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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

 Europos Sąjungos vaidmens pagrindimas 

 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, skirto iš dalies pakeisti Direktyvą 

2004/37/EB, yra būtinas net ir subsidiarumo socialinės apsaugos srityje šalininkų požiūriu. 

Šiuo atveju reglamentuojama darbuotojų apsauga nuo kancerogeninių ir mutageninių 

produktų keliamo pavojaus.  

Mūsų nuomone, numatomą nurodytos direktyvos funkciją puikiai galėjo atlikti tarptautinės 

konvencijos arba kitos priemonės.  

Tačiau akivaizdu, kad tai skubus atvejis, nes dėl darbuotojų judumo skirtingose valstybėse 

narėse tam tikrose profesijose ir tam tikrais poveikio atvejais jiems taikomos taisyklės kartais 

nenuoseklios. Todėl visiems (darbuotojams, darbdaviams ir valstybėms, užtikrinančioms savo 

socialinės rūpybos sistemas) naudinga, kad būtų kuo anksčiau visiems taikomos vienodos 

rekomendacijos, atitinkančios šiuolaikinius mokslo duomenis. 

 

 Pagrindimas, kodėl šioje srityje būtinas atsargumas 
 

Atitinkamą klausimą reglamentuojanti direktyva neturi būti privaloma, be to, joje numatyti 

terminai neturi būti pernelyg trumpi. Tai turėtų būti tik paskata, leidžianti įmonėms kuo 

greičiau prisitaikyti prie normų, tačiau vis dėlto atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 

ekonominę padėtį. Be to, neįmanoma nustatyti privalomų normų nesant konkrečių ir kuo 

plačiau patvirtintų tyrimų. 

Kita vertus, profesinėms ligoms būdingas labai ilgas laikotarpis nuo ekspozicijos per 

kvėpavimo takus arba bet kokio kito sąlyčio su kancerogenais arba mutagenais iki 

neginčijamos ligos diagnozės (nuo 10 iki 40 metų). Kadangi paskutinės redakcijos direktyva 

priimta 2004 m., reikia skubiai peržiūrėti toksinių medžiagų sąrašą ir ekspozicijos dozes. Be 

to, praėjusio amžiaus 8-ajame dešimtmetyje klestėjo kasybos, metalurgijos ir pramonės 

veikla, todėl labai daug darbuotojų (ir netiesiogiai jų šeimos nariai) patyrė įvairių medžiagų 

poveikį. Be to, kyla keleto medžiagų sukeltų vėžinių patologijų klausimas, kuris jau pradeda 

komplikuoti teisės aktus. 

 

 Strategijos pagrindimas 
 

Taigi derėtų atlikti suderinimą, kurio vienintelis tikslas yra atsargumo principo taikymas ir 

kuris turėtų būtų logiškai ir veiksmingai įgyvendintas eilės tvarka imantis šių veiksmų: 

 

1. valstybės narės nustato medžiagas arba medžiagų grupes, tiesiogiai ir akivaizdžiai 

susijusias su vėžinėmis patologijomis; 

2. sudaromas sąrašas darbų, kuriuos atliekant įkvėpus ar kitu būdu atsiranda sąlytis su 

atitinkama medžiaga; 

3. nustatomas minimalus ekspozicijos produktui laikas ir laikas, per kurį atsiranda 

profesinė liga; 

4. nustatomas maksimali ekspozicijos dozė. 

 

Tai iš esmės jau kodifikuota Prancūzijoje pripažintų profesinių ligų teisės aktuose. Juose 

pateikiamos labai išsamios lentelės, tinkamos naudoti kaip vienas iš techninių kiekvienos 
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valstybės narės priimtų rekomendacijų derinimo pagrindų, jei atitinkama valstybė narė dar 

nėra nustačiusi lygiavertės priemonės. 

 

 Šios nuomonės turinio pagrindimas 
 

Dėl minėtų priežasčių nuomonės referentas į savo nuomonę noromis įtraukia naujų medžiagų, 

kurių kancerogeniškumas buvo patvirtintas įvairiais tyrimais ir kurių toksinio poveikio dozės 

trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu tais tyrimais nustatytos arba iš naujo 

įvertintos. 

Tačiau nuomonės referentas taip pat prideda sąrašą produktų, kurie bent vienos valstybės 

narės įstatymų arba kitų teisės aktų nuostatomis laikomi tiesiogiai ir garantuotai sukeliančiais 

vėžinius susirgimus. Todėl nuomonės referentas įtraukia apima papildomą stebėjimo 

koncepciją ir tikisi, kad visos valstybės narės, kurios dar netaiko šios papildomos priežiūros, 

ją vykdytų, kol nacionaliniu lygmeniu nebus nustatytos didžiausios ekspozicijos dozės. 

PAKEITIMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 

socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 (17a)  chromo rūgštis ir šarminiai arba 

šarminių žemių metalų chromatai ir 

bichromatai bei cinko chromatai bent 

vienos valstybės narės darbo teisės akte 

laikomi atitinkančiais priskyrimo 

kancerogenams kriterijus. Tame teisės 

akte pripažintas minėtų medžiagų poveikis 

sukeliant pirminį plaučių ir bronchų vėžį 

bei nosies ertmės vėžį. Taigi turėtų būti 

vykdoma nuolatinė (ne retesnė nei kaip 

kas dveji metai) šių medžiagų stebėsena ir 

vertinimas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 (17b)  tam tikri aromatiniai aminai ir jų 

druskos (4-aminobifenilas ir jo druskos 

(ksenilaminas); 4,4′-diaminobifenilas ir jo 

druskos (benzidinas); 2-naftilaminas ir jo 

druskos; 4,4′-metilen bis (2-chloranilinas) 

ir jo druskos (MBOCA); 3,3′-

dimetoksibenzidinas ir jo druskos (o-

dianizidinas); 3,3′-dimetilbenzidinas ir jo 

druskos (o-tolidinas); 2-chlor-4-

metilanilinas ir jo druskos (p-chlor-o-

toluidinas); auraminas (techninis 

produktas)), taip pat tam tikri dažikliai 

benzidino dariniai („CI direct black 38“, 

„CI direct blue 6“, „CI direct brown 95“) 

bent vienos valstybės narės darbo teisės 

akte laikomi atitinkančiais priskyrimo 

kancerogenams kriterijus. Tame teisės 

akte pripažintas minėtų medžiagų poveikis 

sukeliant šlapimo pūslės ir šlapimtakių 

vėžį. Taigi turėtų būti vykdoma nuolatinė 

(ne retesnė nei kaip kas dveji metai) šių 

medžiagų stebėsena ir vertinimas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 c konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 (17c)  arsenas, įkvepiamos arseno dulkės 

arba garai, taip pat įkvepiamos 

arsenopiritų, kurių sudėtyje yra aukso, 

dulkės arba garai bent vienos valstybės 

narės darbo teisės akte laikomi 

atitinkančiais priskyrimo kancerogenams 

kriterijus. Tame teisės akte pripažintas 

minėtų medžiagų poveikis sukeliant 

kepenų angiosarkomą, pirminį plaučių ir 

bronchų vėžį bei odos vėžį. Taigi turėtų 

būti vykdoma nuolatinė (ne retesnė nei 

kaip kas dveji metai) šių medžiagų 
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stebėsena ir vertinimas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 d konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 (17d)  tam tikri naftos dariniai (mažai 

rafinuota arba visiškai nerafinuota 

mineralinė alyva, metalo apdirbimo ir 

apdorojimo operacijoms naudojamos 

regeneruotos mineralinės alyvos, 

aromatiniai preparatai, krekingo likučiai, 

variklių alyvos atliekos ir naftos produktų 

degimo suodžiai) bent vienos valstybės 

narės darbo teisės akte laikomi 

atitinkančiais priskyrimo kancerogenams 

kriterijus. Tame teisės akte pripažintas 

minėtų medžiagų poveikis sukeliant odos 

vėžį. Taigi turėtų būti vykdoma nuolatinė 

(ne retesnė nei kaip kas dveji metai) šių 

medžiagų stebėsena ir vertinimas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 e konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 (17e)  formaldehidas bent vienos 

valstybės narės darbo teisės akte laikomas 

atitinkančiu priskyrimo kancerogenams 

kriterijus. Tame teisės akte pripažintas 

šios medžiagos poveikis sukeliant 

nosiaryklės vėžį. Taigi turėtų būti 

vykdoma nuolatinė (ne retesnė nei kaip 

kas dveji metai) šios medžiagos stebėsena 

ir vertinimas; 



 

PA\1102990LT.docx 7/13 PE587.715v01-00 

 LT 

Or. fr 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 f konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 (17f)  hepatito A, B, C, D ir E virusai 

bent vienos valstybės narės darbo teisės 

akte laikomi atitinkančiais priskyrimo 

kancerogenams kriterijus. Tame teisės 

akte pripažintas minėtų medžiagų poveikis 

sukeliant kepenų vėžį. Taigi turėtų būti 

vykdoma nuolatinė (ne retesnė nei kaip 

kas dveji metai) šių medžiagų stebėsena ir 

vertinimas;  

Or. fr 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 g konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 (17g)  dulkės arba dūmai, kuriuose yra 

kadmio, bent vienos valstybės narės darbo 

teisės akte laikomi atitinkančiais 

priskyrimo kancerogenams kriterijus. 

Tame teisės akte pripažintas minėtų 

medžiagų poveikis sukeliant pirminį 

plaučių ir bronchų vėžį. Taigi turėtų būti 

vykdoma nuolatinė (ne retesnė nei kaip 

kas dveji metai) šių medžiagų stebėsena ir 

vertinimas; 

Or. fr 
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Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 h konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 (17h)  įkvepiamos kobalto dulkės, 

susijusios su volframo karbidu iki 

sukepinimo, bent vienos valstybės narės 

darbo teisės akte laikomos atitinkančiomis 

priskyrimo kancerogenams kriterijus. 

Tame teisės akte pripažintas minėtų 

medžiagų poveikis sukeliant kepenų vėžį. 

Taigi turėtų būti vykdoma nuolatinė (ne 

retesnė nei kaip kas dveji metai) šios 

medžiagos stebėsena ir vertinimas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 i konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 (17i)  bis(chlormetilo) eteris bent vienos 

valstybės narės darbo teisės akte laikomas 

atitinkančiu priskyrimo kancerogenams 

kriterijus. Tame teisės akte pripažintas 

minėtų medžiagų poveikis sukeliant 

pirminį plaučių ir bronchų vėžį. Taigi 

turėtų būti vykdoma nuolatinė (ne retesnė 

nei kaip kas dveji metai) šios medžiagos 

stebėsena ir vertinimas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 j konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 (17j)  bent viena iš tam tikrų medžiagų 

(n-metil n’nitro n-nitrosoguanidinas; n-

etil n’nitro n-nitrosoguanidinas; n-metil 

n-nitrozourėja; n-etil n-nitrozourėja) bent 

vienos valstybės narės darbo teisės akte 

laikomos atitinkančiomis priskyrimo 

kancerogenams kriterijus. Tame teisės 

akte pripažintas minėtų medžiagų poveikis 

sukeliant smegenų navikus. Taigi turėtų 

būti vykdoma nuolatinė (ne retesnė nei 

kaip kas dveji metai) šių medžiagų 

stebėsena ir vertinimas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 2004/37/EB 

I priedo 6 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a.  Darbas, susiję su chromo rūgštimi 

ir šarminiais arba šarminių žemių metalų 

chromatais ir bichromatais bei cinko 

chromatais.  

Or. fr 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 2004/37/EB 

I priedo 6 b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b.  Darbas susijęs su tam tikrais 

aromatiniai aminai ir jų druskomis: 4-
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aminobifenilas ir jo druskomis 

(ksenilaminu); 4,4′-diaminobifenilu ir jo 

druskomis (benzidinu); 2-naftilaminu ir 

jo druskomis; 4,4′-metilen bis (2-

chloranilinu) ir jo druskomis (MBOCA); 

3,3′-dimetoksibenzidinu ir jo druskomis 

(o-dianizidinu); 3,3′-dimetilbenzidinu ir jo 

druskomis (o-tolidinu); 2-chlor-4-

metilanilinu ir jo druskomis (p-chlor-o-

toluidinu); auraminu (techniniu 

produktu); šiais dažikliais benzidino 

dariniais: „CI direct black 38“, „CI direct 

blue 6“, „CI direct brown 95“. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 2004/37/EB 

I priedo 6 c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6c.  Darbas, susijęs su arsenu, 

įkvepiamomis arseno dulkėmis arba 

garais, taip pat įkvepiamomis 

arsenopiritų, kurių sudėtyje yra aukso, 

dulkėmis arba garais. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 2004/37/EB 

I priedo 6 d punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6d.  Darbas, susijęs su šiais naftos 

dariniais: mažai rafinuota arba visiškai 

nerafinuota mineraline alyva, metalo 
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apdirbimo ir apdorojimo operacijoms 

naudojama regeneruota mineraline alyva, 

aromatiniais preparatais, krekingo 

likučiais, variklių alyvos atliekomis ir 

naftos produktų degimo suodžiais. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 2004/37/EB 

I priedo 6 e punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6e.  Darbas, susijęs su formaldehidu. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 2004/37/EB 

I priedo 6 f punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6f.  Medžiagos, išsiskiriančios arba 

patenkančios į kvėpavimo takus geležies 

kasyklų požeminiuose darbuose. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 2004/37/EB 

I priedo 6 g punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6g.  Darbas, susijęs su hepatito A, B, 

C, D ir E virusais. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 2004/37/EB 

I priedo 6 h punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6h.  Darbas, susijęs su dulkėmis ir 

dūmais, kurių sudėtyje yra kadmio. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 2004/37/EB 

I priedo 6 i punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6i.  Darbas, susijęs su įkvepiamomis 

kobalto dulkėmis, susijusiomis su 

volframo karbidu iki sukepinimo. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 2004/37/EB 

I priedo 6 j punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6j.  Darbas, susijęs su bis(chlormetilo) 

eteriu. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 2004/37/EB 

I priedo 6 k punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6k.  Darbas, susijęs su bent viena iš šių 

medžiagų: n-metil n’nitro n-

nitrosoguanidinu; n-etil n’nitro n-

nitrosoguanidinu; n-metil n-nitrozourėja; 

n-etil n-nitrozourėja. 

Or. fr 

 

 

 

 

 


