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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh 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, jejímž cílem je zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců snížením expozice 
pěti chemickým činitelům. Tento návrh je podpořen posouzením dopadů dané směrnice.

Nádorová onemocnění jsou v EU nejčastější příčinou úmrtí (53 %) souvisejících s výkonem 
povolání. Pro zaměstnance a jejich rodinu znamenají nejen podstatné zhoršení kvality života, 
ale i přímé náklady na zdravotní péči a nepřímou ztrátu současných i budoucích příjmů. 
Nádorová onemocnění jako nemoc z povolání mají také značný vliv na hospodářství, neboť 
snižují nabídku pracovních sil a produktivitu a zvyšují zatížení veřejných financí 
prostřednictvím veřejných výdajů na zdravotní péči a jiné dávky, tedy výdajů, kterým by bylo 
možné se vyhnout. Pro podniky jsou nádorová onemocnění jako nemoc z povolání spojeny 
s náklady na nahrazování zaměstnanců, se ztrátou produktivity a nutností vyplácet vyšší mzdy 
jako kompenzaci za vyšší pracovní riziko.

Sociální partneři, organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů potvrdili, že pět níže uvedených 
karcinogenů vybraných pro třetí změnu směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před 
riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci má velký význam, 
pokud jde o ochranu zaměstnanců, což přimělo Komisi, aby pokračovala v přípravné práci 
na stanovení limitních hodnot expozice na pracovišti (dále jen „OEL“) pro: 

1. kadmium a jeho anorganické sloučeniny v oblasti působnosti směrnice;
2. beryllium a jeho anorganické sloučeniny v oblasti působnosti směrnice;
3. kyselinu arseničnou a její soli, jakož i anorganické sloučeniny arsenu v oblasti působnosti 
směrnice;
4. formaldehyd;
5. 4,4’-methylen-bis(2-chloranilin) („MOCA“).

Směrnice stanovuje řadu obecných minimálních požadavků na odstranění nebo omezení 
expozice všem karcinogenům a mutagenům, které spadají do její působnosti. Zaměstnavatelé 
musí odhalovat a posuzovat rizika pro zaměstnance spojená s expozicí konkrétním 
karcinogenům a mutagenům na pracovišti a v případě rizika musí expozici zabránit.

Tato iniciativa týkající se změny směrnice 2004/37 je v souladu s evropským pilířem 
sociálních práv. Uplatňuje10. zásadu uvedeného pilíře, tj. zajišťuje „zdravé, bezpečné a dobře 
uzpůsobené pracovní prostředí“, a tím přímo přispívá k vysoké úrovni bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců. Za hlavní prioritu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) ve sdělení Komise s názvem „Bezpečnější a zdravější práce pro všechny“ z ledna 
2017 byla označena také modernizace právního rámce tím, že se stanoví aktualizované OEL 
týkající se expozice karcinogenům a mutagenům.

Podle odhadů by přijetí návrhu znamenalo, že v dlouhodobějším horizontu by mělo více než 
1 000 000 zaměstnanců v EU prospěch z lepší prevence a ochrany před expozicí 
karcinogenním a mutagenním látkám na pracovišti, která může způsobovat různé druhy 
nádorových onemocnění, a zabránilo by se 22 000 případům zdravotních potíží.
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Zpravodaj tento výše uvedený návrh jednoznačně podporuje, předkládá však určité změny, 
které mají za cíl zejména poukázat na potřebu pravidelného přehledu a aktualizace 
potenciálních karcinogenů nebo mutagenů, které by měly být přidány na seznam na základě 
podložení vědeckými údaji. Zpravodaj je také přesvědčen, že právní předpisy EU by se měly 
vztahovat na všechny látky, které mohou zvyšovat riziko nádorových onemocnění jako 
nemoci z povolání.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Zásada 10 evropského pilíře 
sociálních práv43vyhlášeného v Göteborgu 
dne 17. listopadu 2017 stanoví, že každý 
zaměstnanec má právo na zdravé, bezpečné 
a dobře uzpůsobené pracovní prostředí. 
Právo na vysokou úroveň ochrany zdraví 
a bezpečnosti při práci, jakož i na pracovní 
prostředí, které je uzpůsobené profesním 
potřebám zaměstnanců a které jim 
umožňuje prodloužit jejich účast na trhu 
práce, zahrnuje rovněž ochranu před 
karcinogeny a mutageny na pracovišti.

(1) Jedním z hlavních cílů sociální 
politiky Evropské unie je zabránit sociální 
fragmentaci a sociálnímu dumpingu v 
Evropě prostřednictvím nového procesu 
sbližování k lepším životním a pracovním 
podmínkám v Unii. Je to rovněž jedním z 
cílů evropského pilíře sociálních práv
vyhlášeného v Göteborgu dne 17. listopadu 
2017, jehož zásada 10 stanoví, že každý 
zaměstnanec má právo na zdravé, bezpečné 
a dobře uzpůsobené pracovní prostředí. 
Právo na vysokou úroveň ochrany zdraví 
a bezpečnosti při práci, jakož i na pracovní 
prostředí, které je uzpůsobené profesním 
potřebám zaměstnanců a které jim
umožňuje prodloužit jejich účast na trhu 
práce, zahrnuje rovněž ochranu před 
karcinogeny a mutageny na pracovišti.

__________________ __________________

43 Evropský pilíř sociálních práv, listopad 
2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_cs

43 Evropský pilíř sociálních práv, listopad 
2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_cs
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Listina základních práv Evropské 
unie zejména zaručuje v článku 2 
základní právo na život a v čl. 31 odst. 1 
právo na slušné a spravedlivé pracovní 
podmínky respektující zdraví, bezpečnost 
a důstojnost.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Články 153, 154 a 155 SFEU 
stanoví působnost a pravomoci sociálních 
partnerů při vyjednávání a prosazování 
dohod o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/37/ES44 je chránit 
zaměstnance před riziky pro jejich zdraví
a bezpečnost vznikajícími z expozice
karcinogenům nebo mutagenům na 
pracovišti. Jednotná úroveň ochrany před 
riziky spojenými s karcinogeny a mutageny 
se ve směrnici 2004/37/ES stanoví 
prostřednictvím obecných zásad, které 
členským státům umožní zajistit jednotné 

(2) Cílem změn směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/37/ES44

obsažených v této směrnici je zavést 
účinnější zdravotní opatření a zlepšit
a posílit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při expozici karcinogenům 
nebo mutagenům na pracovišti v souladu 
se zásadou předběžné opatrnosti. Jednotná 
úroveň ochrany před riziky spojenými 
s karcinogeny a mutageny se ve směrnici 
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uplatňování minimálních požadavků. 
Významnými prvky obecných postupů pro 
ochranu zaměstnanců stanovených 
směrnicí 2004/37/ES jsou závazné limitní 
hodnoty expozice při práci stanovené na 
základě dostupných informací, včetně 
vědeckých a technických údajů, 
ekonomické proveditelnosti, důkladného 
posouzení sociálních a ekonomických 
dopadů a dostupnosti protokolů a technik 
pro měření expozice na pracovišti. Cílem 
minimálních požadavků stanovených 
ve směrnici 2004/37/ES je chránit 
zaměstnance na úrovni Unie. Členské státy 
mohou stanovit přísnější závazné limitní 
hodnoty expozice při práci.

2004/37/ES stanoví prostřednictvím 
obecných zásad, které členským státům 
umožní zajistit jednotné uplatňování 
minimálních požadavků. Závazné limitní 
hodnoty expozice při práci stanovené na 
základě aktuálně dostupných informací, 
včetně vědeckých a technických údajů, 
ekonomické proveditelnosti, důkladného 
posouzení sociálních a ekonomických 
dopadů a dostupnosti protokolů a technik 
pro měření expozice na pracovišti. Je 
naprosto nezbytné, aby tyto důležité prvky 
stanovené směrnicí 2004/37/ES byly 
předmětem stálého dohledu, pravidelných 
přezkumů a aktualizace podle 
nejnovějších vědeckých studií a údajů. 
Cílem minimálních požadavků 
stanovených ve směrnici 2004/37/ES je 
chránit zaměstnance na úrovni Unie. 
Členské státy mohou stanovit přísnější 
závazné limitní hodnoty expozice při práci.

________________ ________________

44 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 (šestá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
Rady 89/391/EHS) (Úř. věst. L 158, 
30.4.2004, s. 50).

44 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 (šestá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
Rady 89/391/EHS) (Úř. věst. L 158, 
30.4.2004, s. 50).

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Limitní hodnoty expozice při práci 
jsou součástí řízení rizik podle směrnice 
2004/37/ES. Dodržováním uvedených 
limitních hodnot nejsou dotčeny další 
povinnosti zaměstnavatelů podle směrnice 
2004/37/ES, jako je omezování používání 
karcinogenů a mutagenů na pracovišti, 
zabránění nebo omezení expozice 

(3) Limitní hodnoty expozice při práci 
jsou součástí řízení rizik podle směrnice 
2004/37/ES. Limitní hodnoty by měly být 
v souladu se zásadou předběžné 
opatrnosti, zásadou ochrany zaměstnanců 
a v souladu s posledními vědeckými 
studiemi a technickými údaji 
o karcinogenech a mutagenech 
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zaměstnanců karcinogenům 
nebo mutagenům a opatření, která by měla 
být za tímto účelem prováděna. Uvedená 
opatření by měla zahrnovat, pokud je to 
technicky možné, nahrazení karcinogenu či 
mutagenu látkou, směsí nebo postupem, 
které nejsou nebezpečné nebo jsou méně 
nebezpečné pro zdraví a bezpečnost 
zaměstnanců, použití uzavřeného systému 
nebo jiná opatření, jejichž cílem je omezit 
úroveň expozice zaměstnanců. V tomto 
ohledu je v případech, kdy panuje nejistota, 
zcela zásadní vzít v potaz zásadu 
předběžné opatrnosti.

pravidelně revidovány a aktualizovány. 
Pozornost by měla být věnována rovněž 
zlepšení metod měření, opatření k řízení 
rizik a jiných relevantních faktorů.
Dodržováním uvedených limitních hodnot 
nejsou dotčeny další povinnosti 
zaměstnavatelů podle směrnice 
2004/37/ES, jako je omezování používání 
karcinogenů a mutagenů na pracovišti, 
zabránění nebo omezení expozice 
zaměstnanců karcinogenům 
nebo mutagenům a opatření, která by měla 
být za tímto účelem prováděna. Uvedená
opatření by měla zahrnovat, pokud je to 
technicky možné, nahrazení karcinogenu či 
mutagenu látkou, směsí nebo postupem, 
které nejsou nebezpečné nebo jsou méně 
nebezpečné pro zdraví a bezpečnost 
zaměstnanců, použití uzavřeného systému 
nebo jiná opatření, jejichž cílem je omezit 
úroveň expozice zaměstnanců. V tomto 
ohledu je v případech, kdy panuje nejistota, 
zcela zásadní vzít v potaz zásadu 
předběžné opatrnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) U většiny karcinogenů a mutagenů 
není vědecky možné určit úrovně, pod 
kterými by expozice nevedla 
k nepříznivým účinkům. I když stanovení 
limitních hodnot na pracovišti pro
karcinogeny a mutageny podle směrnice 
2004/37/ES úplně neodstraňuje rizika pro 
zdraví a bezpečnost zaměstnanců 
vznikající z expozice těmto látkám na 
pracovišti (zbytkové riziko), přesto 
přispívá k významnému omezení rizik 
vyplývajících z této expozice 
prostřednictvím přístupu postupného 

(4) U většiny karcinogenů a mutagenů 
není vědecky možné určit úrovně, pod 
kterými by expozice nevedla 
k nepříznivým účinkům. I když stanovení 
limitních hodnot na pracovišti pro 
karcinogeny a mutageny podle směrnice 
2004/37/ES úplně neodstraňuje rizika pro 
zdraví a bezpečnost zaměstnanců 
vznikající z expozice těmto látkám na 
pracovišti (zbytkové riziko), přesto 
přispívá k významnému omezení rizik 
vyplývajících z této expozice 
prostřednictvím přístupu postupného 
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snižování a stanovování cílů podle 
směrnice 2004/37/ES. U některých 
karcinogenů a mutagenů je vědecky 
možné určit úrovně, pod kterými by 
expozice neměla vést k nepříznivým 
účinkům.

snižování a stanovování cílů podle 
směrnice 2004/37/ES.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tato směrnice posiluje ochranu
zdraví a bezpečnost zaměstnanců na 
pracovišti. Ve směrnici 2004/37/ES by 
měly být stanoveny nové limitní hodnoty, a 
sice s ohledem na dostupné informace, 
včetně nových vědeckých a technických 
údajů a osvědčených postupů, technik 
a protokolů pro měření úrovně expozice na 
pracovišti založených na důkazech. 
Uvedené informace by měly pokud možno 
zahrnovat údaje o zbytkových rizicích pro 
zdraví zaměstnanců, doporučení 
Vědeckého výboru pro limitní hodnoty 
expozice chemickým činitelům při práci 
(SCOEL) a stanoviska Výboru pro 
posuzování rizik (RAC) Evropské agentury 
pro chemické látky (ECHA), jakož 
i stanoviska Poradního výboru pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(ACSH). Informace týkající se zbytkového 
rizika, veřejně dostupné na úrovni Unie, 
jsou důležité pro budoucí práci na 
omezování rizik vyplývajících z expozice 
karcinogenům a mutagenům při práci. 
Rovněž by měla být podporována 
transparentnost takových informací.

(6) Tato směrnice posiluje úroveň 
ochrany zaměstnanců v zájmu zlepšení 
jejich zdraví a bezpečnosti na pracovišti. 
Ve směrnici 2004/37/ES by měly být 
stanoveny nové limitní hodnoty, a sice 
s ohledem na dostupné informace, včetně 
nových vědeckých a technických údajů 
a osvědčených postupů, technik 
a protokolů pro měření úrovně expozice na 
pracovišti založených na důkazech. 
Uvedené informace by měly pokud možno 
zahrnovat údaje o zbytkových rizicích pro 
zdraví zaměstnanců, doporučení 
Vědeckého výboru pro limitní hodnoty 
expozice chemickým činitelům při práci 
(SCOEL) a stanoviska Výboru pro 
posuzování rizik (RAC) Evropské agentury 
pro chemické látky (ECHA), jakož 
i stanoviska Poradního výboru pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(ACSH). Informace týkající se zbytkového 
rizika, veřejně dostupné na úrovni Unie, 
jsou důležité pro budoucí práci na 
omezování rizik vyplývajících z expozice 
karcinogenům a mutagenům při práci. 
Rovněž by měla být dále podporována 
opatření na zajištění transparentnosti, 
jakož i prevence a informační kampaně 
na úrovni Unie.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Za účelem zajištění nejlepší možné 
úrovně ochrany je rovněž nezbytné vzít 
v úvahu jiné způsoby absorpce všech 
karcinogenů a mutagenů, než je 
vdechování, včetně kožní absorpce. Změny 
přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovené 
touto směrnicí jsou dalším krokem 
v dlouhodobém procesu aktualizace 
směrnice 2004/37/ES.

(7) Za účelem zajištění nejlepší možné 
úrovně ochrany je rovněž nezbytné na 
základě vědeckých údajů vzít v úvahu jiné 
způsoby absorpce všech karcinogenů 
a mutagenů, než je vdechování, a sice 
pozorování možné kožní absorpce, 
konkrétně uvedením notace „kůže“, větší 
citlivosti kůže či dýchacích cest 
a senzibilizace dýchacích cest a kůže. 
Změny přílohy III směrnice 2004/37/ES 
stanovené touto směrnicí jsou dalším 
krokem v dlouhodobém procesu 
aktualizace směrnice 2004/37/ES.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Očekává se, že stanovení unijních 
limitních hodnot pro expozici 
karcinogenům a mutagenům na 
pracovišti účinně přispěje k prevenci 
vážných zdravotních problémů a rakovině, 
zkvalitní život a životní podmínky 
pracovníků a jejich nejbližších osob, 
prodlouží pracovní život, zvýší 
produktivitu a konkurenceschopnost v EU 
a pomůže zajistit rovné podmínky pro 
podniky v EU.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud jde o kadmium, může být 
v některých odvětvích v krátkodobém 
horizontu obtížné dodržet limitní hodnotu 
0,001 mg/m3. Mělo by proto být zavedeno 
přechodné období v délce sedmi let, během 
nějž by se měla používat limitní hodnota 
0,004 mg/m3.

(12) Pokud jde o kadmium, může být 
v některých odvětvích v krátkodobém 
horizontu obtížné dodržet limitní hodnotu 
0,001 mg/m3. Mělo by proto být zavedeno 
přechodné období v délce pěti let, během 
nějž by se měla používat limitní hodnota 
0,004 mg/m3.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pokud jde o beryllium, může být 
v některých odvětvích v krátkodobém 
horizontu obtížné dodržet limitní hodnotu 
0,0002 mg/m3. Mělo by proto být 
zavedeno přechodné období v délce pěti
let, během nějž by se měla používat limitní 
hodnota 0,0006 mg/m3.

(14) Pokud jde o beryllium, může být 
v některých odvětvích v krátkodobém 
horizontu obtížné dodržet limitní hodnotu 
0,0002 mg/m3. Mělo by proto být 
zavedeno přechodné období v délce čtyř
let, během nějž by se měla používat limitní 
hodnota 0,0006 mg/m3.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Existují dostatečné důkazy o 
karcinogenitě emisí výfukových plynů 
ze vznětových motorů. Mezinárodní 
agentura pro výzkum rakoviny zařadila 
v roce 2012 výfukové plyny ze vznětových 
motorů na základě dostatečných důkazů, 
že expozice je spojena se zvýšeným 
rizikem rakoviny plic, do kategorie 
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„karcinogenní pro člověka“ (skupina 1). 
Nová technologie vznětových motorů 
změnila kvalitu a množství emisí ze 
spalování nafty a došlo k omezení, nikoli 
však k odstranění rizik rakoviny s tím 
spojených. Vzhledem k tomu, že přechod 
ze staré dieselové technologie na novou 
potrvá dlouho, předpokládá se, že po 
mnoho dalších let bude na pracovištích 
docházet k souběžné expozici emisím 
výfukových plynů ze starých i nových 
vznětových motorů. Emise výfukových 
plynů ze vznětových motorů vznikají 
v daném procesu, a proto nepodléhají 
klasifikaci v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008. Na základě dostupných 
informací, včetně vědeckých 
a technických údajů, by měla být 
stanovena limitní hodnota pro emise 
výfukových plynů ze vznětových motorů. 
Je proto vhodné zařadit práci, při níž 
dochází k expozici emisím výfukových 
plynů ze vznětových motorů, do přílohy I 
a v příloze III směrnice 2004/37/ES 
stanovit limitní hodnotu pro emise 
výfukových plynů ze vznětových motorů. 
Položky v příloze I a příloze III uvedené 
směrnice by se měly zahrnovat výfukové 
plyny ze všech typů vznětových motorů bez 
ohledu na to, zda jde o emise výfukových 
plynů ze starých nebo nových vznětových 
motorů. Jako vhodný marker expozice 
emisím výfukových plynů ze vznětových 
motorů je znám elementární uhlík. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Některé směsi polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU) splňují 
kritéria pro to, aby byly klasifikovány jako 
karcinogenní v souladu s nařízením (ES) 
č. 1272/2008, a proto se jedná o 
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karcinogeny podle definice ve směrnici 
2004/37/ES. K expozici takovým směsím 
může docházet mimo jiné při pracích 
zahrnujících procesy spalování, například 
u výfukových plynů spalovacích motorů, a 
procesy vysokoteplotního spalování. 
Stávající položka 2 v příloze I uvedené 
směrnice by proto měla být rozšířena tak, 
aby se vztahovala i na další situace, kdy 
jsou pracovníci vystaveni těmto látkám a 
jejich směsím. Na základě dostupných 
informací včetně vědeckých a technických 
údajů je navíc vhodné stanovit limitní 
hodnotu pro směsi PAU s 
benzo[a]pyrenem jako ukazatel v části A. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Z dlouhodobého posuzování 
přidané hodnoty uplatňování této 
směrnice obdobně vyplývá, že směrnice 
zlepší pracovní podmínky více než 1 000 
000 pracovníků v EU a předejde více než 
22 000 nemocí z povolání.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Limitní hodnoty stanovené v této 
směrnici se mají průběžně přezkoumávat, 
aby se zajistil soulad s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/200650, zejména aby se zohlednil 
vztah mezi limitními hodnotami podle 
směrnice 2004/37/ES a odvozenými 
hodnotami pro nebezpečné chemické látky 
podle uvedeného nařízení, při kterých 

(21) Limitní hodnoty stanovené v této 
směrnici se mají ověřit a průběžně
kontrolovat a pravidelně přezkoumávat, 
aby se zajistil soulad s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/200650, zejména aby se zohlednil 
vztah mezi limitními hodnotami podle 
směrnice 2004/37/ES a odvozenými 
hodnotami pro nebezpečné chemické látky 
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nedochází k nepříznivým účinkům, na 
základě uvedeného nařízení, aby byli 
zaměstnanci účinně chráněni.

podle uvedeného nařízení, při kterých 
nedochází k nepříznivým účinkům, na 
základě uvedeného nařízení, aby byli 
zaměstnanci účinně chráněni.

________________ ________________

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, 
o zřízení Evropské agentury pro chemické 
látky, o změně směrnice 1999/45/ES 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, 
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).

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, 
o zřízení Evropské agentury pro chemické 
látky, o změně směrnice 1999/45/ES 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, 
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 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Dodržování přechodných období 
podle této směrnice umožní přijmout 
vhodná opatření k předvídání nového 
vývoje a plánování investic, aby se tak 
zabránilo nepříznivým dopadům na 
podniky nebo pracovníky. Například 
přechodná období stanovená pro určité 
látky pomohou malým a středním 
podnikům vyřešit s dostatečným 
předstihem veškeré specifické technické 
problémy a naplánovat investice.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Příloha – odst. -1 (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Příloha I – bod 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V příloze I směrnice 2004/37/ES se 
doplňuje nový bod, který zní:

„5a. Práce spojená s expozicí emisím 
výfukových plynů ze vznětových motorů“

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Příloha – odst. -1 a (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Příloha I – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V příloze I směrnice 2004/37/ES se 
doplňuje nový bod, který zní:

„5b. Práce zahrnující expozici 
polycyklickým aromatickým uhlovodíkům 
přítomným v uhelných sazích, 
černouhelném dehtu a smole a práce 
zahrnující expozici karcinogenním 
polycyklickým aromatickým uhlovodíkům, 
zejména při jakémkoli procesu spalování, 
například u výfukových plynů spalovacích 
motorů, a při procesech vysokoteplotního 
spalování.“

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Příloha – odst. 1
Směrnice 2004/37/ES
Příloha III – bod A – tabulka – sloupec „Přechodná opatření“ – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Limitní hodnota 0,004 mg/m3 do xx yyyy 
202z [7 let]

Limitní hodnota 0,004 mg/m3 do xx yyyy 
202z [5 let]

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
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Příloha – odst. 1
Směrnice 2004/37/ES
Příloha III – bod A – tabulka – sloupec „Přechodná opatření“ – řádek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Limitní hodnota 0,0006 mg/m3 do xx yyyy 
202z [5 let]

Limitní hodnota 0,0006 mg/m3 do xx yyyy 
202z [4 let]

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Příloha – odst. 1
Směrnice 2004/37/ES
Příloha III – point A – tabulka – sloupec „Název látky“ – řádek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směsi polycyklických aromatických 
uhlovodíků obsahující benzo[a]pyren, 
které jsou karcinogeny ve smyslu 
směrnice

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Příloha – odst. 1
Směrnice 2004/37/ES
Příloha III – bod A – tabulka – sloupec „Limitní hodnoty“ – sloupec „8 hodin“ – sloupec 
„mg/m3“ – řádek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

0,0000710a

________________

10a benzo[a]pyren jako marker celkové 
koncentrace PAU

Odůvodnění

Tato úroveň se používá v Německu a jde v současné době o nejlepší postup v EU. 
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Příloha – odst. 1
Směrnice 2004/37/ES
Příloha III – bod A – tabulka – sloupec „Název látky“ – řádek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Emise výfukových plynů ze vznětových 
motorů

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Příloha – odst. 1
Směrnice 2004/37/ES
Příloha III – bod A – tabulka – sloupec „Limitní hodnoty“ – sloupec „8 hodin“ – sloupec 
„mg/m3“ – řádek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

0,00001110b

________________

10b měřeno jako elementární uhlík

Odůvodnění

Odpovídá to čtyřem úmrtím na 100 000 osob za 40 let expozice na pracovišti, jak vypočítal 
Nizozemský odborný výbor pro bezpečnost práce. Pracovníci by neměli být vystaveni 
působení výfukových plynů vznětových motorů nad rámec základní úrovně.
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