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Amendement 19
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 153 van het Verdrag 
kunnen het Europees Parlement en de Raad 
door middel van richtlijnen 
minimumvoorschriften vaststellen om de 
verbetering van met name het 
arbeidsmilieu te bevorderen teneinde een 
hogere graad van bescherming van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers te waarborgen. Vermeden 
moet worden dat bij dergelijke richtlijnen 
zodanige administratieve, financiële en 
juridische verplichtingen worden 
opgelegd dat de oprichting en 
ontwikkeling van kleine en middelgrote 
ondernemingen erdoor kan worden 
belemmerd.

(1) Krachtens artikel 153 van het Verdrag 
kunnen het Europees Parlement en de Raad 
door middel van richtlijnen 
minimumvoorschriften vaststellen om de 
verbetering van met name het 
arbeidsmilieu te bevorderen teneinde een 
hogere graad van bescherming van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers te waarborgen.

Or. en

Amendement 20
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het is belangrijk erop te wijzen dat 
de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en 
mengsels in diverse sectoren van de 
arbeidsmarkt plaatsvindt, onder meer in 
de verwerkende en dienstverlenende 
industrie, landbouw, gezondheidszorg en 
het onderwijs, en zowel in grote als in 
kleine en middelgrote ondernemingen. 
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Daarom moeten normen inzake 
gezondheid en veiligheid zonder 
uitzondering op alle sectoren van de 
arbeidsmarkt en op alle soorten 
ondernemingen, ongeacht hun grootte, 
worden toegepast.

Or. en

Amendement 21
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 31, lid 1, van het Handvest 
van grondrechten van de Europese Unie is 
bepaald dat iedere werknemer recht heeft 
op gezonde, veilige en waardige 
arbeidsomstandigheden.

(2) In artikel 31, lid 1, van het Handvest 
van grondrechten van de Europese Unie is 
bepaald dat iedere werknemer recht heeft 
op gezonde, veilige en waardige 
arbeidsomstandigheden. Normen inzake 
gezondheid en veiligheid op het werk 
mogen bijgevolg in geen geval beschouwd 
worden als administratieve verplichtingen 
voor de ondernemingen die werknemers 
in dienst hebben.

Or. en

Motivering

Het recht betreffende gezondheid en veiligheid op het werk is vastgelegd in het Handvest van 
de grondrechten en er moet bijgevolg worden benadrukt dat de tenuitvoerlegging van dit 
recht aan de hand van richtlijnen niet mag worden beschouwd als de oplegging van 
verplichtingen aan ondernemingen.

Amendement 22
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om 
de doeltreffendheid van de hierboven 
genoemde richtlijnen te blijven verzekeren.

(5) Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om 
de doeltreffendheid van de hierboven 
genoemde richtlijnen te blijven verzekeren 
zonder evenwel het door deze richtlijnen 
geboden niveau van bescherming voor 
werknemers te verminderen.

Or. en

Amendement 23
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Overeenkomstig artikel 154 van het 
Verdrag heeft de Commissie de sociale 
partners geraadpleegd over de mogelijke 
richting van een optreden van de Unie ter 
zake.

(7) Overeenkomstig artikel 154 van het 
Verdrag heeft de Commissie de sociale 
partners geraadpleegd over de mogelijke 
richting van een optreden van de Unie ter 
zake, en de sociale partners hebben te 
kennen gegeven dat toelichtende 
richtsnoeren, in het bijzonder voor kleine 
en middelgrote ondernemingen, nuttig 
zouden zijn.

Or. en

Amendement 24
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het is belangrijk erop te wijzen dat 
werknemers in bepaalde beroepen – zoals 
dat van kapper of schoonheidsspecialist –
dagelijks en vaak zonder gepaste 
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bescherming in contact komen met stoffen 
en mengsels. Voor dergelijke beroepen 
moeten er daarom bepalingen voorzien 
worden die de betrokken werknemers 
beschermen tegen gevaarlijke stoffen en 
mengsels. Het is in dit verband belangrijk 
de Europese raamovereenkomst over de 
bescherming van gezondheid en veiligheid 
op het werk in het kappersvak in 
herinnering te roepen, die is aangenomen 
door de sociale partners Coiffure EU en 
UNI Europa Hair and Beauty en erop 
gericht is bij te dragen tot de verbetering 
van de gezondheid en veiligheid op het 
werk voor deze beroepen. 

Or. en


