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КРАТКА ОБОСНОВКА 

 Обосновка на ролята на Европейския съюз 

 

Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета, което има за цел 

изменение на Директива 2004/37/ЕО, е необходимост дори и за поддръжниците на 

субсидиарността в областта на социалната закрила. В конкретния случай става въпрос 

за защитата на работниците от рискове, свързани с канцерогенни и мутагенни 

продукти. 

Считаме, че международни споразумения или други средства биха могли отлично да 

изпълнят ролята, която се възлага на цитираната по-горе директива. 

Ясно е обаче, че случаят е спешен, тъй като мобилността на работниците в различните 

държави членки ги подлага – за дадена професия и дадена експозиция – на 

непоследователни понякога разпоредби. Следователно е в интерес на всички – 

служители, работодатели, държавата гарант на системата си за социална закрила, 

възможно най-скоро всички да споделят препоръки, изготвени в съответствие със 

„ съвременни и доказани научни данни “. 

 

 Обосновка за необходимостта от предпазливост в тази област 
 

Директива в тази област не трябва да бъде обременителна, нито да налага твърде 

кратки срокове. Тя трябва да бъде само стимул, който дава възможност на 

предприятията възможно най-бързо да постигнат съответствие със стандартите, като в 

същото време обаче се отчита икономическата реалност във всяка държава членка. 

Също така не е възможно да се налагат принудителни стандарти при липсата на точни 

изследвания, потвърдени от максимален брой участници. 

За сметка на това обаче специфичното при професионалните заболявания е 

изключително дългият срок между експозицията по инхалационен път или при всеки 

друг контакт с канцерогенно или мутагенно вещество и категоричното 

диагностициране на заболяването, който е между 10 и 40 години. Следователно, тъй 

като последната директива е от 2004 г., съществува спешна необходимост от 

преразглеждане на списъка на токсичните вещества и на стойностите на експозиция. 

Освен това, 70-те години на миналия век се характеризираха с бурно развитие на 

минните, металургичните и промишлените дейности : следователно много голям брой 

работници– – а косвено и техните семейства –– са били изложени на контакт с 

множество агенти. Впрочем в допълнение възниква и понятието за ракови заболявания, 

причинени от няколко агента, което вече започва да усложнява законодателствата. 

 

 Обосновка за стратегия 
 

Следователно хармонизацията, чиято единствена цел е прилагането на принципа на 

предпазните мерки, би следвало логично и ефикасно да премине през различни 

последователни действия : 

 

1. Определяне от държавите членки на веществата или групите вещества, 

 които имат пряко и безспорно отношение към раково заболяване. 

2. Изготвяне на списъка с работите, които излагат на контакт с веществото по 

инхалационен път или под всяка друга форма. 
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3. Минималната продължителност на експозиция на продукта и сроковете за 

проява на професионалното заболяване. 

4. Максималните стойности на експозиция. 

 

Това вече е в много голяма степен кодифицирано в правото в областта на признатите 

професионални заболявания във Франция. Изготвени са много изчерпателни таблици и 

е целесъобразно те да послужат като една от техническите основи за хармонизиране на 

приетите от всяка държава членка препоръки, ако те вече не разполагат с равностоен 

инструмент. 

 

 Обосновка на изготвянето на настоящия доклад 
 

Поради това докладчикът с готовност включва в доклада си новите вещества, чието 

канцерогенно действие е потвърдено с кръстосани изследвания, както и изчислените 

или преизчислените стойности на токсичност в краткосрочен, средносрочен и 

дългосрочен план. 

Към тях докладчикът добавя списък на продукти, чиято пряка и безспорна отговорност 

за появата на ракови заболявания е установена от поне една държава членка по 

законодателен или нормативен път . Затова докладчикът включва допълнителното 

понятие за наблюдение и желае всяка държава членка да прилага, ако това все още не е 

направено, такова засилено наблюдение до определянето на максималните стойности 

на експозиция на национално равнище. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе под внимание следните 

изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 17a (ново) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 (17а) Хромовата киселина и 

алкалните или алкалоземните 

хромати и бихромати, както и 

цинковият хромат отговарят на 

критериите за класификация като 

канцерогенни вещества в трудовото 

законодателство на поне една 

държава членка. В това 

законодателство е призната 

отговорността на тези агенти за 

появата на първични ракови 

заболявания на белия дроб и ракови 

заболявания на носните кухини. 
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Следователно тези вещества следва 

да подлежат на наблюдение и редовна 

оценка поне веднъж на две години. 

Or. fr 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 17б (ново) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 (17б) Следните ароматни амини и 

техните соли: 4-аминобифенил и соли 

(ксениламин); 4,4’-диаминобифенил и 

соли (бензидин); 2-нафтиламин и 

соли; 4,4’-метилен-бис (2-

хлороанилин) и соли (MBOCA); 

3,3’диметоксибензидин и соли (o-

дианизидин); 3,3’-диметилбензидин и 

соли (o-толидин); 4-хлоро-2-

метиланилин и соли (p-хлоро-o-

толуидин); аурамин (техническо 

качество); както и следните 

оцветители, производни на 

бензидина: C.I. директно черно 38, C.I. 

директно синьо 6, C.I. директно 

кафяво 95 отговарят на критериите 

за класификация като канцерогенни 

вещества в трудовото 

законодателство на поне една 

държава членка. В това 

законодателство е призната 

отговорността на тези агенти за 

появата на ракови заболявания на 

пикочния мехур и на пикочните 

пътища. Следователно тези 

вещества следва да подлежат на 

наблюдение и редовна оценка поне 

веднъж на две години. 

Or. fr 
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Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 17в (ново) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 (17в) Арсенът, вдишването на 

арсенов прах или изпарения, както и 

вдишването на прах или изпарения, 

съдържащи златоносни 

арсенопирити, отговарят на 

критериите за класификация като 

канцерогенни вещества в трудовото 

законодателство на поне една 

държава членка. В това 

законодателство е призната 

отговорността на тези агенти за 

появата на ангиосарком на черния 

дроб, първични ракови заболявания на 

белия дроб и ракови заболявания на 

кожата. Следователно тези 

вещества следва да подлежат на 

наблюдение и редовна оценка поне 

веднъж на две години. 

Or. fr 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 17г (ново) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 (17г) Следните петролни продукти: 

слабо рафинираните или 

нерафинираните минерални масла и 

регенерираните минерални масла, 

използвани при операциите за 

обработване на металорежеща 

машина и обработка на метали, 

ароматните екстракти, остатъците 

от крекинг, отработените моторни 

масла, както и саждите от изгаряне 

на петролни продукти отговарят на 

критериите за класификация като 
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канцерогенни вещества в трудовото 

законодателство на поне една 

държава членка. В това 

законодателство е призната 

отговорността на тези агенти за 

появата на ракови заболявания на 

кожата. Следователно тези 

вещества следва да подлежат на 

наблюдение и редовна оценка поне 

веднъж на две години. 

Or. fr 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 17д (ново) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 (17д) Формалдехидът отговаря на 

критериите за класификация като 

канцерогенно вещество в трудовото 

законодателство на поне една 

държава членка. В това 

законодателство е призната 

отговорността на този агент за 

появата на ракови заболявания на 

назофаринкса. Следователно това 

вещество следва да подлежи на 

наблюдение и редовна оценка поне 

веднъж на две години. 

Or. fr 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 17e (ново) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 (17е) Вирусите на хепатит A, B, C, 

D и E отговарят на критериите за 

класификация като канцерогенни 
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вещества в трудовото 

законодателство на поне една 

държава членка. В това 

законодателство е призната 

отговорността на тези агенти за 

появата на ракови заболявания на 

черния дроб. Следователно тези 

вещества следва да подлежат на 

наблюдение и редовна оценка поне 

веднъж на две години. 

Or. fr 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 17ж (ново) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 (17ж) Прахът или димът, които 

съдържат кадмий, отговарят на 

критериите за класификация като 

канцерогенни вещества в трудовото 

законодателство на поне една 

държава членка. В това 

законодателство е призната 

отговорността на тези агенти за 

появата на първични ракови 

заболявания на белия дроб. 

Следователно тези вещества следва 

да подлежат на наблюдение и редовна 

оценка поне веднъж на две години. 

Or. fr 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 17з (ново) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 (17з) Вдишването на кобалтов прах, 

свързан с волфрамов карбид преди 
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спичане, отговаря на критериите за 

класификация като канцерогенно 

вещество в трудовото 

законодателство на поне една 

държава членка. В това 

законодателство е призната 

отговорността на тези агенти за 

появата на първични ракови 

заболявания на белия дроб. 

Следователно това вещество следва 

да подлежи на наблюдение и редовна 

оценка поне веднъж на две години. 

Or. fr 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 17и (ново) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 (17и) Бис (хлорометил) етерът 

отговаря на критериите за 

класификация като канцерогенно 

вещество в трудовото 

законодателство на поне една 

държава членка. В това 

законодателство е призната 

отговорността на тези агенти за 

появата на първични ракови 

заболявания на белия дроб. 

Следователно това вещество следва 

да подлежи на наблюдение и редовна 

оценка поне веднъж на две години. 

Or. fr 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 17й (ново) 
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Проект на законодателна резолюция Изменение 

 (17й) Всеки един от следните 

агенти : n-метил-n’нитро-n-

нитрозогуанидин ; n-етил-n’нитро-n-

нитрозогуанидин ; n-метил-n-

нитрозоуреа ; n-етил n-нитрозоуреа, 

отговаря на критериите за 

класификация като канцерогенни 

вещества в трудовото 

законодателство на поне една 

държава членка. В това 

законодателство е призната 

отговорността на тези агенти за 

появата на мозъчни тумори. 

Следователно тези вещества следва 

да подлежат на наблюдение и редовна 

оценка поне веднъж на две години. 

Or. fr 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1– точка 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение I – точка 6а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6а. Работи, свързани с експозиция 

на хромова киселина и на алкални или 

алкалоземни хромати и бихромати, 

както и на цинков хромат. 

Or. fr 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1– точка 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение І – точка 6б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6б. Работи, свързани с експозиция 

на следните ароматни амини и на 

техните соли: 4-аминобифенил и соли 

(ксениламин); 4,4’-диаминобифенил и 

соли (бензидин); 2-нафтиламин и 

соли; 4,4’-метилен-бис (2-

хлороанилин) и соли (MBOCA); 

3,3’диметоксибензидин и соли (o-

дианизидин); 3,3’-диметилбензидин и 

соли (o-толидин); 4-хлоро-2-

метиланилин и соли (p-хлоро-o-

толуидин); аурамин (техническо 

качество); следните оцветители, 

производни на бензидина: C.I. 

директно черно38, C.I. директно 

синьо 6, C.I. директно кафяво 95. 

Or. fr 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1– точка 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение І – точка 6в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6в. Работи, свързани с експозиция 

на арсен, вдишване на арсенов прах 

или изпарения, вдишване на прах или 

изпарения, съдържащи златоносни 

арсенопирити. 

Or. fr 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1– точка 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение І – точка 6г (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6г. Работи, свързани с експозиция 

на следните петролни продукти: 

слабо рафинирани или нерафинирани 

минерални масла и регенерирани 

минерални масла, използвани при 

операциите за обработка на метали, 

ароматни екстракти, остатъци от 

крекинг, отработени моторни масла, 

както и сажди от изгаряне на 

петролни продукти. 

Or. fr 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1– точка 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение І – точка 6д (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6д. Работи, свързани с експозиция 

на формалдехид. 

Or. fr 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1– точка 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение І – точка 6е (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6е. Вещества, отделяни и 

вдишвани при подземни работи в 

мините за добив на желязна руда. 

Or. fr 
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Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1– точка 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение І – точка 6ж (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6ж. Работи, свързани с експозиция 

на вирусите на хепатит A, B, C, D и 

E. 

Or. fr 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1– точка 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение І – точка 6з (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6з. Работи, свързани с експозиция 

на прах или дим, съдържащи кадмий. 

Or. fr 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1– точка 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение І – точка 6и (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6и. Работи, свързани с експозиция 

на кобалтов прах, свързан с волфрамов 

карбид преди спичане. 

Or. fr 
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Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1– точка 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение І – точка 6й (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6й. Работи, свързани с експозиция 

на бис (хлорометил) етер. 

Or. fr 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1– точка 1 

Директива 2004/37/ЕО 

Приложение I – точка 6к (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6к. Работи, свързани с експозиция 

на някой от следните агенти: n-

метил-n’нитро-n-нитрозогуанидин; 

n-етил-n’нитро-n-нитрозогуанидин; 

n-метил-n-нитрозоуреа; n-етил-n-

нитрозоуреа. 

Or. fr 

 


