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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

  Odôvodnenie úlohy Európskej únie 

 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES, je 

potrebný, a to aj v očiach zástancov zásady subsidiarity v oblasti sociálnej ochrany. V tomto 

prípade ide o ochranu pracovníkov pred karcinogénmi a mutagénmi.  

Z môjho pohľadu by na účel, ktorý má plniť uvedená smernica, mali úplne stačiť 

medzinárodné dohovory alebo iné prostriedky.  

Je však jasné, že táto otázka je naliehavá, pretože mobilita pracovníkov v rôznych členských 

krajinách znamená, že sa na nich často vzťahujú rozmanité právne predpisy týkajúce sa 

určitého povolania alebo určitej expozície. Je preto v záujme všetkých, zamestnancov, 

zamestnávateľov a štátov, ktoré sú garantmi systémov sociálnej ochrany, aby čo najskôr 

poznali odporúčania, ktoré zodpovedajú „aktuálnym poznatkom založeným na vedeckom 

výskume“. 

 

  Odôvodnenie nevyhnutnej obozretnosti v tejto záležitosti 

 

Príslušná smernica nesmie byť ani príliš prísna, ani nesmie stanovovať príliš krátke lehoty. 

Mala by byť len podnetom, aby sa podniky čo najrýchlejšie prispôsobili normám, pričom by 

mala zohľadniť ekonomickú situáciu každej členskej krajiny. Takisto nie je možné zaviesť 

donucovacie normy, ak nie sú k dispozícii presné a všeobecne overené štúdie. 

Naopak: zvláštnosťou oblasti chorôb z povolania je veľmi dlhý čas medzi vdychovaním alebo 

akýmkoľvek iným vystavením účinkom karcinogénov alebo mutagénov a nespornou 

diagnózou choroby, ktorý predstavuje 10 až 40 rokov. Preto je vzhľadom na to, že posledná 

smernica je z roku 2004, nevyhnutné prepracovať zoznam toxických látok a limitných hodnôt 

expozície. Sedemdesiate roky navyše charakterizoval rozvoj v oblasti ťažby, metalurgie a 

priemyslu: preto bol veľmi vysoký počet pracovníkov – a nepriamo aj ich rodín – vystavený 

účinkom veľkého počtu látok. V tejto súvislosti sa tiež objavuje pojem onkologických 

ochorení spôsobených viacerými faktormi, čo začína komplikovať právne predpisy. 

 

 Odôvodnenie stratégie 

 

Aby bola harmonizácia, ktorej jediným cieľom by malo byť uplatňovanie zásady predbežnej 

opatrnosti, logická a účinná, mala by zahŕňať jednotlivé nadväzujúce opatrenia: 

 

1. členské státy určia látky alebo skupiny látok, ktoré majú priamu a overenú súvislosť s 

onkologickým ochorením; 

2. vypracuje sa zoznam povolaní, pri ktorých dochádza k vystaveniu účinkom látok 

vdychovaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom; 

3. stanoví sa minimálny čas expozície účinkom látky a lehota vzniku choroby z 

povolania; 

4. stanoví sa maximálna limitná hodnota expozície. 

 

Tento postup je už vo veľkej miere kodifikovaný v právnych predpisoch týkajúcich sa chorôb 

z povolania, ktoré sú uznávané vo Francúzsku. Ide o veľmi podrobné tabuľky, ktoré by mohli 

byť jednou z technických báz harmonizácie odporúčaní prijatých členskými štátmi, pokiaľ 

však už tieto štáty nepoužívajú nejaký podobný nástroj. 
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 Odôvodnenie vypracovania stanoviska 

 

Z tohto dôvodu spravodajkyňa do svojich návrhov zahrnula nové látky, v prípade ktorých 

porovnávacie štúdie preukázali, že sú karcinogénne, a pre ktoré boli na základe týchto štúdií 

stanovené alebo aktualizované miery toxicity z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého 

hľadiska. 

Prehľad nových látok však navrhovateľka dopĺňa o zoznam produktov, ktorých priamu a 

nespochybniteľnú zodpovednosť za onkologické ochorenia stanovil aspoň jeden členský štát 

prostredníctvom právnych predpisov alebo nariadení. Navrhovateľka preto zavádza 

dodatočný pojem dohľadu a želá si, aby každá členská krajina, ak tak už neurobila, 

uplatňovala tento zvýšený dohľad dovtedy, kým sa na národnej úrovni stanoví maximálna 

miera expozície. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 a (nové) 
 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a.  Kyselina chrómová, chrómany a 

dvojchrómany alkalických kovov alebo 

kovov alkalických zemín, ako aj chróman 

zinočnatý spĺňajú kritériá a sú 

klasifikované ako karcinogény v 

pracovnoprávnych predpisoch aspoň 

jedného členského štátu. Týmito právnymi 

predpismi sa uznalo, že tieto látky sú 

zodpovedné za vznik rakoviny pľúc a 

rakoviny nosa a prínosových dutín. Preto 

by tieto látky mali byť prinajmenšom 

každé dva roky predmetom pravidelného 

dohľadu a hodnotenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 b (nové) 
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Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17b.  Tieto aromatické amíny a ich soli: 

4-aminobifenyl a jeho soli (xenylamín), 

4,4'-diaminobifenyl a jeho soli (benzidín), 

2-naftylamín a jeho soli, 4,4'-metylénbis- 

(2-chlóranilín) a jeho soli (MBOCA), 

3,3’-dimetoxybenzidín a jeho soli (o-

dianizidín), 3,3’-dimetylbenzidín a jeho 

soli (o-tolidín), 4-chlór-2-metylanilín a 

jeho soli (p-chlór-o-toluidín), auramín 

(technický), a tieto farbivá, deriváty 

benzidínu: CI priama čerň 38, CI priama 

modrá 6, CI priama hnedá 95 spĺňajú 

kritériá a sú klasifikované ako 

karcinogény v pracovnoprávnych 

predpisoch aspoň jedného členského 

štátu. Týmito právnymi predpismi sa 

uznalo, že tieto látky sú zodpovedné za 

vznik rakoviny močového mechúra a 

močových ciest. Preto by tieto látky mali 

byť prinajmenšom každé dva roky 

predmetom pravidelného dohľadu a 

hodnotenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 c (nové) 
 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17 c.  Arzén, inhalácia prachov alebo 

výparov obsahujúcich arzén a inhalácia 

prachov alebo výparov obsahujúcich 

zlatonosný arzénopyrit spĺňajú kritériá a 

sú klasifikované ako karcinogény v 

pracovnoprávnych predpisoch aspoň 

jedného členského štátu. Týmito právnymi 

predpismi sa uznalo, že tieto látky sú 

zodpovedné za vznik angiosarkómu 

pečene, rakoviny pľúc a rakoviny kože. 

Preto by tieto látky mali byť 

prinajmenšom každé dva roky predmetom 
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pravidelného dohľadu a hodnotenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 d (nové) 
 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17d.  Tieto ropné deriváty: nerafinované 

alebo málo rafinované minerálne oleje a 

regenerované minerálne oleje používané 

pri obrábaní a spracovaní kovov, 

aromatické oleje, zvyšky z krakovania, 

použité motorové oleje a sadze vzniknuté 

pri spaľovaní ropných produktov spĺňajú 

kritériá a sú klasifikované ako 

karcinogény v pracovnoprávnych 

predpisoch aspoň jedného členského 

štátu. Týmito právnymi predpismi sa 

uznalo, že tieto látky sú zodpovedné za 

vznik rakoviny kože. Preto by tieto látky 

mali byť prinajmenšom každé dva roky 

predmetom pravidelného dohľadu a 

hodnotenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 e (nové) 
 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17e.  Formaldehyd spĺňa kritériá a je 

klasifikovaný ako karcinogén v 

pracovnoprávnych predpisoch aspoň 

jedného členského štátu. Týmito právnymi 

predpismi sa uznalo, že táto látka je 

zodpovedná za vznik rakoviny nosohltana. 

Preto by táto látka mala byť 

prinajmenšom každé dva roky predmetom 
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pravidelného dohľadu a hodnotenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 f (nové) 
 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17 f.  Vírusy hepatitídy A, B, C, D a E 

spĺňajú kritériá a sú klasifikované ako 

karcinogény v pracovnoprávnych 

predpisoch aspoň jedného členského 

štátu. Týmito právnymi predpismi sa 

uznalo, že tieto látky sú zodpovedné za 

vznik rakoviny pečene. Preto by tieto látky 

mali byť prinajmenšom každé dva roky 

predmetom pravidelného dohľadu a 

hodnotenia;  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 g (nové) 
 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17 g.  Prachy alebo dymy uvoľňujúce 

kadmium spĺňajú kritériá a sú 

klasifikované ako karcinogénne v 

pracovnoprávnych predpisoch aspoň 

jedného členského štátu. Týmito právnymi 

predpismi sa uznalo, že tieto látky sú 

zodpovedné za vznik rakoviny pľúc. Preto 

by tieto látky mali byť prinajmenšom 

každé dva roky predmetom pravidelného 

dohľadu a hodnotenia; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 h (nové) 
 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17 h.  Inhalácia kobaltového prachu z 

karbidu volfrámu pred spekaním spĺňa 

kritériá a je klasifikovaná ako karcinogén 

v pracovnoprávnych predpisoch aspoň 

jedného členského štátu. Týmito právnymi 

predpismi sa uznalo, že tieto látky sú 

zodpovedné za vznik rakoviny pľúc. Preto 

by táto látka mala byť prinajmenšom 

každé dva roky predmetom pravidelného 

dohľadu a hodnotenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 i (nové) 
 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17 ch.  Bis(chlórmetyl)éter spĺňa kritériá a 

je klasifikovaný ako karcinogén v 

pracovnoprávnych predpisoch aspoň 

jedného členského štátu. Týmito právnymi 

predpismi sa uznalo, že tieto látky sú 

zodpovedné za vznik rakoviny pľúc. Preto 

by táto látka mala byť prinajmenšom 

každé dva roky predmetom pravidelného 

dohľadu a hodnotenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 j (nové) 
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Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17 i.  Niektorá z týchto látok: N-metyl-

N'-nitro-N-nitrózoguanidín, N-etyl-N'-

nitro-N-nitrózoguanidín, N-metyl N-

nitrózomočovina, N-etyl N-

nitrózomočovina spĺňa kritériá a je 

klasifikovaná ako karcinogén v 

pracovnoprávnych predpisoch aspoň 

jedného členského štátu. Týmito právnymi 

predpismi sa uznalo, že tieto látky sú 

zodpovedné za vznik nádorov mozgu. 

Preto by tieto látky mali byť 

prinajmenšom každé dva roky predmetom 

pravidelného dohľadu a hodnotenia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha I – bod 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a.  Pracovné činnosti spojené s 

vystavením účinku kyseliny chrómovej, 

chrómanov a dvojchrómanov alkalických 

kovov alebo kovov alkalických zemín a 

chrómanu zinočnatého. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha I – bod 6 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 b.  Pracovné činnosti spojené s 

vystavením účinku aromatických amínov 

a ich solí: 4-aminobifenyl a jeho soli 

(xenylamín), 4,4'-diaminobifenyl a jeho 

soli (benzidín), 2-naftylamín a jeho soli, 

4,4'-metylénbis- (2-chlóranilín) a jeho soli 

(MBOCA), 3,3’-dimetoxibenzidín a jeho 

soli (o-dianizidín), 3,3’-dimetylbenzidín a 

jeho soli (o-tolidín), 4-chlór-2-metylanilín 

a jeho soli (p-chlór-o-toluidín), auramín 

(technický), a tieto farbivá, deriváty 

benzidínu: CI priama čerň 38, CI priama 

modrá 6, CI priama hnedá 95. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha I – bod 6 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 c.  Pracovné činnosti spojené s 

vystavením účinku arzénu, inhaláciou 

prachov alebo výparov obsahujúcich 

arzén a inhaláciou prachov alebo výparov 

obsahujúcich zlatonosný arzénopyrit. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha I – bod 6 d (nový) 



 

PA\1102990SK.docx 11/13 PE587.715v01-00 

 SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 d.  Pracovné činnosti spojené s 

vystavením účinku týchto ropných 

derivátov: nerafinované alebo málo 

rafinované minerálne oleje a 

regenerované minerálne oleje používané 

pri obrábaní a spracovaní kovov, 

aromatické oleje, zvyšky z krakovania, 

použité motorové oleje a sadze vzniknuté 

pri spaľovaní ropných produktov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha I – bod 6 e (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 e.  Pracovné činnosti spojené s 

vystavením účinku formaldehydu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha I – bod 6 f (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 f.  Látky, ktoré sa uvoľňujú a 

vdychujú pri práci v podzemí pri ťažbe 

železnej rudy. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha I – bod 6 g (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 g.  Pracovné činnosti spojené s 

vystavením účinku vírusov hepatitídy A, 

B, C, D a E. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha I – bod 6 h (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 h.  Pracovné činnosti spojené s 

vystavením účinku prachu alebo dymu s 

obsahom kadmia. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha I – bod 6 i (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 ch.  Pracovné činnosti spojené s 

inhaláciou kobaltového prachu z karbidu 

volfrámu pred spekaním. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha I – bod 6 j (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 i.  Pracovné činnosti spojené s 

vystavením účinku bis(chlórmetyl)éteru. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2004/37/ES 

Príloha I – bod 6 k (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 j.  Pracovné činnosti spojené s 

vystavením účinku niektorej z týchto 

látok: N-metyl-N'-nitro-N-

nitrózoguanidín, N-etyl-N'-nitro-N-

nitrózoguanidín, N-metyl N-

nitrózomočovina, N-etyl N-

nitrózomočovina. 

Or. fr 

 


