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_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η αρχή 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων43, ο οποίος 
διακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, προβλέπει ότι κάθε 
εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε υγιεινό, 
ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο 
εργασιακό περιβάλλον. Το δικαίωμα σε 
υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και σε 
εργασιακό περιβάλλον που είναι 
προσαρμοσμένο στις επαγγελματικές 
ανάγκες των εργαζομένων και τους 
επιτρέπει να παρατείνουν την παραμονή 
τους στην αγορά εργασίας, περιλαμβάνει 
επίσης την προστασία από καρκινογόνους 
και μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

(1) Η ανταπόκριση στις αρχές και τα 
δικαιώματα που προβλέπονται από τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων43, ο οποίος διακηρύχθηκε 
στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, 
αποτελεί κοινή πολιτική δέσμευση και 
ευθύνη της Ένωσης, των κρατών μελών 
και των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Η 
αρχή 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων προβλέπει ότι 
κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε 
υγιεινό, ασφαλές και κατάλληλα 
προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον. 
Το δικαίωμα σε υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
στην εργασία, καθώς και σε εργασιακό 
περιβάλλον που είναι προσαρμοσμένο στις 
επαγγελματικές ανάγκες των εργαζομένων 
περιλαμβάνει επίσης την προστασία από 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
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παράγοντες, ανεξάρτητα από τις 
ρυθμίσεις και τη διάρκεια της εργασίας 
και την έκθεση στις επικίνδυνες ουσίες. 

__________________ __________________
43 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων, Νοέμβριος 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_el

43 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων, Νοέμβριος 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_el

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα άρθρα 153, 154 και 155 της 
ΣΛΕΕ ορίζουν το πεδίο και την 
αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων να 
διαπραγματεύονται και να επιβάλλουν 
συμφωνίες σχετικά με την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία, και ο Χάρτης 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται, 
συγκεκριμένα, το θεμελιώδες δικαίωμα 
στη ζωή, στο άρθρο 2, καθώς και το 
δικαίωμα σε δίκαιες και πρόσφορες 
συνθήκες εργασίας όσον αφορά την υγεία, 
την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια (άρθρο 
31 παράγραφος 1).

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η οδηγία 2004/37/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου44 στοχεύει στην προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλειά τους λόγω 
έκθεσης σε καρκινογόνους ή 

(2) Η οδηγία 2004/37/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου44 στοχεύει στην προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλειά τους λόγω 
έκθεσης σε καρκινογόνους ή 
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μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο 
εργασίας. Στην οδηγία 2004/37/ΕΚ 
προβλέπεται ένα ομοιογενές επίπεδο 
προστασίας από τους κινδύνους που 
συνδέονται με καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες μέσω ενός 
πλαισίου γενικών αρχών, προκειμένου τα 
κράτη μέλη να είναι σε θέση να 
διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των 
ελάχιστων απαιτήσεων. Οι δεσμευτικές 
οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που 
καθορίζονται βάσει των διαθέσιμων 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, 
της οικονομικής εφικτότητας, μιας 
ενδελεχούς αξιολόγησης του 
κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου και της 
διαθεσιμότητας πρωτοκόλλων και 
τεχνικών μέτρησης της έκθεσης στον χώρο 
εργασίας, αποτελούν σημαντικές 
συνιστώσες των γενικών ρυθμίσεων για 
την προστασία των εργαζομένων που 
θεσπίζει η οδηγία 2004/37/ΕΚ. Οι 
ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται 
στην οδηγία 2004/37/ΕΚ αποσκοπούν στην 
προστασία των εργαζομένων σε ενωσιακό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν αυστηρότερες δεσμευτικές 
οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης.

μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο 
εργασίας. Στην οδηγία 2004/37/ΕΚ 
προβλέπεται η προστασία από τους 
κινδύνους που συνδέονται με 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες μέσω ενός πλαισίου γενικών 
αρχών, προκειμένου τα κράτη μέλη να 
είναι σε θέση να διασφαλίζουν τη συνεπή 
εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων. Οι 
δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής 
έκθεσης πρέπει να είναι βασισμένες σε 
στοιχεία, αναλογικές και μετρήσιμες, και 
να καθορίζονται βάσει των 
επικαιροποιημένων διαθέσιμων 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
πιο πρόσφατων επιστημονικών και 
τεχνικών δεδομένων, της οικονομικής 
εφικτότητας της εφαρμογής και 
συμμόρφωσης, μιας ενδελεχούς 
αξιολόγησης του κοινωνικοοικονομικού 
αντίκτυπου και της διαθεσιμότητας 
πρωτοκόλλων και τεχνικών μέτρησης της 
έκθεσης στον χώρο εργασίας. Οι εν λόγω 
οριακές τιμές αποτελούν σημαντικές 
συνιστώσες των γενικών ρυθμίσεων για 
την προστασία των εργαζομένων που 
θεσπίζει η οδηγία 2004/37/ΕΚ. Οι 
ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται 
στην οδηγία 2004/37/ΕΚ αποσκοπούν στην 
προστασία των εργαζομένων σε ενωσιακό 
επίπεδο. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν αυστηρότερες δεσμευτικές 
οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης σε 
στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους. Σε περίπτωση που έχει 
καθοριστεί οριακή τιμή έκθεσης για έναν 
καρκινογόνο ή μεταλλαξιογόνο 
παράγοντα, η έκθεση των εργαζομένων 
θα πρέπει να περιορίζεται, στον βαθμό 
που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, κάτω από 
την εν λόγω οριακή τιμή.

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(2α) Η οδηγία 2004/37/ΕΚ έχει ως στόχο 
να καλύψει τις ουσίες και τα μείγματα 
που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως 
καρκινογόνοι και/ή μεταλλαξιογόνοι 
παράγοντες κατηγορίας 1A ή 1B, όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και τις ουσίες, τα 
μείγματα και τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι της εν 
λόγω οδηγίας. Οι ουσίες που πληρούν τα 
κριτήρια για ταξινόμηση ως καρκινογόνοι 
ή μεταλλαξιογόνοι παράγοντες στην 
κατηγορία 1Α ή 1Β, τα οποία 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, είναι 
αυτές με εναρμονισμένη ταξινόμηση ή 
ταξινόμηση σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το 
άρθρο 36 του κανονισμού αυτού και 
έχουν κοινοποιηθεί στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). 
Αυτές οι ουσίες παρατίθενται στον 
δημόσιο κατάλογο ταξινόμησης και 
επισήμανσης που τηρεί ο ECHA. Θα 
πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω 
συνεργασία με τον IARC ώστε, στο 
μέλλον οι ουσίες που έχουν ταξινομηθεί 
από τον IARC ως καρκινογόνοι 
παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2Α επίσης να 
θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια για 
ταξινόμηση ως καρκινογόνοι παράγοντες 
στην κατηγορία 1Α ή 1Β, που 
παρατίθεται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες 
διαφορές στα κράτη μέλη όσον αφορά τον 
καθορισμό των οριακών τιμών για τους 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες, γεγονός που οδηγεί σε 
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διαφορετικά επίπεδα προστασίας των 
εργαζομένων ανά την Ένωση και επίσης 
σε στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι οριακές τιμές επαγγελματικής 
έκθεσης αποτελούν μέρος της διαχείρισης 
των κινδύνων σύμφωνα με την οδηγία 
2004/37/ΕΚ. Η συμμόρφωση προς τις 
οριακές αυτές τιμές δεν θίγει τις λοιπές 
υποχρεώσεις των εργοδοτών βάσει της 
οδηγίας 2004/37/EΚ, όπως η μείωση της 
χρήσης καρκινογόνων και 
μεταλλαξιογόνων παραγόντων στον χώρο 
εργασίας, η πρόληψη ή η μείωση της 
έκθεσης των εργαζομένων σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες και τα μέτρα που θα πρέπει να 
υλοποιηθούν προς τον σκοπό αυτόν. Τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, 
στον βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, την 
αντικατάσταση του καρκινογόνου ή 
μεταλλαξιογόνου παράγοντα από ουσία, 
μείγμα ή διαδικασία που δεν είναι 
επικίνδυνη ή είναι λιγότερο επικίνδυνη για 
την υγεία των εργαζομένων, τη χρήση 
κλειστού συστήματος ή άλλα μέτρα που 
αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου 
έκθεσης των εργαζομένων. Στο πλαίσιο 
αυτό, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται 
υπόψη η αρχή της προφύλαξης όταν 
υπάρχουν αβεβαιότητες.

(3) Οι οριακές τιμές επαγγελματικής 
έκθεσης αποτελούν μέρος της διαχείρισης 
των κινδύνων σύμφωνα με την οδηγία 
2004/37/ΕΚ. Οι οριακές τιμές θα πρέπει 
να αναθεωρούνται τακτικά, σύμφωνα με 
την αρχή της προφύλαξης και την αρχή 
της προστασίας των εργαζομένων και με 
βάση τα διαθέσιμα έγκυρα επιστημονικά 
και τεχνικά στοιχεία που αφορούν τους 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες. Οι οριακές τιμές για τις 
ουσίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα III έχουν ως στόχο να 
ελαχιστοποιήσουν, στο μέτρο του 
δυνατού, τον πρόσθετο κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου από τη χρήση των 
ουσιών αυτών. Σε αυτή τη βάση, ο 
πρόσθετος κίνδυνος δεν αναμένεται να 
είναι μεγαλύτερος από 1 προς 2500 της 
χρονικά σταθμισμένης μέσης τιμής ενός 
τυπικού εργασιακού βίου. Θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι 
βελτιώσεις στις τεχνικές μέτρησης, τα 
μέτρα διαχείρισης κινδύνων και άλλοι 
συναφείς παράγοντες. Η συμμόρφωση 
προς τις οριακές αυτές τιμές δεν θίγει τις 
λοιπές υποχρεώσεις των εργοδοτών βάσει 
της οδηγίας 2004/37/EΚ, όπως η μείωση 
της χρήσης καρκινογόνων και 
μεταλλαξιογόνων παραγόντων στον χώρο 
εργασίας, η πρόληψη ή η μείωση της 
έκθεσης των εργαζομένων σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες και τα μέτρα που θα πρέπει να 
υλοποιηθούν προς τον σκοπό αυτόν. Τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, 
στον βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, την 
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αντικατάσταση του καρκινογόνου ή 
μεταλλαξιογόνου παράγοντα από ουσία, 
μείγμα ή διαδικασία που δεν είναι 
επικίνδυνη ή είναι λιγότερο επικίνδυνη για 
την υγεία των εργαζομένων, τη χρήση 
κλειστού συστήματος ή άλλα μέτρα που 
αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου 
έκθεσης των εργαζομένων.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στη φαρμακολογία, τα επικίνδυνα 
φάρμακα είναι τα φάρμακα που είναι 
γνωστό ότι προκαλούν βλάβη, λόγω της 
γονιδιοτοξικότητας, της 
καρκινογονικότητας, της 
τερατογονικότητας, της τοξικότητας στο 
αναπαραγωγικό σύστημα και άλλων 
μορφών τοξικότητας σε χαμηλές δόσεις. 
Τα φάρμακα αυτά περιλαμβάνουν 
κυτταροτοξικούς παράγοντες που 
εμποδίζουν ή αποτρέπουν την ταχεία 
ανάπτυξη και διαίρεση των καρκινικών 
κυττάρων και χρησιμοποιούνται κυρίως 
για τη θεραπεία του καρκίνου, συχνά στο 
πλαίσιο αγωγών χημειοθεραπείας. 
Ωστόσο, τα διαθέσιμα κυτταροτοξικά 
φάρμακα για τρέχουσα χρήση είναι, κατά 
κανόνα, μη επιλεκτικά και, συνεπώς, είναι 
πιθανόν να βλάψουν επίσης φυσιολογικά 
(μη καρκινικά) κύτταρα. Συνεπώς, πολλά 
κυτταροτοξικά φάρμακα είναι γνωστό ότι 
είναι γονιδιοτοξικά, καρκινογόνα ή 
μεταλλαξιογόνα.
_______________
1a IARC Monographs on the Evaluation 
of Carcinogenic Risks to Humans 
(Μονογραφίες για την αξιολόγηση των 
κινδύνων καρκινογένεσης για τον 
άνθρωπο), τόμοι 1-121 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classifica
tion/index.php

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Είναι επομένως σημαντικό να 
προστατεύονται οι εργαζόμενοι που 
εκτίθενται σε καρκινογόνες ή 
μεταλλαξιογόνες ουσίες λόγω της 
παρασκευής, χορήγησης ή διάθεσης 
επικίνδυνων φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κυτταροτοξικών φαρμάκων, και των 
οποίων η εργασία συνεπάγεται έκθεση σε 
καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες 
στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού, μεταφοράς, πλυντηρίων, 
διάθεσης αποβλήτων επικίνδυνων 
φαρμάκων ή υλικών που έχουν μολυνθεί 
από επικίνδυνες ουσίες, καθώς και την 
παροχή προσωπικής φροντίδας σε 
ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με 
επικίνδυνα φάρμακα. Ως πρώτο βήμα, η 
Επιτροπή εξέδωσε ειδικές 
κατευθυντήριες γραμμές, στο πλαίσιο 
ενός ειδικού οδηγού για την πρόληψη και 
τις ορθές πρακτικές, για να μειωθούν οι 
κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια 
κατά την εργασία στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την έκθεση σε 
κυτταροτοξικά φάρμακα.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Ως δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή θα 
πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πρόσφατες εξελίξεις των επιστημονικών 
γνώσεων, να αξιολογήσει τη δυνατότητα 
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διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγία 2004/73/ΕΚ ώστε να συμπεριλάβει 
τα επικίνδυνα φάρμακα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κυτταροτοξικών φαρμάκων, τα οποία 
είναι καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα ή να 
προτείνει ένα καταλληλότερο νομικό 
μέσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προστασία κατά την εργασία των 
εργαζομένων που χειρίζονται τα φάρμακα 
αυτά. Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να 
υποβάλει, αν είναι σκόπιμο, και κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους, κατάλληλη νομοθετική 
πρόταση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
επιτακτική ανάγκη, σύμφωνα με το 
άρθρο 168 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, να 
μην τεθεί αμφισβήτηση ούτε να 
υπονομευτεί για τους ασθενείς η 
πρόσβαση στις βέλτιστες διαθέσιμες 
θεραπείες. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα μέγιστα επίπεδα έκθεσης των 
εργαζομένων σε ορισμένους 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες καθορίζονται με τιμές οι 
οποίες, σύμφωνα με την οδηγία 
2004/37/ΕΚ, δεν πρέπει να υπερβαίνονται.

(5) Τα μέγιστα επίπεδα έκθεσης των 
εργαζομένων σε ορισμένους 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες καθορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ με τιμές οι οποίες, σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/37/ΕΚ, δεν πρέπει να 
υπερβαίνονται. Πρακτικές συστάσεις 
όσον αφορά την ιατρική παρακολούθηση 
των εργαζομένων μπορούν να 
συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα II 
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ, χωρίς ωστόσο 
να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η παρούσα οδηγία ενισχύει την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στον χώρο εργασίας 
τους. Νέες οριακές τιμές θα πρέπει να 
καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ υπό 
το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων νέων επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων και 
τεκμηριωμένων βέλτιστων πρακτικών, 
τεχνικών και πρωτοκόλλων για τη μέτρηση 
του επιπέδου έκθεσης στον χώρο εργασίας. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι 
δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα για 
τον υπολειπόμενο κίνδυνο για την υγεία 
των εργαζομένων, συστάσεις της 
Επιστημονικής Επιτροπής για τα Όρια 
Επαγγελματικής Έκθεσης (SCOEL) και 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA), καθώς και 
γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στον Χώρο Εργασίας (ACSH). Οι 
πληροφορίες σχετικά με τον υπολειπόμενο 
κίνδυνο, οι οποίες διατίθενται δημοσίως 
σε ενωσιακό επίπεδο, είναι πολύτιμες για 
τις μελλοντικές εργασίες προκειμένου να 
περιορίζονται οι κίνδυνοι από την 
επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνους 
και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η 
διαφάνεια τέτοιων πληροφοριών θα 
πρέπει να υποστηριχθεί ακόμα 
περισσότερο.

(6) Η παρούσα οδηγία ενισχύει την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στον χώρο εργασίας 
τους. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
επανεξετάζει την παρούσα οδηγία σε 
τακτική βάση και να υποβάλλει 
νομοθετικές προτάσεις, αν είναι σκόπιμο. 
Νέες οριακές τιμές θα πρέπει να 
καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ υπό 
το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων νέων επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων και 
τεκμηριωμένων βέλτιστων πρακτικών, 
τεχνικών και πρωτοκόλλων για τη μέτρηση 
του επιπέδου έκθεσης στον χώρο εργασίας. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι 
δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα για 
τον υπολειπόμενο κίνδυνο για την υγεία 
των εργαζομένων, συστάσεις της 
Επιστημονικής Επιτροπής για τα Όρια 
Επαγγελματικής Έκθεσης (SCOEL), και 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA), όπως επίσης 
γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στον Χώρο Εργασίας (ACSH) και 
μονογραφίες του Διεθνούς Οργανισμού 
Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC1α). Οι 
πληροφορίες σχετικά με τον 
υπολειπόμενο κίνδυνο είναι πολύτιμες για 
τις μελλοντικές εργασίες προκειμένου να 
περιορίζονται οι κίνδυνοι από την 
επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνους 
και μεταλλαξιογόνους παράγοντες και θα 
πρέπει να διατίθενται δημοσίως σε 
ενωσιακό επίπεδο. Η διαφάνεια αποτελεί 
μέσο πρόληψης στο πλαίσιο αυτό και θα 
πρέπει να διασφαλίζεται. Η παρούσα 
οδηγία ακολουθεί τις ειδικές συστάσεις 
της SCOEL και της ACSH, η σημασία 
των οποίων υπογραμμίστηκε σε 
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προηγούμενες τροπολογίες στην οδηγία 
2004/37/ΕΚ.
__________________
1α Το Διεθνές Κέντρο Ερευνών για τον 
Καρκίνο δημιουργήθηκε το 1965 από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) των 
Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Είναι αναγκαίο να εξετάζονται, εκτός 
της εισπνοής, άλλες οδοί απορρόφησης 
όλων των καρκινογόνων και 
μεταλλαξιογόνων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
διείσδυσης μέσω του δέρματος, ώστε να 
εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό επίπεδο 
προστασίας. Οι τροποποιήσεις του 
παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
συνιστούν περαιτέρω βήμα στο πλαίσιο 
μιας πιο μακροπρόθεσμης διαδικασίας που 
δρομολογήθηκε για την επικαιροποίηση 
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ.

(7) Είναι αναγκαίο να εξετάζονται, υπό 
το φως των επιστημονικών στοιχείων, 
εκτός της εισπνοής, άλλες οδοί 
απορρόφησης όλων των καρκινογόνων και 
μεταλλαξιογόνων παραγόντων, με 
παρατηρήσεις σε σχέση με τη 
δυνατότητα διείσδυσης μέσω του 
δέρματος, συγκεκριμένα με χρήση της 
ένδειξης «δέρμα», ώστε να εξασφαλίζεται 
το καλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας. 
Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος III 
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία συνιστούν 
περαιτέρω βήμα στο πλαίσιο μιας πιο 
μακροπρόθεσμης διαδικασίας που 
δρομολογήθηκε για την επικαιροποίηση 
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Υγιεινή στην Εργασία (EU-OSHA) το 
2018-2019 με θέμα «Ασφαλείς και 
Υγιεινοί Χώροι Εργασίας»: Η διαχείριση 
επικίνδυνων ουσιών είναι ένα πρώτο 
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βήμα. Ο EU-OSHA πρέπει να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και 
να ενισχύσει την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών, να παρέχει κατάλληλα 
προσαρμοσμένη πληροφόρηση και 
παραδείγματα ορθών πρακτικών στους 
εργαζομένους που έρχονται σε επαφή με 
ορισμένες ουσίες, ιδίως κυτταροτοξικές, 
επισημαίνοντας τις εξελίξεις πολιτικής 
και το νομοθετικό πλαίσιο που ήδη είναι 
σε ισχύ.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α)  Το κάδμιο (Cd) είναι ένα φυσικό 
στοιχείο στο οποίο οι άνθρωποι 
εκτίθενται από τα τσιγάρα, τα τρόφιμα 
και βιομηχανικές πηγές. Τα νεφρά και, 
ενδεχομένως, τα οστά είναι ο πιο 
ευαίσθητος στόχος της συστημικής 
τοξικότητας του καδμίου με βάση την 
επαγγελματική έκθεση (στοχευόμενα 
ζωτικά όργανα). Το Κάδμιο είναι 
αθροιστική τοξική ουσία· οι συστημικές 
εκδηλώσεις που συνδέονται με τη χρόνια 
έκθεση συνδέονται με την επιβάρυνση 
του σώματος από το στοιχείο αυτό 
(ηπατική και νεφρική περιεκτικότητα). 
Βιολογικοί δείκτες όπως η Cd-U 
(απέκκριση καδμίου στα ούρα) 
επιτρέπουν την εκτίμηση της 
επιβάρυνσης του σώματος και την 
ενσωμάτωση όλων των πηγών έκθεσης σε 
κάδμιο, μεταξύ άλλων μέσω μολυσμένων 
τροφίμων και του καπνίσματος. Η χρήση 
τέτοιων βιοδεικτών στις περισσότερες 
επιδημιολογικές μελέτες που διεξάγονται 
σε επαγγελματικά περιβάλλοντα επέτρεψε 
στους ερευνητές να τεκμηριώνουν 
αξιόπιστες σχέσεις δόσης-απόκρισης. 
Μια βιολογική οριακή τιμή θα 
προστάτευε συνεπώς τους εργαζομένους 
από τη συστημική τοξικότητα του 
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καδμίου, κυρίως των επιπτώσεων στα 
νεφρά και στα οστά1α. Η βιολογική 
παρακολούθηση μπορεί επομένως να 
συμβάλει στην προστασία των 
εργαζομένων στο χώρο εργασίας, αλλά 
μόνο ως μέσο για τη συμπλήρωση της 
παρακολούθησης της συγκέντρωσης 
καδμίου (και ανόργανων ενώσεών του) 
στον αέρα εντός της ζώνης αναπνοής 
ενός εργαζομένου.
__________________
1a 

https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-
1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-
336%20Cadmium%20and%20its%20inor
ganic%20compounds.pd

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όσον αφορά το κάδμιο, η 
συμμόρφωση με οριακή τιμή 0,001 mg/m3 
ενδεχομένως να είναι βραχυπρόθεσμα 
δύσκολη για ορισμένους κλάδους. 
Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί 
μεταβατική περίοδος επτά ετών κατά την 
οποία θα εφαρμόζεται οριακή τιμή 
0,004 mg/m3.

(12) Όσον αφορά το κάδμιο, η 
συμμόρφωση με οριακή τιμή 0,001 mg/m3 
ενδεχομένως να είναι βραχυπρόθεσμα 
δύσκολη για ορισμένους κλάδους. 
Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί 
μεταβατική περίοδος επτά ετών κατά την 
οποία θα εφαρμόζεται οριακή τιμή 
0,004 mg/m3. Στα κράτη μέλη που 
εφαρμόζουν βιολογική παρακολούθηση, η 
βιολογική οριακή τιμή θα πρέπει να είναι 
2μg Cd/g κρεατινίνης, ενώ η οριακή τιμή 
TWA οκταώρου θα πρέπει να είναι 
0,004 mg/m³ (εισπνεύσιμο κλάσμα). Η 
καθιέρωση της εν λόγω οριακής τιμής 
δεν απαιτεί μεταβατική περίοδο. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
πρακτική εφαρμογή αυτής της βιολογικής 
παρακολούθησης.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) H φορμαλδεΰδη πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως καρκινογόνος παράγοντας 
(κατηγορία 1B) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, 
επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας 
κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. 
Είναι γονιδιοτοξική καρκινογόνος ουσία 
που επενεργεί τοπικά. Βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και 
τεχνικών δεδομένων, μπορεί να οριστεί 
οριακή τιμή μακροπρόθεσμα και 
βραχυπρόθεσμα για τον εν λόγω 
καρκινογόνο παράγοντα. Η φορμαλδεΰδη 
είναι επίσης αλλεργιογόνος ουσία που 
προκαλεί δερματίτιδα εξ επαφής 
(ευαισθητοποιητικό του δέρματος). 
Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί 
οριακή τιμή για τη φορμαλδεΰδη και να 
αποδοθεί η ένδειξη «ευαισθητοποίηση του 
δέρματος». Επιπλέον, έπειτα από αίτημα 
της Επιτροπής, ο ECHA συγκεντρώνει 
επίσης τις υπάρχουσες πληροφορίες για 
την αξιολόγηση της ενδεχόμενης έκθεσης 
σε φορμαλδεΰδη και προϊόντα που 
απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη στον χώρο 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανικών και επαγγελματικών 
χρήσεων48.

(17) H φορμαλδεΰδη πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως καρκινογόνος παράγοντας 
(κατηγορία 1B) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, 
επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας 
κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. 
Είναι γονιδιοτοξική καρκινογόνος ουσία 
που επενεργεί τοπικά. Υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία από έρευνα σε ανθρώπους για 
την καρκινογόνο δράση της 
φορμαλδεΰδης. Η φορμαλδεΰδη προκαλεί 
καρκίνο της ρινοφαρυγγικής κοιλότητας 
και λευχαιμία47α. Βάσει των διαθέσιμων 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, 
είναι δυνατόν να οριστεί οριακή τιμή 
μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα για 
τον εν λόγω καρκινογόνο παράγοντα. Η 
φορμαλδεΰδη είναι επίσης αλλεργιογόνος 
ουσία που προκαλεί δερματίτιδα εξ επαφής 
(ευαισθητοποιητικό του δέρματος). 
Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί 
οριακή τιμή για τη φορμαλδεΰδη και να 
αποδοθεί η ένδειξη «ευαισθητοποίηση του 
δέρματος». Επιπλέον, έπειτα από αίτημα 
της Επιτροπής, ο ECHA συγκεντρώνει 
επίσης τις υπάρχουσες πληροφορίες για 
την αξιολόγηση της ενδεχόμενης έκθεσης 
σε φορμαλδεΰδη και προϊόντα που 
απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη στον χώρο 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανικών και επαγγελματικών 
χρήσεων48. 

__________________ __________________
47a https://monographs.iarc.fr/wp-
content/uploads/2018/06/mono100F-
29.pdf

48 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13
641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_
en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-

48 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13
641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_
en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Τα στερεωτικά με φορμαλδεΰδη 
χρησιμοποιούνται καθημερινά στα κέντρα 
υγειονομικής περίθαλψης της Ένωσης για 
την τυποποιημένη στερέωση του ιστού σε 
δείγμα ιστού, δεδομένων της ευκολίας 
χειρισμού τους, του υψηλού βαθμού 
ακρίβειας και της εξαιρετικής 
προσαρμοστικότητάς τους, ιδιοτήτων που 
δεν παρουσιάζει ως τώρα καμία άλλη 
ομάδα στερεωτικών. Συνεπώς, η 
διάγνωση από τον παθολόγο διαφόρων 
ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του 
καρκίνου, βασίζεται στην αναγνώριση 
μικροσκοπικών ευρημάτων σε ιστούς 
στερεωμένους με φορμαλδεΰδη. Οι 
συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης που 
χρησιμοποιούνται στην υγειονομική 
περίθαλψη είναι ελάχιστες σε σύγκριση με 
αυτές που χρησιμοποιούνται στη 
βιομηχανία και, ενώ τα κέντρα 
υγειονομικής περίθαλψης στην Ένωση θα 
πρέπει να λάβουν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για να διατηρηθεί η έκθεση του 
προσωπικού τους σε φορμαλδεΰδη εντός 
ασφαλών ορίων, ο τομέας της υγείας είναι 
πιθανό να μην έχει καμία δυσκολία να 
τηρήσει την οριακή τιμή που καθορίζεται 
στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Σε ορισμένα κράτη μέλη, η 
φορμαλδεΰδη χρησιμοποιείται συνήθως 
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για σκοπούς ταρίχευση νεκρών ως μέρος 
των πολιτιστικών ή θρησκευτικών 
πρακτικών τους. Ο τομέας των κηδειών 
είναι πιθανό να διαπιστώσει ότι η 
συμμόρφωση προς την οριακή τιμή των 
0,3ppm είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς 
σημαντικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις 
στη δυναμικότητα. Συνεπώς, θα πρέπει 
να θεσπιστεί μεταβατική περίοδος τριών 
ετών για τον συγκεκριμένο τομέα, κατά 
την οποία θα εφαρμόζεται οριακή τιμή 
0,5ppm.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) H 4,4ʹ-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη) 
(MOCA) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης 
ως καρκινογόνος παράγοντας (κατηγορία 
1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 και, επομένως, είναι 
καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια 
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Για την ουσία 
MOCA επισημάνθηκε η πιθανότητα 
σημαντικής διείσδυσης μέσω του 
δέρματος. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να 
θεσπιστεί οριακή τιμή για την ουσία 
MOCA και να αποδοθεί η ένδειξη 
«δέρμα». Επιπλέον, αναγνωρίστηκε ως 
ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία 
σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο α) του 
κανονισμού ΕΚ αριθ. 1907/2006 και 
συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα XIV του 
εν λόγω κανονισμού, ως ουσία για την 
οποία απαιτείται αδειοδότηση πριν από τη 
διάθεση στην αγορά ή τη χρήση της. Βάσει 
των διαθέσιμων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και 
τεχνικών δεδομένων, μπορεί να οριστεί 
οριακή τιμή για την ουσία MOCA.

(18) H 4,4ʹ-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη) 
(MOCA) πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης 
ως καρκινογόνος παράγοντας (κατηγορία 
1B) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 και, επομένως, είναι 
καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια 
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. H 
καρκινογονικότητά της, σε συνδυασμό με 
τα εμφανή γονιδιοτοξικά χαρακτηριστικά 
της, κατέστησε δυνατή την ταξινόμηση 
της εν λόγω ουσίας ως καρκινογόνου για 
τον άνθρωπο. Για την ουσία MOCA 
επισημάνθηκε η πιθανότητα σημαντικής 
διείσδυσης μέσω του δέρματος. Επομένως, 
κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή 
για την ουσία MOCA και να αποδοθεί η 
ένδειξη «δέρμα». Επιπλέον, 
αναγνωρίστηκε ως ουσία που προκαλεί 
πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το 
άρθρο 57 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΚ 
αριθ. 1907/2006 και συμπεριλήφθηκε στο 
παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού, 
ως ουσία για την οποία απαιτείται 
αδειοδότηση πριν από τη διάθεση στην 
αγορά ή τη χρήση της. Βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και 
τεχνικών δεδομένων, μπορεί να οριστεί 
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οριακή τιμή για την ουσία MOCA.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι οριακές τιμές που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία πρέπει να 
επανεξετάζονται τακτικά, ώστε να 
διασφαλιστεί συνοχή με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50, ιδίως 
για να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των οριακών τιμών που 
καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ και 
των παράγωγων επιπέδων χωρίς 
επιπτώσεις που προβλέπονται από τον εν 
λόγω κανονισμό όσον αφορά τις 
επικίνδυνες χημικές ουσίες, ώστε οι 
εργαζόμενοι να προστατεύονται 
αποτελεσματικά.

(21) Οι οριακές τιμές που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία πρέπει να ελέγχονται 
αυστηρά και να επανεξετάζονται τακτικά, 
ώστε να διασφαλιστεί συνοχή με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου50, ιδίως για να ληφθεί υπόψη η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των οριακών τιμών 
που καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ 
και των παράγωγων επιπέδων χωρίς 
επιπτώσεις που προβλέπονται από τον εν 
λόγω κανονισμό όσον αφορά τις 
επικίνδυνες χημικές ουσίες, ώστε οι 
εργαζόμενοι να προστατεύονται 
αποτελεσματικά.

__________________ __________________
50 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 
(ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1).

50 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 
(ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφεύγουν την επιβολή διοικητικών, 
οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, 
οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη καλούνται να αξιολογήσουν τον 
αντίκτυπο που θα έχει στις ΜΜΕ η πράξη 
μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ δεν 
πλήττονται δυσανάλογα, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και στη διοικητική 
επιβάρυνση, και να δημοσιεύσουν τα 
αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

(23) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη ότι οι ΜΜΕ και οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν μεγάλη πλειονότητα 
των επιχειρήσεων στην Ένωση, έχουν 
περιορισμένους οικονομικούς, τεχνικούς 
και ανθρώπινους πόρους. Ως εκ τούτου, 
τα κράτη μέλη καλούνται να αξιολογήσουν 
τον αντίκτυπο που θα έχει στις ΜΜΕ η 
πράξη μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό 
δίκαιο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ 
δεν πλήττονται δυσανάλογα, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και στη διοικητική 
επιβάρυνση, και να δημοσιεύσουν τα 
αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διευκολυνθούν η διατήρηση των 
επιπέδων ίσης προστασίας για όλους τους 
εργαζομένους και η συμμόρφωση των 
ΜΜΕ και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά 
μέτρα, όπως κίνητρα και ψηφιακά 
εργαλεία, θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
να συμμορφωθούν καλύτερα με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
2004/37/ΕΚ και να προχωρήσουν στην 
εξάλειψη των καρκινογόνων ή 
μεταλλαξιογόνων κινδύνων.  Οι 
κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές εν 
προκειμένω.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ρυθμίσεις, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή πρακτική, 
για να διενεργούν την κατάλληλη 
παρακολούθηση της υγείας εργαζομένων 
ως προς τους οποίους τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης του άρθρου 3 παράγραφος 2 
καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή 
την υγεία. Ο ιατρός ή η αρχή που είναι 
υπεύθυνοι για την ιατρική παρακολούθηση 
εργαζομένων μπορούν να επισημαίνουν ότι 
η ιατρική παρακολούθηση πρέπει να 
συνεχιστεί μετά το τέλος της έκθεσης για 
όσο διάστημα κρίνουν απαραίτητο ώστε να 
διασφαλιστεί η υγεία του συγκεκριμένου 
εργαζομένου.

«1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ρυθμίσεις, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή πρακτική, 
για να διενεργούν την κατάλληλη 
παρακολούθηση της υγείας εργαζομένων 
ως προς τους οποίους τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης του άρθρου 3 παράγραφος 2 
καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή 
την υγεία. Η εν λόγω επίβλεψη της υγείας 
μπορεί να περιλαμβάνει βιολογική 
παρακολούθηση για την έκθεση σε 
ουσίες, όπου είναι σκόπιμο. Εφαρμόζεται 
το άρθρο 10 της οδηγίας 98/24/ΕΚ του 
Συμβουλίου. Ο ιατρός ή η αρχή που είναι 
υπεύθυνοι για την ιατρική παρακολούθηση 
εργαζομένων μπορούν να επισημαίνουν ότι 
η ιατρική παρακολούθηση πρέπει να 
συνεχιστεί μετά το τέλος της έκθεσης για 
όσο διάστημα κρίνουν απαραίτητο ώστε να 
διασφαλιστεί η υγεία του συγκεκριμένου 
εργαζομένου.» 

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 α (νέα)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 14, μετά την παράγραφο 1 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Όταν τα κράτη μέλη επιλέγουν να 
εφαρμόσουν τη βιολογική 
παρακολούθηση, ισχύουν οι οριακές τιμές 
που καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος ΙΙΙ.»

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 β (νέα)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 18 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά το άρθρο 18α παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 18β
Έως το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η 
Επιτροπή αξιολογεί, με βάση 
επιστημονικά στοιχεία και κατάλληλη 
διαβούλευση, τη δυνατότητα διεύρυνσης 
του πεδίου εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας ώστε να συμπεριλάβει τα 
επικίνδυνα φάρμακα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κυτταροτοξικών φαρμάκων, τα οποία 
είναι καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα ή να 
προτείνει ένα καταλληλότερο νομικό 
μέσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προστασία κατά την εργασία των 
εργαζομένων που χειρίζονται τα φάρμακα 
αυτά. Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή 
υποβάλλει, εάν κριθεί σκόπιμο και 
κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, νομοθετική 
πρόταση.»

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 γ (νέα)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο παράρτημα II προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«2 α. Όταν διενεργείται βιολογική 
παρακολούθηση, η παρακολούθηση αυτή 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
βιολογικές αξίες που συνιστά η SCOEL, 
καθώς και άλλες διαθέσιμες οδηγίες και 
πληροφορίες σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο.»
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Παράρτημα III – μέρος A – πίνακας – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

τη φορμαλδεΰδη,   0,37 0,3  0,7
38 

0,6  Ευαι
σθητο
ποίησ
η του 
δέρμα
τος 
(9)

Τροπολογία

τη φορμαλδεΰδη,   0,37 0,3  0,7
38 

0,6  Ευαι
σθητο
ποίησ
η του 
δέρμα
τος 
(9)

Οριακή τιμή 
0,5ppm για 
τους τομείς 
των κηδειών 
και 
ταρίχευσης 
έως τις xx 
yyyy 202z [3 
έτη]

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Παράρτημα IIΙ – στοιχείο Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σημείο Β του παραρτήματος ΙΙΙ 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Β. ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

«Β. ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

p.m. Στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
βιοπαρακολούθηση για την έκθεση σε 
κάδμιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 1 και στο σημείο 2α του 
παραρτήματος ΙΙ, η παρακολούθηση 
αυτή περιλαμβάνει τη μέτρηση του 
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καδμίου στα ούρα με τη χρήση 
φασματοσκοπίας απορρόφησης ή 
μεθόδου που δίνει ισοδύναμα 
αποτελέσματα. Η βιολογική οριακή τιμή 
είναι 2μg Cd/g κρεατινίνης, ενώ η οριακή 
τιμή TWA οκταώρου είναι 0,004 mg/m³ 
(εισπνεύσιμο κλάσμα). Στην περίπτωση 
αυτή, δεν απαιτείται μεταβατική 
περίοδος. »


