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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στην έκθεση

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από 

τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία

(COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Laura Agea
A8-0382/2018

Η τροπολογία 22 διατυπώνεται ως εξής:

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 
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 

«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 
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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.

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.» 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.)


