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Módosítás 19
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a Szerződés 153. cikke előírja, hogy az 
Európai Parlament és a Tanács irányelvek 
útján minimumkövetelményeket fogadjon 
el azért, hogy különösen a munkakörnyezet 
tekintetében javításokat ösztönözzön a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának magasabb szintű biztosítása 
érdekében; Ezek az irányelvek nem 
írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi 
vagy jogi korlátozásokat, amelyek 
gátolnák a kis- és középvállalkozások 
alapítását és fejlődését.

(1) a Szerződés 153. cikke előírja, hogy az 
Európai Parlament és a Tanács irányelvek 
útján minimumkövetelményeket fogadjon 
el azért, hogy különösen a munkakörnyezet 
tekintetében javításokat ösztönözzön a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának magasabb szintű biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 20
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) fontos kiemelni, hogy a 
munkavállalók a munkaerőpiac számos 
területén – beleértve a feldolgozóipart, a 
szolgáltató ágazatokat, a mezőgazdaságot, 
az egészségügyet és az oktatást – a 
nagyobb méretű vállalkozásokban és a 
kis- és középvállalkozásokban egyaránt 
veszélyes anyagoknak és készítményeknek 
vannak kitéve. Ezért az egészségügyi és 
biztonsági előírásokat kivétel nélkül 
alkalmazni kell a munkaerőpiac minden 
területén, és minden vállalkozás esetén, 
méretüktől függetlenül.
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Módosítás 21
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. 
cikkének (1) bekezdése értelmében minden 
munkavállalónak joga van az egészségét, 
biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó 
munkafeltételekhez.

(2) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. 
cikkének (1) bekezdése értelmében minden 
munkavállalónak joga van az egészségét, 
biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó 
munkafeltételekhez. az egészségügyi és 
biztonsági előírásokat ezért semmilyen 
körülmények között nem szabad a 
munkaerőt foglalkoztató vállalkozásokra 
vonatkozó adminisztratív korlátozásoknak 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az egészséggel és munkahelyi biztonsággal kapcsolatos jogokat az Alapjogi Charta 
tartalmazza, ezért hangsúlyozni kell, hogy e jogok irányelveken keresztül történő 
érvényesítését nem lehet a vállalkozásokra vonatkozó korlátozásnak tekinteni.

Módosítás 22
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E módosításokra azért van szükség, 
hogy biztosított legyen az említett 
irányelvek hatékonyságának folytonossága.

(5) E módosításokra azért van szükség, 
hogy biztosított legyen az említett 
irányelvek hatékonyságának folytonossága, 
anélkül azonban, hogy az irányelvek által 
a munkavállalóknak nyújtott védelem 
szintjét csökkentenék.
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Módosítás 23
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Szerződés 154. cikkének 
megfelelően a Bizottság közösségi szinten 
konzultált a szociális partnerekkel az e 
területen való uniós fellépés lehetséges 
irányáról.

(7) A Szerződés 154. cikkének 
megfelelően a Bizottság közösségi szinten 
konzultált a szociális partnerekkel az e 
területen való uniós fellépés lehetséges 
irányáról, és a szociális partnerek jelezték, 
hogy – különösen a kkv-k tekintetében – a 
magyarázó iránymutatások hasznosak 
lennének.

Or. en

Módosítás 24
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Fontos hangsúlyozni, hogy bizonyos 
szakmák – köztük a fodrász vagy 
kozmetikai ágazat – alkalmazottai 
naponta kapcsolatba kerülnek anyagokkal 
és keverékekkel, gyakran megfelelő 
védelem nélkül. Ezért e szakmák esetében 
olyan rendelkezéseket kellene alkalmazni, 
amelyek védik a munkavállalókat a 
veszélyes anyagoktól és készítményektől. 
Ebben az összefüggésben fontos felidézni 
a fodrászati ágazatra vonatkozó 
munkahelyi egészségvédelemről és 
biztonságról szóló európai 
keretmegállapodást, amelyet a Coiffure 
EU és az UNI Europa Hair and Beauty 
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szociális partnerei fogadtak el, és amely az 
érintett szakmák tekintetében hozzá kíván 
járulni a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság javításához. 

Or. en


