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Τροπολογία 13
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
2 (δικαίωμα στη ζωή) και το άρθρο 31 
(δικαίωμα σε δίκαιες και πρόσφορες 
συνθήκες εργασίας),

Or. en

Τροπολογία 14
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή όλων των πολιτικών και 
δράσεων της Ένωσης, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας του ανθρώπου.

Or. en

Τροπολογία 15
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2004/37/ΕΚ του (1) Η οδηγία 2004/37/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου45 στοχεύει στην προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλειά τους λόγω 
έκθεσης σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο 
εργασίας. Στην εν λόγω οδηγία 
προβλέπεται ένα ομοιογενές επίπεδο 
προστασίας από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την επαγγελματική έκθεση 
σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες, μέσω ενός πλαισίου γενικών 
αρχών, προκειμένου τα κράτη μέλη να 
είναι σε θέση να διασφαλίζουν τη συνεπή 
εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων. Οι εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις αποσκοπούν 
στην προστασία των εργαζομένων σε 
ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου45 στοχεύει στην προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλειά τους λόγω 
έκθεσης σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο 
εργασίας. Στην εν λόγω οδηγία 
προβλέπεται ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την επαγγελματική έκθεση 
σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες, μέσω ενός πλαισίου γενικών 
αρχών, προκειμένου τα κράτη μέλη να 
είναι σε θέση να διασφαλίζουν τη συνεπή 
εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων. Οι εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις αποσκοπούν 
στην προστασία των εργαζομένων σε 
ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις.

__________________ __________________
45 Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση 
σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου) (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, 
σ. 50).

45 Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση 
σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου) (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, 
σ. 50).

Or. en

Τροπολογία 16
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στον χώρο εργασίας, εργαζόμενοι 
και άλλα πρόσωπα εκτίθενται συχνά σε 
μείγματα ουσιών, τα οποία μπορεί να 
αυξήσουν τους κινδύνους για την υγεία, 
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο 
αναπαραγωγικό τους σύστημα και να 
προκαλέσουν μειωμένη γονιμότητα ή 
στειρότητα, και να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη του εμβρύου 
και στον θηλασμό. Oι ουσίες που είναι 
τοξικές για την αναπαραγωγή προκαλούν 
πολύ μεγάλη ανησυχία και κατά την 
οργάνωση της πρόληψης στον χώρο 
εργασίας θα πρέπει να εφαρμόζεται η ίδια 
προσέγγιση όπως και για τους 
καρκινογόνους και τους 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Δεδομένου 
ότι οι τοξικές για την αναπαραγωγή 
ουσίες δεν έχουν όλες κατώτατη οριακή 
τιμή, είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2004/37/ΕΚ για τις τοξικές για 
την αναπαραγωγή ουσίες προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. Αυτό 
είναι απαραίτητο για την καλύτερη 
προστασία των εργαζομένων και των 
απογόνων τους και για τη διασφάλιση της 
ασφαλούς συμμετοχής όλων των 
εργαζομένων στον χώρο εργασίας, ιδίως 
των εργαζομένων γυναικών που είναι 
έγκυες ή θηλάζουν. Στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006, οι μισές από τις 211 
ουσίες που χαρακτηρίζονται ως ουσίες 
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
είναι τοξικές για την αναπαραγωγή 
ουσίες. Όπως συμβαίνει σε ορισμένα 
κράτη μέλη, η οργάνωση της πρόληψης 
στον χώρο εργασίας θα πρέπει επομένως 
να εφαρμόζει την ίδια προσέγγιση για 
τους καρκινογόνους παράγοντες, τους 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τις 
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, 
διασφαλίζοντας έτσι νομική συνοχή και 
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ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 
κρατών μελών. 
____________________
1α 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 της 30.12.2006, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 17
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η παρούσα οδηγία καταδεικνύει 
σαφώς την προστιθέμενη αξία της 
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Ένωσης και την ανάγκη θέσπισης 
νομοθεσίας σε επίπεδο Ένωσης. Εκτός 
από το ότι καθορίζει παρόμοιο ελάχιστο 
επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την 
Ένωση, η παρούσα οδηγία βελτιώνει 
επίσης τη σαφήνεια και την επιβολή και 
συμβάλλει στη βελτίωση των όρων 
ανταγωνισμού για τους οικονομικούς 
παράγοντες στους τομείς που 
χρησιμοποιούν τις καλυπτόμενες ουσίες.

Or. en

Τροπολογία 18
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Είναι σημαντικό να προστατευτεί 
η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και να ενσωματωθεί η διάσταση του 
φύλου στην υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία. Οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι 
πιο εκτεθειμένοι και πιο ευάλωτοι σε 
διαφορετικούς τύπους ουσιών ανάλογα με 
το φύλο τους. Οι γυναίκες, για 
παράδειγμα, υπερεκπροσωπούνται στην 
κοινότητα των νοσηλευτών στον τομέα 
της ογκολογίας που ενδέχεται να είναι 
εκτεθειμένοι σε επικίνδυνα φάρμακα.

Or. en

Τροπολογία 19
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αρχή 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων46, ο οποίος 
διακηρύχθηκε από κοινού από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
κοινωνικής συνόδου κορυφής για τη δίκαιη 
απασχόληση και την ανάπτυξη στις 17 
Νοεμβρίου 2017, προβλέπει το δικαίωμα 
των εργαζομένων σε υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας και της ασφάλειάς 
τους στην εργασία, το οποίο περιλαμβάνει 
την προστασία από την έκθεση σε 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες στον χώρο εργασίας.

(2) Η αρχή 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων46, ο οποίος 
διακηρύχθηκε από κοινού από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
κοινωνικής συνόδου κορυφής για τη δίκαιη 
απασχόληση και την ανάπτυξη στις 17 
Νοεμβρίου 2017, προβλέπει το δικαίωμα 
των εργαζομένων σε υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας και της ασφάλειάς 
τους στην εργασία, το οποίο περιλαμβάνει 
την προστασία από την έκθεση σε 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες και σε τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες στον χώρο εργασίας.

__________________ __________________
46 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων, Νοέμβριος 2017, διατίθεται 
στη διεύθυνση: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_el.pdf

46 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων, Νοέμβριος 2017, διατίθεται 
στη διεύθυνση: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_el.pdf

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 20
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αρχή 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων46, ο οποίος 
διακηρύχθηκε από κοινού από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
κοινωνικής συνόδου κορυφής για τη δίκαιη 
απασχόληση και την ανάπτυξη στις 17 
Νοεμβρίου 2017, προβλέπει το δικαίωμα 
των εργαζομένων σε υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας και της ασφάλειάς 
τους στην εργασία, το οποίο περιλαμβάνει 
την προστασία από την έκθεση σε 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες στον χώρο εργασίας.

(2) Η αρχή 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων46, ο οποίος 
διακηρύχθηκε από κοινού από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
κοινωνικής συνόδου κορυφής για τη δίκαιη 
απασχόληση και την ανάπτυξη στις 17 
Νοεμβρίου 2017, προβλέπει το δικαίωμα 
των εργαζομένων σε υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας και της ασφάλειάς 
τους στην εργασία, το οποίο περιλαμβάνει 
την προστασία από την έκθεση σε 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες στον χώρο εργασίας, 
ανεξάρτητα από το περιβάλλον και τη 
διάρκεια απασχόλησης και έκθεσης.

__________________ __________________
46 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων, Νοέμβριος 2017, διατίθεται 
στη διεύθυνση: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_el.pdf

46 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 
δικαιωμάτων, Νοέμβριος 2017, διατίθεται 
στη διεύθυνση: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_el.pdf

Or. en

Τροπολογία 21
Johan Danielsson, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Μετά τις τροποποιήσεις του 
παραρτήματος III της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ, όπως ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 
θεσπιστούν περαιτέρω οριακές τιμές για 
πρόσθετες ουσίες ή ομάδες ουσιών και 
διεργασίες έως τα τέλη 2024. Διάφοροι 
φορείς, ενδιαφερόμενοι και ο Παγκόσμιος 
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Οργανισμός Υγείας έχουν προσδιορίσει 
από 50 έως 70 ουσίες ή ομάδες ουσιών σε 
καταλόγους προτεραιότητας 
καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων 
παραγόντων και τοξικών για την 
αναπαραγωγική υγεία ουσιών στον χώρο 
εργασίας για τις οποίες απαιτούνται 
δεσμευτικές οριακές τιμές. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, το αργότερο έως τα τέλη 2021, 
να υποβάλει σχέδιο δράσης για την 
επίτευξη οριακών τιμών επαγγελματικής 
έκθεσης για τουλάχιστον 25 επιπλέον 
ουσίες ή ομάδες ουσιών ή ουσίες που 
προκύπτουν από διεργασίες. Οι 
επιπρόσθετες ουσίες ή ομάδες ουσιών 
που αναφέρονται στο παράρτημα III της 
οδηγίας 2004/37/ΕΚ θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να περιλαμβάνουν ουσίες και 
διεργασίες όπως αναθυμιάσεις 
συγκόλλησης, αναθυμιάσεις ασφάλτου, 
πριονίδι δέρματος, πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH), 
1,4-διοξάνιο, ισοπρένιο. Στις τοξικές για 
την αναπαραγωγή ουσίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται ο μόλυβδος και οι 
ενώσεις μολύβδου, η δισφαινόλη Α, το 
μονοξείδιο του άνθρακα, ο υδράργυρος 
και οι δισθενείς ανόργανες ενώσεις του 
υδραργύρου, η 1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη, 
το Ν, Ν-διμεθυλακεταμίδιο, το 
νιτροβενζόλιο, το Ν, Ν 
διμεθυλοφορμαμίδιο, η 2-
μεθοξυαιθανόλη, ο 2-οξικός μεθοξυ-
μεθυλεστέρας, η 2-αιθοξυαιθανόλη, ο 
οξικός 2-αιθοξυ-αιθυλεστέρας, ο 
φθαλικός δι(2-αιθυλεξυλ)εστέρας, το 
φθαλικό βενζυλοβουτύλιο και ο φθαλικός 
διβουτυλεστέρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων και των κυβερνήσεων ότι 
απαιτούνται πρόσθετες οριακές τιμές για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
έκθεσης σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τοξικές για την αναπαραγωγή 
ουσίες κατά την εργασία. Η προτεραιότητα των ουσιών ή των ομάδων ουσιών για τις οποίες 
απαιτούνται αυτές οι οριακές τιμές έχουν ήδη προσδιοριστεί από τις εθνικές υπηρεσίες, τους 
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ενδιαφερομένους και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Τροπολογία 22
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
καταπολέμηση του καρκίνου στοχεύει 
στη μείωση του καρκίνου για τους 
ασθενείς, τις οικογένειές τους και τα 
συστήματα υγείας. Ο καρκίνος είναι η 
πρώτη αιτία θανάτου που σχετίζεται με 
την εργασία στην Ένωση: το 52 % των 
ετήσιων θανάτων που σχετίζονται με την 
εργασία αποδίδεται επί του παρόντος σε 
καρκίνους που σχετίζονται με την 
εργασία. Η έκθεση στην εργασία 
αντιπροσωπεύει το 3,5-4 % των 
κρουσμάτων καρκίνου και είναι υπεύθυνη 
για περίπου 120 000 διαγνώσεις καρκίνου 
και 80 000 θανάτους ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 23
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η αντιμετώπιση των εκθέσεων σε 
επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας 
έχει ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση 
της πρόληψης και την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, 
καθώς ορισμένες κατηγορίες 
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εργαζομένων μεταξύ των πιο ευάλωτων 
μπορεί να υπερεκτίθενται. Ορισμένοι 
εργαζόμενοι, όπως οι μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι, μπορεί επιπλέον να 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης 
στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 24
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι δεσμευτικές οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα των γενικών 
ρυθμίσεων για την προστασία των 
εργαζομένων που θεσπίζει η οδηγία 
2004/37/ΕΚ και δεν πρέπει να 
υπερβαίνονται. Θα πρέπει να καθοριστούν 
οι οριακές τιμές και άλλες άμεσα 
σχετιζόμενες διατάξεις για όλους εκείνους 
τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες για τους οποίους οι διαθέσιμες 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, το 
επιτρέπουν.

(3) Οι δεσμευτικές οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα των γενικών 
ρυθμίσεων για την προστασία των 
εργαζομένων που θεσπίζει η οδηγία 
2004/37/ΕΚ και δεν πρέπει να 
υπερβαίνονται. Θα πρέπει να καθοριστούν 
οι οριακές τιμές και άλλες άμεσα 
σχετιζόμενες διατάξεις, οι οποίες θα 
πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και 
μετρήσιμες, για όλους εκείνους τους 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες για τους οποίους οι διαθέσιμες 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
επικαιροποιημένων επιστημονικών και 
τεχνικών δεδομένων, το επιτρέπουν.

Or. en

Τροπολογία 25
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι δεσμευτικές οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα των γενικών 
ρυθμίσεων για την προστασία των 
εργαζομένων που θεσπίζει η οδηγία 
2004/37/ΕΚ και δεν πρέπει να 
υπερβαίνονται. Θα πρέπει να καθοριστούν 
οι οριακές τιμές και άλλες άμεσα 
σχετιζόμενες διατάξεις για όλους εκείνους 
τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες για τους οποίους οι διαθέσιμες 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, το 
επιτρέπουν.

(3) Οι δεσμευτικές οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα των γενικών 
ρυθμίσεων για την προστασία των 
εργαζομένων που θεσπίζει η οδηγία 
2004/37/ΕΚ και δεν πρέπει να 
υπερβαίνονται. Θα πρέπει να καθοριστούν 
οι οριακές τιμές και άλλες άμεσα 
σχετιζόμενες διατάξεις για όλους εκείνους 
τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες και τις τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες για τις οποίες οι 
διαθέσιμες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων, το επιτρέπουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 26
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι δεσμευτικές οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα των γενικών 
ρυθμίσεων για την προστασία των 
εργαζομένων που θεσπίζει η οδηγία 
2004/37/ΕΚ και δεν πρέπει να 

(3) Οι δεσμευτικές οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα των γενικών 
ρυθμίσεων για την προστασία των 
εργαζομένων που θεσπίζει η οδηγία 
2004/37/ΕΚ και δεν πρέπει να 
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υπερβαίνονται. Θα πρέπει να καθοριστούν 
οι οριακές τιμές και άλλες άμεσα 
σχετιζόμενες διατάξεις για όλους εκείνους 
τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες για τους οποίους οι διαθέσιμες 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, το 
επιτρέπουν.

υπερβαίνονται. Θα πρέπει να καθοριστούν 
οι οριακές τιμές και άλλες άμεσα 
σχετιζόμενες διατάξεις για όλους εκείνους 
τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες για τους οποίους οι διαθέσιμες 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, το 
επιτρέπουν. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων (ECHA) για την ανάπτυξη 
πρόσθετων δεσμευτικών οριακών τιμών 
επαγγελματικής έκθεσης για άλλες ουσίες, 
εφόσον αυτό δικαιολογείται, ιδίως για 
κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες όπως το 
κοβάλτιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Cobalt is listed in the EU as a critical raw material and is a key component in lithium-ion 
batteries. Other strategic uses include alloys in aircraft, electronics, medical devices, and 
catalyst applications. In the context of a REACH restriction proposal on five cobalt salts, the 
ECHA Risk Assessment Committee recently concluded that it “considers it necessary, and 
proposes to the European Commission, to derive a binding occupational exposure limit value 
(BOELV) for cobalt and its compounds”. The ECHA Socio-Economic Analysis Committee 
concluded that “it is uncertain whether the restriction […] is the most appropriate EU-wide 
measure” and that “uncertainties are related to […] the discussion of whether a BOEL would 
be a more appropriate risk management measure to address the risks to workers”. Exposure 
to cobalt compounds is a workplace issue and should be regulated under worker protection 
legislation. A BOEL for cobalt compounds should be prioritised for inclusion in the 5th 
revision of CMD.

Τροπολογία 27
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η συμμόρφωση προς τις 
δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής 
έκθεσης δεν θίγει τις λοιπές υποχρεώσεις 

(4) Η συμμόρφωση προς τις 
δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής 
έκθεσης δεν θίγει τις λοιπές υποχρεώσεις 
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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.

των εργοδοτών βάσει της οδηγίας 
2004/37/EΚ, όπως η μείωση της χρήσης 
καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων 
παραγόντων και τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών στον χώρο 
εργασίας, η πρόληψη ή η μείωση της 
έκθεσης των εργαζομένων σε 
καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες 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 παράγοντα, του 
μεταλλαξιογόνου παράγοντα και της 
τοξικής για την αναπαραγωγή ουσίας 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 28
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η σύσταση 2003/670/ΕΚ1a της 
Επιτροπής συνιστά στα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν στην εθνική νομοθεσία τους 
κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις 
σχετικά με τις επιστημονικά 
αναγνωρισμένες επαγγελματικές 
ασθένειες για τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση και οι οποίες υπόκεινται σε 
προληπτικά μέτρα. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εγγυηθούν, στην εθνική 
νομοθεσία τους, ότι κάθε εργαζόμενος 
έχει το δικαίωμα αποζημίωσης για 
επαγγελματικές ασθένειες εάν πάσχει από 
πάθηση που μπορεί να αποδειχθεί ότι 
είναι επαγγελματική ως προς την 
προέλευση και τη φύση της.
________________
1α. Σύσταση 2003/670/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 19ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με 
τον ευρωπαϊκό κατάλογο των 
επαγγελματικών ασθενειών (ΕΕ L 238 
της 25.9.2003, σ. 28).

Or. en

Τροπολογία 29
Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Σε τομείς στους οποίους οι 
εργαζόμενοι εκτίθενται σε καρκινογόνους 
ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες, η 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου θα 
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της ανάπτυξης πολιτικών για την υγεία 
και ασφάλεια στην εργασία και 
στρατηγικών πρόληψης. Οι αρχές των 
κρατών μελών θα πρέπει, σε συνεννόηση 
με τους κοινωνικούς εταίρους, να λάβουν 
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μέτρα για τη συνεκτίμηση της ισότητας 
των φύλων και των ΛΟΑΤΚΙ+ στο 
πλαίσιο της εφαρμογής των άρθρων 7, 8 
και 10 της οδηγίας 2004/37/ΕΚ όσον 
αφορά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, τον 
εξοπλισμό εργασίας και τον εξοπλισμό 
ατομικής προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλά επαγγέλματα δεν διαθέτουν χωριστές εγκαταστάσεις υγιεινής για τους εργαζόμενους που 
αυτοπροσδιορίζονται ως έχοντες φύλο διαφορετικό από το ανδρικό φύλο ούτε προστατευτικό 
εξοπλισμό που είναι κατάλληλος για εργαζόμενες γυναίκες.

Τροπολογία 30
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Ωστόσο, η αναφορά και η 
αναγνώριση καρκίνων που σχετίζονται με 
την εργασία ως επαγγελματικών 
ασθενειών είναι άνισες, λόγω ιδίως της 
μεγάλης καθυστέρησης μεταξύ της 
έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες και της 
διάγνωσης της νόσου, της 
πολυπαραγοντικής φύσης του καρκίνου, 
αλλά και των πολύπλοκων διαδικασιών 
που πρέπει να διεξαχθούν προκειμένου να 
αναγνωριστεί επίσημα η ασθένεια ως 
σχετική με την εργασία και να ληφθεί 
αποζημίωση. Τα δεδομένα για 
προβλήματα υγείας που σχετίζονται με 
την εργασία συχνά είναι ανύπαρκτα, 
αναξιόπιστα ή ανεπαρκή. Απαιτούνται 
επομένως περαιτέρω προσπάθειες για τη 
βελτίωση της αναφοράς, της πρόληψης, 
της διάγνωσης, της έγκαιρης 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
ασθενειών και της αποζημίωσης που 
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καταβάλλεται για αυτές, καθώς και της 
καλύτερης ιατρικής παρακολούθησης 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής με ισχυρά 
μητρώα ασθενειών και εκθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 31
Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Οι αρχές των κρατών μελών θα 
πρέπει να μεριμνούν ώστε τα άρθρα 7, 8 
και 10 της οδηγίας 2004/37/ΕΚ να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους 
εργαζομένους με αναπηρία, ιδίως όσον 
αφορά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, τον 
εξοπλισμό εργασίας και τον εξοπλισμό 
ατομικής προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 32
Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Τομείς όπως η βιομηχανία χάλυβα 
και χημικών καθώς και ο τομέας 
καθαρισμού στις υγειονομικές υπηρεσίες 
βασίζονται σε αποσπασμένους 
εργαζόμενους, εργαζομένους υπηκόους 
τρίτων χωρών και εργαζομένους 
μετανάστες. Οι αρχές των κρατών μελών 
θα πρέπει ιδίως να διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα του άρθρου 5 σχετικά με την 
πρόληψη και τη μείωση των μέτρων 
έκθεσης για τους εργαζομένους, καθώς 
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και η απαίτηση πληροφόρησης και 
κατάρτισης στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ καλύπτουν και τους 
αποσπασμένους εργαζομένους, τους 
εργαζομένους υπηκόους τρίτων χωρών 
και τους εργαζομένους μετανάστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί τομείς όπως η βιομηχανία χάλυβα και χημικών καθώς και ο τομέας καθαρισμού στις 
υγειονομικές υπηρεσίες βασίζονται σε αποσπασμένους εργαζόμενους, εργαζομένους υπηκόους 
τρίτων χωρών και εργαζομένους μετανάστες. Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
τα μέτρα σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και κατάρτισης στο άρθρο 11 δεν 
περιορίζονται λόγω γλωσσικών φραγμών κ.λπ. για αυτήν την ομάδα εργαζομένων.

Τροπολογία 33
Nikolaj Villumsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4δ) Σε ιατρικά περιβάλλοντα και σε 
περιβάλλοντα κατ’ οίκον περίθαλψης, σε 
περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι, οι 
ασθενείς και μέλη της οικογένειάς τους 
είναι έγκυες, θηλάζουν ή προσπαθούν να 
συλλάβουν, οι εργοδότες θα πρέπει, 
επιπλέον του άρθρου 5 παράγραφος 5 της 
οδηγίας 2004/37/ΕΚ, να μην επιτρέπουν 
την έκθεση των εν λόγω εργαζομένων σε 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες ή σε τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες.

Or. en

Τροπολογία 34
Nikolaj Villumsen
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4ε) Οι δοκιμές μέσω σάρωσης στην 
περίθαλψη για τον καρκίνο είναι σπάνιες 
που σημαίνει ότι δεν εντοπίζονται 
σημαντικοί κίνδυνοι έκθεσης. Εάν 
διεξάγονται συστηματικά δοκιμές μέσω 
σάρωσης, θα εντοπίζονταν πολλοί 
κίνδυνοι και, ως εκ τούτου, η χρήση 
αυτών των δοκιμών θα πρέπει να 
προστεθεί στο άρθρο 3 της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ όσον αφορά την αξιολόγηση 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 35
Nikolaj Villumsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4στ) Είναι αναγκαίο να υπάρχουν 
εμπεριστατωμένες γνώσεις σχετικά με 
την επίδραση των ουσιών που χειρίζονται 
οι εργαζόμενοι στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης. Οι απαιτήσεις 
κατάρτισης στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ δεν θα πρέπει μόνο να 
επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για τους εργαζομένους στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά 
θα πρέπει να επαναλαμβάνονται 
συστηματικά για όλους τους 
εργαζομένους στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης που εκτίθενται 
σε κυτταροτοξικές ουσίες ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

Or. en
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Τροπολογία 36
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η παρούσα οδηγία ενισχύει την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στον χώρο εργασίας 
τους. Νέες οριακές τιμές θα πρέπει να 
καθοριστούν στην οδηγία 2004/37/ΕΚ υπό 
το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων νέων επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων, και θα πρέπει να 
βασίζονται σε ενδελεχή εκτίμηση των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και 
της διαθεσιμότητας πρωτοκόλλων και 
τεχνικών για τη μέτρηση του επιπέδου 
έκθεσης στον χώρο εργασίας. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι 
δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο για 
την υγεία των εργαζομένων, γνώμες της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA), καθώς και γνώμες της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο 
Εργασίας (ACSH). Οι πληροφορίες 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο που 
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.

(5) Η παρούσα οδηγία ενισχύει την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στον χώρο εργασίας 
τους. Η Επιτροπή θα πρέπει να την 
επανεξετάζει σε τακτική βάση και να 
υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις, αν 
είναι σκόπιμο. Νέες δεσμευτικές οριακές 
τιμές θα πρέπει να καθοριστούν στην 
οδηγία 2004/37/ΕΚ. Οι δεσμευτικές 
οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης θα 
πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και 
μετρήσιμες, να καθορίζονται βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων επικαιροποιημένων 
επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, 
οικονομικής σκοπιμότητας εφαρμογής 
και συμμόρφωσης και θα πρέπει να 
βασίζονται σε ενδελεχή εκτίμηση των 
επιπτώσεων και της διαθεσιμότητας 
πρωτοκόλλων και τεχνικών για τη μέτρηση 
του επιπέδου έκθεσης στον χώρο εργασίας. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι 
δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο για 
την υγεία των εργαζομένων, γνώμες της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA), καθώς και γνώμες της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο 
Εργασίας (ACSH) και μονογραφίες του 
Διεθνούς Οργανισμού Ερευνών Καρκίνου 
(IARC1a). Οι πληροφορίες σχετικά με τον 
υπολειπόμενο κίνδυνο που διατίθενται 
δημοσίως σε ενωσιακό επίπεδο είναι 
πολύτιμες για τις μελλοντικές εργασίες 
προκειμένου να περιορίζονται οι κίνδυνοι 
από την επαγγελματική έκθεση σε 
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καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες.

Or. en

Τροπολογία 37
Joanna Kopcińska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η παρούσα οδηγία ενισχύει την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στον χώρο εργασίας 
τους. Νέες οριακές τιμές θα πρέπει να 
καθοριστούν στην οδηγία 2004/37/ΕΚ υπό 
το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων νέων επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων, και θα πρέπει να 
βασίζονται σε ενδελεχή εκτίμηση των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και της 
διαθεσιμότητας πρωτοκόλλων και 
τεχνικών για τη μέτρηση του επιπέδου 
έκθεσης στον χώρο εργασίας. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι 
δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο για 
την υγεία των εργαζομένων, γνώμες της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA), καθώς και γνώμες της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο 
Εργασίας (ACSH). Οι πληροφορίες 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο που 
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.

(5) Οι τροποποιήσεις της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία έχουν στόχο να 
ενισχύσουν την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων στον 
χώρο εργασίας τους. Νέες οριακές τιμές θα 
πρέπει να καθοριστούν στην οδηγία 
2004/37/ΕΚ υπό το φως των διαθέσιμων 
πληροφοριών, περιλαμβανομένων νέων 
επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, 
και θα πρέπει να βασίζονται σε ενδελεχή 
εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων και της διαθεσιμότητας 
πρωτοκόλλων και τεχνικών για τη μέτρηση 
του επιπέδου έκθεσης στον χώρο εργασίας. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι 
δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο για 
την υγεία των εργαζομένων, γνώμες της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA), καθώς και γνώμες της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο 
Εργασίας (ACSH). Οι πληροφορίες 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο που 
διατίθενται δημοσίως σε ενωσιακό επίπεδο 
είναι πολύτιμες για τις μελλοντικές 
εργασίες προκειμένου να περιορίζονται οι 
κίνδυνοι από την επαγγελματική έκθεση σε 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 



AM\1223888EL.docx 23/87 PE680.880v01-00

EL

παράγοντες.

Or. pl

Τροπολογία 38
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η παρούσα οδηγία ενισχύει την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στον χώρο εργασίας 
τους. Νέες οριακές τιμές θα πρέπει να 
καθοριστούν στην οδηγία 2004/37/ΕΚ υπό 
το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων νέων επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων, και θα πρέπει να 
βασίζονται σε ενδελεχή εκτίμηση των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και της 
διαθεσιμότητας πρωτοκόλλων και 
τεχνικών για τη μέτρηση του επιπέδου 
έκθεσης στον χώρο εργασίας. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι 
δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο για 
την υγεία των εργαζομένων, γνώμες της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA), καθώς και γνώμες της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο 
Εργασίας (ACSH). Οι πληροφορίες 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο που 
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.

(5) Η παρούσα οδηγία ενισχύει την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στον χώρο εργασίας 
τους. Νέες οριακές τιμές θα πρέπει να 
καθοριστούν στην οδηγία 2004/37/ΕΚ 
χρησιμοποιώντας μεθοδολογία με βάση 
τον κίνδυνο. Θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες, 
περιλαμβανομένων νέων επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων, ενδελεχούς 
εκτίμησης των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων και της διαθεσιμότητας 
πρωτοκόλλων και τεχνικών για τη μέτρηση 
του επιπέδου έκθεσης στον χώρο εργασίας. 
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι 
δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο για 
την υγεία των εργαζομένων, γνώμες της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA), καθώς και γνώμες της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο 
Εργασίας (ACSH). Οι πληροφορίες 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο που 
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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων και των κυβερνήσεων ότι το 
ισχύον σύστημα καθορισμού οριακών τιμών στο πλαίσιο της οδηγίας για τους καρκινογόνους 
και μεταλλαξιογόνους παράγοντες θα πρέπει να ανανεωθεί, ώστε να χρησιμοποιεί τη 
μεθοδολογία που βασίζεται στον κίνδυνο. Στην πράξη, η τρέχουσα μεθοδολογία που 
χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη έναν συνδυασμό πτυχών που αφορούν 
την υγεία, τεχνικής σκοπιμότητας και κοινωνικοοικονομικούς παραγόντων. Τελικά, οι 
δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που προτείνονται για τους καρκινογόνους 
παράγοντες βασίζονται σε ανάλυση κόστους-οφέλους.

Τροπολογία 39
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η παρούσα οδηγία ενισχύει την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στον χώρο εργασίας 
τους. Νέες οριακές τιμές θα πρέπει να 
καθοριστούν στην οδηγία 2004/37/ΕΚ υπό 
το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων νέων επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων, και θα πρέπει να 
βασίζονται σε ενδελεχή εκτίμηση των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και της 
διαθεσιμότητας πρωτοκόλλων και 
τεχνικών για τη μέτρηση του επιπέδου 
έκθεσης στον χώρο εργασίας. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι 
δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο για 
την υγεία των εργαζομένων, γνώμες της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA), καθώς και γνώμες της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο 
Εργασίας (ACSH). Οι πληροφορίες 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο που 

(5) Η παρούσα οδηγία ενισχύει την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων στον χώρο εργασίας 
τους. Νέες οριακές τιμές θα πρέπει να 
καθοριστούν στην οδηγία 2004/37/ΕΚ υπό 
το φως των διαθέσιμων πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων νέων επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων, και θα πρέπει να 
βασίζονται σε ενδελεχή εκτίμηση των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και της 
διαθεσιμότητας πρωτοκόλλων και 
τεχνικών για τη μέτρηση του επιπέδου 
έκθεσης στον χώρο εργασίας. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει, αν είναι 
δυνατόν, να περιλαμβάνουν δεδομένα 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο για 
την υγεία των εργαζομένων, γνώμες της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA), καθώς και γνώμες της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στον Χώρο 
Εργασίας (ACSH). Οι πληροφορίες 
σχετικά με τον υπολειπόμενο κίνδυνο που 
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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.

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 και τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 40
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με τις συστάσεις των 
RAC και ACSH, όπου είναι δυνατόν, 
καθορίζονται οριακές τιμές για την έκθεση 
διά της εισπνοής σε σχέση με μέση 
χρονικά σταθμισμένη περίοδο αναφοράς 
οκτώ ωρών (οριακές τιμές μακροχρόνιας 
έκθεσης) και, για ορισμένους 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες, σε σχέση με συντομότερη 
περίοδο αναφοράς, γενικά μέση χρονικά 
σταθμισμένη περίοδο αναφοράς δεκαπέντε 
λεπτών (οριακές τιμές βραχυχρόνιας 
έκθεσης), προκειμένου να περιοριστούν, 
όσο είναι δυνατόν, οι συνέπειες που 
προκύπτουν από βραχυχρόνια έκθεση.

(6) Σύμφωνα με τις συστάσεις των 
RAC και ACSH, όπου είναι δυνατόν, 
καθορίζονται οριακές τιμές για την έκθεση 
διά της εισπνοής σε σχέση με μέση 
χρονικά σταθμισμένη περίοδο αναφοράς 
οκτώ ωρών (οριακές τιμές μακροχρόνιας 
έκθεσης) και, για ορισμένους 
καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες, σε σχέση με 
συντομότερη περίοδο αναφοράς, γενικά 
μέση χρονικά σταθμισμένη περίοδο 
αναφοράς δεκαπέντε λεπτών (οριακές 
τιμές βραχυχρόνιας έκθεσης), προκειμένου 
να περιοριστούν, όσο είναι δυνατόν, οι 
συνέπειες που προκύπτουν από 
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βραχυχρόνια έκθεση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 41
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

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.

(7) Είναι αναγκαίο να εξετάζονται, 
εκτός της εισπνοής, άλλες οδοί 
απορρόφησης όλων των καρκινογόνων και 
μεταλλαξιογόνων παραγόντων και των 
τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
διείσδυσης μέσω του δέρματος, ώστε να 
εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό επίπεδο 
προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.
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Τροπολογία 42
Johan Danielsson, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στον χώρο εργασίας, οι 
εργαζόμενοι εκτίθενται συχνά σε ένα 
κοκτέιλ επικίνδυνων ουσιών, το οποίο 
μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους και να 
προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στην 
υγεία. Στην περίπτωση συνδυασμένης 
έκθεσης σε ουσίες που έχουν τον ίδιο 
τρόπο δράσης ή το ίδιο κύτταρο ή ιστό-
στόχο, είναι απαραίτητο να καθοριστεί η 
εφαρμογή των πιθανών οριακών τιμών 
τους για να ληφθούν υπόψη τα 
συνδυασμένα αποτελέσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εργαζόμενοι συχνά εκτίθενται ταυτόχρονα σε πολλές επικίνδυνες χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται από βιομηχανικές διαδικασίες. Οι οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης καθορίζονται σε κάθε ουσία ξεχωριστά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
πιθανή συνδυασμένη έκθεση σε διαφορετικές ουσίες με τον ίδιο τρόπο δράσης (π.χ. 
διαφορετικές καρκινογόνες ουσίες που υπάρχουν στον χώρο εργασίας).

Τροπολογία 43
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το ακρυλονιτρίλιο πληροί τα 
κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνος 
παράγοντας (κατηγορία 1Β) σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 

(9) Το ακρυλονιτρίλιο πληροί τα 
κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνος 
παράγοντας (κατηγορία 1Β) σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου47 και, επομένως, είναι 
καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια 
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και 
τεχνικών δεδομένων, είναι δυνατό να 
οριστεί μακροπρόθεσμη και 
βραχυπρόθεσμη οριακή τιμή για τον εν 
λόγω καρκινογόνο παράγοντα. Το 
ακρυλονιτρίλιο μπορεί επίσης να 
απορροφηθεί μέσω του δέρματος. Κρίνεται 
συνεπώς σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή 
για το ακρυλονιτρίλιο στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2004/37/ΕΚ 
και να προστεθεί η ένδειξη «δέρμα». Η 
ACSH, βάσει της γνωμοδότησης της RAC, 
συμφώνησε με τη χρησιμότητα της 
βιολογικής παρακολούθησης για το 
ακρυλονιτρίλιο. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη κατά την ανάπτυξη της 
καθοδήγησης σχετικά με την πρακτική 
χρήση της βιολογικής παρακολούθησης.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου47 και, επομένως, είναι 
καρκινογόνος παράγοντας κατά την έννοια 
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και 
τεχνικών δεδομένων, είναι δυνατό να 
οριστεί μακροπρόθεσμη και 
βραχυπρόθεσμη οριακή τιμή για τον εν 
λόγω καρκινογόνο παράγοντα. Το 
ακρυλονιτρίλιο μπορεί επίσης να 
απορροφηθεί μέσω του δέρματος. Το 
ακρυλονιτρίλιο έχει οξεία τοξικότητα και 
προκαλεί νευροτοξικότητα, τοπικό 
ερεθισμό του δέρματος, των ματιών και 
της αναπνευστικής οδού και 
ευαισθητοποίηση του δέρματος. Κρίνεται 
συνεπώς σκόπιμο να θεσπιστεί οριακή τιμή 
για το ακρυλονιτρίλιο στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2004/37/ΕΚ 
και να προστεθεί η ένδειξη «δέρμα». Η 
ACSH, βάσει της γνωμοδότησης της RAC, 
συμφώνησε με τη χρησιμότητα της 
βιολογικής παρακολούθησης για το 
ακρυλονιτρίλιο. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη κατά την ανάπτυξη της 
καθοδήγησης σχετικά με την πρακτική 
χρήση της βιολογικής παρακολούθησης.

__________________ __________________
47 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για 
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων. Διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32008
R1272.

47 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για 
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων. Διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32008
R1272.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων του ECHA: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/102477c9-a961-2c96-5c4d-76fcd856ac19
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Τροπολογία 44
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Όσον αφορά το ακρυλονιτρίλιο, η 
συμμόρφωση με οριακή τιμή 1 mg/m³ 
(0,45 ppm) και με βραχυπρόθεσμη οριακή 
τιμή 4 mg/m³ (1,8 ppm) ενδεχομένως να 
είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολη. Θα πρέπει 
να θεσπιστεί μεταβατική περίοδος 
τεσσάρων ετών μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας με την έναρξη της 
οποίας εφαρμόζονται οι εν λόγω οριακές 
τιμές επαγγελματικής έκθεσης (OEL).

(10) Όσον αφορά το ακρυλονιτρίλιο, η 
συμμόρφωση με οριακή τιμή 1 mg/m³ 
(0,45 ppm) και με βραχυπρόθεσμη οριακή 
τιμή 4 mg/m³ (1,8 ppm) ενδεχομένως να 
είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολη. Θα πρέπει 
να θεσπιστεί μεταβατική περίοδος 
τεσσάρων ετών μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας με την έναρξη της 
οποίας εφαρμόζονται οι εν λόγω οριακές 
τιμές επαγγελματικής έκθεσης (OEL). Η 
έκθεση θα πρέπει να μειώνεται στο 
χαμηλότερο επίπεδο που είναι τεχνικά 
εφικτό κάτω από αυτές τις οριακές τιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι τεχνικά εφικτό να αντικατασταθεί ή να υποκατασταθεί η ουσία, 
η έκθεση των εργαζομένων πρέπει να μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο που είναι τεχνικά 
εφικτό. Αυτή είναι η υποχρέωση ελαχιστοποίησης δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 
της οδηγίας 2004/37/EΚ.

Τροπολογία 45
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι ενώσεις του νικελίου πληρούν 
τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνου 
παράγοντα (κατηγορία 1A) σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, 
επομένως, είναι καρκινογόνοι παράγοντες 

(11) Οι ενώσεις του νικελίου πληρούν 
τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνου 
παράγοντα (κατηγορία 1A) σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, 
επομένως, είναι καρκινογόνοι παράγοντες 
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κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. 
Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και 
τεχνικών δεδομένων, είναι δυνατό να 
οριστούν οριακές τιμές για την εν λόγω 
ομάδα καρκινογόνων παραγόντων. Η 
έκθεση σε ενώσεις του νικελίου στους 
χώρους εργασίας ενδέχεται να έχει επίσης 
ως αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση του 
δέρματος και του αναπνευστικού 
συστήματος. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο 
να θεσπιστούν δύο οριακές τιμές τόσο για 
το εισπνεύσιμο όσο και για το 
αναπνεύσιμο κλάσμα των ενώσεων 
νικελίου στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 2004/37/ΕΚ και να 
προστεθεί η ένδειξη «ευαισθητοποίηση του 
δέρματος και του αναπνευστικού 
συστήματος».

κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. 
Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και 
τεχνικών δεδομένων, είναι δυνατό να 
οριστούν οριακές τιμές για την εν λόγω 
ομάδα καρκινογόνων παραγόντων. 
Σύμφωνα με τη RAC, οι διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τους 
μηχανισμούς της γονοτοξικότητας και 
του καρκίνου υποστηρίζουν μια 
κατώτατη οριακή τιμή βάσει του τρόπου 
δράσης για τα καρκινογόνα 
αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτόν, η 
RAC πρότεινε οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης 0,005 mg/m³ για 
το αναπνεύσιμο κλάσμα και 0,03 mg/m³ 
για το εισπνεύσιμο κλάσμα κάτω από την 
οποία δεν αναμένεται σημαντικός 
υπολειπόμενος κίνδυνος εμφάνισης 
καρκίνου για τους εργαζομένους. Η 
έκθεση σε ενώσεις του νικελίου στους 
χώρους εργασίας ενδέχεται να έχει επίσης 
ως αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση του 
δέρματος και του αναπνευστικού 
συστήματος. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο 
να θεσπιστούν δύο οριακές τιμές τόσο για 
το εισπνεύσιμο όσο και για το 
αναπνεύσιμο κλάσμα των ενώσεων 
νικελίου στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας 2004/37/ΕΚ και να 
προστεθεί η ένδειξη «ευαισθητοποίηση του 
δέρματος και του αναπνευστικού 
συστήματος». Με βάση τη συναίνεση 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων εντός 
της ACSH, θεσπίζονται οριακές τιμές 
0,01 mg/m³ για το αναπνεύσιμο κλάσμα 
και 0,05 mg/m³ για το εισπνεύσιμο 
κλάσμα. Η έκθεση θα πρέπει να 
μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο που 
είναι τεχνικά εφικτό κάτω από αυτές τις 
οριακές τιμές και, όταν είναι εφικτό, 
κάτω από τις οριακές τιμές που προτείνει 
η RAC.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων του ECHA: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/9e050da5-b45c-c8e5-9e5e-a1a2ce908335 Στις 
περιπτώσεις όπου δεν είναι τεχνικά εφικτό να αντικατασταθεί ή να υποκατασταθεί η ουσία, η 
έκθεση των εργαζομένων πρέπει να μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο που είναι τεχνικά 
εφικτό. Αυτή είναι η υποχρέωση ελαχιστοποίησης δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 
της οδηγίας.

Τροπολογία 46
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όσον αφορά τις ενώσεις του 
νικελίου, η συμμόρφωση με οριακές τιμές 
0,01 mg/m³ για το αναπνεύσιμο κλάσμα 
και 0,05 mg/m³ για το εισπνεύσιμο κλάσμα 
ενδεχομένως να είναι δύσκολη για 
ορισμένους κλάδους ή διαδικασίες, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται ειδικότερα η 
τήξη, τα διυλιστήρια και η συγκόλληση. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν πανομοιότυπα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου τόσο για τις 
ενώσεις του χρωμίου (VI) όσο και για τις 
ενώσεις του νικελίου, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν τα μεταβατικά μέτρα που 
στοχεύουν στη μείωση της έκθεσης σε 
αυτές τις δύο ομάδες καρκινογόνων 
παραγόντων. Επομένως, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μεταβατική περίοδος έως και 
τη 17η Ιανουαρίου 2025, κατά τη 
διάρκεια της οποίας θα πρέπει να 
εφαρμόζεται οριακή τιμή 0,1 mg/m³ για το 
εισπνεύσιμο κλάσμα των ενώσεων του 
νικελίου. Η εν λόγω μεταβατική περίοδος 
θα διασφαλίσει την εναρμόνιση με την 
ημερομηνία εφαρμογής της OEL για τις 
ενώσεις του χρωμίου (VI) η οποία 
θεσπίστηκε στην οδηγία 2017/2398/ΕΕ48.

(12) Όσον αφορά τις ενώσεις του 
νικελίου, η συμμόρφωση με οριακές τιμές 
0,01 mg/m³ για το αναπνεύσιμο κλάσμα 
και 0,05 mg/m³ για το εισπνεύσιμο κλάσμα 
ενδεχομένως να είναι δύσκολη για 
ορισμένους κλάδους ή διαδικασίες, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται ειδικότερα η 
τήξη, τα διυλιστήρια και η συγκόλληση. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν πανομοιότυπα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου τόσο για τις 
ενώσεις του χρωμίου (VI) όσο και για τις 
ενώσεις του νικελίου, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν τα μεταβατικά μέτρα που 
στοχεύουν στη μείωση της έκθεσης σε 
αυτές τις δύο ομάδες καρκινογόνων 
παραγόντων, και κατ’ αναλογία προς τη 
νομοθεσία για το χρώμιο (VI) θα πρέπει 
να θεσπιστεί οριακή τιμή 0,05 mg/m³ για 
το εισπνεύσιμο κλάσμα του νικελίου κατά 
τη μεταβατική περίοδο δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας. Η εν λόγω 
μεταβατική περίοδος θα διασφαλίσει την 
εναρμόνιση με την ημερομηνία εφαρμογής 
της OEL για τις ενώσεις του χρωμίου (VI) 
η οποία θεσπίστηκε στην οδηγία 
2017/2398/ΕΕ48.

__________________ __________________
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48 Οδηγία (EE) 2017/2398 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία. Διατίθεται 
στη διεύθυνση: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17L2398.

48 Οδηγία (EE) 2017/2398 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία. Διατίθεται 
στη διεύθυνση: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17L2398.

Or. hu

Τροπολογία 47
Joanna Kopcińska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όσον αφορά τις ενώσεις του 
νικελίου, η συμμόρφωση με οριακές τιμές 
0,01 mg/m³ για το αναπνεύσιμο κλάσμα 
και 0,05 mg/m³ για το εισπνεύσιμο κλάσμα 
ενδεχομένως να είναι δύσκολη για 
ορισμένους κλάδους ή διαδικασίες, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται ειδικότερα η 
τήξη, τα διυλιστήρια και η συγκόλληση. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν πανομοιότυπα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου τόσο για τις 
ενώσεις του χρωμίου (VI) όσο και για τις 
ενώσεις του νικελίου, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν τα μεταβατικά μέτρα που 
στοχεύουν στη μείωση της έκθεσης στις εν 
λόγω δύο ομάδες καρκινογόνων 
παραγόντων. Επομένως, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μεταβατική περίοδος έως και τη 
17η Ιανουαρίου 2025, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα πρέπει να εφαρμόζεται 
οριακή τιμή 0,1 mg/m³ για το εισπνεύσιμο 

(12) Όσον αφορά τις ενώσεις του 
νικελίου, η συμμόρφωση με οριακές τιμές 
0,01 mg/m³ για το αναπνεύσιμο κλάσμα 
και 0,05 mg/m³ για το εισπνεύσιμο κλάσμα 
ενδεχομένως να είναι δύσκολη για 
ορισμένους κλάδους ή διαδικασίες, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται ειδικότερα η 
τήξη, τα διυλιστήρια και η συγκόλληση. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν πανομοιότυπα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου τόσο για τις 
ενώσεις του χρωμίου (VI) όσο και για τις 
ενώσεις του νικελίου, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν τα μεταβατικά μέτρα που 
στοχεύουν στη μείωση της έκθεσης στις εν 
λόγω δύο ομάδες καρκινογόνων 
παραγόντων. Επομένως, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μεταβατική περίοδος έξι ετών 
έως και τη 17η Ιανουαρίου 2027. Από δύο 
έως και τέσσερα έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας, θα πρέπει να 
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κλάσμα των ενώσεων του νικελίου. Η εν 
λόγω μεταβατική περίοδος θα 
διασφαλίσει την εναρμόνιση με την 
ημερομηνία εφαρμογής της OEL για τις 
ενώσεις του χρωμίου (VI) η οποία 
θεσπίστηκε στην οδηγία 2017/2398/ΕΕ48.

εφαρμόζεται μεταβατική οριακή τιμή 
0,1 mg/m³ για το εισπνεύσιμο κλάσμα των 
ενώσεων του νικελίου.

__________________
48 Οδηγία (EE) 2017/2398 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία. Διατίθεται 
στη διεύθυνση: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1571906530859&u
ri=CELEX%3A32017L2398

Or. pl

Τροπολογία 48
Marianne Vind, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Rovana Plumb, 
Alicia Homs Ginel, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Brando Benifei, Lina Gálvez 
Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όσον αφορά τις ενώσεις του 
νικελίου, η συμμόρφωση με οριακές τιμές 
0,01 mg/m³ για το αναπνεύσιμο κλάσμα 
και 0,05 mg/m³ για το εισπνεύσιμο κλάσμα 
ενδεχομένως να είναι δύσκολη για 
ορισμένους κλάδους ή διαδικασίες, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται ειδικότερα η 
τήξη, τα διυλιστήρια και η συγκόλληση. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν πανομοιότυπα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου τόσο για τις 

(12) Όσον αφορά τις ενώσεις του 
νικελίου, η συμμόρφωση με οριακές τιμές 
0,005 mg/m³ για το αναπνεύσιμο κλάσμα 
και 0,03 mg/m³ για το εισπνεύσιμο κλάσμα 
ενδεχομένως να είναι δύσκολη για 
ορισμένους κλάδους ή διαδικασίες, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται ειδικότερα η 
τήξη, τα διυλιστήρια και η συγκόλληση. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν πανομοιότυπα μέτρα 
διαχείρισης του κινδύνου τόσο για τις 
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ενώσεις του χρωμίου (VI) όσο και για τις 
ενώσεις του νικελίου, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν τα μεταβατικά μέτρα που 
στοχεύουν στη μείωση της έκθεσης σε 
αυτές τις δύο ομάδες καρκινογόνων 
παραγόντων. Επομένως, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μεταβατική περίοδος έως και τη 
17η Ιανουαρίου 2025, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα πρέπει να εφαρμόζεται 
οριακή τιμή 0,1 mg/m³ για το εισπνεύσιμο 
κλάσμα των ενώσεων του νικελίου. Η εν 
λόγω μεταβατική περίοδος θα διασφαλίσει 
την εναρμόνιση με την ημερομηνία 
εφαρμογής της OEL για τις ενώσεις του 
χρωμίου (VI) η οποία θεσπίστηκε στην 
οδηγία 2017/2398/ΕΕ48.

ενώσεις του χρωμίου (VI) όσο και για τις 
ενώσεις του νικελίου, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν τα μεταβατικά μέτρα που 
στοχεύουν στη μείωση της έκθεσης σε 
αυτές τις δύο ομάδες καρκινογόνων 
παραγόντων. Επομένως, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μεταβατική περίοδος έως και τη 
17η Ιανουαρίου 2025, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα πρέπει να εφαρμόζεται 
οριακή τιμή 0,1 mg/m³ για το εισπνεύσιμο 
κλάσμα των ενώσεων του νικελίου. Η εν 
λόγω μεταβατική περίοδος θα διασφαλίσει 
την εναρμόνιση με την ημερομηνία 
εφαρμογής της OEL για τις ενώσεις του 
χρωμίου (VI) η οποία θεσπίστηκε στην 
οδηγία 2017/2398/ΕΕ48.

__________________ __________________
48 Οδηγία (EE) 2017/2398 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία. Διατίθεται 
στη διεύθυνση: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX%3A32017L2398

48 Οδηγία (EE) 2017/2398 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία. Διατίθεται 
στη διεύθυνση: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX%3A32017L2398

Or. en

Τροπολογία 49
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Rovana Plumb, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Evelyn Regner, Alex 
Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan 
Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η πράσινη οικονομία αναμένεται 
να επεκταθεί στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Είναι 
επομένως απαραίτητο να 
επικεντρωθούμε στους πιθανούς 
κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία που ενέχουν οι πράσινες 
θέσεις εργασίας. Οι ενώσεις του νικελίου 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη πράσινων εναλλακτικών 
λύσεων έναντι των ορυκτών καυσίμων. 
Είναι, επομένως, πιθανό να αυξηθεί η 
ανάγκη για ενώσεις του νικελίου και είναι 
απαραίτητο να προστατευθούν οι 
εργαζόμενοι από αυτόν τον χημικό 
παράγοντα και να διασφαλιστεί η πλήρης 
και αποτελεσματική εφαρμογή των 
οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης 
σε αυτόν.

Or. en

Τροπολογία 50
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το βενζόλιο πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα 
(κατηγορία 1A) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, 
επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας 
κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. 
Το βενζόλιο μπορεί επίσης να 
απορροφηθεί μέσω του δέρματος. Η 
οριακή τιμή που καθορίζεται στο 
παράρτημα III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για 
το βενζόλιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί με 
βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα 

(13) Το βενζόλιο πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα 
(κατηγορία 1A) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, 
επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας 
κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. 
Σύμφωνα με τη RAC, μια κατώτατη 
οριακή τιμή βάσει του τρόπου δράσης για 
χρωμοσωμικές βλάβες σε εργαζομένους 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 
καθορισμό ορίου επαγγελματικής έκθεσης 
για καρκινογένεση που θεωρείται ότι δεν 
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και είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η ένδειξη 
«δέρμα». Η ACSH, βάσει της 
γνωμοδότησης της RAC, συμφώνησε με τη 
χρησιμότητα της βιολογικής 
παρακολούθησης για το βενζόλιο. Αυτό θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
ανάπτυξη της καθοδήγησης σχετικά με την 
πρακτική χρήση της βιολογικής 
παρακολούθησης.

έχει σημαντικό υπολειπόμενο κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου και για την αποφυγή 
άλλων δυσμενών επιπτώσεων. Για τον 
λόγο αυτόν, η RAC πρότεινε οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης 0,05 ppm (0,16 
mg/m³). Το βενζόλιο μπορεί επίσης να 
απορροφηθεί μέσω του δέρματος. Η 
οριακή τιμή που καθορίζεται στο 
παράρτημα III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για 
το βενζόλιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί με 
βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα 
και είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η ένδειξη 
«δέρμα». Η ACSH, βάσει της 
γνωμοδότησης της RAC, συμφώνησε με τη 
χρησιμότητα της βιολογικής 
παρακολούθησης για το βενζόλιο. Αυτό θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
ανάπτυξη της καθοδήγησης σχετικά με την 
πρακτική χρήση της βιολογικής 
παρακολούθησης. Με βάση τη συναίνεση 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στην 
ACSH, θεσπίζεται αναθεωρημένη οριακή 
τιμή 0,2 ppm (0,66 mg/m³). Η έκθεση θα 
πρέπει να μειώνεται στο χαμηλότερο 
επίπεδο που είναι τεχνικά εφικτό κάτω 
από αυτή την οριακή τιμή και, όταν είναι 
εφικτό, κάτω από την οριακή τιμή που 
προτείνει η RAC.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων του ECHA: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/4fec9aac-9ed5-2aae-7b70-5226705358c7 Στις 
περιπτώσεις όπου δεν είναι τεχνικά εφικτό να αντικατασταθεί ή να υποκατασταθεί η ουσία, η 
έκθεση των εργαζομένων πρέπει να μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο που είναι τεχνικά 
εφικτό. Αυτή είναι η υποχρέωση ελαχιστοποίησης δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 
της οδηγίας.

Τροπολογία 51
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το βενζόλιο πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα 
(κατηγορία 1A) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, 
επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας 
κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. 
Το βενζόλιο μπορεί επίσης να 
απορροφηθεί μέσω του δέρματος. Η 
οριακή τιμή που καθορίζεται στο 
παράρτημα III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για 
το βενζόλιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί με 
βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα 
και είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η ένδειξη 
«δέρμα». Η ACSH, βάσει της 
γνωμοδότησης της RAC, συμφώνησε με τη 
χρησιμότητα της βιολογικής 
παρακολούθησης για το βενζόλιο. Αυτό θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
ανάπτυξη της καθοδήγησης σχετικά με την 
πρακτική χρήση της βιολογικής 
παρακολούθησης.

(13) Το βενζόλιο πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα 
(κατηγορία 1A) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, 
επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας 
κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. 
Το βενζόλιο μπορεί επίσης να 
απορροφηθεί μέσω του δέρματος. Η 
οριακή τιμή που καθορίζεται στο 
παράρτημα III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για 
το βενζόλιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί με 
βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα 
το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2030 
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ACSH 
και είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η ένδειξη 
«δέρμα». Η ACSH, βάσει της 
γνωμοδότησης της RAC, συμφώνησε 
επίσης με τη χρησιμότητα της βιολογικής 
παρακολούθησης για το βενζόλιο. Αυτό θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
ανάπτυξη της καθοδήγησης σχετικά με την 
πρακτική χρήση της βιολογικής 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 52
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Sara Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το βενζόλιο πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα 
(κατηγορία 1A) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, 
επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας 
κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. 
Το βενζόλιο μπορεί επίσης να 
απορροφηθεί μέσω του δέρματος. Η 
οριακή τιμή που καθορίζεται στο 

(13) Το βενζόλιο πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως καρκινογόνου παράγοντα 
(κατηγορία 1A) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, 
επομένως, είναι καρκινογόνος παράγοντας 
κατά την έννοια της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. 
Το βενζόλιο μπορεί επίσης να 
απορροφηθεί μέσω του δέρματος. Η 
οριακή τιμή που καθορίζεται στο 
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παράρτημα III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για 
το βενζόλιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί με 
βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα 
και είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η ένδειξη 
«δέρμα». Η ACSH, βάσει της 
γνωμοδότησης της RAC, συμφώνησε με τη 
χρησιμότητα της βιολογικής 
παρακολούθησης για το βενζόλιο. Αυτό θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
ανάπτυξη της καθοδήγησης σχετικά με την 
πρακτική χρήση της βιολογικής 
παρακολούθησης.

παράρτημα III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για 
το βενζόλιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί με 
βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα 
το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2030 
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ACSH 
και είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η ένδειξη 
«δέρμα». Η ACSH, βάσει της 
γνωμοδότησης της RAC, συμφώνησε 
επίσης με τη χρησιμότητα της βιολογικής 
παρακολούθησης για το βενζόλιο. Αυτό θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
ανάπτυξη της καθοδήγησης σχετικά με την 
πρακτική χρήση της βιολογικής 
παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνωμοδότηση της ACSH για το βενζόλιο, με την οποία συμφώνησαν οι τρεις ομάδες 
συμφερόντων και εγκρίθηκε στις 04/06/2019, δεν τηρήθηκε πλήρως από την Επιτροπή της ΕΕ 
στη νομοθετική της πρόταση. Πέραν των συμφωνημένων οριακών τιμών επαγγελματικής 
έκθεσης και των μεταβατικών περιόδων, η υποχρεωτική αναθεώρηση της οριακής τιμής έως το 
2030 ήταν μέρος της συμφωνίας.

Τροπολογία 53
Joanna Kopcińska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Όσον αφορά το βενζόλιο, η 
συμμόρφωση με αναθεωρημένη οριακή 
τιμή 0,2 ppm (0,66 mg/m³) ενδεχομένως να 
είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολη για 
ορισμένους κλάδους. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί μεταβατική περίοδος 4 ετών 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. Από δύο έως και τέσσερα έτη 
μετά την έναρξη ισχύος, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μεταβατική οριακή τιμή 
0,5 ppm (1,65 mg/m³).

(14) Όσον αφορά το βενζόλιο, η 
συμμόρφωση με αναθεωρημένη οριακή 
τιμή 0,2 ppm (0,66 mg/m³) ενδεχομένως να 
είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολη για 
ορισμένους κλάδους. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί μεταβατική περίοδος έξι ετών, 
έως και τη 17η Ιανουαρίου 2027, μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Από 
δύο έως και τέσσερα έτη μετά την έναρξη 
ισχύος, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
μεταβατική οριακή τιμή 0,5 ppm 
(1,65 mg/m³).
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Or. pl

Τροπολογία 54
Nikolaj Villumsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Όσον αφορά το βενζόλιο, η 
συμμόρφωση με αναθεωρημένη οριακή 
τιμή 0,2 ppm (0,66 mg/m³) ενδεχομένως να 
είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολη για 
ορισμένους κλάδους. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί μεταβατική περίοδος 4 ετών 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. Από δύο έως και τέσσερα έτη 
μετά την έναρξη ισχύος, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μεταβατική οριακή τιμή 
0,5 ppm (1,65 mg/m³).

(14) Όσον αφορά το βενζόλιο, η 
συμμόρφωση με αναθεωρημένη οριακή 
τιμή 0,05 ppm (0,16 mg/m³) ενδεχομένως 
να είναι βραχυπρόθεσμα δύσκολη για 
ορισμένους κλάδους. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί μεταβατική περίοδος 4 ετών 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. Από δύο έως και τέσσερα έτη 
μετά την έναρξη ισχύος, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μεταβατική οριακή τιμή 
0,5 ppm (1,65 mg/m³).

Or. en

Τροπολογία 55
Johan Danielsson, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Το κοβάλτιο και οι ενώσεις 
κοβαλτίου πληρούν τα κριτήρια για 
ταξινόμηση ως καρκινογόνων (κατηγορία 
1Β) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 και, επομένως, είναι 
καρκινογόνοι παράγοντες κατά την έννοια 
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων, είναι δυνατό να 
οριστούν οριακές τιμές για την εν λόγω 
ομάδα καρκινογόνων παραγόντων. Η 
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έκθεση στο κοβάλτιο και σε ενώσεις 
κοβαλτίου στους χώρους εργασίας 
ενδέχεται να έχει επίσης ως αποτέλεσμα 
την ευαισθητοποίηση του δέρματος και 
του αναπνευστικού συστήματος. 
Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να 
θεσπιστούν δύο οριακές τιμές τόσο για το 
εισπνεύσιμο όσο και για το αναπνεύσιμο 
κλάσμα του κοβαλτίου και των ενώσεών 
του στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας 2004/37/ΕΚ και να προστεθεί 
η ένδειξη «ευαισθητοποίηση του 
δέρματος και του αναπνευστικού 
συστήματος».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) του ECHA πρότεινε εναρμονισμένη οριακή τιμή 1 
μg κοβαλτίου/m³ (ως χρονοσταθμισμένος μέσος όρος 8 ωρών, για το εισπνεύσιμο κλάσμα) και 
0,5 μg κοβαλτίου/m³ (ως χρονοσταθμισμένος μέσος όρος 8 ωρών, για το αναπνεύσιμο κλάσμα). 
Η RAC υποστηρίζει τον περιορισμό που αφορά τα πέντε διαλυτά άλατα κοβαλτίου, αλλά 
επιπλέον συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συναγάγει μια δεσμευτική οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης για το κοβάλτιο και τις ενώσεις του στο πλαίσιο της οδηγίας CMD.

Τροπολογία 56
Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η οριακή τιμή για την 
αναπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού 
διοξειδίου του πυριτίου («αναπνεύσιμο 
κλάσμα») που ορίζεται στο παράρτημα 
III της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2398 θα πρέπει 
να αναθεωρηθεί βάσει του άρθρου 18α 
και των πιο πρόσφατων επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 57
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Τα επικίνδυνα φάρμακα μπορούν 
να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις 
στην υγεία, όπως ορισμένους τύπους 
καρκίνου και αναπαραγωγικές 
διαταραχές, σε εργαζομένους που 
εκτίθενται σε αυτά στο πλαίσιο της 
εργασίας τους που περιλαμβάνει την 
προετοιμασία, τη χορήγηση ή τη διάθεσή 
τους. Τα επικίνδυνα φάρμακα επηρεάζουν 
τους εργαζομένους που τα χειρίζονται, 
τόσο άμεσα όσο ή έμμεσα. Στους εν λόγω 
εργαζομένους περιλαμβάνονται 
εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που 
χρησιμοποιούν κυτταροστατικά ή 
κυτταροτοξικά φάρμακα για τη θεραπεία 
ασθενών με καρκίνο σε νοσοκομεία ή στο 
σπίτι και εργαζόμενοι που παρέχουν 
υπηρεσίες καθαρισμού, μεταφοράς, 
πλυντηρίου ή διάθεσης απορριμμάτων 
επικίνδυνων φαρμάκων ή υλικού που έχει 
μολυνθεί από τα εν λόγω φάρμακα. Είναι 
επομένως σημαντικό να προστατευθούν 
όλοι οι εργαζόμενοι με τη συμπερίληψη 
σχετικών φαρμακοθεραπευτικών ομάδων 
για επικίνδυνα φάρμακα στο παράρτημα 
Ι της οδηγίας 2004/37/ΕΚ. Οι απαιτήσεις 
μείωσης και αντικατάστασης που 
ορίζονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
οδηγίας δεν ισχύουν για τα επικίνδυνα 
φάρμακα, επειδή είναι απαραίτητα για τη 
θεραπεία ασθενών. Οι άλλες διατάξεις 
της εν λόγω οδηγίας, και ιδίως τα άρθρα 
5 έως 18α, όπως τροποποιείται από τον 
παρόντα κανονισμό, ισχύουν για τους 
εργαζομένους που εκτίθενται σε 
επικίνδυνα φάρμακα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μόνο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, 12,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρώπη 
(εκ των οποίων 7,3 εκατομμύρια νοσηλευτές) εκτίθενται σε επικίνδυνα φάρμακα κατά την 
εργασία. Μελέτες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που 
χειρίζονται κυτταροτοξικά φάρμακα (όλα τα φάρμακα με αντικαρκινική δραστηριότητα) έχουν 
τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν καρκίνο (όπως καρκίνο του μαστού, 
καρκίνο του αιματοποιητικού συστήματος) και οι νοσηλευτές που εκτίθενται σε κυτταροτοξικά 
φάρμακα έχουν διπλάσιες πιθανότητες αποβολής.

Τροπολογία 58
Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Rovana Plumb, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Evelyn Regner, Alex 
Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan 
Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14γ) Η χρήση στον χώρο εργασίας ή 
κατά την εκτέλεση καθηκόντων που 
σχετίζονται με την εργασία, 
καρκινογόνων παραγόντων, 
μεταλλαξιογόνων παραγόντων ή τοξικών 
για την αναπαραγωγή ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αναφέρονται στα παραρτήματα της 
οδηγίας 2004/37/ΕΚ, όπως τροποποιείται 
από την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 
αναφέρεται στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
για την εποπτεία της υγείας των 
εργαζομένων. Όταν αποφασίζουν ποιες 
ουσίες θα αναφέρονται, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εκθέσεις 
εφαρμογής που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17α της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

Or. en

Τροπολογία 59
Cindy Franssen, Dennis Radtke
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την καθημερινότητα 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 
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. Διατηρώντας 
ταυτόχρονα τα ίδια επίπεδα προστασίας 
για όλους τους εργαζομένους, θα πρέπει 
να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των 
ΜΜΕ και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων· σε αυτό το πλαίσιο, 
συγκεκριμένα μέτρα, όπως κίνητρα και 
ψηφιακά εργαλεία, θα μπορούσαν να τις 
βοηθήσουν να συμμορφωθούν καλύτερα 
με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην 
οδηγία 2004/37/ΕΚ. οι κοινωνικοί εταίροι 
θα πρέπει εν προκειμένω να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 60
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin 
Mituța, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι οριακές τιμές που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία πρέπει να ελέγχονται 

(16) Οι οριακές τιμές που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία πρέπει να ελέγχονται 
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και να επανεξετάζονται τακτικά, ώστε να 
διασφαλίζεται συνοχή με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1907/200649.

μόνιμα και να επανεξετάζονται τακτικά, 
ώστε να διασφαλίζεται συνοχή με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/200649.

__________________ __________________
49 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. Διατίθεται στη 
διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

49 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. Διατίθεται στη 
διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

Or. en

Τροπολογία 61
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
παρούσας οδηγίας, ήτοι η προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους για την 
υγεία και την ασφάλειά τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των 
κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή 
μπορούν να προέλθουν από την έκθεση σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες στην εργασία, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη 
μέλη, μπορεί όμως λόγω της κλίμακας και 
των αποτελεσμάτων του να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου 

(17) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
παρούσας οδηγίας, ήτοι η προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους για την 
υγεία και την ασφάλειά τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των 
κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή 
μπορούν να προέλθουν από την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες στην 
εργασία, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορεί 
όμως λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων του να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η 
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αυτού. παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου 
αυτού.

Or. en

Τροπολογία 62
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Abir 
Al-Sahlani

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
η λειτουργική σκοπιμότητα και 
συμμόρφωση των ΜΜΕ και να ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
διασφαλιστεί η προστασία της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζομένων 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
επιχείρησης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό, ιδίως για 
να βοηθήσει τις ΜΜΕ να εκτιμήσουν 
τους κινδύνους για το εργατικό δυναμικό 
τους και να εφαρμόσουν κατάλληλα 
προστατευτικά μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

According to the Communication of the Commission "safer and Healthier Work for All - 
Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy" 
(COM(2017) 12 final) : "microenterprises and SMEs struggle to put in place the necessary 
occupational safety and health management measures [...] This is related to more limited 
financial, technical and human resources, lack of awareness and expertise as compared to 
bigger establishments. All stakeholders, including in the first place SMEs themselves, agree 
that in this area making exemptions for SMEs is not the right approach, because they fear it 
may potentially lower the protection level of SME workers […]. However, compliance should 
become simpler and less costly and this requires specific support measures for SMEs and 
microenterprises."EU-OSHA proposes an Online interactive Risk Assessment (OiRA) 
platform aiming at helping SMEs to assess their risks (https://oiraproject.eu/en/)
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Τροπολογία 63
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) 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).

Or. en

Τροπολογία 64
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) Ο τίτλος της οδηγίας 2004/37/ΕΚ 
αντικαθίσταται από τον παρακάτω:

ΟΔΗΓΙΑ 2004/37/ΕΚ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 29ης Απριλίου 
2004, σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε 

«ΟΔΗΓΙΑ 2004/37/ΕΚ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 29ης Απριλίου 
2004, σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε 
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καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες κατά την 
εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την 
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 65
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 α (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1a) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Η παρούσα οδηγία έχει ως 
αντικείμενο την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους για την 
υγεία και την ασφάλειά τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των 
κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή 
μπορούν να προέλθουν από την έκθεση, σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία.

«1. Η παρούσα οδηγία έχει ως 
αντικείμενο την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους για την 
υγεία και την ασφάλειά τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των 
κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή 
μπορούν να προέλθουν από την έκθεση, σε 
καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες κατά την 
εργασία.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 66
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 β (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1β) Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«β α) «τοξική για την αναπαραγωγή 
ουσία»: ουσία ή μείγμα που πληροί τα 
κριτήρια για να ταξινομηθεί ως τοξικό 
για την αναπαραγωγή στην κατηγορία 1Α 
ή 1Β που παρατίθεται στο παράρτημα VI 
μέρος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
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επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 67
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 γ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο γ (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1γ) Στο άρθρο 2, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

γ) «οριακή τιμή» σημαίνει, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά, το όριο του 
χρονοσταθμισμένου μέσου όρου της 
συγκέντρωσης ενός «καρκινογόνου ή 
μεταλλαξιογόνου παράγοντα» στον αέρα 
μέσα στη ζώνη αναπνοής ενός 
εργαζόμενου σε συνάρτηση με 
συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας.

«γ) «οριακή τιμή» σημαίνει, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά, το όριο του 
χρονοσταθμισμένου μέσου όρου της 
συγκέντρωσης ενός «καρκινογόνου 
παράγοντα, μεταλλαξιογόνου παράγοντα ή 
τοξικής για την αναπαραγωγή ουσίας» 
στον αέρα μέσα στη ζώνη αναπνοής ενός 
εργαζόμενου σε συνάρτηση με 
συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς που 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 68
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 δ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1δ) Στο άρθρο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«γ α) «οριακή τιμή με βάση τον 
κίνδυνο»: οριακή τιμή που ορίζεται σε 
επίπεδο έκθεσης το οποίο αντιστοιχεί σε 
κίνδυνο εμφάνισης δυσμενών 
επιπτώσεων στην υγεία (π.χ. καρκίνος) 
στο εύρος μεταξύ ενός ανώτερου και 
κατώτερου επιπέδου κινδύνου, το οποίο 
θα καθορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 153 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων και των κυβερνήσεων ότι το 
ισχύον σύστημα καθορισμού οριακών τιμών στο πλαίσιο της οδηγίας για τους καρκινογόνους 
και μεταλλαξιογόνους παράγοντες θα πρέπει να ανανεωθεί, ώστε να χρησιμοποιεί τη 
μεθοδολογία που βασίζεται στον κίνδυνο. Στην πράξη, η τρέχουσα μεθοδολογία που 
χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη έναν συνδυασμό πτυχών που αφορούν 
την υγεία, τεχνικής σκοπιμότητας και κοινωνικοοικονομικούς παραγόντων. Τελικά, οι 
δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που προτείνονται για τους καρκινογόνους 
παράγοντες βασίζονται σε ανάλυση κόστους-οφέλους.

Τροπολογία 69
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 ε (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1ε) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
στις δραστηριότητες κατά τις οποίες οι 
εργαζόμενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να 
εκτεθούν σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες λόγω της 
εργασίας τους.

«1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
στις δραστηριότητες κατά τις οποίες οι 
εργαζόμενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να 
εκτεθούν σε καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες λόγω της 
εργασίας τους.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 70
Sara Matthieu, Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 στ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1στ) Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να 
συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες, πρέπει να προσδιορίζονται η 
φύση, ο βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης 

«Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να 
συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης σε 
καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες, πρέπει να 
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των εργαζομένων, ώστε να είναι δυνατό να 
αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομένων 
και να μπορούν να καθορίζονται τα ληπτέα 
μέτρα. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να 
επαναλαμβάνεται τακτικά και εν πάση 
περιπτώσει σε κάθε αλλαγή των συνθηκών 
δυνάμενη να επηρεάσει την έκθεση των 
εργαζομένων στους καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Ο 
εργοδότης οφείλει να παρέχει στις 
αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα 
χρησιμοποιηθέντα για την αξιολόγηση 
αυτή στοιχεία.

προσδιορίζονται η φύση, ο βαθμός και η 
διάρκεια της έκθεσης των εργαζομένων 
μέσω συστηματικής αξιολόγησης 
κινδύνων, ώστε να είναι δυνατό να 
αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομένων 
και να μπορούν να καθορίζονται τα ληπτέα 
μέτρα. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να 
επαναλαμβάνεται τακτικά και εν πάση 
περιπτώσει σε κάθε αλλαγή των συνθηκών 
δυνάμενη να επηρεάσει την έκθεση των 
εργαζομένων στους καρκινογόνους 
παράγοντες, στους μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες ή στις τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες. Ο εργοδότης 
οφείλει να παρέχει στις αρμόδιες αρχές, 
κατόπιν αιτήσεώς τους, τα 
χρησιμοποιηθέντα για την αξιολόγηση 
αυτή στοιχεία.»

Or. en

(02004L0037)

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφερθεί η συστηματική αξιολόγηση κινδύνων ως υποχρέωση.

Τροπολογία 71
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 ζ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1ζ) Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να 
συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες, πρέπει να προσδιορίζονται η 

«Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να 
συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης σε 
καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
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φύση, ο βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης 
των εργαζομένων, ώστε να είναι δυνατό να 
αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομένων 
και να μπορούν να καθορίζονται τα ληπτέα 
μέτρα.

για την αναπαραγωγή ουσίες, πρέπει να 
προσδιορίζονται η φύση, ο βαθμός και η 
διάρκεια της έκθεσης των εργαζομένων, 
ώστε να είναι δυνατό να αξιολογούνται 
όλοι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια ή την 
υγεία των εργαζομένων και να μπορούν να 
καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 72
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 η (νέα)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1η) Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να 
επαναλαμβάνεται τακτικά και εν πάση 
περιπτώσει σε κάθε αλλαγή των συνθηκών 
δυνάμενη να επηρεάσει την έκθεση των 
εργαζομένων στους καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

«Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να 
επαναλαμβάνεται τακτικά και εν πάση 
περιπτώσει σε κάθε αλλαγή των συνθηκών 
δυνάμενη να επηρεάσει την έκθεση των 
εργαζομένων στους καρκινογόνους 
παράγοντες, μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες ή στις τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 73
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 θ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1θ) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Οι εργοδότες, κατά την αξιολόγηση 
του κινδύνου, αποδίδουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις ενδεχόμενες επιπτώσεις όσον 
αφορά την ασφάλεια ή την υγεία των 
ιδιαίτερα ευαίσθητων εργαζομένων που 
απασχολούνται σε επικίνδυνες εργασίες 
και, μεταξύ άλλων, λαμβάνουν υπόψη τη 
σκοπιμότητα να μην χρησιμοποιούνται οι 
εργαζόμενοι αυτοί σε ζώνες όπου μπορούν 
να έλθουν σε επαφή με καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

«4. Οι εργοδότες, κατά την αξιολόγηση 
του κινδύνου, αποδίδουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις ενδεχόμενες επιπτώσεις όσον 
αφορά την ασφάλεια ή την υγεία των 
ιδιαίτερα ευαίσθητων εργαζομένων που 
απασχολούνται σε επικίνδυνες εργασίες 
και, μεταξύ άλλων, λαμβάνουν υπόψη τη 
σκοπιμότητα να μην χρησιμοποιούνται οι 
εργαζόμενοι αυτοί σε ζώνες όπου μπορούν 
να έλθουν σε επαφή με καρκινογόνους 
παράγοντες, μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
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μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 74
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 ι (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1ι) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Ο εργοδότης μειώνει τη χρήση ενός 
καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου 
παράγοντα στο χώρο εργασίας, κυρίως 
υποκαθιστώντας τον, στο μέτρο που αυτό 
είναι τεχνικά εφικτό, από μια ουσία, 
παρασκεύασμα ή μέθοδο, τα οποία, υπό τις 
συνθήκες χρήσης τους, είναι ακίνδυνα ή 
λιγότερο επικίνδυνα για την υγεία ή, 
ενδεχομένως, την ασφάλεια των 
εργαζομένων.

«1. Όταν υπάρχει καρκινογόνος 
παράγοντας, μεταλλαξιογόνος 
παράγοντας ή τοξική για την 
αναπαραγωγή ουσία στον χώρο εργασίας, 
ο εργοδότης μειώνει τη χρήση τους, 
κυρίως υποκαθιστώντας τον, στο μέτρο 
που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, από μια 
ουσία, παρασκεύασμα ή μέθοδο, τα οποία, 
υπό τις συνθήκες χρήσης τους, είναι 
ακίνδυνα ή λιγότερο επικίνδυνα για την 
υγεία ή, ενδεχομένως, την ασφάλεια των 
εργαζομένων. Η παρούσα παράγραφος 
δεν ισχύει για τη χρήση επικίνδυνων 
φαρμάκων που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.
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Τροπολογία 75
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 ια (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1ια) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Εάν δεν είναι τεχνικά δυνατή η 
αντικατάσταση του καρκινογόνου ή 
μεταλλαξιογόνου παράγοντα από ουσία, 
παρασκεύασμα ή μέθοδο, τα οποία, υπό τις 
συνθήκες χρήσης τους, είναι ακίνδυνα ή 
λιγότερο επικίνδυνα για την ασφάλεια ή 
την υγεία, ο εργοδότης φροντίζει ώστε η 
παραγωγή και η χρήση του καρκινογόνου 
ή μεταλλαξιογόνου παράγοντα να 
πραγματοποιούνται σε κλειστό σύστημα, 
στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

«2. Εάν δεν είναι τεχνικά δυνατή η 
αντικατάσταση του καρκινογόνου 
παράγοντα, του μεταλλαξιογόνου 
παράγοντα ή της τοξικής για την 
αναπαραγωγή ουσίας από ουσία, 
παρασκεύασμα ή μέθοδο, τα οποία, υπό τις 
συνθήκες χρήσης τους, είναι ακίνδυνα ή 
λιγότερο επικίνδυνα για την ασφάλεια ή 
την υγεία, ο εργοδότης φροντίζει ώστε η 
παραγωγή και η χρήση του καρκινογόνου 
παράγοντα, του μεταλλαξιογόνου 
παράγοντα ή της τοξικής για την 
αναπαραγωγή ουσίας να 
πραγματοποιούνται σε κλειστό σύστημα, 
στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 76
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
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Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 ιβ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1ιβ) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Η έκθεση δεν υπερβαίνει την 
οριακή τιμή καρκινογόνου παράγοντα η 
οποία ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

«4. Η έκθεση δεν υπερβαίνει την 
οριακή τιμή καρκινογόνου παράγοντα, 
μεταλλαξιογόνου παράγοντα ή τοξικής για 
την αναπαραγωγή ουσίας η οποία ορίζεται 
στο παράρτημα ΙΙΙ.» 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 77
Johan Danielsson, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 ιγ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1ιγ) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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4. Η έκθεση δεν υπερβαίνει την 
οριακή τιμή καρκινογόνου παράγοντα η 
οποία ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

«4. Η έκθεση δεν υπερβαίνει την 
οριακή τιμή ουσίας η οποία ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Σε περίπτωση 
συνδυασμένης έκθεσης σε ουσίες που 
έχουν τον ίδιο τρόπο δράσης ή το ίδιο 
κύτταρο ή ιστό-στόχο, η εφαρμογή των 
πιθανών οριακών τιμών τους 
προσαρμόζεται ώστε να ληφθούν υπόψη 
τα συνδυασμένα αποτελέσματα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Workers are often exposed simultaneously to several hazardous chemicals used in or 
generated by industrial processes. Occupational exposure limit values are established 
substance by substance with no consideration of possible combined exposure to different 
substances acting by the same mode of action (e.g., different carcinogenic substances present 
at the workplace). In such situations, health risks can be increased and compliance with 
individual limit values cannot suffice to adequately protect workers’ health. It is necessary to 
adapt the implementation of the different limit values to take into account the combined 
exposure.

Τροπολογία 78
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο -1 ιδ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1ιδ. Στο άρθρο 5, η εισαγωγική φράση 
της παραγράφου 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

5. Σε όλες τις περιπτώσεις 
χρησιμοποίησης καρκινογόνου ή 
μεταλλαξιογόνου παράγοντα, ο εργοδότης 
εφαρμόζει όλα τα ακόλουθα μέτρα:

«5. Σε όλες τις περιπτώσεις 
χρησιμοποίησης καρκινογόνου παράγοντα, 
μεταλλαξιογόνου παράγοντα ή τοξικής για 
την αναπαραγωγή ουσίας ο εργοδότης 
εφαρμόζει όλα τα ακόλουθα μέτρα:»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 79
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 ιε (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1ιε) Στο άρθρο 5 παράγραφος 5, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) περιορισμό των ποσοτήτων του 
καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου 
παράγοντα στο χώρο εργασίας·

«α) περιορισμό των ποσοτήτων του 
καρκινογόνου παράγοντα, του 
μεταλλαξιογόνου παράγοντα ή της 
τοξικής για την αναπαραγωγή ουσίας στο 
χώρο εργασίας·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.
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Τροπολογία 80
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 ιστ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1στ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 5, το 
στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

γ) σχεδιασμό των μεθόδων εργασίας 
και των μέτρων μηχανικού ελέγχου, έτσι 
ώστε να αποφεύγεται ή να 
ελαχιστοποιείται η έκλυση καρκινογόνων 
ή μεταλλαξιογόνων παραγόντων στο χώρο 
εργασίας·

«γ) σχεδιασμό των μεθόδων εργασίας 
και των μέτρων μηχανικού ελέγχου, έτσι 
ώστε να αποφεύγεται ή να 
ελαχιστοποιείται η έκλυση καρκινογόνων 
παραγόντων, μεταλλαξιογόνων 
παραγόντων ή τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών στο χώρο 
εργασίας·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 81
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 ιζ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1ιζ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 5, το 
στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

δ) αποκομιδή του καρκινογόνου ή 
μεταλλαξιογόνου παράγοντα στην πηγή, 
τοπική απορρόφηση ή γενικό εξαερισμό, 
που γίνονται κατάλληλα και σύμφωνα με 
την ανάγκη προστασίας της δημόσιας 
υγείας και του περιβάλλοντος·

«δ) αποκομιδή του καρκινογόνου 
παράγοντα, του μεταλλαξιογόνου 
παράγοντα ή της τοξικής για την 
αναπαραγωγή ουσίας στην πηγή, τοπική 
απορρόφηση ή γενικό εξαερισμό, που 
γίνονται κατάλληλα και σύμφωνα με την 
ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας 
και του περιβάλλοντος·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 82
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 ιη (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1ιη) Στο άρθρο 5 παράγραφος 5, το 
στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

ε) χρήση των υπαρχουσών 
κατάλληλων μεθόδων μέτρησης των 
καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων 

«ε) χρήση των υπαρχουσών 
κατάλληλων μεθόδων μέτρησης των 
καρκινογόνων παραγόντων, των 
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παραγόντων, ιδίως για την έγκαιρη 
ανίχνευση ασυνήθους έκθεσης 
οφειλόμενης σε απρόβλεπτο συμβάν ή σε 
ατύχημα·

μεταλλαξιογόνων παραγόντων ή των 
τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών, 
ιδίως για την έγκαιρη ανίχνευση 
ασυνήθους έκθεσης οφειλόμενης σε 
απρόβλεπτο συμβάν ή σε ατύχημα·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 83
Sara Matthieu, Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 ιθ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1ιθ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 5 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«θ α) διασφάλιση ότι παρέχεται 
εξοπλισμός ατομικής προστασίας·»

Or. en

Τροπολογία 84
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 κ (νέο)
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Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο ι

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1κ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 5, το 
στοιχείο ι) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

ι) οριοθέτηση των επικίνδυνων 
ζωνών και χρήση κατάλληλων σημάτων 
προειδοποίησης και ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των σημάτων 
«απαγορεύεται το κάπνισμα» σε χώρους 
στους οποίους οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή 
ενδέχεται να εκτεθούν σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες·

«ι) οριοθέτηση των επικίνδυνων 
ζωνών και χρήση κατάλληλων σημάτων 
προειδοποίησης και ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των σημάτων 
«απαγορεύεται το κάπνισμα» σε χώρους 
στους οποίους οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή 
ενδέχεται να εκτεθούν σε καρκινογόνους 
παράγοντες, μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες ή σε τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 85
Sara Matthieu, Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 κα (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1κα) Στο άρθρο 5 παράγραφος 5, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
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«ιγ α) σύμφωνα με την οδηγία 92/85/ΕΚ, 
λήψη των απαραίτητων μέτρων για να 
διασφαλιστεί ότι οι έγκυες εργαζόμενες, 
οι εργαζόμενες που έχουν γεννήσει 
πρόσφατα και οι εργαζόμενες που 
θηλάζουν προστατεύονται δεόντως και σε 
καμία περίπτωση δεν απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητες που θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια ή την υγεία τους.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες μπορούν να βλάψουν σοβαρά τις έγκυες και 
θηλάζουσες εργαζόμενες, επομένως χρειαζόμαστε ειδικά μέτρα για τη συγκεκριμένη ομάδα 
εργαζομένων.

Τροπολογία 86
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 κβ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1κβ) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6, 
το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) τις βιομηχανικές δραστηριότητες 
ή/και μεθόδους που εφαρμόζονται, καθώς 
και τους λόγους για τους οποίους 
χρησιμοποιούνται καρκινογόνοι ή 
μεταλλαξιογόνοι παράγοντες·

«α) τις βιομηχανικές δραστηριότητες 
ή/και μεθόδους που εφαρμόζονται, καθώς 
και τους λόγους για τους οποίους 
χρησιμοποιούνται καρκινογόνοι 
παράγοντες, μεταλλαξιογόνοι παράγοντες 
ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 



AM\1223888EL.docx 65/87 PE680.880v01-00

EL

χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 87
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 κγ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1κγ) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6, 
το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

β) τις παραγόμενες ή 
χρησιμοποιούμενες ποσότητες ουσιών ή 
παρασκευασμάτων που περιέχουν 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες·

«β) τις παραγόμενες ή 
χρησιμοποιούμενες ποσότητες ουσιών ή 
μιγμάτων που περιέχουν καρκινογόνους 
παράγοντες, μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 88
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 κδ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1κδ) Στο άρθρο 10 παράγραφος 1, το 
εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Για κάθε δραστηριότητα κατά την 
άσκηση της οποίας υπάρχει κίνδυνος 
μόλυνσης καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες, οι 
εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για τους ακόλουθους 
σκοπούς:

«1. Για κάθε δραστηριότητα κατά την 
άσκηση της οποίας υπάρχει κίνδυνος 
μόλυνσης από καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες, οι 
εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για τους ακόλουθους 
σκοπούς:»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 89
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 κε (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1κε) Στο άρθρο 10 παράγραφος 1, το 
στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
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ακόλουθο κείμενο:
α) οι εργαζόμενοι να μην τρώγουν, 
πίνουν ή καπνίζουν στις ζώνες εργασίας 
στις οποίες υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης 
από καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες·

«α) οι εργαζόμενοι να μην τρώγουν, 
πίνουν ή καπνίζουν στις ζώνες εργασίας 
στις οποίες υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης 
από καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 90
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 κστ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περιπτώσεις 1 και 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1 κστ) Στο άρθρο 11 παράγραφος 
1 δεύτερο εδάφιο, η περίπτωση 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

– να προσαρμόζεται στην εξέλιξη 
των κινδύνων και στην εμφάνιση νέων 
κινδύνων και

– να προσαρμόζεται στην εξέλιξη 
των κινδύνων και στην εμφάνιση νέων 
κινδύνων 

– αν χρειάζεται, να επαναλαμβάνεται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα.

– να επαναλαμβάνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα σε περιβάλλοντα 
υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους 
εργαζομένους που έρχονται σε επαφή με 
κυτταροτοξικούς και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες και
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– αν χρειάζεται, να επαναλαμβάνεται 
σε άλλα περιβάλλοντα σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.»

Or. en

Τροπολογία 91
Sara Matthieu, Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 κζ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περιπτώσεις 1 και 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1κζ) Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο, η περίπτωση 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

– να προσαρμόζεται στην εξέλιξη 
των κινδύνων και στην εμφάνιση νέων 
κινδύνων και

– να προσαρμόζεται στην εξέλιξη 
των κινδύνων και στην εμφάνιση νέων 
κινδύνων

– αν χρειάζεται, να επαναλαμβάνεται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα.

– αν χρειάζεται, να επαναλαμβάνεται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, και
– να επαναλαμβάνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα σε περιβάλλοντα 
υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους 
εργαζομένους που εκτίθενται σε 
καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες, ιδίως όταν 
εμφανίζονται νέα φάρμακα.»

Or. en

(02004L0037)

Αιτιολόγηση

Οι εκπαιδεύσεις που επαναλαμβάνονται σε τακτική βάση έχουν ιδιαίτερη σημασία στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος είναι πιο εκτεθειμένος σε αυτές τις ουσίες.
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Τροπολογία 92
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 κη (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1κη) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι 
να ενημερώνουν τους εργαζομένους 
σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα δοχεία 
που βρίσκονται εκεί και περιέχουν 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες, να φροντίζουν ώστε όλα τα 
δοχεία, συσκευασίες και εγκαταστάσεις 
που περιέχουν καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες, να έχουν 
επισημανθεί με τρόπο σαφή και 
ευανάγνωστο, και να τοποθετούν 
ευδιάκριτα σήματα κινδύνου.

«2. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι 
να ενημερώνουν τους εργαζομένους 
σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα δοχεία 
που βρίσκονται εκεί και περιέχουν 
καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες, να 
φροντίζουν ώστε όλα τα δοχεία, 
συσκευασίες και εγκαταστάσεις που 
περιέχουν καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες, να έχουν 
επισημανθεί με τρόπο σαφή και 
ευανάγνωστο, και να τοποθετούν 
ευδιάκριτα σήματα κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 93
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
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Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 κθ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1κθ) Στο άρθρο 14 παράγραφος 3, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

3. Αν ένας εργαζόμενος παρουσιάζει 
ανωμαλία που ενδέχεται να οφείλεται στην 
έκθεσή του σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες, ο ιατρός ή 
η αρμόδια για την ιατρική παρακολούθηση 
των εργαζομένων αρχή μπορεί να ζητάει 
από άλλους εργαζομένους που έχουν 
επίσης εκτεθεί στους ίδιους καρκινογόνους 
παράγοντες να υποβληθούν σε ιατρική 
παρακολούθηση. 

«3. Αν ένας εργαζόμενος παρουσιάζει 
ανωμαλία που ενδέχεται να οφείλεται στην 
έκθεσή του σε καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες, ο ιατρός ή η 
αρμόδια για την ιατρική παρακολούθηση 
των εργαζομένων αρχή μπορεί να ζητάει 
από άλλους εργαζομένους που έχουν 
επίσης εκτεθεί στους ίδιους καρκινογόνους 
παράγοντες να υποβληθούν σε ιατρική 
παρακολούθηση. »

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 94
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 λ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1λ) Στο άρθρο 14 παράγραφος 8, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Όλες οι περιπτώσεις καρκίνου για τις 
οποίες έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ή πρακτική, ότι οφείλονται 
στην επαγγελματική έκθεση σε 
καρκινογόνο ή μεταλλαξιογόνο παράγοντα 
γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή.

«Όλες οι περιπτώσεις καρκίνου και 
αναπαραγωγικών διαταραχών για τις 
οποίες έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ή πρακτική, ότι οφείλονται 
στην επαγγελματική έκθεση σε 
καρκινογόνο παράγοντα, μεταλλαξιογόνο 
παράγοντα ή τοξική για την αναπαραγωγή 
ουσία γνωστοποιούνται στην αρμόδια 
αρχή.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 95
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 λα (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1λα) Στο άρθρο 14 παράγραφος 8, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

8. Όλες οι περιπτώσεις καρκίνου για 
τις οποίες έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με 

«8. Όλες οι περιπτώσεις καρκίνου και 
αναπαραγωγικών διαταραχών για τις 
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το εθνικό δίκαιο και/ή πρακτική, ότι 
οφείλονται στην επαγγελματική έκθεση σε 
καρκινογόνο ή μεταλλαξιογόνο παράγοντα 
γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή.

οποίες έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο και/ή πρακτική, ότι 
οφείλονται στην επαγγελματική έκθεση σε 
καρκινογόνο παράγοντα, μεταλλαξιογόνο 
παράγοντα ή τοξική για την αναπαραγωγή 
ουσία γνωστοποιούνται στην αρμόδια 
αρχή. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο στις εκθέσεις 
εφαρμογής τους που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17α της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 96
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 λβ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1λβ) Στο άρθρο 15, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 8 
στο πλαίσιο των εκθέσεων εφαρμογής 
που υποβάλλονται στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 17α της οδηγίας 
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89/391/ΕΟΚ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 97
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 λγ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1λγ) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 137 παράγραφος 2 
της συνθήκης, καθορίζει οριακές τιμές στις 
οδηγίες βάσει των διαθέσιμων 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, 
όσον αφορά όλους εκείνους τους 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες για τους οποίους τούτο είναι 
δυνατόν, και εν ανάγκη, άλλες άμεσα 
συνδεόμενες διατάξεις.

«1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 153 παράγραφος 2 της συνθήκης, 
καθορίζει οριακές τιμές στις οδηγίες βάσει 
των διαθέσιμων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών 
και τεχνικών δεδομένων, όσον αφορά 
όλους εκείνους τους καρκινογόνους 
παράγοντες, τους μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες ή τις τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες για τις οποίες τούτο 
είναι δυνατόν, και εν ανάγκη, άλλες άμεσα 
συνδεόμενες διατάξεις.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 98
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 λδ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1 λδ) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 137 παράγραφος 2 
της συνθήκης, καθορίζει οριακές τιμές στις 
οδηγίες βάσει των διαθέσιμων 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, 
όσον αφορά όλους εκείνους τους 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες για τους οποίους τούτο είναι 
δυνατόν, και εν ανάγκη, άλλες άμεσα 
συνδεόμενες διατάξεις.

«1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 153 παράγραφος 2 της συνθήκης, 
καθορίζει οριακές τιμές με βάση τον 
κίνδυνο στις οδηγίες βάσει των διαθέσιμων 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, 
όσον αφορά όλους εκείνους τους 
καρκινογόνους παράγοντες, τους 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες για τους 
οποίους τούτο είναι δυνατόν, και εν 
ανάγκη, άλλες άμεσα συνδεόμενες 
διατάξεις.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων και των κυβερνήσεων ότι το 
ισχύον σύστημα καθορισμού οριακών τιμών στο πλαίσιο της οδηγίας για τους καρκινογόνους 
και μεταλλαξιογόνους παράγοντες θα πρέπει να ανανεωθεί, ώστε να χρησιμοποιεί τη 
μεθοδολογία που βασίζεται στον κίνδυνο. Στην πράξη, η τρέχουσα μεθοδολογία που 
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χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη έναν συνδυασμό πτυχών που αφορούν 
την υγεία, τεχνικής σκοπιμότητας και κοινωνικοοικονομικούς παραγόντων. Τελικά, οι 
δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που προτείνονται για τους καρκινογόνους 
παράγοντες βασίζονται σε ανάλυση κόστους-οφέλους.

Τροπολογία 99
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 λε (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1 λε) Στο άρθρο 17, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 17α για την 
εφαρμογή καθαρά τεχνικών 
τροποποιήσεων στο παράρτημα II, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 
τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των 
διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και τα 
νέα πορίσματα, όσον αφορά τους 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες.

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 17α για την 
εφαρμογή καθαρά τεχνικών 
τροποποιήσεων στο παράρτημα II, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 
τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη των 
διεθνών ρυθμίσεων ή προδιαγραφών και τα 
νέα πορίσματα, όσον αφορά τους 
καρκινογόνους παράγοντες, τους 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τις 
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.
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Τροπολογία 100
Johan Danielsson, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 λστ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 18 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 λστ) Στο άρθρο 18α, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου 2022, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τελευταίες εξελίξεις στην επιστημονική 
γνώση, τη γνωμοδότηση της RAC και 
έπειτα από κατάλληλη διαβούλευση με 
τους σχετικούς ενδιαφερομένους, 
καταρτίζει τις κατευθυντήριες γραμμές 
της Ένωσης σχετικά με τον τρόπο που η 
εφαρμογή των οριακών τιμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 
θα πρέπει να προσαρμοστεί στην 
περίπτωση έκθεσης σε συνδυασμό 
ουσιών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές δημοσιεύονται στον ιστότοπο 
του EU-OSHA και δημοσιοποιούνται σε 
όλα τα κράτη μέλη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εργαζόμενοι συχνά εκτίθενται ταυτόχρονα σε πολλές επικίνδυνες χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται από βιομηχανικές διαδικασίες. Οι οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης καθορίζονται σε κάθε ουσία ξεχωριστά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
πιθανή συνδυασμένη έκθεση σε διαφορετικές ουσίες με τον ίδιο τρόπο δράσης (π.χ. 
διαφορετικές καρκινογόνες ουσίες που υπάρχουν στον χώρο εργασίας).

Τροπολογία 101
Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 λζ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 18 α – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1λζ) Στο άρθρο 18α, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2028, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνωμοδότηση της RAC του 2018 και τις 
τελευταίες εξελίξεις στην επιστημονική 
γνώση, αρχίζει να αξιολογεί τη 
σκοπιμότητα περαιτέρω μείωσης της 
οριακής τιμής του βενζολίου. Το 
αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2030, η 
Επιτροπή προτείνει, όπου ενδείκνυται, τις 
απαραίτητες τροπολογίες και 
τροποποιήσεις που σχετίζονται με αυτήν 
την ουσία.»

Or. en

Τροπολογία 102
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Sara Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 λη (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 18 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1λη) Στο άρθρο 18α, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2028, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνωμοδότηση της RAC του 2018 και τις 
τελευταίες εξελίξεις στην επιστημονική 
γνώση, αρχίζει να αξιολογεί τη 
σκοπιμότητα περαιτέρω μείωσης της 
οριακής τιμής του βενζολίου. Το 
αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2030, η 
Επιτροπή προτείνει, όπου ενδείκνυται, τις 
απαραίτητες τροπολογίες και 
τροποποιήσεις που σχετίζονται με αυτήν 
την ουσία.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνωμοδότηση της ACSH για το βενζόλιο, με την οποία συμφώνησαν οι τρεις ομάδες 
συμφερόντων και εγκρίθηκε στις 04/06/2019, δεν τηρήθηκε πλήρως από την Επιτροπή της ΕΕ 
στη νομοθετική της πρόταση. Πέραν των συμφωνημένων οριακών τιμών επαγγελματικής 
έκθεσης και των μεταβατικών περιόδων, η υποχρεωτική αναθεώρηση της οριακής τιμής έως το 
2030 ήταν μέρος της συμφωνίας.

Τροπολογία 103
Johan Danielsson, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 λθ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 18 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 λθ) Στο άρθρο 18α, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2021, 
η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υφιστάμενες συστάσεις από διάφορους 
οργανισμούς, ενδιαφερομένους και τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τους 
καρκινογόνους παράγοντες, τους 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τις 
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες 
προτεραιότητας για τις οποίες 
απαιτούνται οριακές τιμές, και κατόπιν 
διαβούλευσης με την ACSH, υποβάλλει 
σχέδιο δράσης για την επίτευξη οριακών 
τιμών επαγγελματικής έκθεσης για 
τουλάχιστον 25 ουσίες ή ομάδες ουσιών ή 
ουσίες που προκύπτουν από διεργασίες 
επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία. Το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή, 
λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για 
την επίτευξη οριακών τιμών για 
τουλάχιστον 25 πρόσθετες ουσίες ή 
ομάδες ουσιών και/ή ουσίες που 
προκύπτουν από διεργασίες, τις 
τελευταίες εξελίξεις στην επιστημονική 
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γνώση και έπειτα από διαβούλευση με την 
ACSH, υποβάλλει νομοθετική πρόταση.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων και των κυβερνήσεων ότι 
απαιτούνται πρόσθετες οριακές τιμές για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
έκθεσης σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τοξικές για την αναπαραγωγή 
ουσίες κατά την εργασία. Η προτεραιότητα των ουσιών ή των ομάδων ουσιών για τις οποίες 
απαιτούνται αυτές οι οριακές τιμές έχουν ήδη προσδιοριστεί από τις εθνικές υπηρεσίες, τους 
ενδιαφερομένους και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Τροπολογία 104
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 μ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 18 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1μ) Στο άρθρο 18α, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Το αργότερο την 1η Μαρτίου 2022, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τελευταίες εξελίξεις στην επιστημονική 
γνώση, και έπειτα από κατάλληλη 
διαβούλευση με τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, ιδίως το ιατρικό 
προσωπικό και τους επαγγελματίες στον 
τομέα της υγείας, διατυπώνει ορισμό 
σχετικά με τα επικίνδυνα φάρμακα και 
καταρτίζει τον κατάλογο των ουσιών που 
καλύπτονται από τη σχετική καταχώριση 
στο παράρτημα Ι. Η Επιτροπή 
επανεξετάζει τον εν λόγω κατάλογο ανά 
διετία. Το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου 
2022, η Επιτροπή, έπειτα από κατάλληλη 
διαβούλευση με τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα 
πρακτικής της Ένωσης σχετικά με την 
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παρασκευή, τη χορήγηση και τη διάθεση 
επικίνδυνων φαρμάκων. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα 
δημοσιεύονται στον ιστότοπο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
(EU-OSHA) και δημοσιοποιούνται σε όλα 
τα κράτη μέλη. Οι διαβουλεύσεις για τη 
διατύπωση του ορισμού, του καταλόγου, 
των κατευθυντήριων γραμμών και των 
προτύπων είναι διαφανείς. Οι δηλώσεις 
συμφερόντων των ενδιαφερομένων και 
των εμπειρογνωμόνων δημοσιοποιούνται 
εγκαίρως.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Μελέτες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που χειρίζονται 
κυτταροτοξικά φάρμακα (όλα τα φάρμακα με αντικαρκινική δραστηριότητα) έχουν τρεις φορές 
περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν καρκίνο (όπως καρκίνο του μαστού, καρκίνο του 
αιματοποιητικού συστήματος) και οι νοσηλευτές που εκτίθενται σε κυτταροτοξικά φάρμακα 
έχουν διπλάσιες πιθανότητες αποβολής.

Τροπολογία 105
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 μα (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Άρθρο 18 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1μα)  Στο άρθρο 18α, μετά τη δεύτερη 
παράγραφο παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«Το αργότερο την 1η Ιουνίου 2022, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την 
υπάρχουσα μεθοδολογία για τον 
καθορισμό οριακών τιμών για 
καρκινογόνες ουσίες σε ορισμένα κράτη 
μέλη και τη γνωμοδότηση της ACSH, 
καθορίζει τα ανώτατα και κατώτατα 
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επίπεδα κινδύνου που αναφέρονται στο 
άρθρο 2. Το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου 
2022, η Επιτροπή, έπειτα από κατάλληλη 
διαβούλευση με τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης 
σχετικά με τη μεθοδολογία καθορισμού 
οριακών τιμών με βάση τον κίνδυνο 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές 
δημοσιεύονται στον ιστότοπο του (EU-
OSHA) και δημοσιοποιούνται σε όλα τα 
κράτη μέλη.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων και των κυβερνήσεων ότι το 
ισχύον σύστημα καθορισμού οριακών τιμών στο πλαίσιο της οδηγίας για τους καρκινογόνους 
και μεταλλαξιογόνους παράγοντες θα πρέπει να ανανεωθεί, ώστε να χρησιμοποιεί τη 
μεθοδολογία που βασίζεται στον κίνδυνο. Στην πράξη, η τρέχουσα μεθοδολογία που 
χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη έναν συνδυασμό πτυχών που αφορούν 
την υγεία, τεχνικής σκοπιμότητας και κοινωνικοοικονομικούς παραγόντων. Τελικά, οι 
δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης που προτείνονται για τους καρκινογόνους 
παράγοντες βασίζονται σε ανάλυση κόστους-οφέλους.

Τροπολογία 106
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 μβ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 μβ) Στο παράρτημα I, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«8a. Εργασίες που συνεπάγονται 
έκθεση σε επικίνδυνα φάρμακα όπως 
ορίζονται από τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 18α και που 
πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως 
καρκινογόνοι παράγοντες, 



PE680.880v01-00 82/87 AM\1223888EL.docx

EL

μεταλλαξιογόνοι παράγοντες και/ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες 
κατηγορίας 1Α ή 1Β που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, 12,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρώπη 
(εκ των οποίων 7,3 εκατομμύρια νοσηλευτές) εκτίθενται σε επικίνδυνα φάρμακα κατά την 
εργασία. Μελέτες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που 
χειρίζονται κυτταροτοξικά φάρμακα (όλα τα φάρμακα με αντικαρκινική δραστηριότητα) έχουν 
τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν καρκίνο (όπως καρκίνο του μαστού, 
καρκίνο του αιματοποιητικού συστήματος) και οι νοσηλευτές που εκτίθενται σε κυτταροτοξικά 
φάρμακα έχουν διπλάσιες πιθανότητες αποβολής.

Τροπολογία 107
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara 
Matthieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο -1 μγ (νέο)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Παράρτημα II – σημείο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1μγ) Στο παράρτημα ΙΙ, το σημείο 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Ο ιατρός ή/και η αρμόδια αρχή για 
την ιατρική παρακολούθηση των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες οφείλουν να γνωρίζουν καλώς 
τις συνθήκες ή τις περιστάσεις έκθεσης 
κάθε εργαζόμενου.

«1. Ο ιατρός ή/και η αρμόδια αρχή για 
την ιατρική παρακολούθηση των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε 
καρκινογόνους παράγοντες, 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες οφείλουν να 
γνωρίζουν καλώς τις συνθήκες ή τις 
περιστάσεις έκθεσης κάθε εργαζόμενου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις που βασίζονται στην έρευνα SUMER την οποία διεξήγαγε 
το γαλλικό Υπουργείο Εργασίας το 2015, το 1 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού σε κάθε 
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χώρα της ΕΕ εκτίθεται σε τουλάχιστον μία τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατά την 
εργασία. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους καρκινογόνους και 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη των τοξικών για την 
αναπαραγωγή ουσιών θα ενίσχυε το ισχύον σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θα 
διασφάλιζε νομική συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 108
Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1 – εισαγωγή
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Παράρτημα III – στοιχείο Α – σειρά 4

Ισχύον κείμενο 

Αναπνεύσιμη 
σκόνη 
κρυσταλλικού 
διοξειδίου 
του πυριτίου

– – 0,1 – – – – – –

Τροπολογία

Αναπνεύσιμη 
σκόνη 
κρυσταλλικού 
διοξειδίου του 
πυριτίου

– – 0,05 – – – – – –

Or. en

Αιτιολόγηση

Directive (EU) 2017/2398 obligates the EU Commission to evaluate the need to modify the 
limit value for Respirable Crystalline Silica (RCS) dust by 2022. Since its inclusion in Annex 
III of Directive 2004/37/EC in 2017, the limit value remains at 0.1 mg/m³ despite the 341,000 
workers expected to die from an exposure at that level between 2010 and 2069. This figure 
takes solely lung cancer cases into account, even though mortality is expected to be higher 
due to other diseases caused by exposure. Spain and Finland, and other non-EU countries 
have a lower limit value nationally (0,05 mg/m³) showing that this is technically and 
economically feasible. 

Τροπολογία 109
Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1 – εισαγωγή
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Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Παράρτημα III – στοιχείο Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1. Στο στοιχείο Α του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/37/ΕΚ, η καταχώριση που αφορά το βενζόλιο αντικαθίσταται από την 
ακόλουθη καταχώριση:
Βενζόλιο 200-

753-7
71-43-
2

0,66 0,2     Δέρμα (8) Η οριακή τιμή 
εφαρμόζεται 
τέσσερα έτη μετά 
την έναρξη 
ισχύος της 
παρούσας 
οδηγίας. Από δύο 
έως και τέσσερα 
έτη μετά την 
έναρξη ισχύος, 
εφαρμόζεται 
οριακή τιμή 0,5 
ppm (1,65 mg/m3) 
.

Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 110
Nikolaj Villumsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 1
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Παράρτημα III – στοιχείο Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Βενζόλιο 200-
753-7

71-43-
2

0,66 0,2     Δέρμα (8) Η οριακή τιμή 
εφαρμόζεται 
τέσσερα έτη μετά 
την έναρξη ισχύος 
της παρούσας 
οδηγίας. Από δύο 
έως και τέσσερα 
έτη μετά την 
έναρξη ισχύος, 
εφαρμόζεται 
οριακή τιμή 0,5 
ppm (1,65 mg/m3) 
.

Τροπολογία

Βενζόλιο 200- 71-43- 0,16 0,05     Δέρμα (8) Η οριακή τιμή 
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753-7 2 εφαρμόζεται 
τέσσερα έτη μετά 
την έναρξη ισχύος 
της παρούσας 
οδηγίας. Από δύο 
έως και τέσσερα 
έτη μετά την 
έναρξη ισχύος, 
εφαρμόζεται 
οριακή τιμή 0,5 
ppm (1,65 mg/m3) 
.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη μείωση της οριακής τιμής για το βενζόλιο από 0,66 και 0,2 σε 
0,16 και 0,05.

Τροπολογία 111
Marianne Vind, Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Alicia Homs, Lina Galvez Munoz, 
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkeviciute, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Estrella 
Dura Ferrandis, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Milan Brglez, Pierfrancesco Majorino, 
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 2
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Παράρτημα III – στοιχείο Α – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  0,01(9)      Ευαισθητοποί
ηση του 
δέρματος και 
του 
αναπνευστικο
ύ συστήματος 
(11)

Η οριακή τιμή 
εφαρμόζεται από 
τις 18 Ιανουαρίου 
2025

Ενώσεις του 
νικελίου

0,05(10) Η οριακή τιμή 
εφαρμόζεται από 
τις 18 Ιανουαρίου 
2025. Έως τότε 
εφαρμόζεται 
οριακή τιμή 0,1 
mg/m³.

Τροπολογία

Ενώσεις του 
νικελίου

  0,005(9)      Ευαισθητοποί
ηση του 
δέρματος και 
του 

Η οριακή τιμή 
εφαρμόζεται από 
τις 18 Ιανουαρίου 
2025
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αναπνευστικο
ύ συστήματος 
(11)

0,03(10) Η οριακή τιμή 
εφαρμόζεται από 
τις 18 Ιανουαρίου 
2025. Έως τότε 
εφαρμόζεται 
οριακή τιμή 0,1 
mg/m³.

Or. en

Αιτιολόγηση

With more than 80.000 exposed workers to nickel compounds (Impact Assessment p130), 
minimization of exposure is important. The proposed OEL for nickel compounds is high, and 
less protective than the recommendation of the Risk Assessment Committee (RAC) (0.005 
mg/m3 for respirable dust and 0.03 mg/m3 for inhalable dust). Germany has the lowest 
(strictest) OEL for nickel compounds in the EU (Impact Assessment p10), which corresponds 
with the level recommended by RAC (0,03 mg/m3 inhalable fraction). The reprotoxic effect 
including miscarriage due to nickel compounds (Impact Assessment p25 +128) is another 
good reason to set a more protective OEL for these substances.

Τροπολογία 112
Johan Danielsson, Sara Matthieu, Nikolaj Villumsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2
Οδηγία 2004/37/ΕΚ
Παράρτημα III – σημείο Α – σειρά α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κοβάλτιο και 
ενώσεις του 
κοβαλτίου

- - 0,0005(11α)

0,001(11β)
- - - - - Ευαισθητοποί

ηση του 
δέρματος και 
του 
αναπνευστικο
ύ συστήματος 
(11) 

-

(11α) Αναπνεύσιμο κλάσμα, μετρούμενο ως κοβάλτιο 
(11β) Εισπνεύσιμο κλάσμα, μετρούμενο ως κοβάλτιο

Or. en



AM\1223888EL.docx 87/87 PE680.880v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) του ECHA πρότεινε εναρμονισμένη οριακή τιμή 1 
μg κοβαλτίου/m³ (ως χρονοσταθμισμένος μέσος όρος 8 ωρών, για το εισπνεύσιμο κλάσμα) και 
0,5 μg κοβαλτίου/m³ (ως χρονοσταθμισμένος μέσος όρος 8 ωρών, για το αναπνεύσιμο κλάσμα). 
Η RAC υποστηρίζει τον περιορισμό που αφορά τα πέντε διαλυτά άλατα κοβαλτίου, αλλά 
επιπλέον συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συναγάγει μια δεσμευτική οριακή τιμή 
επαγγελματικής έκθεσης για το κοβάλτιο και τις ενώσεις του στο πλαίσιο της οδηγίας CMD.


