
 

RR\1170031BG.docx  PE623.825v03-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Документ за разглеждане в заседание 
 

A8-0382/2018 

23.11.2018 

***I 
ДОКЛАД 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на 

работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или 

мутагени по време на работа 

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

Комисия по заетост и социални въпроси 

Докладчик: Лаура Аджеа 



 

PE623.825v03-00 2/48 RR\1170031BG.docx 

BG 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, 

свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа 

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

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2018)0171), 

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 153, параграф 2, буква б) и член 153, 

параграф 1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0130/2018), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 

становището на комисията по правни въпроси (A8-0382/2018), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 

промени в това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Съгласно принцип 10 от 

Европейския стълб на социалните 

права43, обявен в Гьотеборг на 17 

ноември 2017 г., всеки работник има 

право на здравословна, безопасна и 

добре приспособена работна среда. 

Правото на високо ниво на защита на 

здравето и безопасността на работното 

място, както и на работна среда, която 

еприспособена към професионалните 

нужди на работниците и им дава 

възможност да удължат участието 

си на пазара на труда, включва също 

така защитата от канцерогени и 

мутагени на работното място. 

(1) Прилагането на принципите и 

правата, предоставени от Европейския 

стълб на социалните права43, обявен в 

Гьотеборг на 17 ноември 2017 г., е 

споделен политически ангажимент и 

отговорност на Съюза, държавите 

членки и социалните партньори в 

съответствие с компетенциите, 

които имат. Съгласно принцип 10 от 

Европейския стълб на социалните 

права всеки работник има право на 

здравословна, безопасна и добре 

приспособена работна среда. Правото на 

високо ниво на защита на здравето и 

безопасността на работното място, 

както и на работна среда, която е 

приспособена към професионалните 

нужди на работниците, включва също 

така защитата от канцерогени и 

мутагени на работното място, 

независимо от условията и 

продължителността на трудовото 

правоотношение и на експозицията.  

__________________ __________________ 

43  Европейски стълб на социалните 

права, ноември 2017 г., 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_bg 

43   Европейски стълб на социалните 

права, ноември 2017 г., 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_bg 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 1 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) Членове 153, 154 и 155 от 

ДФЕС установяват обхвата и 

правомощията на социалните 

партньори по отношение на 

договарянето и прилагането на 

споразумения, отнасящи до 

здравословните и безопасни условия 

на труд, а Хартата на основните 

права на Европейския съюз гарантира 

по-конкретно основното право на 

живот (член 2) и правото на 

справедливи и равни условия на труд 

по отношение на здравето, 

сигурността и достойнството по 

(член 31, параграф 1). 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) С Директива 2004/37/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета44 се 

цели да бъдат защитени работниците от 

рискове за здравето и безопасността им, 

произтичащи от експозиция на 

канцерогени или мутагени на работното 

място. В Директива 2004/37/ЕО се 

предвижда уеднаквено ниво на защита 

от рисковете, свързани с канцерогени и 

мутагени, чрез рамка от общи 

принципи, които дават възможност на 

държавите членки да гарантират 

последователното прилагане на 

минималните изисквания. 

Задължителните гранични стойности на 

професионална експозиция, установени 

въз основа на наличната информация, 

включително въз основа на научни и 

технически данни, на икономическата 

осъществимост, на цялостна оценка на 

социално-икономическото въздействие 

и на наличието на протоколи и техники 

(2) С Директива 2004/37/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета44 се 

цели да бъдат защитени работниците от 

рискове за здравето и безопасността им, 

произтичащи от експозиция на 

канцерогени или мутагени на работното 

място. В Директива 2004/37/ЕО се 

предвижда защита от рисковете, 

свързани с канцерогени и мутагени, чрез 

рамка от общи принципи, които дават 

възможност на държавите членки да 

гарантират последователното прилагане 

на минималните изисквания. 

Задължителните гранични стойности на 

професионална експозиция трябва да 

са основани на доказателства, да са 

пропорционални и измерими и следва 

да са установени въз основа на 

наличната информация, включително 

въз основа на актуални научни и 

технически данни, на икономическата 

осъществимост на изпълнението и 



 

PE623.825v03-00 8/48 RR\1170031BG.docx 

BG 

за измерване на експозицията на 

работното място, са важни елементи от 

общите правила за защита на 

работниците, установени с Директива 

2004/37/ЕО. Минималните изисквания, 

предвидени в Директива 2004/37/ЕО, 

имат за цел защита на работниците на 

равнището на Съюза. Държавите членки 

могат да определят по-строги 

задължителни гранични стойности на 

професионална експозиция. 

спазването, на цялостна оценка на 

социално-икономическото въздействие 

и на наличието на протоколи и техники 

за измерване на експозицията на 

работното място. Тези гранични 

стойности са важни елементи от 

общите правила за защита на 

работниците, установени с Директива 

2004/37/ЕО. Минималните изисквания, 

предвидени в Директива 2004/37/ЕО, 

имат за цел защита на работниците на 

равнището на Съюза. Държавите членки 

могат да определят, в тясно 

сътрудничество със социалните 

партньори, по-строги задължителни 

гранични стойности на професионална 

експозиция. Когато за даден 

канцероген или мутаген е установена 

гранична стойност, експозицията на 

работниците следва да се намали под 

тази гранична стойност, доколкото 

това е технически възможно. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 2 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2а) С Директива 2004/37/ЕО се 

цели да бъдат обхванати веществата 

или смесите, които отговарят на 

критериите, посочени в приложение I 

на Регламент (ЕС) № 1272/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета 

за класифициране като канцерогенни 

и/или мутагенни в категория 1А или 

1В, както и веществата, смесите или 

процесите, посочени в приложение I 

на настоящата директива. 

Веществата, които отговарят на 

посочените в приложение I на 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 

критерии за класифициране като 

канцерогенни или мутагенни в 

категория 1A или 1В, са тези, които 

имат хармонизирана класификация 

или  класификация в съответствие с 
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член 4 или 36 от този регламент и 

които са нотифицирани на 

Европейската агенция по химикали 

(ЕСНА) в съответствие с член 40 от 

него. Тези вещества са изброени в 

публичния „Списък за класификация и 

етикетиране“, поддържан от ЕСНА. 

Следва да се търси допълнително 

сътрудничество с Международната 

агенция за изследвания на рака (IARC), 

тъй като веществата, 

класифицирани от IARC като 

канцерогенни в категория 1 или 2А, се 

считат също така за отговарящи на 

критериите за класифициране като 

канцерогенни в категория 1A или 1В, 

посочени в приложение I на 

Регламент (ЕО) № 1272/2008.  

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 2 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2б) Продължават да съществуват 

значителни разлики между 

държавите членки по отношение на 

установяването на граничните 

стойности за канцерогени и 

мутагени, което води до различни 

нива на защита на работниците в 

Съюза и също така нарушава 

конкуренцията. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Граничните стойности на 

професионална експозиция са част от 

управлението на риска съгласно 

Директива 2004/37/ЕО. Спазването на 

(3) Граничните стойности на 

професионална експозиция са част от 

управлението на риска съгласно 

Директива 2004/37/ЕО. Граничните 
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тези гранични стойности не засяга 

останалите задължения на 

работодателите съгласно Директива 

2004/37/ЕО, като намаляването на 

използването на канцерогени и 

мутагени на работното място, 

превенцията или намаляването на 

експозицията на работниците на 

канцерогени или мутагени и мерките, 

които следва да се въведат за тази цел. 

Тези мерки следва да включват, 

доколкото това е технически възможно, 

замяната на канцерогена или мутагена с 

вещество, смес или процес, който не е 

опасен или е по-малко опасен за 

здравето на работника, използването на 

затворена система или други мерки за 

намаляване на нивото на експозиция на 

работниците. В този контекст е от 

първостепенно значение при наличие 

на несигурност да се взема предвид 

принципът на предпазните мерки. 

стойности следва да се 

преразглеждат редовно в 

съответствие с принципа на 

предпазните мерки и принципа на 

закрила на работниците и в 

светлината на солидни налични 

научни и технически данни относно 

канцерогените и мутагените. С 

граничните стойности за 

веществата, изброени в 

приложение III, се цели да се сведе до 

минимум, доколкото е възможно, 

допълнителният риск от ракови 

заболявания, произтичащ от 

работата с тези вещества. Въз 

основа на това не се очаква 

допълнителният риск да бъде над 1 на 

2500 от средно претеглената във 

времето стойност за стандартен 

професионален живот. Следва да се 

обърне внимание също и на 

подобряването на методите за 

измерване, мерките за управление на 

риска и други значими фактори. 
Спазването на тези гранични стойности 

не засяга останалите задължения на 

работодателите съгласно Директива 

2004/37/ЕО, като намаляването на 

използването на канцерогени и 

мутагени на работното място, 

превенцията или намаляването на 

експозицията на работниците на 

канцерогени или мутагени и мерките, 

които следва да се въведат за тази цел. 

Тези мерки следва да включват, 

доколкото това е технически възможно, 

замяната на канцерогена или мутагена с 

вещество, смес или процес, който не е 

опасен или е по-малко опасен за 

здравето на работника, използването на 

затворена система или други мерки за 

намаляване на нивото на експозиция на 

работниците. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 
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Съображение 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) Във фармакологията опасните 

лекарства са лекарства, за които е 

известно, че причиняват вреди поради 

своята генотоксичност, 

канцерогенност, тератогенност, 

токсичност за репродукцията и други 

видове токсичност при ниски дози1a. 

Тези лекарства включват 

цитотоксични агенти, които 

потискат или възпрепятстват 

бързия растеж и разделянето на 

раковите клетки и се използват 

главно за лечение на рак, често като 

част от режим на химиотерапия. 

Наличните понастоящем 

цитотоксични лекарства обаче, 

които могат да бъдат използвани, 

обикновено не са селективни и поради 

това е вероятно да навредят също и 

на обикновените (нетуморни) клетки. 

Така за много цитотоксични 

лекарства е известно, че са 

генотоксични, канцерогенни или 

мутагенни; 

 _______________ 

 1а. IARC monographs on the 

evaluation of carcinogenic risks to 

humans (Монографии на IARC за 

оценка на рисковете от 

канцерогенност за човека), томове 1-

121 

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

tion/index.php. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 3 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) Следователно е важно да се 

защитават работниците, изложени 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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на канцерогенни или мутагенни 

вещества в резултат на 

приготвянето, даването или 

обезвреждането на опасни лекарства, 

включително цитотоксични 

лекарства, и работа, свързана с 

експозиция на канцерогенни или 

мутагенни вещества в контекста на 

предоставяне на услуги, свързани с 

почистване, транспортиране, пране, 

изхвърляне на опасни лекарства или 

на материали, замърсени от опасни 

лекарства, и лични грижи за 

пациенти, лекувани с опасни 

лекарства. Като първа стъпка 

Комисията издаде специални насоки 

за намаляване на рисковете за 

здравословните и безопасни условия 

на труд в сектора на 

здравеопазването, включително 

относно рисковете, свързани с 

експозицията на цитотоксични 

лекарства, в специално ръководство 

за превенция и добри практики. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 3 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3в)  Като втора стъпка 

Комисията, като взема предвид най-

новите разработки в областта на 

научните познания, следва да оцени 

възможността за разширяване на 

обхвата на Директива 2004/73/ЕО, 

така че да включва опасните 

лекарства, включително 

цитотоксичните лекарства, които са 

канцерогенни или мутагенни, или да 

предложи по-подходящ правен 

инструмент, за да се гарантират 

безопасните условия на труд на 

работниците, които боравят с тези 

лекарства. В съответствие с това 

Комисията следва да представи, ако е 
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целесъобразно и след като се 

консултира със социалните 

партньори, подходящо законодателно 

предложение. Наложително е обаче 

предложението, в съответствие с 

член 168, параграф 1 от ДФЕС, да не 

поставя под въпрос и да не 

застрашава достъпа на пациентите 

до най-добрите налични лечения.  

  

  

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Максималните нива за 

експозиция на работниците на някои 

канцерогени или мутагени са 

установени посредством стойности, 

които съгласно Директива 2004/37/ЕО 

не трябва да се превишават. 

(5) Максималните нива за 

експозиция на работниците на някои 

канцерогени или мутагени са 

установени в приложение III 

посредством стойности, които съгласно 

Директива 2004/37/ЕО не трябва да се 

превишават. В приложение II към 

Директива 2004/37/ЕО могат да 

бъдат дадени практически препоръки 

за медицинското наблюдение на 

работниците, без да са 

задължителни. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С настоящата директива се 

осигурява по-голяма защита на здравето 

и безопасността на работниците на 

работното им място. В Директива 

2004/37/ЕО следва да се определят нови 

гранични стойности с оглед на 

наличната информация, включително на 

(6) С настоящата директива се 

осигурява по-голяма защита на здравето 

и безопасността на работниците на 

работното им място. Комисията следва 

да преразглежда редовно настоящата 

директива и да изготвя 

законодателни предложения, ако е 
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новите научни и технически данни и 

основаните на факти най-добри 

практики, техники и протоколи за 

измерване на нивото на експозиция на 

работното място. Тази информация 

следва по възможност да включва данни 

за остатъчните рискове за здравето на 

работниците, препоръки на Научния 

комитет за граничните стойности на 

професионална експозиция (НКГСПЕ), 

становища на Комитета за оценка на 

риска (КОР) към Европейската агенция 

по химикали и становища на 

Консултативния комитет за безопасност 

и здраве на работното място (ККБЗ). 

Информацията за остатъчния риск, 

която е направена обществено 

достояние на равнището на Съюза, е 

ценен елемент за бъдещата работа по 

ограничаване на рисковете от 

професионална експозиция на 

канцерогени и мутагени. Следва и 

занапред да се насърчава 

прозрачността на тази информация. 

уместно. В Директива 2004/37/ЕО 

следва да се определят нови гранични 

стойности с оглед на наличната 

информация, включително на новите 

научни и технически данни и 

основаните на факти най-добри 

практики, техники и протоколи за 

измерване на нивото на експозиция на 

работното място. Тази информация 

следва по възможност да включва данни 

за остатъчните рискове за здравето на 

работниците, препоръки на Научния 

комитет за граничните стойности на 

професионална експозиция (НКГСПЕ) и 

становища на Комитета за оценка на 

риска (КОР) към Европейската агенция 

по химикали, както и становища на 

Консултативния комитет за безопасност 

и здраве на работното място (ККБЗ) и 

монографии на Международната 

агенция за изследване на рака (IARC1а). 
Информацията за остатъчния риск е 

ценен елемент за бъдещата работа по 

ограничаване на рисковете от 

професионална експозиция на 

канцерогени и мутагени и следва да 

бъде направена обществено 

достояние на равнището на Съюза. 

Прозрачността е средство за 

превенция в този контекст и следва 

да се гарантира. Настоящата 

директива следва конкретните 

препоръки на НКГСПЕ и на ККБЗ, 

чиято важност е изтъкната в 

предишни изменения на Директива 

2004/37/ЕО. 

 __________________ 

 1a  Международната агенция за 

изследване на рака е създадена през 

1965 г. от Световната здравна 

организация на Организацията на 

обединените нации. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За всички канцерогени и 

мутагени е необходимо също така да се 

вземат предвид други пътища на 

проникване, различни от инхалационния 

път, включително възможността за 

усвояване по кожен път, за да се 

гарантира възможно най-доброто ниво 

на защита. Измененията на приложение 

III към Директива 2004/37/ЕО, 

предвидени в настоящата директива, 

представляват още една стъпка в 

дългосрочния процес на актуализиране 

на Директива 2004/37/ЕО. 

(7) За всички канцерогени и 

мутагени е необходимо също така, в 

светлината на научните данни, да се 

вземат предвид други пътища на 

проникване, различни от инхалационния 

път, с оглед на коментари относно 

възможността за усвояване по кожен 

път – по специално посредством 

обозначение във връзка с кожата, за да 

се гарантира възможно най-доброто 

ниво на защита. Измененията на 

приложение III към Директива 

2004/37/ЕО, предвидени в настоящата 

директива, представляват още една 

стъпка в дългосрочния процес на 

актуализиране на Директива 

2004/37/ЕО. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 10 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10а) Кампанията на Европейската 

агенция за безопасност и здраве при 

работа (EU-OSHA) през периода 2018 

– 2019 г. „Здравословните работни 

места:  управлението на опасните 

вещества“ е първа стъпка. EU-OSHA 

трябва да работи в тясно 

взаимодействие с държавите членки 

и да укрепва обмена на добри 

практики, да предоставя специално 

адаптирана за отделните случаи 

информация и примери за добри 

практика на работниците, които 

имат контакт с определени 

вещества, и по-специално 

цитотоксични вещества, като 

насочва вниманието към 

политическите развития и 

законодателната рамка, която вече 
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съществува. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 11 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a)  Кадмият (Cd) е срещащ се в 

природата елемент, на който хората 

са изложени чрез цигари, храни и 

промишлени източници. Бъбреците и 

евентуално костите са най-

чувствителни на системната 

токсичност на Cd вследствие на 

професионална експозиция (критични 

прицелни органи). Cd е токсично 

вещество с кумулативен ефект; 

системните прояви, свързани с 

хронична експозиция, се отнасят до 

натрупването в тялото на елемента 

(съдържание на черен дроб и бъбреци).  

Биологичните маркери, като 

например Cd-U (отделянето на 

кадмий в урината,) позволяват да се 

оцени натрупването в тялото и да се 

интегрират всички източници на 

експозиция на Cd, включително чрез 

замърсена храна и пушене.  

Използването на такива биологични 

маркери в повечето епидемиологични 

проучвания, проведени в 

професионални среди, даде 

възможност на изследователите да 

документират надеждни връзки 

между доза, въздействие и реакция. 

Биологична гранична стойност би 

защитавала следователно 

работниците срещу системната 

токсичност на Cd, главно 

въздействието върху бъбреците и 

костите1a. Биологичният 

мониторинг може следователно да 

допринесе за защитата на 

работниците на работното място, 

но само като допълнение към 

мониторинга на концентрацията на 
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кадмий (и неговите неорганични 

съединения) във въздуха в зоната на 

дишане на работника. 

 __________________ 

 1a 

https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-

1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-

336%20Cadmium%20and%20its%20inor

ganic%20compounds.pd 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Що се отнася до кадмия, 

гранична стойност от 0,001 mg/m³ може 

да бъде трудно да бъде спазена в някои 

сектори в краткосрочен план. Поради 

това следва да се въведе преходен 

период от седем години, по време на 

който следва да се прилага гранична 

стойност от 0,004 mg/m3. 

(12) Що се отнася до кадмия, 

гранична стойност от 0,001 mg/m³ може 

да бъде трудно да бъде спазена в някои 

сектори в краткосрочен план. Поради 

това следва да се въведе преходен 

период от седем години, по време на 

който следва да се прилага гранична 

стойност от 0,004 mg/m3. В държавите 

членки, които прилагат биологичен 

мониторинг, биологичните гранични 

стойности следва да бъдат 2μg Cd/g 

креатинин, а граничната стойност 

за претеглената във времето средна 

стойност (TWA) за референтен 

период от осем часа следва да бъде 

0,004 mg/m³ (респирабилна фракция).  

Въвеждането на тази гранична 

стойност не изисква преходен период. 

Комисията следва да изготви насоки 

за практическото прилагане на такъв 

биологичен мониторинг. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 



 

PE623.825v03-00 18/48 RR\1170031BG.docx 

BG 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Формалдехидът отговаря на 

критериите за класификация като 

канцерогенен (категория 1B) в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 и следователно 

представлява канцероген по смисъла на 

Директива 2004/37/ЕО. Той е 

генотоксичен канцероген с локално 

действие. Въз основа на наличната 

информация, включително научните и 

техническите данни, е възможно да се 

определят дългосрочна и краткосрочна 

гранична стойност за този канцероген. 

Формалдехидът е също така контактен 

алерген за кожата (кожен 

сенсибилизатор). Поради това е 

целесъобразно да се установи гранична 

стойност за формалдехида и да се 

определи обозначение за кожна 

сенсибилизация. Освен това, по искане 

на Комисията Европейската агенция по 

химикали е в процес на събирането на 

информация, за да оцени потенциалната 

експозиция на формалдехид и продукти, 

отделящи формалдехид, на работното 

място, включително при промишлена и 

професионална употреба48. 

(17) Формалдехидът отговаря на 

критериите за класификация като 

канцерогенен (категория 1B) в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 и следователно 

представлява канцероген по смисъла на 

Директива 2004/37/ЕО. Той е 

генотоксичен канцероген с локално 

действие. Има достатъчно 

доказателства при хората за 

канцерогенността на формалдехида. 

Формалдехидът води до появата на 

назофарингеален рак и левкемия47a. 

Въз основа на наличната информация, 

включително научните и техническите 

данни, е възможно да се определят 

дългосрочна и краткосрочна гранична 

стойност за този канцероген. 

Формалдехидът е също така контактен 

алерген за кожата (кожен 

сенсибилизатор). Поради това е 

целесъобразно да се установи гранична 

стойност за формалдехида и да се 

определи обозначение за кожна 

сенсибилизация. Освен това, по искане 

на Комисията Европейската агенция по 

химикали е в процес на събирането на 

информация, за да оцени потенциалната 

експозиция на формалдехид и продукти, 

отделящи формалдехид, на работното 

място, включително при промишлена и 

професионална употреба48.  

__________________ __________________ 

 47a https://monographs.iarc.fr/wp-

content/uploads/2018/06/mono100F-

29.pdf 

48 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13

641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_

en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-

1a9a4129e93e   

48 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13

641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_

en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-

1a9a4129e93e   
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Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 17 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17а) В здравните центрове на Съюза 

редовно се използват формалдехидни 

фиксатори за стандартизирано 

фиксиране на тъканни проби с оглед 

на удобството при боравене с такива 

фиксатори и тяхната висока степен 

на точност и крайна 

приспособимост, предимства, които 

към момента не са постигнати от 

която и да е друга група фиксатори. В 

резултат на това патолозите могат 

да диагностицират различни болести, 

включително на рак, въз основа на 

разпознаването на микроскопични 

следи в тъкан, фиксирана във 

формалдехиден фиксатор. 

Концентрациите на формалдехид, 

използвани в здравеопазването, са 

минимални в сравнение с тези, 

използвани в промишлеността, и 

въпреки че здравните центрове в 

Съюза следва да предприемат всички 

подходящи мерки, за да запазят 

експозицията на формалдехид сред 

своите служители в безопасни 

граници, секторът на 

здравеопазването вероятно няма да 

има затруднения при спазването на 

определената в настоящата 

директива гранична стойност. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 17 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17б) В някои държави членки 

формалдехидът се използва рутинно 

за балсамиране като част от 
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културни или религиозни практики. 

За сектора на погребалните услуги 

вероятно ще бъде трудно да спазва 

гранична стойност от 0,3 ppm, без да 

има значително краткосрочно 

въздействие върху капацитета. 

Поради това следва да се въведе 

преходен период за сектора от три 

години, по време на който следва да се 

прилага гранична стойност от 

0,5ppm. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) 4,4ʹ-Метиленбис(2-хлороанилин) 

(МОСА) отговаря на критериите за 

класификация като канцерогенен 

(категория 1B) в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 и 

следователно представлява канцероген 

по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. 

По отношение на МОСА е установена 

възможност за значително поглъщане 

през кожата. Поради това е 

целесъобразно да се установи гранична 

стойност за МОСА и за него да се 

определи обозначение във връзка с 

кожата. Освен това, МОСА е 

идентифициран като вещество, 

пораждащо сериозно безпокойство 

съгласно член 57, буква а) от Регламент 

(ЕО) № 1907/2006, и той е включен в 

приложение XIV към същия регламент, 

като по отношение на него се изисква 

разрешение, преди да може да бъде 

използван. Въз основа на наличната 

информация, включително научните и 

техническите данни, е възможно да се 

определи гранична стойност за МОСА. 

(18) 4,4ʹ-Метиленбис(2-хлороанилин) 

(МОСА) отговаря на критериите за 

класификация като канцерогенен 

(категория 1B) в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 и 

следователно представлява канцероген 

по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. 

Неговата канцерогенност заедно с 

очевидните му генотоксични 

характеристики позволиха 

класифицирането на това вещество 

като канцерогенно за хората. По 

отношение на МОСА е установена 

възможност за значително поглъщане 

през кожата. Поради това е 

целесъобразно да се установи гранична 

стойност за МОСА и за него да се 

определи обозначение във връзка с 

кожата. Освен това, МОСА е 

идентифициран като вещество, 

пораждащо сериозно безпокойство 

съгласно член 57, буква а) от Регламент 

(ЕО) № 1907/2006, и той е включен в 

приложение XIV към същия регламент, 

като по отношение на него се изисква 

разрешение, преди да може да бъде 

използван. Въз основа на наличната 

информация, включително научните и 

техническите данни, е възможно да се 



 

RR\1170031BG.docx 21/48 PE623.825v03-00 

 BG 

определи гранична стойност за МОСА. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Граничните стойности, 

установени в настоящата директива, 

трябва да бъдат преразглеждани, за да 

се гарантира последователност с 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета50 и 

по-специално за да се вземат предвид 

взаимодействията между граничните 

стойности, установени с Директива 

2004/37/ЕО, и получените недействащи 

дози/концентрации за опасните химични 

вещества съгласно посочения регламент 

с цел осигуряване на ефективна защита 

на работниците. 

(21) Граничните стойности, 

установени в настоящата директива, 

трябва да бъдат постоянно 

проверявани и редовно преразглеждани, 

за да се гарантира последователност с 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета50, и 

по-специално за да се вземат предвид 

взаимодействията между граничните 

стойности, установени с Директива 

2004/37/ЕО, и получените недействащи 

дози/концентрации за опасните химични 

вещества съгласно посочения регламент 

с цел осигуряване на ефективна защита 

на работниците. 

__________________ __________________ 

50  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

18 декември 2006 г. относно 

регистрацията, оценката, разрешаването 

и ограничаването на химикали 

(REACH), за създаване на Европейска 

агенция по химикали, за изменение на 

Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и 

Регламент (ЕО) № 1488/94 на 

Комисията, както и на Директива 

76/769/ЕИО на Съвета и директиви 

91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 

2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 

30.12.2006 г., стр. 1). 

50  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

18 декември 2006 г. относно 

регистрацията, оценката, разрешаването 

и ограничаването на химикали 

(REACH), за създаване на Европейска 

агенция по химикали, за изменение на 

Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и 

Регламент (ЕО) № 1488/94 на 

Комисията, както и на Директива 

76/769/ЕИО на Съвета и директиви 

91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 

2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 

30.12.2006 г., стр. 1). 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 
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Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) При прилагането на настоящата 

директива държавите членки следва да 

избягват налагането на 

административни, финансови и 

правни ограничения по начин, който 

би попречил на създаването и 

развитието на малки и средни 

предприятия. Поради това държавите 

членки се приканват да оценят 

въздействието на своя акт за 

транспониране върху малките и 

средните предприятия, за да се уверят, 

че МСП не са непропорционално 

засегнати, като обърнат специално 

внимание на микропредприятията и на 

административната тежест, както и да 

публикуват резултатите от тези оценки. 

(23) При прилагането на настоящата 

директива държавите членки следва да 

имат предвид, че МСП и 

микропредприятията, които 

представляват голямо мнозинство от 

предприятията в Съюза, разполагат с 

ограничени финансови, технически и 

човешки ресурси. Поради това 

държавите членки се приканват да 

оценят въздействието на своя акт за 

транспониране върху малките и 

средните предприятия, за да се уверят, 

че МСП не са непропорционално 

засегнати, като обърнат специално 

внимание на микропредприятията и на 

административната тежест, както и да 

публикуват резултатите от тези оценки, 

като същевременно следва да се 

улесни поддържането на еднакво ниво 

на защита за всички работници и 

изпълняването на задълженията от 

страна на МСП и 

микропредприятията. В този 

контекст специфични мерки, като 

например стимули и цифрови 

инструменти, биха могли да 

помогнат на МСП и 

микропредприятията по-добре да 

изпълняват задълженията, 

определени в Директива 2004/37/ЕО, и 

да напредват в посока премахване на 

канцерогенните или мутагенните 

рискове.  Социалните партньори 

следва да обменят най-добри 

практики в това отношение. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф -1 (нов) 

Директива 2004/37/ЕО 

Член 14 – параграф 1 

 



 

RR\1170031BG.docx 23/48 PE623.825v03-00 

 BG 

Текст в сила Изменение 

 В член 14 параграф 1 се заменя със 

следното: 

1. Държавите членки установяват, в 

съответствие с националното си право 

или практика, мерки за провеждане на 

подходящо медицинско наблюдение на 

работниците, за които резултатите от 

оценката, посочена в член 3, параграф 2, 

разкриват риск за здравето или 

безопасността. Лекарят или органът, 

отговорен за медицинското 

наблюдение на работниците, може да 

назначи медицинското наблюдение 

след края на експозицията да 

продължи толкова дълго, колкото 

счете за необходимо за опазване на 

здравето на съответния работник. 

„1. Държавите членки установяват, в 

съответствие с националното си право 

и/или практика, мерки за провеждане на 

подходящо медицинско наблюдение на 

работниците, за които резултатите от 

оценката, посочена в член 3, параграф 2, 

разкриват риск за здравето или 

безопасността. Това медицинско 

наблюдение може да включва, когато 

е целесъобразно, биологичен 

мониторинг на експозицията на 

вещества. Прилага се член 10 от 

Директива 98/24/ЕО на Съвета.“  

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф -1 а (нов) 

Директива 2004/37/ЕО 

Член 14 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В член 14 след параграф 1 се вмъква 

следният параграф: 

 „1а. Когато държавите членки 

решат да прилагат биологичен 

мониторинг, се прилагат граничните 

стойности, посочени в част Б от 

приложение III.“ 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф -1 б (нов) 

Директива 2004/37/ЕО 

Член 18 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 След член 18а се вмъква следният 

член: 

 „Член 18б 

 До четвъртото тримесечие на 2019 г. 

въз основа на научни данни и 

подходящи консултации Комисията 

прави оценка на възможността за 

изменение на обхвата на настоящата 

директива7, за да включи списък на 

опасните лекарства, включително 

цитотоксични лекарства, които са 

канцерогенни или мутагенни, или за 

да предложи по-подходящ правен 

инструмент, за да се гарантират 

безопасни условия на труд на 

работниците, боравещи с такива 

лекарства. На тази основа 

Комисията представя, ако е 

целесъобразно и след като се 

консултира със социалните 

партньори, законодателно 

предложение.“ 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф -1 в (нов) 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение ІI – точка 2 a (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В приложение II се вмъква следната 

точка: 

 „2а. При извършването на 

биологичен мониторинг следва да се 

вземат предвид биологичните 

стойности, препоръчани от 

НКГСПЕ, както и други насоки и 

информация, налични на равнището 

на Съюза и на държавите членки.“ 
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Изменение  26 

Предложение за директива 

Приложение 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение III – част A – таблица – ред 4 
 

Текст, предложен от Комисията 

Формалдехид     0,37 0,3    0,7

38  
0,6   дерм

ална 

сенси

били

зация 

(9) 

 

 

Изменение 

Формалдехид     0,37 0,3    0,7

38  
0,6   дерм

ална 

сенси

били

зация 

(9) 

Гранична 

стойност 

0,5ppm за 

секторите 

на 

погребални

те услуги и 

услугите за 

балсамиране 

до xx yyyy 

202z г. [3 

години] 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Приложение 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение III  – точка Б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Буква Б от приложение ІІІ се заменя 

със следния текст: 

Б. ДРУГИ ПРЯКО СВЪРЗАНИ 

РАЗПОРЕДБИ 

„B. ДРУГИ ПРЯКО СВЪРЗАНИ 

РАЗПОРЕДБИ 

p.m. В държавите членки, които прилагат 

биологичен мониторинг на 

експозицията на кадмий, съгласно 
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посоченото в член 14, параграф 1 и 

точка 2а от приложение II, този 

мониторинг включва измерване на 

нивото на кадмий в урината (CdU) 

чрез абсорбционна спектрометрия 

или метод, който дава равностойни 

резултати. Биологичната гранична 

стойност е 2μg Cd/g креатинин, а 

граничната стойност за 

претеглената във времето средна 

стойност (TWA) за референтен 

период от осем часа е 0,004 mg/m³ 

(респирабилна фракция). В този 

случай не се изисква преходен 

период. “ 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Раковите заболявания са най-често срещаното професионално заболяване в ЕС-28, 

което вреди почти също толкова на живота и здравето на работниците, колкото и 

следващите го по честота два вида заболявания, взети заедно (мускулно-скелетните 

смущения и сърдечносъдовите заболявания). При все това отрицателното въздействие 

от високата експозиция на канцерогени и мутагени на работното място е много по-

широкообхватно. Освен ракови заболявания тази експозиция може да причини много 

други сериозни здравни проблеми, като например респираторни и неврологични 

заболявания. 

Европейската комисия предприе стъпки за справяне с тези проблеми, като прие две 

законодателни предложения за актуализиране на Директива 2004/37/ЕО относно 

защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или 

мутагени по време на работа, съответно през май 2016 г. и през януари 2017 г. 

Настоящото трето законодателно предложение разглежда пет допълнителни 

канцерогенни химични агенти:  кадмий и берилий, заедно с техните съединения, 

арсенова киселина, формалдехид и т. нар. „МОСА“ (4,4’ метиленбис).  

Докладчикът приветства настоящото трето законодателно предложение и съдържащите 

се в него гранични стойности, които според приблизителните оценки следва да доведат 

в дългосрочен план до подобряване на условията на работа на повече от един милион 

работници в ЕС, като се предотвратят повече от 22 хиляди случая на свързани с 

работата заболявания (ракови и други заболявания).  

Подходът на докладчика беше да се гарантира максимална защита за работниците, без 

обаче да се налагат прекомерни разходи за малките и средните предприятия. Тези два 

аспекта могат да бъдат съчетани, като се предостави преходен период за извършване на 

необходимите организационни промени, и по-специално от техническа гледна точка. 

Предвид слабото икономическо възстановяване в различни европейски държави от 

няколко години насам е желателно да се предоставят улеснения на дружествата, които 

могат да бъдат разделени на:  

- активни: чрез предоставяне на финансови средства на предприятията, които се 

привеждат в съответствие, включително чрез насърчаване на планирането на проекти, 

получаващи субсидии от ЕС, без това да води до евентуално нарушение на 

европейските изисквания; 

- пасивни: чрез предоставянето на данъчни намаления на предприятията, които се 

привеждат в съответствие. 

И на последно място, желанието на докладчика беше да се предприемат преки и 

амбициозни действия по отношение на проблема с работниците, изложени на 

канцерогени и мутагени в резултат на приготвянето, прилагането или обезвреждането 

на опасни лекарства, включително цитотоксични лекарства. Поради тази причина 

докладчикът иска да бъде включена в приложение I към настоящата директива 

работата, свързана с експозиция на канцерогенни или мутагенни вещества в резултат на 

приготвянето, даването или обезвреждането на опасни лекарства(включително 

цитотоксични), класифицирани от IARC като канцерогенни (група 1 на IARC), 

вероятно канцерогенни (група 2А на IARC) или възможно канцерогенни (група 2В на 

IARC).
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15.10.2018 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, 

свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа 

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

Докладчик по становище: Иржи Мащалка 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 

Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с 

експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, има за цел да подобри 

защитата на здравето и безопасността на работниците чрез намаляване на 

професионалната експозиция на пет химични агента. Предложението е подкрепено от 

оценка на въздействието. 

 

Раковите заболявания са водещата причина (53%) за смъртните случаи в ЕС, свързани с 

работата. За работниците и техните семейства раковите заболявания водят не само до 

значителна загуба на качество на живот, но също така до преки разходи за здравни 

грижи и непряка загуба на настоящи и бъдещи доходи. Професионалните ракови 

заболявания оказват въздействие върху икономиката като цяло, като намаляват 

предлагането на работна ръка и производителността и увеличават тежестта върху 

публичните финанси под формата на публични разходи за здравни грижи и други 

обезщетения, които биха могли да бъдат избегнати. И накрая, за предприятията 

професионалните ракови заболявания предполагат разходи за замяна на персонал, 

загуба на производителност и необходимост да се плащат по-високи работни заплати, 

за да се компенсира по-високият професионален риск. 

 

Социалните партньори, т.е. организациите на работниците и на работодателите, 

потвърдиха, че изборът на петте долупосочени канцерогена с оглед на третото 

изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, 

свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, е от голямо 

значение за защитата на работниците, и насърчиха Комисията да продължи 

подготвителната работа за установяването на гранични стойности на професионална 

експозиция за следните вещества:  
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1. кадмий и неговите неорганични съединения в приложното поле на Директивата; 

2. берилий и неорганичните берилиеви съединения в приложното поле на Директивата; 

3. арсенова киселина и нейните соли, както и неорганичните съединения на арсена в 

приложното поле на Директивата; 

4. формалдехид; 

5. 4,4'-метиленбис(2-хлороанилин) („MOCA“). 

 

В Директивата са определени редица общи минимални изисквания за премахване или 

намаляване на експозицията на всички канцерогени и мутагени, попадащи в нейното 

приложно поле. Работодателите трябва да идентифицират и оценяват рисковете за 

работниците, свързани с експозицията на определени канцерогени (и мутагени) на 

работното място, а когато възникват рискове – да предотвратят експозицията. 

 

Настоящата инициатива за изменение на Директива 2004/37/ЕО е в съответствие с 

Европейския стълб на социалните права. С инициативата се изпълнява неговият десети 

принцип („Здравословна, безопасна и добре приспособена работна среда“), като по този 

начин пряко се допринася за високото равнище на защита на здравето и безопасността 

на работниците. В съобщението на Комисията, озаглавено „По-безопасен и 

здравословен труд за всички“ и публикувано през януари 2017 г., също се посочи, че 

модернизирането на правната уредба посредством определяне на актуализирани 

гранични стойности на професионална експозиция на канцерогени и мутагени е ключов 

приоритет в областта на зравословните и безопасни условия на труд. 

 

Прогнозира се, че ако предложението бъде прието, в дългосрочен план над 1 000 000 

работници в ЕС биха извлекли ползи от по-добрата превенция и защита във връзка с 

професионалната експозиция на канцерогени и мутагени, които могат да бъдат в 

основата на различни видове ракови заболявания, и по този начин биха били 

предотвратени 22 000 случая на влошено здраве. 

 

Докладчикът решително подкрепя горепосоченото предложение, като предлага някои 

изменения, чиято цел е главно да се подчертае необходимостта от редовен преглед и от 

редовно актуализиране на всички потенциални канцерогени или мутагени, включени в 

списъка, въз основа на научните данни. Докладчикът счита също така, че всички 

вещества, които могат да увеличат риска от професионални ракови заболявания, трябва 

да бъдат включени в обхвата на законодателството на ЕС. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални 

въпроси да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Съгласно принцип 10 от 

Европейския стълб на социалните 

права43, обявен в Гьотеборг на 17 

ноември 2017 г., всеки работник има 

право на здравословна, безопасна и 

добре приспособена работна среда. 

Правото на високо ниво на защита на 

здравето и безопасността на работното 

място, както и на работна среда, която е 

приспособена към професионалните 

нужди на работниците и им дава 

възможност да удължат участието си на 

пазара на труда, включва също така 

защитата от канцерогени и мутагени на 

работното място. 

(1) Една от водещите цели на 

социалната политика на Европейския 

съюз е да се избягват социалното 

разслоение и социалният дъмпинг в 

Европа чрез подновяване на 

сближаването с оглед на 

подобряването на условията на 

живот и труд в Съюза. Това също 

така е една от целите на Европейския 

стълб на социалните права43, обявен в 

Гьотеборг на 17 ноември 2017 г., чийто 

принцип 10 предвижда, че всеки 

работник има право на здравословна, 

безопасна и добре приспособена 

работна среда. Правото на високо ниво 

на защита на здравето и безопасността 

на работното място, както и на работна 

среда, която е приспособена към 

професионалните нужди на работниците 

и им дава възможност да удължат 

участието си на пазара на труда, 

включва също така защитата от 

канцерогени и мутагени на работното 

място. 

 __________________ 

43 Европейски стълб на социалните 

права, ноември 2017 г., 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_bg 

43 Европейски стълб на социалните 

права, ноември 2017 г., 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_bg 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 1 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Хартата на основните права 

на Европейския съюз гарантира по-

конкретно в член 2 основното право 

на живот, а в член 31, параграф 1 – 

правото на справедливи и равни 
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условия на труд по отношение на 

здравето, сигурността и 

достойнството. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 1 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) В членове 153, 154 и 155 от 

ДФЕС се определят обхватът и 

правомощията на социалните 

партньори за договаряне и прилагане 

на споразумения, свързани със 

здравословните и безопасни условия 

на труд. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) С Директива 2004/37/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета44 се 

цели да бъдат защитени 

работниците от рискове за здравето и 

безопасността им, произтичащи от 

експозиция на канцерогени или 

мутагени на работното място. В 

Директива 2004/37/ЕО се предвижда 

уеднаквено ниво на защита от 

рисковете, свързани с канцерогени и 

мутагени, чрез рамка от общи 

принципи, които дават възможност на 

държавите членки да гарантират 

последователното прилагане на 

минималните изисквания. 

Задължителните гранични стойности на 

професионална експозиция, установени 

въз основа на наличната информация, 

включително въз основа на научни и 

(2) Целта на измененията на 

Директива 2004/37/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета44, предвидени в 

настоящата директива, е да се 

въведат по-ефективни здравни мерки 

и да се повиши и укрепи защитата на 

здравето и безопасността на 

работниците от експозиция на 

канцерогени или мутагени на работното 

място в съответствие с принципа на 

предпазните мерки. В Директива 

2004/37/ЕО се предвижда уеднаквено 

ниво на защита от рисковете, свързани с 

канцерогени и мутагени, чрез рамка от 

общи принципи, които дават 

възможност на държавите членки да 

гарантират последователното прилагане 

на минималните изисквания. 

Задължителните гранични стойности на 
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технически данни, на икономическата 

осъществимост, на цялостна оценка на 

социално-икономическото въздействие 

и на наличието на протоколи и техники 

за измерване на експозицията на 

работното място, са важни елементи от 

общите правила за защита на 

работниците, установени с Директива 

2004/37/ЕО. Минималните изисквания, 

предвидени в Директива 2004/37/ЕО, 

имат за цел защита на работниците на 

равнището на Съюза. Държавите членки 

могат да определят по-строги 

задължителни гранични стойности на 

професионална експозиция. 

професионална експозиция са 

установени въз основа на понастоящем 

наличната информация, включително 

въз основа на научни и технически 

данни, на икономическата 

осъществимост, на цялостна оценка на 

социално-икономическото въздействие 

и на наличието на протоколи и техники 

за измерване на експозицията на 

работното място.  От съществено 

значение е тези важни елементи, 

установени с Директива 2004/37/ЕО, да 

бъдат предмет на постоянен преглед, 

редовно преразглеждане и 

актуализация с оглед на най-новите 

научни изследвания и данни.  

Минималните изисквания, предвидени в 

Директива 2004/37/ЕО, имат за цел 

защита на работниците на равнището на 

Съюза. Държавите членки могат да 

определят по-строги задължителни 

гранични стойности на професионална 

експозиция. 

________________ ________________ 

44 Директива 2004/37/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

29 април 2004 г. относно защитата на 

работниците от рискове, свързани с 

експозицията на канцерогени или 

мутагени по време на работа (Шеста 

специална директива по смисъла на 

член 16, параграф 1 на Директива 

89/391/ЕИО на Съвета) (ОВ L 158, 

30.4.2004 г., стр. 50). 

44 Директива 2004/37/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

29 април 2004 г. относно защитата на 

работниците от рискове, свързани с 

експозицията на канцерогени или 

мутагени по време на работа (Шеста 

специална директива по смисъла на 

член 16, параграф 1 на Директива 

89/391/ЕИО на Съвета) (ОВ L 158, 

30.4.2004 г., стр. 50). 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Граничните стойности на 

професионална експозиция са част от 

управлението на риска съгласно 

Директива 2004/37/ЕО. Спазването на 

(3) Граничните стойности на 

професионална експозиция са част от 

управлението на риска съгласно 

Директива 2004/37/ЕО. Граничните 
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тези гранични стойности не засяга 

останалите задължения на 

работодателите съгласно Директива 

2004/37/ЕО, като намаляването на 

използването на канцерогени и 

мутагени на работното място, 

превенцията или намаляването на 

експозицията на работниците на 

канцерогени или мутагени и мерките, 

които следва да се въведат за тази цел. 

Тези мерки следва да включват, 

доколкото това е технически възможно, 

замяната на канцерогена или мутагена с 

вещество, смес или процес, който не е 

опасен или е по-малко опасен за 

здравето на работника, използването на 

затворена система или други мерки за 

намаляване на нивото на експозиция на 

работниците. В този контекст е от 

първостепенно значение при наличие на 

несигурност да се взема предвид 

принципът на предпазните мерки. 

стойности следва да се 

преразглеждат и актуализират 

редовно в съответствие с принципа 

на предпазните мерки и принципа на 

закрила на работниците и в 

светлината на най-новите налични 

научни изследвания и технически 

данни относно канцерогените и 

мутагените. Следва да се обърне 

внимание също и на подобряването на 

методите за измерване, мерките за 

управление на риска и други значими 

фактори. Спазването на тези гранични 

стойности не засяга останалите 

задължения на работодателите съгласно 

Директива 2004/37/ЕО, като 

намаляването на използването на 

канцерогени и мутагени на работното 

място, превенцията или намаляването на 

експозицията на работниците на 

канцерогени или мутагени и мерките, 

които следва да се въведат за тази цел. 

Тези мерки следва да включват, 

доколкото това е технически възможно, 

замяната на канцерогена или мутагена с 

вещество, смес или процес, който не е 

опасен или е по-малко опасен за 

здравето на работника, използването на 

затворена система или други мерки за 

намаляване на нивото на експозиция на 

работниците. В този контекст е от 

първостепенно значение при наличие на 

несигурност да се взема предвид 

принципът на предпазните мерки. 

 

 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) От научна гледна точка, за 

повечето канцерогени и мутагени не е 

възможно да се определят нива, под 

(4) От научна гледна точка за 

повечето канцерогени и мутагени не е 

възможно да се определят нива, под 
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които експозицията да не води до 

неблагоприятни въздействия. Макар и 

определянето на гранични стойности на 

работното място по отношение на 

канцерогените и мутагените съгласно 

Директива 2004/37/ЕО да не премахва 

напълно рисковете за здравето и 

безопасността на работниците, 

произтичащи от експозицията по време 

на работа (остатъчен риск), то все пак 

допринася за значителното намаляване 

на рисковете, произтичащи от тази 

експозиция, при поетапния подход на 

определяне на цели съгласно Директива 

2004/37/ЕО. От научна гледна точка 

може да е възможно за други 

канцерогени и мутагени да се 

определят нива, под които 

експозицията не се очаква да води до 

неблагоприятни въздействия. 

които експозицията да не води до 

неблагоприятни въздействия. Макар и 

определянето на гранични стойности на 

работното място по отношение на 

канцерогените и мутагените съгласно 

Директива 2004/37/ЕО да не премахва 

напълно рисковете за здравето и 

безопасността на работниците, 

произтичащи от експозицията по време 

на работа (остатъчен риск), то все пак 

допринася за значителното намаляване 

на рисковете, произтичащи от тази 

експозиция, при поетапния подход на 

определяне на цели съгласно Директива 

2004/37/ЕО. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С настоящата директива се 

осигурява по-голяма защита на 

здравето и безопасността на 

работниците на работното им място. В 

Директива 2004/37/ЕО следва да се 

определят нови гранични стойности с 

оглед на наличната информация, 

включително на новите научни и 

технически данни и основаните на 

факти най-добри практики, техники и 

протоколи за измерване на нивото на 

експозиция на работното място. Тази 

информация следва по възможност да 

включва данни за остатъчните рискове 

за здравето на работниците, препоръки 

на Научния комитет за граничните 

стойности на професионална 

експозиция (НКГСПЕ), становища на 

Комитета за оценка на риска (КОР) към 

(6) С настоящата директива се 

повишава равнището на защита на 

работниците с цел подобряване на 

тяхното здраве и тяхната 

безопасност на работното им място. В 

Директива 2004/37/ЕО следва да се 

определят нови гранични стойности с 

оглед на наличната информация, 

включително на новите научни и 

технически данни и основаните на 

факти най-добри практики, техники и 

протоколи за измерване на нивото на 

експозиция на работното място. Тази 

информация следва по възможност да 

включва данни за остатъчните рискове 

за здравето на работниците, препоръки 

на Научния комитет за граничните 

стойности на професионална 

експозиция (НКГСПЕ), становища на 
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Европейската агенция по химикали и 

становища на Консултативния комитет 

за безопасност и здраве на работното 

място (ККБЗ). Информацията за 

остатъчния риск, която е направена 

обществено достояние на равнището на 

Съюза, е ценен елемент за бъдещата 

работа по ограничаване на рисковете от 

професионална експозиция на 

канцерогени и мутагени. Следва и 

занапред да се насърчава прозрачността 

на тази информация. 

Комитета за оценка на риска (КОР) към 

Европейската агенция по химикали и 

становища на Консултативния комитет 

за безопасност и здраве на работното 

място (ККБЗ). Информацията за 

остатъчния риск, която е направена 

обществено достояние на равнището на 

Съюза, е ценен елемент за бъдещата 

работа по ограничаване на рисковете от 

професионална експозиция на 

канцерогени и мутагени. Следва 

допълнително да се насърчат 

мерките за гарантиране на 
прозрачността, както и 

превантивните и информационните 

кампании на равнището на Съюза. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За всички канцерогени и 

мутагени е необходимо също така да се 

вземат предвид други пътища на 

проникване, различни от инхалационния 

път, включително възможността за 

усвояване по кожен път, за да се 

гарантира възможно най-доброто ниво 

на защита. Измененията на приложение 

III към Директива 2004/37/ЕО, 

предвидени в настоящата директива, 

представляват още една стъпка в 

дългосрочния процес на актуализиране 

на Директива 2004/37/ЕО. 

(7) За всички канцерогени и 

мутагени е необходимо също така в 

светлината на научните данни да се 

вземат предвид други пътища на 

проникване, различни от инхалационния 

път, като се вземат под внимание 

наблюденията във връзка с 
възможността за усвояване по кожен 

път – по-конкретно чрез обозначение 

относно кожата, повишената 

чувствителност на кожата или 

дихателните пътища и 

респираторната или кожната 

сенсибилизация – за да се гарантира 

възможно най-доброто ниво на защита. 

Измененията на приложение III към 

Директива 2004/37/ЕО, предвидени в 

настоящата директива, представляват 

още една стъпка в дългосрочния процес 

на актуализиране на Директива 

2004/37/ЕО. 
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Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Предвижда се, че определянето 

от ЕС на гранични стойности на 

експозицията на канцерогени и 

мутагени по време на работа ще 

допринесе по ефективен начин за 

предотвратяването на тежки 

здравословни проблеми и ракови 

заболявания и освен това ще повиши 

качеството на живот и 

благосъстоянието на работниците и 

на техните близки, като удължи 

професионалния им живот, водейки 

до по-висока производителност и 

конкурентоспособност в ЕС и 

спомагайки за осигуряването на 

еднакви условия на конкуренция за 

предприятията в ЕС. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Що се отнася до кадмия, 

гранична стойност от 0,001 mg/m³ може 

да бъде трудно да бъде спазена в някои 

сектори в краткосрочен план. Поради 

това следва да се въведе преходен 

период от седем години, по време на 

който следва да се прилага гранична 

стойност от 0,004 mg/m3. 

(12) Що се отнася до кадмия, 

гранична стойност от 0,001 mg/m³ може 

да бъде трудно да бъде спазена в някои 

сектори в краткосрочен план. Поради 

това следва да се въведе преходен 

период от пет години, по време на 

който следва да се прилага гранична 

стойност от 0,004 mg/m3. 
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Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Що се отнася до берилия, 

гранична стойност от 0,0002 mg/m³ 

може да бъде трудно да бъде спазена в 

някои сектори в краткосрочен план. 

Поради това следва да се въведе 

преходен период от пет години, по 

време на който следва да се прилага 

гранична стойност от 0,0006 mg/m3. 

(14) Що се отнася до берилия, 

гранична стойност от 0,0002 mg/m³ 

може да бъде трудно да бъде спазена в 

някои сектори в краткосрочен план. 

Поради това следва да се въведе 

преходен период от четири години, по 

време на който следва да се прилага 

гранична стойност от 0,0006 mg/m3. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 18 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) Има достатъчно 

доказателства за канцерогенността 

на емисиите на отработили газове от 

дизелови двигатели. Отработилите 

газове от дизелови двигатели бяха 

класифицирани през 2012 г. от 

Международната агенция за 

изследване на раковите заболявания 

като канцерогенни (Група 1) за човека 

въз основа на наличието на 

достатъчно доказателства за това, 

че експозицията на тези газове е 

свързана с повишен риск от рак на 

белите дробове. Новите технологии, 

свързани с дизеловите двигатели, 

промениха качеството и 

количеството на дизеловите емисии и 

свързаните с тях рискове от ракови 

заболявания бяха намалени, но не и 

премахнати. Поради дългия преходен 

период на преминаване от старата 

към новата дизелова технология се 

очаква, че едновременната експозиция 

на емисии на отработили газове от 
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стари и нови дизелови двигатели на 

работното място ще продължи още 

дълги години. Емисиите на 

отработили газове от дизелови 

двигатели са образувани при 

протичането на процеси и съответно 

не подлежат на класификация в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 

1272/2008 на Европейския парламент 

и на Съвета. Следва да се определи 

гранична стойност за емисиите на 

отработили газове от дизелови 

двигатели въз основа на наличната 

информация, включително научните 

и техническите данни. Ето защо е 

целесъобразно различните видове 

работа, свързани с експозиция на 

емисии на отработили газове от 

дизелови двигатели, да бъдат 

включени в приложение I, както и да 

се установи гранична стойност за 

емисиите на отработили газове от 

дизелови двигатели в приложение ІІІ 

към Директива 2004/37/ЕО. Данните, 

добавени в приложение І и 

приложение ІІІ към същата 

директива, следва да обхващат 

газовете от всички типове дизелови 

двигатели и поради това е без 

значение дали емисиите на 

отработили газове са от стари или 

от нови дизелови двигатели. Известно 

е, че елементарният въглерод е 

подходящ маркер за експозицията на 

емисии на отработили газове от 

дизелови двигатели.  

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 18 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18б) Някои смеси на полициклични 

ароматни въглеводороди отговарят 

на критериите за класификация като 

канцерогенни в съответствие с 
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Регламент (ЕО) № 1272/2008 и 

следователно представляват 

канцероген по смисъла на Директива 

2004/37/ЕО. Експозицията на тези 

смеси може да възникне по време на 

работа, включваща процеси на горене, 

например при отделянето на 

отработили газове от бутални 

двигатели, и високотемпературни 

горивни процеси, както и други. 

Поради това съществуващата точка 

2 в приложение І към тази директива 

следва да бъде разширена, за да 

обхване и други ситуации на 

професионална експозиция, при които 

работниците са изложени на тези 

вещества и техните смеси. Освен 

това въз основа на наличната 

информация, включително научните 

и техническите данни, е 

целесъобразно да се определи като 

показател в част А гранична 

стойност за смесите на 

полициклични ароматни 

въглеводороди с бензо[a]пирен.  

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 20 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) Също така оценката в 

дългосрочен план на добавената 

стойност на прилагането на 

настоящата директива показва, че 

тя ще подобри условията на труд за 

над 1 000 000 работници в ЕС и ще 

предотврати над 22 000 случая на 

професионални заболявания. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 21 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Граничните стойности, 

установени в настоящата директива, 

трябва да бъдат преразглеждани, за да 

се гарантира последователност с 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета50 и 

по-специално за да се вземат предвид 

взаимодействията между граничните 

стойности, установени с Директива 

2004/37/ЕО, и получените недействащи 

дози/концентрации за опасните химични 

вещества съгласно посочения регламент 

с цел осигуряване на ефективна защита 

на работниците. 

(21) Граничните стойности, 

установени в настоящата директива, 

трябва да бъдат подлагани на проверки, 

постоянен контрол и редовно 

преразглеждане, за да се гарантира 

последователност с Регламент (ЕО) 

№ 1907/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета50 и по-специално за да се 

вземат предвид взаимодействията 

между граничните стойности, 

установени с Директива 2004/37/ЕО, и 

получените недействащи 

дози/концентрации за опасните химични 

вещества съгласно посочения регламент 

с цел осигуряване на ефективна защита 

на работниците. 

________________ ________________ 

50 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

18 декември 2006 г. относно 

регистрацията, оценката, разрешаването 

и ограничаването на химикали 

(REACH), за създаване на Европейска 

агенция по химикали, за изменение на 

Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и 

Регламент (ЕО) № 1488/94 на 

Комисията, както и на 

Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 

директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 

93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията 

(ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 

50 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

18 декември 2006 г. относно 

регистрацията, оценката, разрешаването 

и ограничаването на химикали 

(REACH), за създаване на Европейска 

агенция по химикали, за изменение на 

Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и 

Регламент (ЕО) № 1488/94 на 

Комисията, както и на 

Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 

директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 

93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията 

(ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 

 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 21 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a)  Спазването на преходните 

периоди, предвидени в настоящата 

директива, предоставя възможност 
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за приемане на подходящи мерки, 

предвиждащи бъдещите тенденции, и 

за планиране на инвестициите, така 

че да се избегнат неблагоприятните 

последици за предприятията и 

работниците. Преходните периоди за 

някои от веществата ще помогнат 

например на МСП да преодолеят 

специфичните предизвикателства от 

техническо естество и да планират 

инвестициите на достатъчно ранен 

етап. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Приложение – параграф -1 (нов) 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение I – точка 5 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В приложение I към Директива 

2004/37/ЕО се добавя следната точка: 

 „5а. Работа, свързана с експозиция на 

отработили газове от дизелови 

двигатели.“ 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Приложение - параграф  -1 a (нов) 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение І – точка 5 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В приложение I към Директива 

2004/37/ЕО се добавя следната точка: 

 „5б. Работа, свързана с експозиция на 

полициклични ароматни 

въглеводороди, съдържащи се в 

каменовъглени сажди, каменовъглени 

смоли или катрани, и работа, 

свързана с експозиция на канцерогенни 

полициклични ароматни 
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въглеводороди, по-специално при 

процеси на горене, например при 

отделянето на отработили газове от 

бутални двигатели, и при 

високотемпературни горивни процеси, 

както и други.“ 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Приложение – параграф 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение ІІІ – точка А – таблица – колона „Преходни мерки“ – ред 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Гранична стойност от 0,004 mg/m³ до 

хх/уууу 202z г. [7 години] 

Гранична стойност от 0,004 mg/m³ до 

хх/уууу 202z г. [5 години] 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Приложение – параграф 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение ІІІ – точка А – таблица – колона „Преходни мерки“ – ред 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Гранична стойност от 0,0006 mg/m³ до 

хх/уууу 202z г. [5 години] 

Гранична стойност от 0,0006 mg/m³ до 

хх/уууу 202z г. [4 години] 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Приложение – параграф 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение ІІІ – точка А – таблица – колона „Наименование“ – ред 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Смеси на полициклични ароматни 

въглеводороди, съдържащи 

бензо[a]пирен, които са канцерогени 

по смисъла на Директивата 
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Изменение  22 

Предложение за директива 

Приложение – параграф 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение ІІІ – точка А – таблица – колона „Гранични стойности“ – колона „8 часа“ – 

колона „mg/m3“ – ред 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 0,0000710a 

 ________________ 

 10а Бензо[a]пирен като маркер за 

общата концентрация на 

полициклични ароматни 

въглеводороди. 

Обосновка 

Това ниво се прилага в Германия и понастоящем представлява най-добрата практика 

в ЕС.  

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Приложение – параграф 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение ІІІ – точка А – таблица – колона „Наименование“ – ред 5 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Емисии на отработили газове от 

дизелови двигатели 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Приложение – параграф 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение ІІІ – точка А – таблица – колона „Гранични стойности“ – колона „8 часа“ – 

колона „mg/m3“ – ред 5 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 0,00001110б 

 ________________ 
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 10б Изразени като елементарен 

въглерод. 

Обосновка 

Това съответства на 4 смъртни случая на 100 000 души при професионална 

експозиция в продължение на 40 години съгласно изчисленията на Експертната 

комисия за професионална безопасност на Нидерландия. Работниците не следва да 

бъдат излагани на обработили газове от дизелови двигатели на нива, надвишаващи 

фоновите нива. 
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канцерогени или мутагени по време на работа 

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

Водеща комисия 

       Дата на обявяване в заседание 

EMPL 

16.4.2018 
   

Становище, изказано от 

       Дата на обявяване в заседание 

JURI 

16.4.2018 

Докладчик по становище: 

       Дата на назначаване 

Jiří Maštálka 

23.4.2018 

Разглеждане в комисия 3.9.2018    

Дата на приемане 10.10.2018    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

22 

0 

0 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas 

Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, 

Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, 

Virginie Rozière, Tiemo Wölken 

 



 

PE623.825v03-00 46/48 RR\1170031BG.docx 

BG 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

22 + 

ALDE Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto 

ECR Angel Dzhambazki 

EFDD Joëlle Bergeron 

ENF Gilles Lebreton 

GUE/NGL Kostas Chrysogonos 

PPE Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, 

Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka 

S&D Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand, Heidi Hautala 

 

0 - 

  

 

0 0 

  

 

Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 

 

 

 

 

 



 

RR\1170031BG.docx 47/48 PE623.825v03-00 

 BG 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на 

канцерогени или мутагени по време на работа 

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

Дата на представяне на ЕП 5.4.2018    

Водеща комисия 

       Дата на обявяване в заседание 

EMPL 

16.4.2018 
   

Подпомагащи комисии 

       Дата на обявяване в заседание 

ENVI 

16.4.2018 

JURI 

16.4.2018 
  

Докладчици 

       Дата на назначаване 

Laura Agea 

16.5.2018 
   

Разглеждане в комисия 11.7.2018 9.10.2018   

Дата на приемане 20.11.2018    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

43 

0 

2 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David 

Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros 

Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes 

Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-

Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen 

Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, 

Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth 

Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry 

Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, 

Marita Ulvskog 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López 

Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, 

Flavio Zanonato 

Дата на внасяне 23.11.2018 

 



 

PE623.825v03-00 48/48 RR\1170031BG.docx 

BG 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

43 + 

ALDE Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort 

ECR Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens 

EFDD Laura Agea, Rosa D'Amato 

ENF Mara Bizzotto 

GUE Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

NI Lampros Fountoulis 

PPE Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 

Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas 

Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana 

Tomc 

S&D Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, 

Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Peter Simon, Marita 

Ulvskog, Flavio Zanonato 

VERTS/ALE Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke 

 

0 - 

  

 

2 0 

ENF Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 

 

 


