεσπίζουν, 
μέσω οδηγιών, ελάχιστες προδιαγραφές για 
να ενθαρρύνουν βελτιώσεις, ιδίως στο 
χώρο εργασίας, με στόχο την εξασφάλιση 
υψηλότερου επιπέδου προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 20
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι 
η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες ή 
μείγματα πραγματοποιείται σε διάφορους 
τομείς της αγοράς εργασίας - όπου 
περιλαμβάνεται η μεταποίηση, οι 
βιομηχανίες παροχής υπηρεσιών, η 
γεωργία, η ιατρική περίθαλψη και η 
εκπαίδευση - τόσο στις μεγαλύτερες όσο 
και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Συνεπώς, οι προδιαγραφές υγείας και 
ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς 
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εξαιρέσεις σε όλους τους τομείς της 
αγοράς εργασίας και σε όλες τις 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

Or. en

Τροπολογία 21
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κάθε 
εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε υγιεινές, 
ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας.

(2) Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κάθε 
εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε υγιεινές, 
ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας. Συνεπώς, οι προδιαγραφές
υγείας και ασφάλειας στην εργασία δεν 
πρέπει επ’ ουδενί να αντιμετωπίζονται ως
διοικητικοί περιορισμοί για τις 
επιχειρήσεις που απασχολούν 
εργαζομένους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα από αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία έχουν περιληφθεί στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και, συνεπώς, πρέπει να τονιστεί ότι τα δικαιώματα αυτά 
που εφαρμόζονται μέσω οδηγιών δεν μπορούν να θεωρηθούν ως διοικητικής φύσεως 
περιορισμοί για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 22
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι (5) Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι 



AM\941756EL.doc 5/6 PE514.764v01-00

EL

αναγκαίες για να διατηρηθεί η συνεχής 
αποτελεσματικότητα των 
προαναφερόμενων οδηγιών.

αναγκαίες για να διατηρηθεί η συνεχής 
αποτελεσματικότητα των 
προαναφερόμενων οδηγιών, χωρίς 
ωστόσο μείωση του επιπέδου προστασίας 
των δεδομένων που παρέχουν οι οδηγίες 
αυτές

Or. en

Τροπολογία 23
Marian Harkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 154 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή διαβουλεύθηκε με 
τους κοινωνικούς εταίρους για τον 
ενδεχόμενο προσανατολισμό μιας δράσης 
της Ένωσης στον εν λόγω τομέα.

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 154 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή διαβουλεύθηκε με 
τους κοινωνικούς εταίρους για τον 
ενδεχόμενο προσανατολισμό μιας δράσης 
της Ένωσης στον εν λόγω τομέα και οι 
κοινωνικοί εταίροι ανέφεραν ότι η 
αιτιολογημένη καθοδήγηση θα ήταν 
χρήσιμη, ιδίως για τις ΜΜΕ. .

Or. en

Τροπολογία 24
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι 
οι εργαζόμενοι σε ορισμένα επαγγέλματα -
όπως οι κομμωτές ή τα επαγγέλματα στον 
τομέα των καλλυντικών - βρίσκονται σε 
καθημερινή επαφή με ουσίες ή μείγματα 
χωρίς συχνά να εξασφαλίζεται η δέουσα 
προστασία. Κατά συνέπεια, τέτοιου 
είδους επαγγέλματα πρέπει να
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καλύπτονται από διατάξεις που 
προστατεύουν τους εργαζομένους από 
επικίνδυνες ουσίες ή μείγματα. Σε σχέση 
με αυτό, είναι σημαντικό να 
υπενθυμίσουμε την ευρωπαϊκή συμφωνία 
πλαίσιο για την προστασία της 
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας 
στον τομέα της κομμωτικής, που 
συνήφθη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων 
Coiffure EU και UNI Europa Hair and 
Beauty, που αποσκοπεί στο να συμβάλει 
στη βελτίωση της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία στα επαγγέλματα 
αυτά.

Or. en


