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∆ιορθωτικό στην 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) κωδικοποιηµένη έκδοση
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158 της 30ής Απριλίου 2004)
Η οδηγία 2004/37/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Ο∆ΗΓΙΑ 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 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)
(κωδικοποιηµένη έκδοση)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

αποτελεί επιτακτική ανάγκη ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων και να παρέχεται σε όλους
τους εργαζόµενους της Κοινότητας, ένα ελάχιστο επίπεδο
προστασίας.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 137 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,

(3)

Η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία (5).
Ως εκ τούτου, οι διατάξεις της προαναφερόµενης οδηγίας
εφαρµόζονται πλήρως στον τοµέα της έκθεσης των εργαζοµένων στους καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες, µε την επιφύλαξη πιο δεσµευτικών ή/και ειδικών
διατάξεων που περιέχει η παρούσα οδηγία.

(4)

Πρέπει να θεσπιστεί στο σύνολο της Κοινότητας εύλογο
επίπεδο προστασίας από τους κινδύνους που συνδέονται µε
καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες και το
επίπεδο αυτό δεν πρέπει να καθοριστεί µε λεπτοµερείς κανονιστικές προδιαγραφές αλλά µε ένα πλαίσιο γενικών αρχών
που θα επιτρέψει στα κράτη µέλη να εφαρµόζουν ενιαία τις
στοιχειώδεις προδιαγραφές.

(5)

Οι µεταλλαξιογόνοι παράγοντες γεννητικών κυττάρων είναι
ουσίες οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν µόνιµη αλλαγή
της ποσότητας ή της δοµής του γενετικού υλικού ενός
κυττάρου κάτι που συνεπάγεται µεταβολή των φαινοτυπικών
χαρακτηριστικών του κυττάρου αυτού, η οποία µπορεί να
µεταδοθεί στα καταγόµενα από αυτό κύτταρα.

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 90/394/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους
κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ) (3),
έχει
επανειληµµένα
τροποποιηθεί
ουσιωδώς (4). Ως εκ τούτου, η κωδικοποίησή της είναι σκόπιµη για λόγους σαφήνειας και οικονοµίας.

(2)

Η τήρηση των στοιχειωδών προδιαγραφών που είναι κατάλληλες για την εξασφάλιση βελτιωµένου επιπέδου ασφάλειας
και υγείας όσον αφορά την προστασία των εργαζοµένων από
τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία,

(1) ΕΕ C 368 της 20.12.1999, σ. 18.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεµβρίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του
Συµβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004.
(3) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 1999/38/EK (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 66).
(4) Βλέπε παράρτηµα IV µέρος Α.

(5) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
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(6)

Λόγω του µηχανισµού δράσης τους, οι µεταλλαξιογόνοι
παράγοντες γεννητικών κυττάρων ενδέχεται να έχουν καρκινογόνο επίδραση.

(16)

Η παρούσα οδηγία αποτελεί συγκεκριµένο στοιχείο στα
πλαίσια της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς.

(7)

Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου
1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση
συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών (1)
περιέχει στο παράρτηµα VI κριτήρια για την ταξινόµηση,
καθώς και τις διαδικασίες επισήµανσης που εφαρµόζονται
για κάθε ουσία.

(17)

∆υνάµει της απόφασης 74/325/ΕΟΚ του Συµβουλίου (3), η
Επιτροπή προέβη σε διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική
επιτροπή για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, µε σκοπό την κατάρτιση των προτάσεων οδηγιών οι
οποίες περιλαµβάνονται στην παρούσα οδηγία.

(18)

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των
κρατών µελών όσον αφορά στις προθεσµίες ενσωµάτωσης
στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εµφαίνονται στο παράρτηµα IV µέρος Β,

(8)

(9)

(10)

Η οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, τη
συσκευασία και την επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων (2) περιέχει διευκρινίσεις για την ταξινόµηση
και τις διαδικασίες επισήµανσης που εφαρµόζονται στα εν
λόγω παρασκευάσµατα.
Σε κάθε εργασιακό περιβάλλον, οι εργαζόµενοι πρέπει να
προστατεύονται από παρασκευάσµατα που περιέχουν έναν ή
περισσότερους καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες και από τις καρκινογόνες ή µεταλλαξιογόνες ενώσεις
οι οποίες σχηµατίζονται στον τόπο εργασίας.
Για µερικούς παράγοντες, είναι αναγκαίο να εξετάζονται
όλες οι οδοί απορρόφησης, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας διείσδυσης δια του δέρµατος, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας.

(11)

Παρόλο που οι σηµερινές επιστηµονικές γνώσεις δεν επιτρέπουν να οριστεί ένα επίπεδο κάτω από το οποίο οι κίνδυνοι
για την υγεία παύουν να υπάρχουν, εντούτοις, οι κίνδυνοι
αυτοί θα µειωθούν εφόσον περιοριστεί η έκθεση στους καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες.

(12)

Προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι αυτοί, θα πρέπει να
καθοριστούν 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.

(13)

Οι οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης πρέπει να θεωρούνται ως σηµαντική συνιστώσα των γενικών ρυθµίσεων για
την προστασία των εργαζοµένων. Οι οριακές τιµές πρέπει να
αναθεωρούνται, όταν κρίνεται αναγκαίο, µε βάση τα πιο
πρόσφατα επιστηµονικά δεδοµένα.

(14)

Για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων θα πρέπει να
τηρείται η αρχή της πρόληψης.

(15)

Πρέπει να ληφθούν προληπτικά µέτρα για την προστασία
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται στους καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες.

(1) ΕΕ 196 της 16.8.1967 σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ.
36).
(2) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο
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.
Ορίζει τις ελάχιστες ειδικές προδιαγραφές στον τοµέα αυτόν, περιλαµβανοµένων και οριακών τιµών.
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους εργαζόµενους που
εκτίθενται µόνο στις ακτινοβολίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατοµικής Ενεργείας.
3. Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ εφαρµόζεται πλήρως στο σύνολο του
αναφερόµενου στην παράγραφο 1 τοµέα, µε την επιφύλαξη τυχόν
πιο περιοριστικών ή/και ειδικών διατάξεων που περιέχονται στην
παρούσα οδηγία.
4. Όσον αφορά τον αµίαντο, µε τον οποίο ασχολείται η οδηγία
83/477/ΕΟΚ (4), οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται
όταν αυτές είναι πιο ευνοϊκές για την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία.
(3) ΕΕ L 185 της 9.7.1974, σ. 15· απόφαση που καταργήθηκε µε την απόφαση του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 (ΕΕ C 218 της
13.9.2003, σ. 1).
4
( ) Οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Σεπτεµβρίου 1983,
για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας
(δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας
80/1107/ΕΟΚ) (ΕΕ L 263 της 24.9.1983, σ. 25)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 97 της 15.4.2003, σ. 48).
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Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας
α) «καρκινογόνος παράγοντας» σηµαίνει:
i) ουσία η οποία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για την ταξινόµηση ως καρκινογόνος παράγοντας στην κατηγορία 1 ή
2, που παρατίθεται στο παράρτηµα VI της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ,
ii) παρασκεύασµα αποτελούµενο από µία ή περισσότερες
ουσίες οι οποίες αναφέρονται στο σηµείο i), στο οποίο η
συγκέντρωση µίας ή περισσότερων επιµέρους ουσιών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ορίων συγκέντρωσης για την
ταξινόµηση του παρασκευάσµατος στους καρκινογόνους
παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2 που ορίζονται:
— στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, ή
— στο παράρτηµα ΙΙ µέρος Β της οδηγίας 1999/45/ΕΚ,
όταν ή οι ουσίες δεν αναγράφονται στο παράρτηµα Ι
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ή αναγράφονται σ' αυτό
χωρίς όρια συγκέντρωσης,
iii) ουσία, παρασκεύασµα ή διαδικασία που αναφέρεται στο
παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας, καθώς και ουσία ή
παρασκεύασµα που εκλύεται µέσω διαδικασίας που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτηµα·
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νογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες λόγω της εργασίας
τους.
2. 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 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.
3. Κατά την αξιολόγηση του κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη όλοι
οι άλλοι τρόποι έκθεσης, όπως η απορρόφηση µέσα στο δέρµα ή/
και δια του δέρµατος.
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.

β) «µεταλλαξιογόνος παράγοντας» σηµαίνει:
i) ουσία η οποία, σύµφωνα µε τα κριτήρια του παραρτήµατος
VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, κατατάσσεται στους µεταλλαξιογόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2,
ii) παρασκεύασµα αποτελούµενο από µία ή περισσότερες από
τις ουσίες που αναφέρονται στο σηµείο i), όπου η συγκέντρωση µίας ή περισσότερων επιµέρους ουσιών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σχετικά µε τα όρια συγκέντρωσης για την
ταξινόµηση του παρασκευάσµατος στους µεταλλαξιογόνους
παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2, όπως ορίζονται είτε:
— στο παράρτηµα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, είτε
— στο παράρτηµα ΙΙ µέρος Β της οδηγίας 1999/45/ΕΚ,
εφόσον η ουσία ή οι ουσίες δεν περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ή περιλαµβάνονται σε αυτό χωρίς όρια συγκέντρωσης·
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.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής — Εντοπισµός και αξιολόγηση των
κινδύνων
1.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις δραστηριότητες κατά τις
οποίες οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε καρκι-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ

Άρθρο 4
Μείωση και υποκατάσταση
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.
2. Ο εργοδότης κοινοποιεί το αποτέλεσµα των ερευνών του
στην αρµόδια αρχή µετά από αίτησή της.

Άρθρο 5
∆ιατάξεις για την πρόληψη ή τη µείωση της έκθεσης
1. Εάν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή
την υγεία των εργαζοµένων, η έκθεση των εργαζοµένων πρέπει να
αποφεύγεται.
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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.
3.
Εάν δεν είναι τεχνικά δυνατή η χρησιµοποίηση κλειστού συστήµατος, ο εργοδότης φροντίζει ώστε η έκθεση των εργαζοµένων
να µειώνεται στο χαµηλότερο τεχνικά εφικτό επίπεδο.
4.
Η έκθεση δεν υπερβαίνει την οριακή τιµή καρκινογόνου παράγοντα η οποία ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
5.
Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιµοποίησης καρκινογόνου ή
µεταλλαξιογόνου παράγοντα, ο εργοδότης εφαρµόζει όλα τα ακόλουθα µέτρα:
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ιβ) µέσα για την ακίνδυνη αποθήκευση, χειρισµό και µεταφορά,
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης δοχείων σφραγισµένων και
επισηµασµένων µε τρόπο ευανάγνωστο, σαφή και ευδιάκριτο·
ιγ) µέσα για την ασφαλή συλλογή, αποθήκευση και αποκοµιδή των
αποβλήτων από τους εργαζόµενους, συµπεριλαµβανοµένης της
χρήσης δοχείων σφραγισµένων και επισηµασµένων µε τρόπο
ευανάγνωστο, σαφή και ευδιάκριτο.

Άρθρο 6
Ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής
Εφόσον τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του άρθρου 3 παράγραφος 2 καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των
εργαζοµένων, οι εργοδότες, µετά από σχετική αίτηση, θέτουν στη
διάθεση της αρµόδιας αρχής τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά
µε:

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

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

β) περιορισµό του αριθµού των εργαζοµένων που εκτίθενται ή
ενδέχεται να εκτεθούν στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο·

β) τις παραγόµενες ή χρησιµοποιούµενες ποσότητες ουσιών ή
παρασκευασµάτων που περιέχουν 1καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες·

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) τον αριθµό των εργαζοµένων που εκτίθενται·

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

δ) τα προληπτικά µέτρα που λαµβάνονται·
ε) τον τύπο του προστατευτικού εξοπλισµού που χρησιµοποιείται·
στ) τη φύση και το βαθµό της έκθεσης·
ζ) τις περιπτώσεις υποκατάστασης.

Άρθρο 7
Απρόβλεπτη έκθεση

στ) εφαρµογή κατάλληλων διαδικασιών και µεθόδων εργασίας·
ζ) µέτρα συλλογικής προστασίας ή/και µέτρα ατοµικής προστασίας, όταν η έκθεση δεν µπορεί να αποφευχθεί µε άλλα µέσα·

1. Σε περίπτωση απρόβλεπτων συµβάντων ή ατυχηµάτων τα
οποία µπορεί να προκαλέσουν ασυνήθη έκθεση των εργαζοµένων, ο
εργοδότης πληροφορεί σχετικά τους εργαζόµενους.

η) µέτρα υγιεινής, ιδίως τακτικός καθαρισµός των δαπέδων, των
τοίχων και των λοιπών επιφανειών·

2. Έως ότου αποκατασταθεί κανονικά η κατάσταση και εφόσον
δεν έχουν εξαλειφθεί τα αίτια της ασυνήθους έκθεσης:

θ) ενηµέρωση των εργαζοµένων·

α) στην προσβληθείσα ζώνη, επιτρέπεται να εργάζονται µόνον οι
εργαζόµενοι που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των επισκευών και άλλων εργασιών που είναι απαραίτητες·

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·
ια) εγκατάσταση συστηµάτων για τις περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης που ενδέχεται να προκαλέσουν συνήθως υψηλή
έκθεση·

β) οι εν λόγω εργαζόµενοι εφοδιάζονται µε προστατευτικό ιµατισµό και ατοµικό προστατευτικό αναπνευστικό εξοπλισµό τον
οποίο πρέπει να φέρουν· η έκθεση δεν µπορεί να είναι διαρκής
και περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο για κάθε εργαζόµενο·
γ) οι µη φέροντες προστατευτικό εξοπλισµό εργαζόµενοι δεν
επιτρέπεται να εργάζονται στην προσβληθείσα ζώνη.
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Άρθρο 8
Προβλεπτή έκθεση
1.
Για ορισµένες δραστηριότητες, όπως η συντήρηση, όπου είναι
δυνατόν να προβλεφθεί η πιθανότητα αισθητά αυξηµένης έκθεσης
των εργαζοµένων και όπου έχουν ήδη εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες για τη λήψη άλλων τεχνικών προληπτικών µέτρων για τον
περιορισµό της έκθεσης αυτής, ο εργοδότης καθορίζει, αφού
ζητηθεί η γνώµη των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους
στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση, µε την επιφύλαξη δε πάντοτε
των ευθυνών που φέρει ο εργοδότης, τα απαραίτητα µέτρα ώστε να
µειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διάρκεια έκθεσης των εργαζοµένων και να διασφαλιστεί η προστασία τους κατά τις δραστηριότητες αυτές.
Κατ' εφαρµογή του πρώτου εδαφίου, διατίθεται στους εν λόγω
εργαζοµένους προστατευτικός ιµατισµός και ατοµικός προστατευτικός αναπνευστικός εξοπλισµός, τα οποία πρέπει να φέρουν για όσο
χρονικό διάστηµα διαρκεί η ασυνήθης έκθεση· η έκθεση αυτή δεν
µπορεί να είναι διαρκής και περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο
για κάθε εργαζόµενο.
2.
Λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι ζώνες στις οποίες
διεξάγονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
πρώτο εδάφιο, να είναι σαφώς οριοθετηµένες και να έχουν εµφανή
σήµανση, ή ώστε να αποτρέπεται, µε άλλους τρόπους, η πρόσβαση
στους χώρους αυτούς ατόµων που δεν έχουν σχετική άδεια.

Άρθρο 9
Πρόσβαση στις ζώνες κινδύνου
Οι εργοδότες λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι ζώνες στις
οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες ως προς τις οποίες τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των
εργαζοµένων να µην είναι προσπελάσιµες για εργαζόµενους άλλους
από εκείνους που αναγκαστικά εισέρχονται λόγω της εργασίας ή
των καθηκόντων τους.

L 229/27

α) οι εργαζόµενοι να µην τρώγουν, πίνουν ή καπνίζουν στις ζώνες
εργασίας στις οποίες υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης από καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες·
β) να παρέχεται στους εργαζόµενους κατάλληλος προστατευτικός
ιµατισµός η άλλος κατάλληλος ειδικός ιµατισµός·
γ) να προβλέπεται η ύπαρξη χωριστών χώρων εναπόθεσης του ιµατισµού εργασίας ή προστασίας, αφενός, και του κανονικού ιµατισµού, αφετέρου·
δ) να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων κατάλληλες και
πλήρεις εγκαταστάσεις λουτρών και αποχωρητηρίων·
ε) ο εξοπλισµός προστασίας να είναι σωστά τοποθετηµένος σε
καθορισµένο χώρο και να ελέγχεται και να καθαρίζεται, αν είναι
δυνατόν, πριν και, οπωσδήποτε, µετά από κάθε χρήση·
στ) ο δε ελαττωµατικός εξοπλισµός προστασίας να επισκευάζεται ή
να αντικαθίσταται πριν από νέα χρήση.
2. Το κόστος των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
δεν πρέπει να βαρύνει τους εργαζοµένους.

Άρθρο 11
Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων
1. Ο εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση
να λαµβάνουν κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση, βάσει όλων των
διαθέσιµων πληροφοριών ιδίως µε τη µορφή ενηµέρωσης και οδηγιών, σχετικά µε:
α) τους ενδεχόµενους κινδύνους για την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων κινδύνων που οφείλονται στην κατανάλωση
καπνού·
β) τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για την πρόληψη
της έκθεσης·
γ) τις απαιτήσεις υγιεινής·
δ) τη χρήση του προστατευτικού εξοπλισµού και ιµατισµού·

Άρθρο 10
Μέτρα υγιεινής και µέτρα ατοµικής προστασίας
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:

ε) τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται από τους εργαζόµενους,
και ιδίως από το προσωπικό επέµβασης, σε περίπτωση ατυχήµατος και για την πρόληψη ατυχηµάτων.
Η εκπαίδευση αυτή πρέπει:
— να προσαρµόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και στην εµφάνιση
νέων κινδύνων και
— αν χρειάζεται, να επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
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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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Ιατρική παρακολούθηση

Άρθρο 12
Ενηµέρωση των εργαζοµένων
Λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
α) οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή
την εγκατάσταση µπορούν να ελέγχουν την εφαρµογή των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ή µπορούν να συνεργάζονται
κατά την εφαρµογή αυτή, ιδίως όσον αφορά:
i) τις επιπτώσεις για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, οι οποίες σχετίζονται µε την επιλογή και τη χρήση
προστατευτικού ιµατισµού και εξοπλισµού, µε την επιφύλαξη πάντοτε των ευθυνών του εργοδότη για τον καθορισµό της αποτελεσµατικότητας του προστατευτικού ιµατισµού και εξοπλισµού·
ii) τα µέτρα που καθορίζει ο εργοδότης και τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, µε την
επιφύλαξη πάντοτε των ευθυνών του εργοδότη για τον
καθορισµό των µέτρων αυτών·
β) οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή
την εγκατάσταση, ενηµερώνονται το ταχύτερο δυνατόν για τις
περιπτώσεις ασυνήθους έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των
περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8, για τα αίτιά τους
και για τα ληφθέντα ή ληπτέα µέτρα για την αντιµετώπιση της
κατάστασης·
γ) ο εργοδότης τηρεί ενηµερωµένο κατάλογο των εργαζοµένων
που είναι επιφορτισµένοι µε την άσκηση των δραστηριοτήτων
ως προς τις οποίες τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 καταδεικνύουν
κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζοµένων, µε
µνεία, εφόσον οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν, της έκθεσης
στην οποία υποβλήθηκαν·
δ) ο γιατρός ή/και αρµόδια αρχή, καθώς και κάθε άτοµο αρµόδιο
για την ασφάλεια ή την υγεία στο χώρο εργασίας έχουν πρόσβαση στον κατάλογο που αναφέρεται στο στοιχείο γ)·
ε) κάθε εργαζόµενος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στον κατάλογο και οι οποίες τον αφορούν προσωπικά·
στ) οι εργαζόµενοι ή/και εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την
εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στις ανώνυµες συλλογικές
πληροφορίες.
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1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν µέτρα, σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία ή/και πρακτική, για να εξασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της υγείας των εργαζοµένων ως προς τους οποίους τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 2 καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την
υγεία.
2. Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι
τέτοιου είδους ώστε να επιτρέπουν σε κάθε εργαζόµενο να υποβάλλεται, εφόσον αυτό ενδείκνυται, σε κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση:
— πριν από την έκθεση,
— κατά τακτικά διαστήµατα µετά την έκθεση.
Τα µέτρα αυτά πρέπει να είναι τέτοιου είδους, ώστε να καθίσταται
άµεσα δυνατή η εφαρµογή ατοµικών ιατρικών µέτρων και µέτρων
ιατρικής της εργασίας.
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.
Στην περίπτωση αυτή, γίνεται επανεκτίµηση του κινδύνου έκθεσης
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγµατοποιείται ιατρική
παρακολούθηση, τηρούνται ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι και ο ιατρός
ή η αρµόδια για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων
αρχή προτείνει κάθε ατοµικό προστατευτικό ή προληπτικό µέτρο
που πρέπει να λαµβάνεται για κάθε εργαζόµενο.
5. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και συµβουλές στους
εργαζοµένους όσον αφορά την ιατρική παρακολούθηση στην οποία
µπορούν να υποβάλλονται µετά την παύση της έκθεσης.
6.

Σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές:

— οι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσµατα της ιατρικής
παρακολούθησης που τους αφορούν και

Άρθρο 13

— οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι ή ο εργοδότης µπορούν να
ζητούν επανεξέταση των αποτελεσµάτων της ιατρικής παρακολούθησης.

∆ιαβουλεύσεις και συµµετοχή των εργαζοµένων

7. Πρακτικές συστάσεις για την ιατρική παρακολούθηση των
εργαζοµένων δίδονται στο παράρτηµα ΙΙ.

Η διαβούλευση µε τους εργαζοµένους ή/και τους εκπροσώπους
τους και η συµµετοχή αυτών γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 11
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ σχετικά µε τα ζητήµατα που καλύπτονται
από την παρούσα οδηγία.

8. Όλες οι περιπτώσεις καρκίνου που έχουν αναγνωριστεί,
σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές ότι οφείλονται
στην έκθεση σε καρκινογόνο ή µεταλλαξιογόνο παράγοντα κατά
την εργασία, πρέπει να γνωστοποιούνται στις υπεύθυνες αρχές.
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Άρθρο 15

Άρθρο 19

Τήρηση φακέλων

Ενηµέρωση της Επιτροπής

1.
Ο κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 12 στοιχείο γ) και
ο ατοµικός ιατρικός φάκελος που προβλέπεται στο άρθρο 14
παράγραφος 4 διατηρούνται επί 40 τουλάχιστον χρόνια µετά την
παύση της έκθεσης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 20

2.
Οι φάκελοι αυτοί διαβιβάζονται στην αρµόδια υπηρεσία σε
περίπτωση παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης, σύµφωνα µε
τις εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές.
Άρθρο 16
Οριακές τιµές
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.

Κατάργηση
Η οδηγία 90/394/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες που
παρατίθενται στο παράρτηµα IV µέρος Α της παρούσας οδηγίας,
καταργείται υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών
µελών σε ό,τι αφορά στις προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό
δίκαιο που εµφαίνονται στο παράρτηµα IV µέρος Β της παρούσας
οδηγίας.
Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται
στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα V.

2.
Οι οριακές τιµές και οι άλλες άµεσα συνδεόµενες διατάξεις
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Άρθρο 17
Παραρτήµατα

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.
Τα παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ µπορούν να τροποποιηθούν µόνο
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 137 παράγραφος 2 της
συνθήκης.
2.
Οι καθαρά τεχνικές προσαρµογές του παραρτήµατος ΙΙ
σύµφωνα µε την τεχνική πρόοδο, την εξέλιξη των διεθνών κανονισµών ή προδιαγραφών και των γνώσεων στον τοµέα των καρκινογόνων ή µεταλλαξιογόνων παραγόντων, θεσπίζονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.
Άρθρο 18
Εκµετάλλευση των στοιχείων
Η εκµετάλλευση των στοιχείων που γίνεται από τις αρµόδιες εθνικές
αρχές, µε βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 14
παράγραφος 8 τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής.

Άρθρο 22
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Στρασβούργο, 29 Απριλίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL

L 229/30

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος ουσιών, παρασκευασµάτων και µεθόδων
[άρθρο 2 στοιχείο α) σηµείο iii)]

1. Παρασκευή αουραµίνης.
2. Εργασίες που συνεπάγονται έκθεση σε πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες που περιέχονται µέσα στην αιθάλη
άνθρακα, την ανθρακόπισσα ή την πισσάσφαλτο.
3. Εργασίες που συνεπάγονται έκθεση στον κονιορτό, τον καπνό ή την οµίχλη που παράγονται κατά τη φρύξη και τον ηλεκτρικό
καθαρισµό θειούχων συµπηγµάτων νικελίου.
4. Μέθοδος ισχυρού οξέος στην παρασκευή ισοπροπυλικής αλκοόλης.
5. Εργασίες που περιλαµβάνουν έκθεση σε σκόνες σκληρών ξύλων (1).

(1) Κατάλογος ορισµένων σκληρών ξύλων περιέχεται στον τόµο 62 των µονογραφιών για την εκτίµηση των κινδύνων καρκινογένεσης στον
άνθρωπο «Wood and Dust Formaldehyde» (Σκόνη ξύλου και φοραλδεΰδη) που εκδόθηκε από το ∆ιεθνές Κέντρο Καρκινολογικών Ερευνών,
Λυών 1995.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πρακτικές συστάσεις για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων
(άρθρο 14 παράγραφος 7)
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.
2. Η ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές και τις πρακτικές της ιατρικής
της εργασίας και πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα µέτρα:
— κατάρτιση φακέλου µε το ιατρικό και επαγγελµατικό ιστορικό κάθε εργαζόµενου,
— προσωπική συνέντευξη,
— ενδεχοµένως, βιολογική παρακολούθηση, καθώς και ανίχνευση των πρώιµων και αντιστρεπτών επιπτώσεων επί της υγείας
του εξεταζόµενου.
Μπορούν να αποφασίζονται περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις για κάθε εργαζόµενο ο οποίος υποβάλλεται σε ιατρική παρακολούθηση, λαµβανοµένων υπόψη των πλέον πρόσφατων γνώσεων της ιατρικής της εργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Οριακές τιµές και άλλες άµεσα συνδεόµενες διατάξεις
(άρθρο 16)
Α. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Όνοµα παράγοντα

Βενζόλιο

Μονοµερές
χλωρίδιο

βινυλο-

Σκόνη σκληρών ξύλων
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Οριακές τιµές
Einecs

11

CAS 12
mg/m3 13

Ppm 14

Όργανα που
προσβάλλονται

δέρµα (6)

Μεταβατικά µέτρα

Οριακή τιµή: 3 ppm
(=9,75 mg/m3) έως τις
27 Ιουνίου 2003

200-753-7

71-43-2

3,25 (1)

1 (5)

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

—

—

—

—

5,00 (5) (7)

—

—

—

EINECS: Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάµενων χηµικών ουσιών.
CAS: Αριθµός Chemical Abstract Service.
mg/m3 = χιλιοστόγραµµα ανά κυβικό µέτρο αέρος σε 20 °C και 101,3 ΚPa (πίεση 760 mm υδραργύρου).
ppm: µέρη ανά εκατοµµύριο κατ’ όγκο στον αέρα (ml/m 3)
Μέτρηση ή υπολογισµός µε βάση οκτάωρη περίοδο αναφοράς.
Είναι πιθανή η σηµαντική αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης του σώµατος λόγω δερµατικής έκθεσης.
Εισπνεύσιµο κλάσµα αν σκόνες σκληρών ξύλων έχουν αναµιχθεί µε άλλες σκόνες ξύλου, η οριακή τιµή αφορά όλες τις σκόνες ξύλου που
περιέχονται σε αυτό το µείγµα.

Β. ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
π. υ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Μέρος Α
Καταργούµενη οδηγία µε τις διαδοχικές τροποποιήσεις της
(που αναφέρονται στο άρθρο 20)
Οδηγία 90/394/ΕΟΚ του Συµβουλίου

(ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1)

Οδηγία 97/42/ΕΚ του Συµβουλίου

(ΕΕ L 179 της 8.7.1997, σ. 4)

Οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συµβουλίου

(ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 66)
Mέρος B

Κατάλογος ηµεροµηνιών ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο
(που αναφέρονται στο άρθρο 20)
Οδηγία

Προθεσµία ενσωµάτωσης

90/394/ΕΟΚ

31 ∆εκεµβρίου 1992

97/42/ΕΚ

27 Ιουνίου 2000

1999/38/ΕΚ

29 Απριλίου 2003

L 229/33

L 229/34

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Οδηγία 90/394/ΕΟΚ

Άρθρο 1

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο αα)

Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

Άρθρα 3 έως 9

Άρθρα 3 έως 9

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερη φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) πρώτη και δεύτερη
φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) τρίτη φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 11 έως 18

Άρθρα 11 έως 18

Άρθρο 19 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

—

Άρθρο 19 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 19 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

—

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 19

—

Άρθρο 20

—

Άρθρο 21

Άρθρο 20

Άρθρο 22

Παράρτηµα Ι

Παράρτηµα Ι

Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα ΙΙ

Παράρτηµα IΙΙ

Παράρτηµα IΙΙ

—

Παράρτηµα IV

—

Παράρτηµα V
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