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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Záměrem návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo 

mutagenům při práci, jenž se opírá o posouzení dopadu1, je zaručit pracovníkům v EU 

vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví prostřednictvím lepších pracovních norem, jež 

mají být zavedeny na úrovni EU v souvislosti s expozicí karcinogenům a mutagenům při 

práci. 

Hlavní konkrétní cíle návrhu spočívají v: a) zlepšení ochrany zdraví pracovníků snížením 

expozice chemickým činitelům, které mohou způsobovat rakovinu nebo mutace; b) zajištění 

větší srozumitelnosti a rovnějších podmínek pro hospodářské subjekty a c) zvýšení účinnosti 

rámce EU pro ochranu pracovníků prostřednictvím jeho aktualizace na základě dostupných 

vědeckých důkazů. Tyto cíle jsou v souladu se základním právem na život a na slušné 

a spravedlivé pracovní podmínky respektující zdraví, bezpečnost a důstojnost, tj. s právy 

uvedenými v článcích 2 a 31 Listiny základních práv EU. 

Návrh jako takový je součástí strategického rámce EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při 

práci na období 2014–2020, který vypracovala Komise. Zapadá rovněž mezi prioritní opatření 

Komise, jež byla zařazena do jejího pracovního programu na rok 2016 za účelem vybudování 

hlubšího a spravedlivějšího jednotného trhu a vytvoření spravedlivého a skutečně 

celoevropského trhu práce, který poskytuje zaměstnancům důstojnou ochranu a udržitelná 

pracovní místa. Rakovina je nejvýznamnější příčinou úmrtí (53 %) souvisejících s výkonem 

povolání v EU. Pro zaměstnance a jejich rodiny znamená rakovina nejen podstatnou ztrátu 

kvality života, ale i přímé náklady na zdravotní péči a nepřímé ztráty současných i budoucích 

příjmů. Rakovina jako nemoc z povolání má dalekosáhlý dopad na hospodářství, neboť 

snižuje nabídku pracovních sil a produktivitu a zvyšuje zatížení veřejných financí 

prostřednictvím veřejných výdajů na zdravotní péči a jiné dávky, tedy výdajů, kterým by bylo 

možné se vyhnout. Pro podniky znamená rakovina jako nemoc z povolání náklady na 

nahrazování zaměstnanců, ztrátu produktivity a nutnost platit vyšší mzdy jako kompenzaci za 

vyšší pracovní riziko. 

V EU jsou pracovníci v současné době před rakovinotvornými chemickými látkami chráněni 

na základě směrnice 2004/37/ES o karcinogenech a mutagenech, která je jednou z 24 směrnic 

patřících k rámcové směrnici 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (dále jen „rámec v oblasti BOZP“). Rámec v oblasti 

BOZP vymezuje obecné cíle v zájmu odstranění a minimalizace rizik ohrožujících bezpečnost 

a zdraví pracovníků. Směrnice o karcinogenech a mutagenech stanoví, že zaměstnavatelé 

musí „identifikovat a vyhodnotit rizika pro zaměstnance“, která jsou spojena s expozicí 

karcinogenům, „a v případě výskytu rizik musí zabránit expozici“. Pokud je to technicky 

možné, musí být příslušný postup nebo činitel nahrazen postupem či činitelem, které nejsou 

nebezpečné nebo jsou méně nebezpečné. Tam, kde nahrazení není možné, musí být chemické 

karcinogeny používány v uzavřeném systému nebo expozice zaměstnanců musí být omezena 

na nejnižší technicky možnou úroveň. Zaměstnavatelé mají rovněž povinnost zajistit, aby 

nebyly překročeny limitní hodnoty expozice při práci.  

Záměrem nového návrhu je zahrnout do oblasti působnosti směrnice o karcinogenech 

                                                 
1 SWD(2016) 152 a SWD(2016) 153. 
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a mutagenech řadu chemických činitelů, které jsou v zemích mimo EU nebo mezinárodními 

organizacemi považovány za lidské karcinogeny, avšak podle stávajícího systému EU dosud 

nebyly klasifikovány. Konkrétně navrhuje, aby v případě 13 chemických činitelů byly 

upraveny nebo zavedeny celounijní limitní hodnoty expozice při práci na základě 

nejnovějších vědeckých důkazů, a byly tak sladěny značně odlišné vnitrostátní limitní 

hodnoty, pokud existují. Podle posouzení dopadu by se tak do roku 2069 mělo zabránit 

vzniku 100 000 případů rakoviny a celkový peněžně vyjádřený zdravotní přínos by se měl 

pohybovat mezi 34 a 89 miliardami EUR.  

Na základě výše uvedeného navrhovatel zmíněný návrh plně podporuje, ovšem s celou řadou 

pozměňovacích návrhů, jejichž účelem je zejména zdůraznit nutnost opatrnosti při provádění 

návrhu. Zásadu předběžné opatrnosti lze definovat jako obecnou zásadu práva Unie, které se 

má využít za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti spotřebitelů 

a ochrany životního prostředí ve všech oblastech činnosti Unie.1 Tato zásada je tedy obzvláště 

důležitá v případech, kdy panuje nejistota ohledně vlivu zacházení s látkami a jejich směsmi 

na zdraví pracovníků nebo kdy nejsou dostupné vědecké a technické údaje dostačující. To 

vyžaduje v zásadě zavedení nových a účinných přístupů k prevenci rakoviny a s ní 

souvisejících zdravotních problémů, které zohlední vzájemné působení četných faktorů, 

poslední zlepšení v oblasti technik měření, opatření k řízení rizik a jiné relevantní faktory. 

 

Na závěr navrhovatel konstatuje, že je zapotřebí dalšího úsilí v zájmu účinné ochrany 

pracovníků před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, neboť 

stále ještě existují různé látky, které nebyly zařazeny do seznamu uvedeného návrhu a jež 

mohou mít případný nepříznivý vliv na zdraví pracovníků.2 Všechny látky, které mohou 

zvýšit riziko rakoviny z povolání, mají být předmětem právních předpisů EU. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Směrnice 2004/37/ES má za cíl 

chránit zaměstnance před riziky pro jejich 

zdraví a bezpečnost vznikajícími 

z expozice karcinogenům nebo mutagenům 

na pracovišti a stanoví za tímto účelem 

(1) Směrnice 2004/37/ES má za cíl 

chránit více než 217 miliónů zaměstnanců 

Unie před riziky pro jejich zdraví 

a bezpečnost vznikajícími z expozice 

karcinogenům nebo mutagenům na 

                                                 
1 Viz mimo jiné věc T-74/00, Artegodan v. Komise [2000], Sb. rozh. II-02583, body 183–184. 
2 Viz mimo jiné H. Wriedt, „Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should be 

subject to binding limits on workers' exposure“ (2016). 



 

AD\1115340CS.docx 5/14 PE592.336v02-00 

 CS 

minimální požadavky, včetně limitních 

hodnot, na základě dostupných vědeckých 

a technických údajů. 

pracovišti a stanoví za tímto účelem 

minimální požadavky, včetně limitních 

hodnot, na základě dostupných vědeckých 

a technických údajů. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Směrnici 2004/37/ES je nutné 

urychleně aktualizovat s cílem zajistit 

nová preventivní a ochranná opatření. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1b) Látky, které snižují plodnost 

člověka, jsou pro zdraví pracovníků stejně 

škodlivé jako karcinogeny nebo 

mutageny: oblast působnosti směrnice 

2004/37/ES by se proto měla vztahovat 

i na látky, které snižují plodnost člověka. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1c) Je zcela zásadní vzít v potaz zásadu 

předběžné opatrnosti zejména 

v případech, kdy panuje nejistota ohledně 

vlivu zacházení s látkami a jejich směsmi 

na zdraví pracovníků nebo kdy nejsou 

dostupné vědecké a technické údaje 

dostačující. 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Limitní hodnoty by měly být 

přezkoumány, pokud je to nezbytné, 

s ohledem na vědecké údaje. 

(2) S cílem zvýšit účinnost a účelnost 

rámcových předpisů EU na ochranu 

pracovníků a v souladu se zásadou 

předběžné opatrnosti by limitní hodnoty 

měly být pravidelně přezkoumány 

s ohledem na nejnovější vědecké 

a technické informace a údaje a rovněž 
s ohledem na poslední zlepšení v oblasti 

technik měření, opatření k řízení rizik 

a jiné relevantní faktory. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Je nutné zdůraznit, že je důležité 

chránit pracovníky před expozicí 

karcinogenům, mutagenům a látkám 

toxickým pro reprodukci. Na pracovišti 

jsou muži a ženy často vystaveni směsi 

látek, které mohou zvyšovat zdravotní 

rizika, mít nepříznivé účinky na jejich 

reprodukční orgány, vést ke snížené 

plodnosti či neplodnosti a rovněž mohou 

negativně ovlivnit vývoj plodu a vývoj dětí, 

mimo jiné nepříznivými dopady na kojení 

nebo újmou způsobenou prostřednictvím 

kojení. Látky toxické pro reprodukci 

a sexuální funkce vyvolávají mimořádné 

obavy a při zajišťování prevence na 

pracovišti by se měl uplatňovat stejný 

přístup jako v případě karcinogenů 

a mutagenů. V zájmu zajištění větší 

a bezpečné účasti žen na trhu práce 

v souladu s hlavním cílem strategie 

Evropa 2020 by se revize směrnice 

2004/37/ES měla týkat i reprotoxických 

látek. V otázkách ochrany žen na 
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pracovišti by tak směrnice byla uvedena 

v soulad s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20061a. 

 ________________ 

 1a. Nařízení (ES) Evropského parlamentu 

a Rady č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 

2006 o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek (REACH), 

o zřízení Evropské agentury pro chemické 

látky, o změně směrnice 1999/45/ES a 

o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 

a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, 

směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic 

Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 

93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 

30. 12. 2006, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2b) Na základě statistik Eurostatu 

o chemické výrobě, které uvádějí, že 

v Unii se každoročně vyrobí přibližně 31 

miliónů tun karcinogenních, 

mutagenních a reprotoxických 

chemických látek, je třeba zajistit na 

úrovni Unie prevenci před 

karcinogenními, mutagenními 

a reprotoxickými chemickými látkami 

a informační kampaň. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Za účelem zajištění nejlepší možné 

úrovně ochrany je u některých 

karcinogenů a mutagenů nezbytné vzít 

v úvahu jiné možné způsoby absorpce, 

(3) Za účelem zajištění nejvyšší možné 

úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti 

pracovníků je v souladu se zásadou 

předběžné opatrnosti klíčové zohlednit 
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včetně možnosti průniku kůží. alternativní možné způsoby absorpce, 

které u karcinogenních, mutagenních 

a reprotoxických látek přicházejí v úvahu, 

včetně možnosti průniku kůží. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Vědecký výbor pro limitní hodnoty 

expozice při práci (dále jen „výbor“) je 

nápomocen Komisi zejména při 

vyhodnocování nejnovějších dostupných 

vědeckých údajů a při navrhování limitních 

hodnot expozice při práci pro ochranu 

zaměstnanců před riziky spojenými 

s chemickými činiteli, které budou 

stanoveny na úrovni EU na základě 

směrnice Rady 98/24/ES47 a směrnice 

2004/37/ES. Pro chemické činitele o-

toluidin a 2-nitropropan nebyla k dispozici 

žádná doporučení výboru a byly 

zohledněny jiné dostatečně spolehlivé 

a veřejně dostupné zdroje vědeckých 

informací.48, 49 

(4) Vědecký výbor pro limitní hodnoty 

expozice při práci (dále jen „výbor“) je 

nápomocen Komisi zejména při určování, 

vyhodnocování a podrobném analyzování 

nejnovějších dostupných vědeckých údajů 

a při navrhování limitních hodnot expozice 

při práci pro ochranu zaměstnanců před 

riziky spojenými s chemickými činiteli, 

které budou stanoveny na úrovni EU na 

základě směrnice Rady 98/24/ES47 

a směrnice 2004/37/ES. Pro chemické 

činitele o-toluidin a 2-nitropropan nebyla 

k dispozici žádná doporučení výboru 

a byly zohledněny jiné dostatečně 

spolehlivé a veřejně dostupné zdroje 

vědeckých informací.48,49 

__________________ __________________ 

47 Směrnice Rady 98/24/EHS ze dne 7. 

dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví 

zaměstnanců před riziky spojenými 

s chemickými činiteli používanými při 

práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve 

smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 

11). 

47Směrnice Rady 98/24/EHS ze dne 7. 

dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví 

zaměstnanců před riziky spojenými 

s chemickými činiteli používanými při 

práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve 

smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 

11). 

48 

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

s/vol77/mono77-11.pdf 

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

s/vol99/mono99-15.pdf and 

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

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

48 

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

s/vol77/mono77-11.pdf 

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

s/vol99/mono99-15.pdf 

a http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograp

hs/vol100F/mono100F-11.pdf 

49 

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

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
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s/vol1-42/mono29.pdf and 

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

s/vol71/mono71-49.pdf 

s/vol1-42/mono29.pdf 

a http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograp

hs/vol71/mono71-49.pdf 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Existují dostatečné důkazy 

o karcinogenitě respirabilního prachu 

krystalického oxidu křemičitého. Na 

základě dostupných informací včetně 

vědeckých a technických údajů by měla 

být stanovena limitní hodnota pro 

respirabilní prach krystalického oxidu 

křemičitého. Respirabilní prach 

krystalického oxidu křemičitého vznikající 

během pracovního postupu není 

předmětem klasifikace v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/200850. Je proto vhodné 

zařadit práce zahrnující expozici 

respirabilnímu prachu krystalického oxidu 

křemičitého vznikajícímu během 

pracovního postupu do přílohy I směrnice 

2004/37/ES a stanovit limitní hodnotu pro 

respirabilní prach krystalického oxidu 

křemičitého („respirabilní frakce“). 

(5) Existují dostatečné důkazy 

o karcinogenitě respirabilního prachu 

krystalického oxidu křemičitého, který 

může pronikat hluboko do plic 

a způsobovat vážné zdravotní problémy. 

Na základě dostupných informací včetně 

vědeckých a technických údajů by měla 

být stanovena limitní hodnota pro 

respirabilní prach krystalického oxidu 

křemičitého. Respirabilní prach 

krystalického oxidu křemičitého vznikající 

během pracovního postupu není 

předmětem klasifikace v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/200850. Je proto vhodné 

zařadit práce zahrnující expozici 

respirabilnímu prachu krystalického oxidu 

křemičitého vznikajícímu během 

pracovního postupu či jiných souvisejících 

postupů do přílohy I směrnice 2004/37/ES 

a stanovit limitní hodnotu pro respirabilní 

prach krystalického oxidu křemičitého 

(„respirabilní frakce“). 

__________________ __________________ 

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 

2008 o klasifikaci, označování a balení 

látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, 

s. 1). 

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 

2008 o klasifikaci, označování a balení 

látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, 

s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Cennými nástroji k doplnění 

regulačních opatření, a zejména na 

podporu účinného uplatňování limitních 

hodnot, jsou pokyny a osvědčené postupy 

vypracované v rámci iniciativ, jako je 

„Dohoda o ochraně zdraví pracovníků 

prostřednictvím správné manipulace 

a správného používání krystalického 

křemene a produktů, které ho obsahují“ 

(NEPSi), vypracovaná na základě 

sociálního dialogu. 

(6) Cennými nástroji k doplnění 

regulačních opatření, a zejména na 

podporu účinného uplatňování limitních 

hodnot a jejich aktualizace s ohledem na 

současnou praxi, jsou pokyny a osvědčené 

postupy vypracované v rámci iniciativ, 

jako je „Dohoda o ochraně zdraví 

pracovníků prostřednictvím správné 

manipulace a správného používání 

krystalického křemene a produktů, které ho 

obsahují“ (NEPSi), vypracovaná na 

základě sociálního dialogu. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Limitní hodnoty stanovené 

v příloze III směrnice 2004/37/ES pro 

vinylchlorid monomer a prach tvrdých 

dřev by měly být přezkoumány s ohledem 

na novější vědecké údaje. 

(7) S cílem zajistit dodržování 

a uplatňování zásady předběžné 

opatrnosti, pokud jde o zdraví 

a bezpečnost pracovníků, by limitní 
hodnoty stanovené v příloze III směrnice 

2004/37/ES pro vinylchlorid monomer, 

prach tvrdých dřev, benzen a šestivazný 

chrom měly být pravidelně přezkoumány 

s ohledem na novější vědecké údaje. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Některé sloučeniny šestivazného 

chromu splňují kritéria pro to, aby byly 

klasifikovány jako karcinogenní (kategorie 

1A nebo 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 

1272/2008, a proto se jedná o karcinogeny 

ve smyslu směrnice 2004/37/ES. Na 

základě dostupných informací včetně 

(12) Některé sloučeniny šestivazného 

chromu splňují kritéria pro to, aby byly 

klasifikovány jako karcinogenní (kategorie 

1A nebo 1B) v souladu s nařízením (ES) č. 

1272/2008, a proto se jedná o karcinogeny 

ve smyslu směrnice 2004/37/ES. Je proto 

možné a nezbytné stanovit na základě 
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vědeckých a technických údajů je možné 

pro tyto sloučeniny šestivazného chromu 

stanovit limitní hodnotu. Je proto vhodné 

stanovit limitní hodnotu pro sloučeniny 

šestivazného chromu, které jsou 

karcinogeny ve smyslu směrnice 

2004/37/ES. 

nejnovějších dostupných informací, mimo 

jiné vědeckých a technických údajů, 
limitní hodnotu pro sloučeniny 

šestivazného chromu, které jsou 

karcinogeny ve smyslu směrnice 

2004/37/ES. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Tento pozměňovací návrh posiluje 

ochranu zdraví zaměstnanců na pracovišti. 

(18) Účelem této změny směrnice 

2004/37/ES je zlepšit a posílit bezpečnost 

a ochranu zdraví zaměstnanců na 

pracovišti, a to posílením vhodných 

kontrolních prostředků. Tato změna 

současně zvyšuje účinnost 

a srozumitelnost příslušných právních 

předpisů Unie a zajišťuje rovné 

podmínky. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Tato směrnice dodržuje základní 

práva a zásady zakotvené v Listině 

základních práv Evropské unie, zejména 

v čl. 31 odst. 1 této Listiny. 

(20) Tato směrnice dodržuje základní 

práva a zásady zakotvené v Listině 

základních práv Evropské unie, zejména 

základní právo na život zakotvené 

v článku 2 a právo na důstojné 

a spravedlivé pracovní podmínky, pokud 

jde o péči o lidské zdraví, bezpečnost 

a důstojnost, jež je zakotveno v článku 2 

a čl. 31 odst. 1 této Listiny. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Vzhledem k tomu, že tento akt se 

týká zdraví zaměstnanců na pracovišti, 

lhůta pro provedení by měla být dva roky. 

(23) Vzhledem k tomu, že tento akt se 

týká ochrany zdraví a bezpečnosti 

zaměstnanců na pracovišti, lhůta pro 

provedení by neměla být delší než dva 

roky ode dne vstupu této směrnice 

v platnost. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Směrnice 2004/37/ES 

Název 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 (-1)  Název se nahrazuje tímto: 

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 

o ochraně zaměstnanců před riziky 

spojenými s expozicí karcinogenům nebo 

mutagenům při práci“ 

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 

o ochraně zaměstnanců před riziky 

spojenými s expozicí karcinogenům, 

mutagenům nebo reprotoxickým látkám 

při práci“ 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový) 

Směrnice 2004/37/ES 

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 (-1a) V čl. 1 odst. 1 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

„1.  Účelem této směrnice je ochrana 

zaměstnanců proti rizikům pro jejich zdraví 

a bezpečnost včetně jejich prevence, která 

vznikají nebo která by mohla vzniknout 

z expozice karcinogenům nebo 

mutagenům při práci 

„1.  Účelem této směrnice je ochrana 

zaměstnanců proti rizikům pro jejich zdraví 

a bezpečnost včetně jejich prevence, která 

vznikají nebo která by mohla vzniknout 

z expozice karcinogenům, mutagenům 

nebo látkám, které snižují plodnost 

člověka, při práci. 
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový) 

Směrnice 2004/37/ES 

Čl. 2 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1b)  V článku 2 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ca) „reprotoxickou látkou“ se rozumí 

látka, která splňuje kritéria pro klasifikaci 

jako látka toxická pro reprodukci 

kategorie 1A nebo 1B, jež jsou uvedena 

v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008.“ 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový) 

Směrnice 2004/37/ES 

Článek 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1c)  Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 17a 

 Reprotoxické látky 

 Komise do 1. listopadu 2017 přezkoumá 

po konzultaci s členskými státy 

a sociálními partnery tuto směrnici 

a navrhne veškeré nezbytné změny, tak 

aby bylo zohledněno zařazení 

reprotoxických látek do působnosti této 

směrnice.“ 
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