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Označenie postupov 

 * Konzultácia  

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.  

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 

2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov 

alebo mutagénov pri práci 

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0248), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade 

s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C-80181/2016), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, 

– po porade s Výborom regiónov, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru 

pre právne veci (A8-0064/2017), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v 

úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 
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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Smernica 2004/37/ES sa zameriava 

na ochranu pracovníkov pred ohrozením 

zdravia a bezpečnosti v dôsledku 

vystavenia účinkom karcinogénov alebo 

mutagénov pri práci a stanovuje minimálne 

požiadavky vrátane limitných hodnôt na 

základe dostupných vedeckých a 

technických informácií. 

(1) Smernica 2004/37/ES sa zameriava 

na ochranu pracovníkov pred ohrozením 

zdravia a bezpečnosti v dôsledku 

vystavenia účinkom karcinogénov, 

mutagénov a reprotoxických látok pri 

práci a stanovuje minimálne požiadavky 

vrátane limitných hodnôt na základe 

dostupných vedeckých a technických 

informácií, ekonomickej 

uskutočniteľnosti, dôkladného posúdenia 

sociálno-ekonomického dosahu a 

dostupnosti protokolov a techník na 

meranie vystavenia na pracovisku. 

Požiadavky uvedené v danej smernici sú 

zamerané na ochranu pracovníkov na 

úrovni Únie a musia sa považovať za 

minimálne hodnoty. Členské štáty môžu 

stanoviť prísnejšie záväzné najvyššie 

hodnoty vystavenia pri práci. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Takisto je nevyhnutné 

zohľadňovať zásadu predbežnej 

opatrnosti, najmä ak je vplyv látok a ich 

zmesí na zdravie pracovníkov nejasný 

alebo ak dostupné vedecké a technické 

údaje nie sú dostatočné. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2)  Limitné hodnoty by sa mali podľa 

potreby revidovať na základe vedeckých 

údajov. 

(2)  Smernica 2004/37/ES, ako aj 

ustanovené záväzné limitné hodnoty na 

pracovisku, by sa mali na základe nových 

vedeckých a technických údajov a 

osvedčených postupov, techník a 

protokolov vychádzajúcich z dôkazov na 

meranie hodnôt vystavenia na pracovisku 

pravidelne preskúmavať, minimálne 

každých päť rokov, a v prípade potreby 

príslušne zmeniť. Tieto preskúmania by 

mali zohľadňovať odporúčania a 

stanoviská Vedeckého výboru pre 

najvyššie prípustné hodnoty vystavenia 

chemickým faktorom pri práci (SCOEL) a 

Poradného výboru pre bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci (ACSH), ktorý 

tvoria traja riadni členovia za každý 

členský štát zastupujúci národné vlády, 

odbory a organizácie zamestnávateľov, v 

spolupráci s Medzinárodnou agentúrou 

pre výskum rakoviny (IARC). Tiež je 

nevyhnutné získať epidemiologické údaje 

o výskyte rakoviny a o všetkých chorobách 

a ochoreniach súvisiacich s vystavením 

účinkom karcinogénov, mutagénov alebo 

reprotoxických látok medzi pracovníkmi z 

rôznych priemyselných odvetví za 

posledné tri desaťročia. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a)  Je nutné zdôrazniť dôležitosť 

ochrany pracovníkov pred vystavením 

účinkom karcinogénov, mutagénov a 

reprotoxických látok. Muži a ženy sú na 

pracovisku často vystavení zmesi látok, 

ktoré môžu zvýšiť zdravotné riziká, 

spôsobiť nepriaznivé účinky na ich 

reprodukčné systémy, oslabenú plodnosť 

alebo neplodnosť, a ktoré môžu mať aj 
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negatívny vplyv na vývoj plodu a laktáciu. 

Reprotoxické látky vyvolávajú veľmi 

veľké obavy. Pri organizovaní prevencie 

na pracovisku by sa mal uplatňovať ten 

istý prístup ako pri karcinogénoch a 

mutagénoch. Účasť žien na trhu práce je 

nutná na splnenie hlavného cieľa 

stratégie EÚ 2020, ktorým je dosiahnuť 

do roku 2020 zamestnanosť 75% 

obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov. Keďže 

nie všetky reprotoxické látky sú prahové 

látky, je vrcholne dôležité rozšíriť rozsah 

pôsobnosti smernice 2004/37/ES na 

reprotoxické látky s cieľom zosúladiť ju s 

nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/20061a a lepšie chrániť 

pracovníkov a ich potomkov a zaručiť 

bezpečnejšiu účasť žien na pracovisku.  

 _____________________ 

 1a. Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 

2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii 

a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o 

zriadení Európskej chemickej agentúry, 

o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES 

a o zrušení nariadenia Rady (EHS) 

č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) 

č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS 

a smerníc Komisie 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. 

v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2b) Keďže nie sú k dispozícii ucelené 

údaje o vystavení účinkom látok, treba 

chrániť pracovníkov, ktorí sú vystavení 

alebo ktorým hrozí vystavenie účinkom 

látok, presadzovaním kontrol zdravotného 

stavu, a nie uskutočňovať tieto kontroly 

iba vtedy, keď sa považujú za nevyhnutné. 

Kontrola zdravotného stavu pracovníkov, 
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v prípade ktorých z výsledkov posúdenia 

uvedeného v článku 3 ods. 2 smernice 

2004/37/ES vyplýva, že ich zdravie alebo 

bezpečnosť sú ohrozené, by preto mala 

pokračovať aj po ukončení pracovného 

života a mali by ju vykonávať členské 

štáty. Článok 14 smernice 2004/37/ES by 

sa mal zmeniť, aby sa zabezpečila 

celoživotná kontrola zdravotného stavu 

všetkých vystavených pracovníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2c) Primeraný a súdržný zber údajov 

zo strany členských štátov od 

zamestnávateľov je nutný na zlepšenie a 

zaistenie bezpečnosti pracovníkov a 

riadnej starostlivosti o nich. Komisia by 

mala podporovať osvedčené postupy, 

pokiaľ ide o zber údajov medzi členskými 

štátmi, a navrhnúť spôsob, ako sa dá 

zlepšiť zber údajov. Členské štáty by mali 

Komisii poskytovať informácie na účely 

jej správ o vykonávaní smernice 

2004/37/ES. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2d) Na úrovni Únie neexistuje nijaká 

jednotná metodika na meranie vystavenia 

pracovníkov účinkom karcinogénov, 

mutagénov a reprotoxických látok. 

Komisia by mala urýchlene vypracovať 

takúto metodiku EÚ, aby sa na jednej 

strane zabezpečila podobná vysoká úroveň 

ochrany pracovníkov a rovnaké 
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podmienky na druhej strane. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 e (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2e) Väčšia transparentnosť o 

zdravotných rizikách, ktorým sú vystavení 

pracovníci, by sa mala zabezpečiť 

vložením dvoch nových stĺpcov do prílohy 

III smernice 2004/37/ES, aby sa ukázalo 

zvyškové riziko rakoviny spojené s každou 

záväznou najvyššou prípustnou hodnotou 

vystavenia pri práci a dátum posledného 

odhadu. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 f (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2f)  V nadväznosti na zmeny prílohy 

III k smernici 2004/37/ES, ako sa 

stanovuje v tejto smernici, by sa mali v 

dohľadnom čase zaviesť limitné hodnoty 

pre ďalšie látky, zmesi a procesy. Rôzne 

agentúry, zainteresované strany a Svetová 

zdravotnícka organizácia určili 50 až 70 

látok ako prioritný zoznam karcinogénov, 

mutagénov a reprotoxických látok na 

pracovisku. Ďalšie zmeny prílohy III k 

smernici 2004/37/ES by mali zahŕňať 

okrem iného látky, zmesi a procesy, ako 

sú výfukové plyny z dieselových motorov, 

formaldehyd, kadmium a jeho zlúčeniny, 

zlúčeniny niklu, arzén a jeho zlúčeniny a 

akrylonitril.  

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 



 

RR\1119702SK.docx 11/51 PE593.996v02-00 

 SK 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3)  V prípade niektorých karcinogénov 

a mutagénov je potrebné zohľadniť aj 

ďalšie cesty absorbovania vrátane možnosti 

prieniku cez kožu, aby sa zabezpečila čo 

možno najlepšia úroveň ochrany. 

(3)  V prípade všetkých karcinogénov, 

mutagénov a reprotoxických látok je 

potrebné zohľadniť aj ďalšie cesty 

absorbovania vrátane možnosti prieniku 

cez kožu, aby sa zabezpečila čo možno 

najlepšia úroveň ochrany. 

 

 Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Vedecký výbor pre najvyššie 

prípustné hodnoty vystavenia pri práci 

(ďalej len „výbor“) pomáha Komisii najmä 

pri hodnotení najnovších dostupných 

vedeckých údajov a pri navrhovaní 

najvyšších prípustných hodnôt vystavenia 

na pracovisku s cieľom ochrany 

pracovníkov pred chemickými rizikami, 

ktoré sa stanovia na úrovni EÚ podľa 

smernice Rady 98/24/ES47 a smernice 

2004/37/ES. Pri chemických faktoroch o-

toluidín a 2-nitropropán neboli k dispozícii 

žiadne odporúčania výboru a posúdili sa 

iné zdroje vedeckých informácií, ktoré boli 

primerane spoľahlivé a verejne dostupné.48, 

49 

(4) Vedecký výbor pre najvyššie 

prípustné hodnoty vystavenia pri práci 

(ďalej len „výbor“) pomáha Komisii najmä 

pri určovaní, hodnotení a podrobnom 

analyzovaní najnovších dostupných 

vedeckých údajov a pri navrhovaní 

najvyšších prípustných hodnôt vystavenia 

na pracovisku s cieľom ochrany 

pracovníkov pred chemickými rizikami, 

ktoré sa stanovia na úrovni EÚ podľa 

smernice Rady 98/24/ES47 a smernice 

2004/37/ES. Pokiaľ ide o chemické 

faktory o-toluidín a 2-nitropropán, neboli k 

dispozícii žiadne odporúčania výboru a 

posúdili sa iné zdroje vedeckých 

informácií, ktoré boli primerane spoľahlivé 

a verejne dostupné.48, 49 

__________________ __________________ 

47 Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 

1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s 

chemickými faktormi pri práci (štrnásta 

samostatná smernica v zmysle článku 16 

ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 

131, 5.5.1998, s. 11). 

47 Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 

1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s 

chemickými faktormi pri práci (štrnásta 

samostatná smernica v zmysle článku 16 

ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 

131, 5.5.1998, s. 11). 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
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s/vol99/mono99-15.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

s/vol99/mono99-15.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6)  Usmernenia a osvedčené postupy 

vypracované prostredníctvom iniciatív, 

napríklad „Zmluvy o ochrane zdravia 

pracovníkov na základe správnej 

manipulácie s kryštalickým kremíkom a 

výrobkami s obsahom kryštalického 

kremíka“ (NEPSI), sú cennými nástrojmi, 

ktoré dopĺňajú regulačné opatrenia a 

predovšetkým podporujú účinné 

uplatňovanie limitných hodnôt. 

(6)  Usmernenia a osvedčené postupy 

vypracované prostredníctvom iniciatív, 

napríklad „Zmluvy o ochrane zdravia 

pracovníkov na základe správnej 

manipulácie s kryštalickým kremíkom a 

výrobkami s obsahom kryštalického 

kremíka“ (NEPSI), sú cennými a 

potrebnými nástrojmi, ktoré dopĺňajú 

regulačné opatrenia a predovšetkým 

podporujú účinné uplatňovanie limitných 

hodnôt, a preto by sa mali vážne uvážiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7)  Limitné hodnoty uvedené v prílohe 

III k smernici 2004/37/ES pre monomér 

vinylchloridu a prach z tvrdého dreva by sa 

mali na základe najnovších vedeckých 

údajov zrevidovať.   

(7)  Limitné hodnoty uvedené v prílohe 

III k smernici 2004/37/ES pre monomér 

vinylchloridu a prach z tvrdého dreva by sa 

mali na základe najnovších vedeckých 

údajov zrevidovať a rozlišovanie medzi 

prachom z tvrdého a z mäkkého dreva by 

sa malo odstrániť, pokiaľ ide o hraničnú 

hodnotu v prílohe III k smernici 

2004/37/ES, na základe odporúčania 

Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné 

hodnoty vystavenia chemickým faktorom 
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pri práci a agentúry IARC, ktorá vo 

svojom posudzovaní rizika tvrdého dreva 

(SCOEL/SUM/102 final) dospela k 

záveru, že vzhľadom na aktuálne 

dostupné údaje a so zreteľom na ochranu 

zdravia pracovníkov sa celkovo nezdá 

náležité rozlišovať medzi prachom z 

mäkkého a z tvrdého dreva. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice  

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8)  1,2-epoxypropán spĺňa kritériá na 

klasifikáciu ako karcinogénna látka 

(kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) 

č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 

2004/37/ES karcinogénom. Na základe 

dostupných informácií vrátane vedeckých a 

technických údajov je možné určiť jasnú 

úroveň vystavenia, pod ktorou nebude mať 

vystavenie účinkom tohto karcinogénu 

nepriaznivé následky. Je preto vhodné 

stanoviť takúto limitnú hodnotu pre 1,2-

epoxypropán.   

(8)  1,2-epoxypropán spĺňa kritériá na 

klasifikáciu ako karcinogénna látka 

(kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) 

č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 

2004/37/ES karcinogénom. Na základe 

dostupných informácií vrátane vedeckých a 

technických údajov je možné určiť úroveň 

vystavenia, pod ktorou nebude mať 

vystavenie účinkom tohto karcinogénu 

nepriaznivé následky. Je preto vhodné 

stanoviť takúto limitnú hodnotu pre 1,2-

epoxypropán.   

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Týmto pozmeňujúcim návrhom sa 

posilňuje ochrana zdravia pracovníkov na 

pracoviskách. 

(18) Týmto pozmeňujúcim návrhom sa 

posilňuje ochrana zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov na pracoviskách za 

podmienky, že členské štáty budú riadne 

transponovať a implementovať zmeny 

smernice 2004/37/ES a podniky a 

pracovníci ich budú uplatňovať. Členské 

štáty by mali zabezpečiť, že inšpektoráty 

práce budú mať dostatok finančných a 

personálnych prostriedkov na plnenie 

svojich úloh a na pomoc podnikom, a to 
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najmä malým a stredným podnikom 

(MSP), pri dodržiavaní týchto nových 

pravidiel, a mali by úzko spolupracovať s 

Európskou agentúrou pre bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci a venovať 

dostatok finančných zdrojov na podporu 

riadneho vykonávania tejto smernice a 

súčasne zabrániť akejkoľvek strate 

pracovných miest. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19a) Poradný výbor pre bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci (ACSH) vo 

svojich stanoviskách uvádza obdobie 

preskúmania záväzných limitných hodnôt 

vystavenia pri práci niekoľkých látok. 

Navrhuje sa, aby sa každé tri až päť rokov 

revidovali záväzné limitné hodnoty 

vystavenia pri práci pre dýchateľný 

kryštalický kremík a prach z tvrdého 

dreva, akrylamid a 1,3-butadién do 3 

rokov a šesťmocný chróm v rámci 

primeraného obdobia preskúmania. 

Komisia by preto mala požiadať ACSH, 

aby predložil aktualizované stanoviská 

týkajúce sa týchto látok. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19b) Výbor ACSH vo svojom stanovisku 

k ohňovzdorným keramickým vláknam 

súhlasil s tým, že limitné hodnoty 

vystavenia pri práci pre tieto látky sú 

potrebné, nepodarilo sa mu však 

dosiahnuť spoločné stanovisko k takejto 

hodnote. Európska komisia by preto mala 
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vyzvať Poradný výbor pre bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci, aby predložil 

stanovisko k záväznej limitnej hodnote 

vystavenia pri práci pre ohňovzdorné 

keramické vlákna. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Táto smernica rešpektuje základné 

práva a zásady zakotvené v Charte 

základných práv Európskej únie, najmä v 

jej článku 31 ods. 1. 

(20) Táto smernica rešpektuje základné 

práva a zásady zakotvené v Charte 

základných práv Európskej únie, najmä v 

jej článku 2 (právo na život) v jej v článku 

31 ods. 1 (právo na spravodlivé a 

primerané pracovné podmienky s 

ohľadom na zdravie, bezpečnosť a 

dôstojnosť pracovníkov). 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Limitné hodnoty stanovené v tejto 

smernici sa budú revidovať v zmysle 

vykonávania nariadenia (ES) č. 1907/2006, 

aby sa zohľadnil predovšetkým vzájomný 

vzťah medzi limitnými hodnotami 

stanovenými v smernici 2004/37/ES a 

hodnotami DNEL (odvodené úrovne bez 

účinku) odvodenými pre nebezpečné 

chemikálie podľa uvedeného nariadenia. 

(21) Limitné hodnoty stanovené v tejto 

smernici sa budú revidovať v zmysle 

vykonávania nariadenia (ES) č. 1907/2006, 

aby sa zohľadnil predovšetkým vzájomný 

vzťah medzi limitnými hodnotami 

stanovenými v smernici 2004/37/ES a 

hodnotami DNEL (odvodené  úrovne bez 

účinku) odvodenými pre nebezpečné 

chemikálie podľa uvedeného nariadenia, 

aby sa zabezpečila účinná ochrana 

pracovníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 22 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Keďže ciele tejto smernice, ktorými 

je zlepšenie životných a pracovných 

podmienok a ochrana zdravia pracovníkov 

pred špecifickými rizikami vyplývajúcimi 

z vystavenia účinkom karcinogénov, nie je 

možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 

jednotlivých členských štátov, ale je možné 

ich dosiahnuť lepšie na úrovni Únie, EÚ 

môže prijať opatrenia v súlade so zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 ods. 3 

Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 

zásadou proporcionality podľa článku 5 

ods. 4 ZEÚ táto smernica neprekračuje 

rámec nevyhnutný na dosiahnutie 

uvedených cieľov. 

(22) Keďže ciele tejto smernice, ktorými 

je zlepšenie životných a pracovných 

podmienok a ochrana zdravia pracovníkov 

pred špecifickými rizikami vyplývajúcimi 

z vystavenia účinkom karcinogénov, 

mutagénov a reprotoxických látok, nie je 

možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 

jednotlivých členských štátov, ale je možné 

ich dosiahnuť lepšie na úrovni Únie, EÚ 

môže prijať opatrenia v súlade so zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 ods. 3 

Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 

zásadou proporcionality podľa článku 5 

ods. 4 ZEÚ táto smernica neprekračuje 

rámec nevyhnutný na dosiahnutie 

uvedených cieľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Keďže sa tento akt týka zdravia 

zamestnancov na pracovisku, lehota na 

transpozíciu by mala byť dva roky. 

(23) Keďže sa tento akt týka ochrany 

zdravia a bezpečnosti zamestnancov na 

pracovisku, lehota na transpozíciu by mala 

byť najneskôr dva roky odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Názov 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1) Názov sa nahrádza takto: 

„Smernica 2004/37/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o 

ochrane pracovníkov pred rizikami z 

„Smernica 2004/37/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o 

ochrane pracovníkov pred rizikami z 
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vystavenia účinkom karcinogénov alebo 

mutagénov pri práci (šiesta samostatná 

smernica v zmysle článku 16 ods. 1 

smernice Rady 89/391/EHS)“ 

vystavenia účinkom karcinogénov, 

mutagénov alebo reprotoxických látok pri 

práci (šiesta samostatná smernica v zmysle 

článku 16 ods. 1 smernice Rady 

89/391/EHS)“ 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1a (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1a) V článku 1 ods. 1 sa prvý pododsek 

nahrádza takto: 

Cieľom tejto smernice je ochrana 

pracovníkov pred ohrozením ich 

bezpečnosti a zdravia vrátane prevencie v 

súvislosti s takýmto ohrozením, ktoré 

vzniká alebo pravdepodobne vzniká pri 

vystavení účinkom karcinogénov alebo 

mutagénov pri práci.“ 

Cieľom tejto smernice je ochrana 

pracovníkov pred ohrozením ich 

bezpečnosti a zdravia vrátane prevencie v 

súvislosti s takýmto ohrozením, ktoré 

vzniká alebo pravdepodobne vzniká pri 

vystavení účinkom karcinogénov, 

mutagénov alebo reprotoxických látok pri 

práci.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1b) V článku 2 sa vkladá toto písmeno: 

 ba) „reprotoxická látka“ je: 

 látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá 

klasifikácie ako poškodzujúca 

reprodukciu kategórie 1A alebo 1B podľa 

nariadenia (ES) č. 1272/2008;“  

 



 

PE593.996v02-00 18/51 RR\1119702SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 c (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 -1c) V článku 2 sa písmeno c) 

nahrádza takto: 

c) „limitná hodnota“ je, pokiaľ to nie 

je stanovené inak, limit časovo váženého 

priemeru koncentrácie pre „karcinogén 

alebo mutagén“ vo vzduchu v okruhu 

pracovníkovho priestoru na dýchanie vo 

vzťahu k špecifikovanej referenčnej dobe 

podľa prílohy III k tejto smernici. 

„c) „limitná hodnota“ je, pokiaľ to nie 

je stanovené inak, limit časovo váženého 

priemeru koncentrácie pre „karcinogén, 

mutagén alebo reprotoxickú látku“ vo 

vzduchu v okruhu pracovníkovho priestoru 

na dýchanie vo vzťahu k špecifikovanej 

referenčnej dobe podľa prílohy III k tejto 

smernici. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 d (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 3 – odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1d) V článku 3 sa odsek 1 nahrádza 

takto: 

1. Táto smernica platí pre činnosti, 

následkom vykonávania ktorých pracovníci 

sú alebo môžu byť vystavení 

karcinogénom alebo mutagénom. 

“1. Táto smernica platí pre činnosti, 

následkom vykonávania ktorých pracovníci 

sú alebo môžu byť vystavení 

karcinogénom, mutagénom alebo 

reprotoxickým látkam. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 e (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 



 

RR\1119702SK.docx 19/51 PE593.996v02-00 

 SK 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1e) V článku 3 ods. 2 sa prvý pododsek 

nahrádza takto: 

2. V prípade akejkoľvek činnosti, pri 

ktorej môže vzniknúť riziko vystavenia 

karcinogénom alebo mutagénom sa musí 

zistiť charakter, miera a trvanie vystavenia 

pracovníkov, aby bolo možné posúdiť 

akékoľvek ohrozenie bezpečnosti alebo 

zdravia týchto pracovníkov a stanoviť 

opatrenia, ktoré sa majú vykonať. 

“2. V prípade akejkoľvek činnosti, pri 

ktorej môže vzniknúť riziko vystavenia 

karcinogénom, mutagénom alebo 

reprotoxickým látkam sa musí zistiť 

charakter, miera a trvanie vystavenia 

pracovníkov, aby bolo možné posúdiť 

akékoľvek ohrozenie bezpečnosti alebo 

zdravia týchto pracovníkov a stanoviť 

opatrenia, ktoré sa majú vykonať. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 f (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1f) V článku 3 ods. 2 sa druhý 

pododsek nahrádza takto: 

Toto posudzovanie sa musí pravidelne 

opakovať a vždy, keď nastane zmena 

podmienok, ktorá môže ovplyvniť 

vystavenie pracovníkov karcinogénom 

alebo mutagénom. 

Toto posudzovanie sa musí pravidelne 

opakovať a vždy, keď nastane zmena 

podmienok, ktorá môže ovplyvniť 

vystavenie pracovníkov karcinogénom, 

mutagénom alebo reprotoxickým látkam. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 g (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 3 – odsek 4 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1g) V článku 3 sa odsek 4 nahrádza 

takto: 

4. Zamestnávatelia sú pri posudzovaní 

rizika povinní venovať zvláštnu pozornosť 

všetkým vplyvom na zdravie a bezpečnosť 

“4. Zamestnávatelia sú pri posudzovaní 

rizika povinní venovať zvláštnu pozornosť 

všetkým vplyvom na zdravie a bezpečnosť 
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pracovníkov pri osobitnom riziku a, inter 

alia, berú do úvahy, že nie je žiadúce 

zamestnávať týchto pracovníkov v 

oblastiach, v ktorých môžu prísť do styku s 

karcinogénmi alebo mutagénmi. 

pracovníkov pri osobitnom riziku a, inter 

alia, berú do úvahy, že nie je žiaduce 

zamestnávať týchto pracovníkov v 

oblastiach, v ktorých môžu prísť do styku s 

karcinogénmi, mutagénmi alebo 

reprotoxickými látkami. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 h (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 4 – odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1h) V článku 4 sa odsek 1 nahrádza 

takto: 

1. V článku 4 sa odsek 1 nahrádza 

takto: Zamestnávateľ je povinný znižovať 

používanie karcinogénu alebo mutagénu 

na pracovisku, najmä tak, že ho, pokiaľ je 

to technicky možné, nahradí látkou, 

zmesou alebo procesom, ktoré pri 

používaní nie sú nebezpečné alebo sú 

menej nebezpečné pre zdravie a 

bezpečnosť pracovníkov, podľa 

jednotlivých prípadov. 

“1. Zamestnávateľ je povinný 

znižovať používanie karcinogénu, 

mutagénu alebo reprotoxickej látky na 

pracovisku, najmä tak, že ho, pokiaľ je to 

technicky možné, nahradí látkou, zmesou 

alebo procesom, ktoré pri používaní nie sú 

nebezpečné alebo sú menej nebezpečné pre 

zdravie a bezpečnosť pracovníkov, podľa 

jednotlivých prípadov. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 i (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 5 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1i) V článku 5 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

2. Ak nie je technicky možné nahradiť 

karcinogén alebo mutagén látkou, zmesou 

alebo procesom, ktoré nie sú pri používaní 

nebezpečné alebo sú menej nebezpečné pre 

zdravie alebo bezpečnosť, zamestnávateľ je 

povinný zabezpečiť, aby sa karcinogén 

“2. Ak nie je technicky možné nahradiť 

karcinogén, mutagén alebo reprotoxickú 

látku látkou, zmesou alebo procesom, 

ktoré nie sú pri používaní nebezpečné 

alebo sú menej nebezpečné pre zdravie 

alebo bezpečnosť, zamestnávateľ je 



 

RR\1119702SK.docx 21/51 PE593.996v02-00 

 SK 

vyrábal a používal v uzavretom systéme, 

ak je to technicky možné. 

povinný zabezpečiť, aby sa karcinogén, 

mutagén alebo reprotoxická látka vyrábali 
a používali v uzavretom systéme, ak je to 

technicky možné. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 j (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 5 – odsek 4 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1j) V článku 5 sa odsek 4 nahrádza 

takto: 

4. Vystavenie nesmie presiahnuť 

limitnú hodnotu karcinogénu stanovenú v 

prílohe III. 

“4. Vystavenie nesmie presiahnuť 

limitnú hodnotu karcinogénu, mutagénu 

alebo reprotoxickej látky stanovenú v 

prílohe III. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 k (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 5 – odsek 5 – úvodná časť 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1k) V článku 5 sa úvodná časť odseku 

5 nahrádza takto: 

5. Zamestnávateľ vždy, keď sa 

používa karcinogén alebo mutagén, 

vykoná tieto opatrenia:  

“5. Zamestnávateľ vždy, keď sa 

používa karcinogén, mutagén alebo 

reprotoxická látka, vykoná tieto opatrenia: 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 l (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 5 – odsek 5 – písmeno a 
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Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1l) V článku 5 ods. 5 sa písmeno a) 

nahrádza takto: 

a) obmedzenie množstva karcinogénu 

alebo mutagénu na pracovisku; 

„a) obmedzenie množstva karcinogénu, 

mutagénu alebo reprotoxickej látky na 

pracovisku; 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 m (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 5 – odsek 5 – písmeno c 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1m) V článku 5 ods. 5 sa písmeno c) 

nahrádza takto: 

c) návrh pracovných procesov a 

opatrení pre technické riadiace systémy s 

cieľom predísť alebo minimalizovať 

uvoľňovanie karcinogénov alebo 

mutagénov na pracovisku; 

„c) návrh pracovných procesov a 

opatrení pre technické riadiace systémy s 

cieľom predísť alebo minimalizovať 

uvoľňovanie karcinogénov, mutagénov 

alebo reprotoxických látok na pracovisku; 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 n (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 5 – odsek 5 – písmeno d 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1n) V článku 5 ods. 5 sa písmeno d) 

nahrádza takto: 

d) odstraňovanie karcinogénov alebo 

mutagénov pri zdroji, lokálny odsávací 

systém alebo celková ventilácia, pričom 

všetky tieto metódy sú primerané a 

zlučiteľné s potrebou chrániť verejné 

zdravie a životné prostredie; 

„d) odstraňovanie karcinogénov, 

mutagénov alebo reprotoxických látok pri 

zdroji, lokálny odsávací systém alebo 

celková ventilácia, pričom všetky tieto 

metódy sú primerané a zlučiteľné s 

potrebou chrániť verejné zdravie a životné 

prostredie; 
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Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 o (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 5 – odsek 5 – písmeno e 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1o) V článku 5 ods. 5 sa písmeno e) 

nahrádza takto: 

e) použitie vhodných existujúcich 

meracích postupov pre karcinogény alebo 

mutagény, najmä na včasné zistenie 

nadmerných vystavení v dôsledku 

nepredvídateľnej udalosti alebo nehody; 

„e) použitie vhodných existujúcich 

meracích postupov pre karcinogény, 

mutagény alebo reprotoxické látky, najmä 

na včasné zistenie nadmerných vystavení v 

dôsledku nepredvídateľnej udalosti alebo 

nehody; 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 p (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 5 – odsek 5 – písmeno j 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1p) V článku 5 ods. 5 sa písmeno j) 

nahrádza takto: 

j) ohraničenie nebezpečných 

priestorov a používanie vhodných 

výstražných a bezpečnostných značiek 

vrátane značky „fajčenie zakázané“ v 

priestoroch, v ktorých pracovníci sú alebo 

môžu byť vystavení karcinogénom alebo 

mutagénom; 

„j) ohraničenie nebezpečných 

priestorov a používanie vhodných 

výstražných a bezpečnostných značiek 

vrátane značky „fajčenie zakázané“ v 

priestoroch, v ktorých pracovníci sú alebo 

môžu byť vystavení karcinogénom, 

mutagénom alebo reprotoxickým látkam; 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 q (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a 
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Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1q) V článku 6 sa písmeno a) 

nahrádza takto: 

a) vykonávaných činnostiach a/alebo 

použitých výrobných postupoch, vrátane 

dôvodov použitia karcinogénov alebo 

mutagénov;  

„a) vykonávaných činnostiach a/alebo 

použitých výrobných postupoch, vrátane 

dôvodov použitia karcinogénov, 

mutagénov alebo reprotoxických látok; 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 r (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1r) V článku 6 sa písmeno b) 

nahrádza takto: 

b) množstvá vyrábaných alebo 

používaných látok alebo zmesí, ktoré 

obsahujú karcinogény alebo mutagény; 

„b) množstvá vyrábaných alebo 

používaných látok alebo zmesí, ktoré 

obsahujú karcinogény, mutagény alebo 

reprotoxické látky; 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 s (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1s) Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 6a 

 Informácie pre Komisiu 

 Členské štáty poskytnú Komisii 

informácie uvedené v článku 6 tejto 

smernice v rámci správy o vykonávaní 

uvedenej v článku 17a smernice 

89/391/EHS.“ 
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Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 t (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1t) V článku 10 sa úvodná časť 

odseku 1 nahrádza takto: 

1. V článku 10 sa odsek 1 nahrádza 

takto: Zamestnávatelia sú povinní vykonať 

vhodné opatrenia pre všetky činnosti, pri 

ktorých hrozí nebezpečenstvo 

kontaminácie karcinogénmi alebo 

mutagénmi, aby zabezpečili, že: 

“1. Zamestnávatelia sú povinní 

vykonať vhodné opatrenia pre všetky 

činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo 

kontaminácie karcinogénmi, mutagénmi 

alebo reprotoxickými látkami, aby 

zabezpečili, že: 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 u (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1u) V článku 10 ods. 1 sa písmeno a) 

nahrádza takto: 

a) pracovníci nejedia, nepijú, ani 

nefajčia na pracoviskách, na ktorých hrozí 

nebezpečenstvo kontaminácie 

karcinogénmi alebo mutagénmi; 

„a) pracovníci nejedia, nepijú, ani 

nefajčia na pracoviskách, na ktorých hrozí 

nebezpečenstvo kontaminácie 

karcinogénmi, mutagénmi alebo 

reprotoxickými látkami; 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 v (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 11 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1v) V článku 11 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 
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2. Zamestnávatelia informujú 

pracovníkov o zariadeniach a príslušných 

kontajneroch, ktoré obsahujú karcinogény 

alebo mutagény, zabezpečia, aby všetky 

kontajnery, balenia a zariadenia, ktoré 

obsahujú karcinogény alebo mutagény boli 

zreteľne a čitateľne označené a umiestnia 

zreteľne viditeľné výstražné a 

bezpečnostné značky. 

“2. Zamestnávatelia informujú 

pracovníkov o zariadeniach a príslušných 

kontajneroch, ktoré obsahujú karcinogény, 

mutagény alebo reprotoxické látky, 

zabezpečia, aby všetky kontajnery, balenia 

a zariadenia, ktoré obsahujú karcinogény, 

mutagény alebo reprotoxické látky, boli 

zreteľne a čitateľne označené, a umiestnia 

zreteľne viditeľné výstražné a 

bezpečnostné značky. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 w (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 14 – odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1w)  V článku 14 sa odsek 1 nahrádza 

takto: 

1. Členské štáty v súlade s 

vnútroštátnym právnym poriadkom a/alebo 

praxou vykonajú opatrenia na 

uskutočňovanie príslušných kontrol 

zdravotného stavu pracovníkov, u ktorých 

výsledky posudzovania uvedeného v 

článku 3 ods. 2 poukazujú na ohrozenie 

bezpečnosti alebo zdravia. 

“1.  Členské štáty v súlade s 

vnútroštátnym právnym poriadkom a/alebo 

praxou vykonajú opatrenia na 

uskutočňovanie príslušných celoživotných 

kontrol zdravotného stavu pracovníkov, u 

ktorých výsledky posudzovania uvedeného 

v článku 3 ods. 2 poukazujú na ohrozenie 

bezpečnosti alebo zdravia. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 x (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 14 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1x)  V článku 14 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sú 

také, že každý pracovník musí byť 

schopný podriadiť sa príslušnej 

“2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 

umožňujú každému pracovníkovi 

absolvovať v prípade potreby príslušnú 
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zdravotnej kontrole, ak je to vhodné: kontrolu zdravotného stavu: 

– pred vystavením účinkom látok, -  pred vystavením účinkom látok, 

–  neskôr v pravidelných intervaloch. -  v pravidelných intervaloch v období 

vystavenia účinkom látok,  

 -  po uplynutí vystavenia účinkom 

látok a po ukončení pracovného pomeru. 

Na základe týchto opatrení je 

bezprostredne možné uplatňovať 

individuálne a hygienické opatrenia pri 

práci. 

Na základe týchto opatrení je 

bezprostredne možné uplatňovať 

individuálne a hygienické opatrenia pri 

práci. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 y (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 14 – odsek 3 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1y) V článku 14 sa odsek 3 nahrádza 

takto: 

3. Ak sa zistí, že nejaký pracovník trpí 

anomáliou, ktorú možno zdôvodniť jeho 

vystavením karcinogénom alebo 

mutagénom, môže lekár alebo orgán 

zodpovedný za kontroly zdravotného stavu 

pracovníkov požadovať, aby sa ďalší 

pracovníci, ktorí boli podobne vystavení, 

podrobili zdravotnej kontrole. V takomto 

prípade sa vykoná opätovné posúdenie 

rizika vystavenia v súlade s článkom 3 ods. 

2. 

“3.  Ak sa zistí, že nejaký pracovník trpí 

anomáliou, ktorú možno zdôvodniť jeho 

vystavením karcinogénom, mutagénom 

alebo reprotoxickým látkam, môže lekár 

alebo orgán zodpovedný za kontroly 

zdravotného stavu pracovníkov požadovať, 

aby sa ďalší pracovníci, ktorí boli podobne 

vystavení, podrobili zdravotnej kontrole. V 

takomto prípade sa vykoná opätovné 

posúdenie rizika vystavenia v súlade s 

článkom 3 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 z (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 14 – odsek 8 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1z) V článku 14 sa odsek 8 nahrádza 
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takto: 

8. Všetky prípady ochorenia na 

rakovinu, ktoré boli zistené podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo 

praxe ako dôsledok vystavenia účinkom 

karcinogénu alebo mutagénu pri práci sa 

musia oznámiť príslušnému orgánu. 

“8. Všetky prípady ochorenia na 

rakovinu, ktoré boli zistené podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo 

praxe ako dôsledok vystavenia účinkom 

karcinogénu, mutagénu alebo 

reprotoxickej látky  pri práci sa musia 

oznámiť príslušnému orgánu. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 a a (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 15 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1aa) V článku 15 sa dopĺňa tento odsek: 

 “2a. Členské štáty poskytnú Komisii 

informácie uvedené v článku 14 ods. 8 

tejto smernice v rámci správy o 

vykonávaní uvedenej v článku 17a 

smernice 89/391/EHS.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 a b (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 16 – odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1ab) V článku 16 sa odsek 1 nahrádza 

takto: 

1. Rada v súlade s postupom 

uvedeným v článku 137 ods. 2 Zmluvy 

stanoví v smerniciach limitné hodnoty na 

základe dostupných informácií, vrátane 

vedeckých a technických údajov, pre 

všetky karcinogény alebo mutagény, pre 

ktoré je to možné a, ak je to potrebné, vydá 

ďalšie priamo s tým súvisiace ustanovenia. 

“1. Rada v súlade s postupom 

uvedeným v článku 137 ods. 2 Zmluvy 

stanoví v smerniciach limitné hodnoty na 

základe dostupných informácií, vrátane 

vedeckých a technických údajov, pre 

všetky karcinogény, mutagény alebo 

reprotoxické látky , pre ktoré je to možné, 

a ak je to potrebné, vydá ďalšie priamo s 

tým súvisiace ustanovenia. 
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Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno -1 a c (nové) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 17 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1acv) V článku 17 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

2. Úpravy prílohy II čisto technického 

charakteru v súvislosti s technickým 

rozvojom a so zmenami v medzinárodných 

predpisoch alebo špecifikáciách a nových 

poznatkoch v oblasti karcinogénov alebo 

mutagénov sa musia prijímať v súlade s 

postupom uvedeným v článku 17 smernice 

89/391/EHS. 

“2. Úpravy prílohy II čisto technického 

charakteru v súvislosti s technickým 

rozvojom a so zmenami v medzinárodných 

predpisoch alebo špecifikáciách a nových 

poznatkoch v oblasti karcinogénov, 

mutagénov alebo reprotoxických látok  sa 

musia prijímať v súlade s postupom 

uvedeným v článku 17 smernice 

89/391/EHS. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha II – bod 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Bod 1 prílohy II sa nahrádza 

takto: 

1. Lekár a/alebo orgán zodpovedný za 

kontrolu zdravotného stavu pracovníkov, 

ktorí sú vystavení karcinogénom alebo 

mutagénom, musí byť oboznámený s 

podmienkami alebo okolnosťami 

vystavenia každého pracovníka. 

“1. Lekár a/alebo orgán zodpovedný za 

kontrolu zdravotného stavu pracovníkov, 

ktorí sú vystavení karcinogénom, 

mutagénom alebo reprotoxickým látkam, 

musí byť oboznámený s podmienkami 

alebo okolnosťami vystavenia každého 

pracovníka. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh smernice 



 

PE593.996v02-00 30/51 RR\1119702SK.docx 

SK 

Príloha 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha III – časť A 

 

 

Text predložený Komisiou 

CAS č.(1) EC č. (2) NÁZOV 

CHEMICKÉHO 

FAKTORA 

LIMITNÉ HODNOTY(3) Záznam(4) 

mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7) 

  Prach z tvrdého 

dreva  

3 (8)    

  Zlúčeniny 

šesťmocného 

chrómu, ktoré sú 

karcinogénmi v 

zmysle článku 2 

písm. a) bodu i) 

uvedenej smernice 

(ako chróm) 

0,025    

  Ohňovzdorné 

keramické vlákna, 

ktoré sú 

karcinogénmi v 

zmysle článku 2 

písm. a) bodu i) 

uvedenej smernice  

  0,3  

  Dýchateľný prach 

kryštalického 

kremíka 

0,1 (9)    

71-43-2 200-753-7 Benzén 3,25 1  pokožka 

75-01-4 200-831-0 Monomér 

vinylchloridu 

2,6 1   

75-21-8 200-849-9 Etylénoxid 1,8 1  pokožka 

75-56-9  200-879-2 1,2-epoxypropán 2,4 1    

79-06-1 201-173-7 Akrylamid 0,1   pokožka 

79-46-9 201-209-1 2-nitropropán 18 5   

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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95-53-4 202-429-0 o-toluidín 0,5 0,1   

106-99-0 203-450-8 1,3-butadién 2,2 1   

302-01-2 206-114-9 Hydrazín 0,013 0,01  pokožka 

593-60-2  209-800-6 Brómetylén 4,4 1   

________________ 

1CAS č.: Registračné číslo podľa Chemical Abstracts Service. 

2Číslo EC, t. j. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky 

používaným v Európskej únii, podľa vymedzenia v oddiele 1.1.1.2 časti 1 prílohy VI 

k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. 

3 Merané alebo vypočítané vo vzťahu k osemhodinovému referenčnému času. 

4 Vystavením pokožky možno významne prispieť k celkovému zaťaženiu 

organizmu. 

5 mg/m3 – miligramy na meter kubický vzduchu pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa 

(tlak 760 mm ortuťového stĺpca). 

6 ppm objem vyjadrený v milióntinách z objemovej jednotky vzduchu (ml/m3). 

7 f/ml – počet vlákien na mililiter. 

8 Inhalovateľná frakcia: ak sa prach z tvrdého dreva zmieša s prachom iného dreva, 

uplatní sa limitná hodnota na všetky druhy prachu z dreva, ktoré sú v zmesi 

prítomné. 

9 Respirabilná frakcia. 

 

 
 

Pozmeňujúci návrh 

CAS č.(1) EC č. (2) NÁZOV 

CHEMICKÉHO 

FAKTORA 

LIMITNÉ HODNOTY(3) Záznam(4) 

mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7) 

  Prach z dreva  2 (8)   Prach z 

tvrdého 

dreva: 3 

mg/m3 do 

XXXX (päť 

rokov odo 

dňa 

nadobudnut

ia 

účinnosti) 

 Prach z 
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mäkkého 

dreva: 5 

mg/m3 do 

XXXX (päť 

rokov odo 

dňa 

nadobudnut

ia 

účinnosti) 

  Zlúčeniny 

šesťmocného 

chrómu, ktoré sú 

karcinogénmi v 

zmysle článku 2 

písm. a) bodu i) 

uvedenej smernice 

(ako chróm) 

0,001    

  Ohňovzdorné 

keramické vlákna, 

ktoré sú 

karcinogénmi v 

zmysle článku 2 

písm. a) bodu i) 

uvedenej smernice  

  0,3  

  Dýchateľný prach 

kryštalického 

kremíka 

0,05 (9)   Prechodná 

hodnota 0,1 

mg/m3 do 

XXXX 

(desať 

rokov odo 

dňa 

nadobudnut

ia 

účinnosti) – 

má sa 

revidovať 

päť rokov 

odo dňa 

nadobudnut

ia účinnosti 

71-43-2 200-753-7 Benzén 3,25 1  pokožka 

75-01-4 200-831-0 Monomér 

vinylchloridu 

2,6 1   
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75-21-8 200-849-9 Etylénoxid 1,8 1  pokožka 

75-56-9  200-879-2 1,2-epoxypropán 2,4 1    

79-06-1 201-173-7 Akrylamid 0,1   pokožka 

79-46-9 201-209-1 2-nitropropán 18 5   

95-53-4 202-429-0 o-toluidín 0,5 0,1   

106-99-0 203-450-8 1,3-butadién 2,2 1   

302-01-2 206-114-9 Hydrazín 0,013 0,01  pokožka 

593-60-2  209-800-6 Brómetylén 4,4 1   

________________ 

1CAS č.: Registračné číslo podľa Chemical Abstracts Service. 

2Číslo EC, t. j. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v 

Európskej únii, podľa vymedzenia v oddiele 1.1.1.2 časti 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) 

č. 1272/2008. 

3 Merané alebo vypočítané vo vzťahu k osemhodinovému referenčnému času. 

4 Vystavením pokožky možno významne prispieť k celkovému zaťaženiu organizmu. 

5 mg/m3 – miligramy na meter kubický vzduchu pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa (tlak 

760 mm ortuťového stĺpca). 

6 ppm objem vyjadrený v milióntinách z objemovej jednotky vzduchu (ml/m3). 

7 f/ml – počet vlákien na mililiter. 

8 Inhalovateľná frakcia: 

9 Respirabilná frakcia. 

 

 

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Dňa 13. mája 2016 Komisia zverejnila svoj návrh na zmenu smernice 2004/37/ES s cieľom 

lepšie chrániť pracovníkov pred vystavením účinkom karcinogénov a mutagénov pri práci. 

Európsky parlament žiadal revíziu smernice pri viacerých príležitostiach, počas súčasného i 

predchádzajúceho volebného obdobia.  

 

Spravodajkyňa víta iniciatívu Komisie ako dôležitý prvý krok k riešeniu celkového problému 

vystavenia účinkom karcinogénov a mutagénov pri práci. Rakovina je druhou najčastejšou 

príčinou úmrtia v Európe a najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich so zamestnaním. Všetkým 

rakovinovým chorobám súvisiacim s prácou možno predísť. Aktualizovaný a presný 

legislatívny rámec v Európskej únii prispeje k lepšej prevencii rakovinových chorôb 

súvisiacich s prácou. Ročné náklady pre členské štáty sa odhadujú na 334 miliárd EUR1.  

 

Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) členské 

štáty informujú, že na vnútroštátnej úrovni chýbajú údaje o vystavení účinkom látok a 

toxikologické údaje a že dosiahnuť konsenzus týkajúci sa expozičných limitov v pracovnom 

prostredí (OEL) je ťažké. Spravodajkyňa zastáva názor, že záväzné OEL by sa mali 

stanovovať podľa najlepších postupov v členských štátoch, ako aj vo svete, a že by sa malo 

konať podľa zásady predbežnej opatrnosti. Táto zásada by sa mala dôsledne zohľadniť v tejto 

smernici, ako sa uvádza v jej odôvodnení 14 („V oblasti ochrany zdravia pracovníkov by sa 

mala uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti.“). 

 

I. Začlenenie reprotoxických látok do rozsahu pôsobnosti smernice 

 

Spravodajkyňa navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice tak, aby sa umožnilo zaradenie 

reprotoxických látok, čo je v súlade s predchádzajúcimi výzvami Európskeho parlamentu2 a s 

právnymi predpismi platnými v niektorých členských štátoch.  

 

Podľa nedávnej francúzskej štúdie3 viac ako 1 % pracovníkov je vystavených účinkom 

reprotoxických látok. Z extrapolácie týchto údajov vyplýva, že v Európskej únii by mohli byť 

dva až tri milióny pracovníkov vystavených účinkom reprotoxických látok. V súčasnosti je 

právna ochrana pracovníkov pred týmito látkami veľmi slabá, pretože sa v zásade obmedzuje 

len na všeobecné ustanovenia smernice 98/24/ES o chemických faktoroch. Podľa nariadenia 

(ES) č. 1907/2006 (REACH) látky, ktoré sú toxické pre reprodukciu, vyvolávajú veľmi veľké 

obavy. Ustanovenia na ochranu pracovníkov by preto mali byť v súlade s týmto 

konštatovaním. Smernica 92/85/ES o tehotných pracovníčkach neukladá preventívne 

opatrenia predtým ako tehotná pracovníčka oznámi tehotenstvo svojmu zamestnávateľovi. To 

znamená, že v prvých týždňoch tehotenstva neexistuje špecifická ochrana ani ochrana 

mužskej či ženskej plodnosti. Karcinogény a mutagény sú v európskych právnych predpisoch, 

napríklad v nariadení REACH, spojené s reprotoxickými látkami. Na úrovni členských štátov 

šesť krajín už rozšírilo rozsah pôsobnosti smernice (FR, AT, FI, DE, SE a CZ) s cieľom 

                                                 
1 Work-related cancer in the European Union: (Rakovinové choroby súvisiace s prácou v Európskej únii:) Size, 

impact and options for further preventionWork-related cancer in the European Union (rozsah, vplyv a 

možnosti ďalšej prevencie rakovinových chorôb súvisiacich s prácou v Európskej únii) RIVM, 2016 
2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2011 o hodnotení v polovici trvania európskej stratégie v 

oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2007 – 2012 (2011/2147(INI)). 
3 Les expositions aux cancérogenes mutagenes et reprotoxiques (Vystavenie účinkom karcinogénov, mutagénov a látok poškodzujúcich 

reprodukciu), INRS, References en sante au travail, No 144, 2015 
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zahrnúť reprotoxické látky počas jej transpozície.  

 

Prieskum uskutočnený v roku 2004 vo Francúzsku hodnotil 50 potenciálnych reprotoxických 

látok z hľadiska ich nebezpečenstva a vystavenia. Prvých 10 látok podľa tejto metodiky: 

bis(2-etylhexyl)ftalát, benzyl-butyl-ftalát, dibutyl-ftalát, kadmium, olovo, hexachlórbenzén, 

toluén, nonylfenol, etylénglykol etyléter a benomyl1. Príklady účinkov reprotoxických látok, 

ako sú ftaláty, sú: toxicita semenníkov, znížená mužská a ženská plodnosť, toxicita plodu 

(ktorá môže spôsobiť smrť alebo malformácie). Alkylfenoly a príbuzné chemické látky majú 

účinky podobné hormónom a môžu viesť k zníženiu mužskej plodnosti, veľkosti semenníkov 

a kvality spermií2. 

 

II. Prísnejšie limitné hodnoty  

Spravodajkyňa navrhla prísnejšie limitné hodnoty pre šesť posudzovaných látok. 

Spravodajkyňa zastáva názor, že záväzné OEL stanovené Európskou úniou by mali 

odzrkadľovať najlepšie postupy vyvinuté v členských štátoch. Ako Komisia zdôraznila 

v hodnotení vplyvu, rozhodnutia o limitných hodnotách zabezpečujú rovnováhu medzi 

rizikom rakoviny a odhadovanými nákladmi na jej prevenciu. Tam, kde existujú praktické 

problémy z dôvodu nedostatku alternatívnych látok alebo technických riešení, bol navrhnutý 

dodatočný čas na vykonanie prísnejších limitných hodnôt. Zabezpečí sa tým čas pre 

zamestnávateľov, aby našli riešenia a kompenzovali náklady na investície. Všetky zmeny, 

ktoré navrhuje spravodajkyňa, odrážajú záväzné OEL, ktoré sú už v platnosti alebo existujú v 

niektorých členských štátoch.   

 – kryštalický kremík 

Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci 

(SCOEL) odporučil limitnú hodnotu 0,05 mg/m³; spravodajkyňa s týmto názorom súhlasí 

a navrhuje rovnakú limitnú hodnotu ako SCOEL. Podľa hodnotenia vplyvu, ktoré 

vypracovala Komisia, takáto limitná hodnota by v porovnaní so súčasným scenárom znížila v 

období 2010 – 2069 počet úmrtí o 107 350. 

– šesťmocný chróm (Cr VI) 

Spravodajkyňa súhlasí s názorom vyjadreným v niekoľkých členských štátoch (Belgicko, 

Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Litva a Švédsko) počas rokovaní v Rade, že 

limitná hodnota pre chróm VI by sa mala znížiť v porovnaní s návrhom Komisie 

(0,025 mg/m³). Vyjadruje obavy, že limitná hodnota sa stanoví na relatívne vysokej úrovni 

napriek tomu, že žiadne aktuálne údaje o vystavení účinkom šesťmocného chrómu nie sú 

dostupné. Údaje použité na stanovenie navrhovaného limitu sú z roku 1995. V súčasnosti tri 

členské štáty zaviedli limitnú hodnotu 0,001 mg/m³. Opäť treba zdôrazniť, že by sa mala 

uplatniť zásada predbežnej opatrnosti.  

– prach z dreva 

Spravodajkyňa súhlasí s názorom Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), že 

je dostatočne preukázané, že by sa nemalo rozlišovať medzi prachom z tvrdého dreva a 

prachom z mäkkého dreva. Vzhľadom na to, že v posledných rokoch bol zaznamenaný 

                                                 
1 AFSSET – Agence francaise de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, Identification d’une liste de substances toxiques pour la 
reproduction et le développement et Proposition d’une méthode de hiérarchisation pour l’analyse des Valeurs Toxicologiques de Référence, 

Rapport du groupe d’experts ‘VTR reprotoxic’ , 2006, s. 58. 
2 Evans, T.J.,’ Endocrine disruptors’, Gupta, R.C. (Ed.), Reproductive and Developmental Toxicity, Elsevier Inc., 2011, s. 874-875. 
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technický pokrok, z praktického hľadiska je celkom možné stanoviť prísnejšie limitné 

hodnoty pre prach z dreva. Keďže vo väčšine členských štátov EÚ je limitná hodnota 

stanovená na 2 mg/m³, mala by byť spoločnou limitnou hodnotou pre Európsku úniu, kým 

nebude možné dosiahnuť prísnejšiu limitnú hodnotu 1 mg/m³ vychádzajúcu z osvedčených 

postupov Francúzska. Počas budúceho preskúmania smernice by sa mala posúdiť ešte 

prísnejšia limitná hodnota 0,5 mg/m³, a to na základe zdravotných a bezpečnostných vplyvov, 

technickej uskutočniteľnosti a nákladov. 

 

III. Ďalšie politické otázky, ktoré je potrebné riešiť 

Spravodajkyňa nenavrhuje zaviesť záväzné OEL pre ďalšie látky, a to vzhľadom na jasný 

zámer Komisie v najbližšej budúcnosti ďalej zmeniť túto smernicu. Keďže existuje mnoho 

látok, ktoré boli identifikované ako látky karcinogénne, mutagénne a reprotoxické látky, 

spravodajkyňa víta tieto plány a naliehavo vyzýva na bezodkladné zavedenie ďalších 

limitných hodnôt s cieľom chrániť oveľa viac pracovníkov pred vystavením účinkom látok, 

zabrániť ďalším rizikám a zachrániť viac životov. 

 

Počas preskúmaní smernice takisto treba riešiť otázku lepšieho zberu údajov, a to výmenou 

najlepších postupov na európskej úrovni a s pomocou sociálnych partnerov, najmä 

zamestnávateľov. V súčasnej dobe neexistencia jasného a komplexného zberu údajov 

členskými štátmi vytvára prekážky pre ochranu, prevenciu a riadnu zdravotnú starostlivosť, 

nehovoriac o zodpovednej tvorbe politiky.  

 

Nedostatky pri zbere údajov zdôrazňujú aj nutnosť zaviesť povinné celoživotné kontroly 

zdravotného stavu pracovníkov vystavených účinkom látok. Navrhli sa ako zmena smernice 

vzhľadom na naliehavý charakter tohto problému, pretože bez dostatočných údajov týkajúcich 

sa vystavenia pracovníkov účinkom látok nie je možné posúdiť, kedy je kontrola zdravotného 

stavu nutná. Pokiaľ nebudú k dispozícii dostatočné a komplexné údaje, ktoré by si príslušní 

zdravotnícki odborníci mohli konzistentne vymieňať, kontroly zdravotného stavu sa musia 

vykonávať v prípade všetkých pracovníkov vystavených účinkom látok, a to aj po skončení 

vystavenia a po skončení ich pracovného života. Týka sa to všetkých pracovníkov, stážistov, 

učňov a pracovníkov údržby, ktorí boli vystavení účinkom látok. Včasné odhalenie rakoviny 

je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré prispievajú k vyššej miere prežitia. 

 

Vo všeobecnosti treba poznamenať, že toto preskúmanie je nutné chápať ako prvý krok 

smerom k obnovenej ambícii chrániť pracovníkov pred škodlivými látkami na pracovisku. Je 

dôležité, aby sa zistilo, aké dodatočné politické oblasti môžu pomôcť podporiť dlhodobý cieľ 

ochrany, napríklad prostredníctvom iniciatív v oblasti výskumu a inovácií. 
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI 

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o 

ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri 

práci 

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Cieľom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo 

mutagénov pri práci, ktorá sa opiera o posúdenie vplyvu1, je zabezpečiť vysokú úroveň 

ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov v EÚ, a to tým, že na úrovni EÚ sa zavedú lepšie 

pracovné normy týkajúce sa vystavenia pracovníkov účinkom karcinogénov alebo mutagénov 

pri práci. 

Hlavné ciele návrhu sú konkrétne tieto: a) zlepšiť ochranu zdravia pracovníkov tým, že sa 

zníži miera ich vystavenia chemickým látkam, ktoré môžu spôsobiť rakovinu alebo mutácie; 

b) zabezpečiť väčšiu jasnosť a vo väčšej miere vytvoriť rovnaké podmienky pre hospodárske 

subjekty; a c) zvýšiť účinnosť rámca EÚ na ochranu pracovníkov jeho aktualizovaním na 

základe dostupných vedeckých dôkazov. Tieto ciele sú v súlade so základným právom na život 

a na spravodlivé a primerané pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú zdravie, bezpečnosť a 

dôstojnosť pracovníkov, ako je stanovené v článkoch 2 a 31 Charty základných práv Európskej 

únie. 

Tento návrh patrí do rozsahu pôsobnosti strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a 

bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorý vypracovala Komisia, a patrí 

medzi prioritné opatrenia Komisie v jej pracovnom programe na rok 2016 pre hlbší a 

spravodlivejší jednotný trh a vytvorenie spravodlivého a skutočne celoeurópskeho 

pracovného trhu, ktorý poskytuje pracovníkom dôstojnú ochranu a udržateľné pracovné 

miesta. Najčastejšou príčinou (53 %) úmrtí v EÚ súvisiacich so zamestnaním je rakovina. V 

prípade pracovníkov a ich rodín sa rakovina prejavuje nielen značným zhoršením kvality 

života, ale aj priamymi nákladmi na zdravotnú starostlivosť a nepriamou stratou súčasných a 

budúcich príjmov. Rakovina spôsobená zamestnaním má výrazný vplyv aj na hospodárstvo, 

                                                 
1 SWD(2016) 152 a SWD(2016) 153. 
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pretože znižuje ponuku pracovnej sily a produktivitu práce a zvyšuje záťaž na verejné 

financie výdavkami na zdravotnú starostlivosť a iné dávky, ktorým by sa dalo vyhnúť. A 

napokon, pre podniky znamená rakovina spôsobená zamestnaním  náklady na nahradenie 

zamestnancov, straty produktivity a potrebu vyplácať vyššie mzdy ako kompenzáciu za 

zvýšené riziko súvisiace s výkonom povolania. 

Pracovníci v EÚ sú v súčasnosti chránení pred karcinogénnymi chemikáliami v súlade so 

smernicou 2004/37/ES o karcinogénoch a mutagénoch, ktorá je jednou z 24 smerníc 

spadajúcich do rámcovej smernice 89/391/EHS o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V 

rámcovej smernici o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa stanovujú všeobecné ciele na 

odstránenie a minimalizáciu rizík pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov. V smernici o 

karcinogénoch a mutagénoch sa stanovuje, že zamestnávatelia musia identifikovať a posúdiť 

riziká pre pracovníkov v súvislosti s karcinogénmi a v prípade výskytu rizík musia zabrániť 

vystaveniu. Ak je to technicky možné, príslušný proces alebo činidlo sa musí nahradiť 

procesom alebo činidlom, ktoré nie sú nebezpečné alebo sú menej nebezpečné. Ak nahradenie 

nie je možné, chemické karcinogény sa musia použiť v uzavretom systéme alebo vystavenie 

pracovníka sa musí znížiť na technicky čo najnižšiu úroveň. Zamestnávatelia majú tiež 

povinnosť zabezpečiť, aby limitné hodnoty vystavenia pri práci neboli prekročené.  

Cieľom nového návrhu je začleniť do rozsahu pôsobnosti smernice o karcinogénoch a 

mutagénoch niekoľko chemických faktorov, ktoré sú v krajinách mimo EÚ alebo 

medzinárodnými organizáciami uznané ako ľudské karcinogény, ale zatiaľ nie sú zaradené do 

súčasného systému EÚ. Konkrétne sa na úrovni celej EÚ navrhuje revízia alebo zavedenie 

limitných hodnôt vystavenia pri práci pre 13 chemických faktorov, a to na základe najnovších 

vedeckých dôkazov, čím by došlo k harmonizácii výrazne odlišných limitných hodnôt v 

jednotlivých štátoch, ak nejaké existujú. Podľa posúdenia vplyvu sa odhaduje, že do roku 

2069 to povedie k záchrane približne 100 000 životov, pričom celkový peňažne vyjadrený 

zdravotný prínos je vyčíslený na 34 až 89 miliárd EUR.  

V dôsledku toho spravodajca dôrazne podporuje uvedený návrh, i keď s viacerými 

pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré majú zdôrazniť najmä potrebu prístupu predbežnej opatrnosti, 

pokiaľ ide o vykonávanie návrhu. Zásadu predbežnej opatrnosti možno definovať ako 

všeobecnú zásadu práva Únie, ktorá sa má uplatňovať s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 

ochrany zdravia, bezpečnosti spotrebiteľov a životného prostredia vo všetkých oblastiach 

činnosti Únie1. Táto zásada je teda osobitne dôležitá, ak existujú nejasnosti, pokiaľ ide o 

vplyv zmesí predovšetkým toxických látok na zdravie pracovníkov, alebo ak dostupné 

vedecké a technické údaje nie sú dostatočné. To si vyžaduje najmä vytvorenie nových a 

účinných modelov prevencie rakoviny a súvisiacich zdravotných ťažkostí, pri ktorých sa 

zohľadnia rôzne vzájomne pôsobiace faktory a najnovší pokrok v oblasti techník merania, 

opatrenia na riadenie rizík a iné relevantné faktory. 

 

Spravodajca napokon poznamenáva, že treba vyvinúť ďalšie úsilie s cieľom účinne chrániť 

pracovníkov pred rizikami z vystavenia karcinogénom a mutagénom pri práci, keďže stále 

existujú rôzne látky, ktoré do zoznamu v návrhu nie sú zahrnuté a ktoré môžu mať 

nepriaznivý vplyv na zdravie pracovníkov2. Právne predpisy EÚ musia zahrnúť všetky látky, 

ktoré môžu zvýšiť riziko rakoviny z povolania. 

                                                 
1 Pozri okrem iného vec T-74/00, Artegodan/Komisia, Zb. 2000, s. II-02583, body 183 – 184. 
2 Pozri okrem iného H. Wriedt, Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should 

be subject to binding limits on workers' exposure (2016). 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský 

výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Smernica 2004/37/ES sa zameriava 

na ochranu pracovníkov pred ohrozením 

zdravia a bezpečnosti v dôsledku 

vystavenia účinkom karcinogénov alebo 

mutagénov pri práci a stanovuje minimálne 

požiadavky vrátane limitných hodnôt na 

základe dostupných vedeckých a 

technických informácií. 

(1) Smernica 2004/37/ES sa zameriava 

na ochranu vyše 217 miliónov pracovníkov 

Únie pred ohrozením zdravia a bezpečnosti 

v dôsledku vystavenia účinkom 

karcinogénov alebo mutagénov pri práci a 

stanovuje minimálne požiadavky vrátane 

limitných hodnôt na základe dostupných 

vedeckých a technických informácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Je potrebné urýchlene 

aktualizovať smernicu 2004/37/ES, aby sa 

zabezpečili nové preventívne a ochranné 

opatrenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1b) Látky, ktoré znižujú ľudskú 

plodnosť, sú pre zdravie pracovníkov 

rovnako škodlivé ako karcinogény alebo 

mutagény: rozsah pôsobnosti smernice 

2004/37/ES by sa mal preto vzťahovať aj 
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na látky, ktoré poškodzujú ľudskú 

plodnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1c) Takisto je nevyhnutné 

zohľadňovať zásadu predbežnej 

opatrnosti, najmä ak je vplyv látok a ich 

zmesí na zdravie pracovníkov nejasný 

alebo ak dostupné vedecké a technické 

údaje nie sú dostatočné. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Limitné hodnoty by sa mali podľa 

potreby revidovať na základe vedeckých 

údajov. 

(2) V záujme zlepšenia účinnosti a 

efektívnosti rámcových ustanovení Únie 

na ochranu pracovníkov a v súlade so 

zásadou predbežnej opatrnosti by sa  

limitné hodnoty mali pravidelne revidovať 

na základe najnovších vedeckých 

a technických informácií a údajov, ako aj 

vzhľadom na nedávny pokrok v oblasti 

techník merania, na opatrenia na riadenie 

rizík a iné relevantné faktory. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Je nutné zdôrazniť dôležitosť 

ochrany pracovníkov pred vystavením 

účinkom karcinogénov, mutagénov a 

látok, ktoré sú toxické pre reprodukciu. 
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Muži a ženy sú na pracovisku často 

vystavení zmesi látok, ktoré môžu zvýšiť 

zdravotné riziká, spôsobiť nepriaznivé 

účinky na ich reprodukčné systémy, 

oslabenú plodnosť alebo neplodnosť, a 

ktoré môžu mať aj negatívny vplyv na 

vývoj plodu a vývoj detí, okrem iného 

prostredníctvom škodlivých účinkov na 

laktáciu či poškodenia spôsobeného 

laktáciou. Látky, ktoré sú toxické pre 

reprodukciu alebo pohlavné funkcie, 

vyvolávajú veľmi veľké obavy a pri 

organizovaní prevencie na pracovisku by 

sa mal uplatňovať ten istý prístup ako pri 

karcinogénoch a mutagénoch. S cieľom 

zabezpečiť vyššiu a bezpečnú účasť žien 

na trhu práce v súlade s hlavným cieľom 

stratégie EÚ 2020 by sa revízia smernice 

2004/37/ES mala vzťahovať na látky 

poškodzujúce reprodukciu. Týmto 

spôsobom by sa zosúladila s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/20061a, pokiaľ ide o ochranu žien na 

pracovisku. 

 ________________ 

 1a. Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 

2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a 

obmedzovaní chemikálií (REACH) a o 

zriadení Európskej chemickej agentúry, o 

zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a 

o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 

793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 

1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a 

smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 

93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 

30.12.2006, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2b) Na základe štatistík Eurostatu 

týkajúcich sa chemickej výroby, ktoré 
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uvádzajú, že každoročne sa v Únii vyrobí 

približne 31 miliónov ton karcinogénnych 

a mutagénnych a reprotoxických 

chemických látok, je potrebné zabezpečiť 

na úrovni Únie prevenciu pred  

karcinogénnymi, mutagénnymi a 

reprotoxickými chemickými látkami a 

informačnú kampaň. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V prípade niektorých 

karcinogénov a mutagénov je potrebné 

zohľadniť aj ďalšie cesty absorbovania 

vrátane možnosti prieniku cez kožu, aby sa 

zabezpečila čo možno najlepšia úroveň 

ochrany. 

(3) V súlade so zásadou predbežnej 

opatrnosti je nevyhnutné zohľadniť 

alternatívne cesty absorbovania 

karcinogénov a mutagénov a reprotoxínov 

vrátane možnosti prieniku cez pokožku, 

aby sa zabezpečila čo možno najvyššia 

úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Vedecký výbor pre najvyššie 

prípustné hodnoty vystavenia pri práci 

(ďalej len „výbor“) pomáha Komisii najmä 

pri hodnotení najnovších dostupných 

vedeckých údajov a pri navrhovaní 

najvyšších prípustných hodnôt vystavenia 

na pracovisku s cieľom ochrany 

pracovníkov pred chemickými rizikami, 

ktoré sa stanovia na úrovni EÚ podľa 

smernice Rady 98/24/ES47 a smernice 

2004/37/ES. Pri chemických faktoroch o-

toluidín a 2-nitropropán neboli k dispozícii 

žiadne odporúčania výboru a posúdili sa 

iné zdroje vedeckých informácií, ktoré boli 

primerane spoľahlivé a verejne dostupné48, 

(4) Vedecký výbor pre najvyššie 

prípustné hodnoty vystavenia pri práci 

(ďalej len „výbor“) pomáha Komisii najmä 

pri určovaní, hodnotení a podrobnom 

analyzovaní najnovších dostupných 

vedeckých údajov a pri navrhovaní 

najvyšších prípustných hodnôt vystavenia 

na pracovisku s cieľom ochrany 

pracovníkov pred chemickými rizikami, 

ktoré sa stanovia na úrovni EÚ podľa 

smernice Rady 98/24/ES47 a smernice 

2004/37/ES. Pri chemických faktoroch o-

toluidín a 2-nitropropán neboli k dispozícii 

žiadne odporúčania výboru a posúdili sa 

iné zdroje vedeckých informácií, ktoré boli 
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49. primerane spoľahlivé a verejne dostupné48, 

49. 

__________________ __________________ 

47 Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 

1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s 

chemickými faktormi pri práci (štrnásta 

samostatná smernica v zmysle článku 16 

ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 

131, 5.5.1998, s. 11). 

47 Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 

1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s 

chemickými faktormi pri práci (štrnásta 

samostatná smernica v zmysle článku 16 

ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 

131, 5.5.1998, s. 11). 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) O karcinogenite dýchateľného 

prachu kryštalického kremíka existuje 

dostatok dôkazov. Na základe dostupných 

informácií vrátane vedeckých a 

technických údajov by sa mala stanoviť 

limitná hodnota pre dýchateľný prach 

kryštalického kremíka. Respirabilný prach 

kryštalického oxidu kremičitého, ktorý 

vznikol pracovným procesom, nie je 

predmetom klasifikácie v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/2008 50. Je preto vhodné 

zaradiť do prílohy I k smernici 2004/37/ES 

prácu, pri ktorej dochádza k vystaveniu 

účinkom respirabilného prachu 

kryštalického oxidu kremičitého, ktorý 

(5) O karcinogenite dýchateľného 

prachu kryštalického kremíka, ktorý môže 

prenikať hlboko do pľúc a spôsobovať 

vážne zdravotné problémy, existuje 

dostatok dôkazov. Na základe dostupných 

informácií vrátane vedeckých a 

technických údajov by sa mala stanoviť 

limitná hodnota pre dýchateľný prach 

kryštalického kremíka. Respirabilný prach 

kryštalického oxidu kremičitého, ktorý 

vznikol pracovným procesom, nie je 

predmetom klasifikácie v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/2008 50. Je preto vhodné 

zaradiť do prílohy I k smernici 2004/37/ES 

prácu, pri ktorej dochádza k vystaveniu 
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vznikol pracovným procesom, a stanoviť 

limitnú hodnotu pre respirabilný prach 

kryštalického oxidu kremičitého 

(„respirabilná frakcia“). 

účinkom respirabilného prachu 

kryštalického oxidu kremičitého, ktorý 

vznikol v priebehu pracovného procesu 

alebo iného súvisiaceho procesu, a 

stanoviť limitnú hodnotu pre respirabilný 

prach kryštalického oxidu kremičitého 

(„respirabilná frakcia“). 

__________________ __________________ 

50 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 

2008 o klasifikácii, označovaní a balení 

látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, 

s. 1). 

50 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 

2008 o klasifikácii, označovaní a balení 

látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, 

s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Usmernenia a osvedčené postupy 

vypracované prostredníctvom iniciatív, 

napríklad „Zmluvy o ochrane zdravia 

pracovníkov na základe správnej 

manipulácie s kryštalickým kremíkom a 

výrobkami s obsahom kryštalického 

kremíka“ (NEPSI), sú cennými nástrojmi, 

ktoré dopĺňajú regulačné opatrenia a 

predovšetkým podporujú účinné 

uplatňovanie limitných hodnôt. 

(6) Usmernenia a osvedčené postupy 

vypracované prostredníctvom iniciatív, 

napríklad „Zmluvy o ochrane zdravia 

pracovníkov na základe správnej 

manipulácie s kryštalickým kremíkom a 

výrobkami s obsahom kryštalického 

kremíka“ (NEPSI), sú cennými nástrojmi, 

ktoré dopĺňajú regulačné opatrenia a 

predovšetkým podporujú účinné 

uplatňovanie limitných hodnôt, ktoré by sa 

mali by aktualizovať v súlade so súčasnou 

praxou. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Limitné hodnoty uvedené v prílohe 

III k smernici 2004/37/ES pre monomér 

vinylchloridu a prach z tvrdého dreva by sa 

mali na základe najnovších vedeckých 

(7) V záujme zabezpečenia súladu so 

zásadou predbežnej opatrnosti týkajúcou 

sa zdravia a bezpečnosti pracovníkov a jej 

uplatňovaním by sa limitné hodnoty 

uvedené v prílohe III k smernici 
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údajov zrevidovať. 2004/37/ES pre monomér vinylchloridu, 

prach z tvrdého dreva, benzén a chróm 

(šesťmocný) mali na základe najnovších 

vedeckých údajov pravidelne revidovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Niektoré zlúčeniny šesťmocného 

chrómu spĺňajú kritériá na klasifikáciu ako 

karcinogénna látka kategórie 1A alebo 1B 

v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a 

preto sú v zmysle smernice 2004/37/ES 

karcinogénmi. Na základe dostupných 

informácií vrátane vedeckých a 

technických údajov je pre tieto zlúčeniny 

šesťmocného chrómu možné stanoviť 

limitnú hodnotu. Je preto vhodné stanoviť 

limitnú hodnotu pre zlúčeniny 

šesťmocného chrómu, ktoré sú v zmysle 

smernice 2004/37/ES karcinogénmi. 

(12) Niektoré zlúčeniny šesťmocného 

chrómu spĺňajú kritériá na klasifikáciu ako 

karcinogénna látka kategórie 1A alebo 1B 

v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a 

preto sú v zmysle smernice 2004/37/ES 

karcinogénmi. Preto je možné a potrebné 

stanoviť na základe najnovších 

dostupných informácií vrátane vedeckých 

a technických údajov limitnú hodnotu pre 

zlúčeniny šesťmocného chrómu, ktoré sú 

karcinogénmi v zmysle smernice 

2004/37/ES. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Týmto pozmeňujúcim návrhom sa 

posilňuje ochrana zdravia pracovníkov na 

pracoviskách. 

(18) Cieľom tejto zmeny smernice 

2004/37/ES je zlepšiť a posilniť ochranu 
zdravia a bezpečnosti pracovníkov na 

pracoviskách prostredníctvom posilnenia 

primeraných prostriedkov kontroly. 

Zároveň sa tým zvyšuje účinnosť a 

jasnosť príslušných právnych predpisov 

Únie a zabezpečujú rovnaké podmienky 

pre všetkých. 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Táto smernica rešpektuje základné 

práva a zásady zakotvené v Charte 

základných práv Európskej únie, najmä v 

jej článku 31 ods. 1. 

(20) Táto smernica rešpektuje základné 

práva a zásady zakotvené v Charte 

základných práv Európskej únie, najmä 

základné právo na život podľa jej 

článku 2 a právo na spravodlivé a 

primerané pracovné podmienky s 

ohľadom na zdravie, bezpečnosť a 

dôstojnosť pracovníkov podľa jej článku 2 

a článku 31 ods. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Keďže sa tento akt týka zdravia 

zamestnancov na pracovisku, lehota na 

transpozíciu by mala byť dva roky. 

(23) Keďže sa tento akt týka ochrany 

zdravia a bezpečnosti zamestnancov na 

pracovisku, lehota na transpozíciu by mala 

byť najneskôr dva roky odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Názov 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1)  Názov sa nahrádza takto: 

„Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane 

pracovníkov pred rizikami z vystavenia 

účinkom karcinogénov alebo mutagénov 

pri práci “ 

„Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane 

pracovníkov pred rizikami z vystavenia 

účinkom karcinogénov, mutagénov a 

reprotoxických látok, pri práci“ 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1a) V článku 1 ods. 1 sa prvý pododsek 

nahrádza takto: 

"1.  Cieľom tejto smernice je ochrana 

pracovníkov pred ohrozením ich 

bezpečnosti a zdravia vrátane prevencie v 

súvislosti s takýmto ohrozením, ktoré 

vzniká alebo pravdepodobne vzniká pri 

vystavení účinkom karcinogénov alebo 

mutagénov pri práci.“ 

"1.  Cieľom tejto smernice je ochrana 

pracovníkov pred ohrozením ich 

bezpečnosti a zdravia vrátane prevencie v 

súvislosti s takýmto ohrozením, ktoré 

vzniká alebo pravdepodobne vzniká pri 

vystavení účinkom karcinogénov, 

mutagénov alebo látok, ktoré poškodzujú 

ľudskú plodnosť, pri práci. “ 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 2 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1b)  V článku 2 sa dopĺňa toto 

písmeno: 

 „ca) „reprotoxín“ je látka, ktorá 

vyhovuje kritériám na zatriedenie ako 

látka, ktorá je toxická pre reprodukciu, 

kategórie 1A alebo 1B podľa prílohy VI k 

nariadeniu (ES) č. 1272/2008“ 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 c (nový) 

Smernica 2004/37/ES 

Článok 17 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1c)  Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 17a 

 Látky, ktoré sú toxické pre reprodukciu 

 Do 1. novembra 2017 Komisia po porade s 

členskými štátmi a sociálnymi partnermi 

preskúma túto smernicu a navrhne 

akékoľvek zmeny potrebné na 

zohľadnenie zahrnutia látok, ktoré sú 

toxické pre reprodukciu, do rozsahu jej 

pôsobnosti.“ 
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