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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-053 
které předložil Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva
Marita Ulvskog A8-0064/2017
Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům

Návrh směrnice (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

_____________________________________________________________

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 
minimální požadavky, včetně limitních 
hodnot, na základě dostupných vědeckých 
a technických údajů.

(1) Směrnice 2004/37/ES má za cíl 
chránit zaměstnance před riziky pro jejich 
zdraví a bezpečnost vznikajícími z 
expozice karcinogenům, mutagenům a 
reprotoxickým látkám na pracovišti a 
stanovuje za tímto účelem minimální 
požadavky, včetně limitních hodnot, na 
základě dostupných vědeckých a 
technických údajů, ekonomické 
proveditelnosti, důkladného posouzení 
sociálních a hospodářských dopadů a 
dostupnosti protokolů a technik pro 
měření expozice na pracovišti. Cílem 
požadavků této směrnice, které je nutné 
považovat za minimální, je chránit 
pracovníky na úrovni Unie. Členské státy 
mohou stanovit přísnější závazné limitní 
hodnoty expozice při práci.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) 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.

Pozměňovací návrh 3

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 ohledem na nové vědecké a 
technické údaje a na osvědčené postupy 
založené na důkazech, by se měly 
techniky a protokoly pro měření expozice 
na pracovišti a směrnice 2004/37/ES, 
včetně stanovených závazných limitních 
hodnot při práci, pravidelně, nejméně 
každých pět let, přehodnocovat a v případě 
nutné příslušným způsobem přepracovat. 
V rámci tohoto přepracování by se měla 
ve spolupráci s Mezinárodní agenturou 
pro výzkum nádorových 
onemocnění řádně zohlednit doporučení a 
stanoviska Vědeckého výboru pro limitní 
hodnoty expozice při práci (SCOEL) a 
Poradního výboru pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, jenž je složen ze 
tří řádných členů z každého členského 
státu, kteří zastupují vládu, odborové 
svazy a organizace zaměstnavatelů 
v členském státě. Je také nezbytné získat 
epidemiologické údaje o výskytu 
nádorových a jiných onemocnění 
onemocněních a potížích souvisejících s 
působením karcinogenů, mutagenů nebo 
reprotoxických látek mezi zaměstnanci 
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alespoň za uplynulá tři desetiletí.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Je nutné zdůraznit, že je důležité 
chránit pracovníky před působením 
karcinogenů, mutagenů a látek toxických 
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 negativně ovlivnit 
vývoj plodu a laktaci. Reprotoxické látky 
vyvolávají velmi velké obavy, při 
organizaci prevence na pracovišti by se 
proto měl uplatňovat stejný přístup jako v 
případě karcinogenů a mutagenů. Účast 
žen na trhu práce je nezbytná ke splnění 
hlavního cíle strategie Evropa 2020, jímž 
je dosažení zaměstnanosti ve výši 75% 
obyvatel ve věku 20 až 64 let do roku 
2020. Vzhledem k tomu, že ne všechny 
reprotoxické látky mají prahové hodnoty, 
je nanejvýš důležité rozšířit oblast 
působnosti směrnice 2004/37/ES na 
reprotoxické látky, s cílem sladit tuto 
směrnici s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20061a a 
zajistit lepší ochranu pracovníků a jejich 
potomků a větší bezpečnost pro ženy na 
pracovišti. 
_____________________
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, 
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93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 
30. 12. 2006, s. 1).

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Vzhledem k nedostatku 
konzistentních údajů o expozici určitým 
látkám je nutné chránit pracovníky, kteří 
jsou nebo mohou být takovým látkám 
vystaveni, prosazováním lékařského 
dohledu, a nikoli prováděním tohoto 
dohledu pouze v případě, kdy je to 
považováno za nezbytné. V lékařských 
prohlídkách zaměstnanců, u nichž 
výsledky hodnocení uvedeného v čl. 3 
odst. 2 směrnice 2004/37/ES odhalily 
riziko pro zdraví nebo bezpečnost, by se 
mělo pokračovat i na konci jejich 
pracovního života, přičemž tyto prohlídky 
by měly provádět členské státy. Aby bylo 
zajištěno celoživotní sledování zdraví 
všech pracovníků vystavených uvedeným 
látkám, je nutné upravit článek 14 
směrnice 2004/37/ES.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Pro zlepšení a zajištění bezpečnosti 
a patřičné péče pro pracovníky je 
nezbytný náležitý a konzistentní sběr 
údajů od zaměstnavatelů ze strany 
členských států. Komise by měla 
podporovat osvědčené postupy týkající se 
sběru údajů v jednotlivých členských 
státech a navrhnout, jak by bylo možné 
sběr údajů zlepšit. Členské státy by měly 
Komisi poskytnout informace pro účely 
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jejích zpráv o uplatňování směrnice 
2004/37/ES.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) Na úrovni Unie neexistuje jednotná 
metodika měření expozice zaměstnanců 
karcinogenům, mutagenům 
a reprotoxickým látkám. Komise by měla 
takovou unijní metodiku urychleně 
vytvořit, aby se zajistila podobná ochrana 
pracovníků, která by byla na vysoké 
úrovni, a současně rovné podmínky pro 
všechny.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2e) Je třeba zajistit větší transparentnost 
ohledně zdravotních rizik, která u 
pracovníků vznikají, pomocí doplnění 
dvou nových sloupců do přílohy III 
směrnice 2004/37/ES s cílem uvést 
zbytkové karcinogenní riziko spojené 
s každou ze závazných limitních hodnot 
expozice při práci a datum posledního 
odhadu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2f) V návaznosti na změny přílohy III 
směrnice 2004/37/ES, jak je stanoveno v 
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této směrnici, budou v nejbližší době 
navrženy limitní hodnoty pro další látky, 
směsi a procesy. Různé orgány, 
zúčastněné strany a Světová zdravotnická 
organizace určily 50 až 70 látek jako 
prioritní seznam karcinogenů, mutagenů 
a reprotoxických látek na pracovišti. Další 
změny přílohy III směrnice 2004/37/ES by 
měly zahrnovat mimo jiné látky, směsi a 
procesy, jako např. výfukové plyny ze 
vznětových motorů, formaldehyd, 
kadmium a jeho sloučeniny, berylium a 
jeho sloučeniny, sloučeniny niklu, arsen a 
jeho sloučeniny a akrylonitril.  

Pozměňovací návrh 10

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, včetně možnosti 
průniku kůží.

(3) Za účelem zajištění nejlepší možné 
úrovně ochrany je u všech karcinogenů, 
mutagenů a reprotoxických látek nezbytné 
vzít v úvahu jiné možné způsoby absorpce, 
včetně možnosti průniku kůží.

Pozměňovací návrh 11

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 

(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. Pokud jde o 
chemické činitele o-toluidin a 2-
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žádná doporučení výboru a byly 
zohledněny jiné dostatečně spolehlivé a 
veřejně dostupné zdroje vědeckých 
informací.48, 49

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).

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).

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/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/Monograph
s/vol100F/mono100F-11.pdf

49 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol1-42/mono29.pdf a 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol71/mono71-49.pdf

49 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol1-42/mono29.pdf a 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol71/mono71-49.pdf

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

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 a nezbytnými 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, a měly by proto být se 
vší vážností zohledněny.
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Pozměňovací návrh 13

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) 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 a měl by být odstraněn 
rozdíl mezi prachem tvrdých dřev a 
prachem měkkých dřev, pokud jde o 
limitní hodnotu uvedenou v příloze III 
směrnice 2004/37/ES, jak doporučuje 
Vědecký výbor pro limitní hodnoty 
expozice při práci, který ve svém 
posouzení rizik týkajících se prachu dřev 
(SCOEL/SUM/102 final) vyslovuje závěr, 
že vzhledem k dostupným údajům a 
s cílem chránit zdraví pracovníků se 
nezdá být relevantní rozlišovat mezi 
prachem měkkých dřev a prachem tvrdých 
dřev.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice 
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) 1,2-epoxypropan splňuje kritéria pro 
to, aby byl klasifikován jako karcinogenní 
(kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) 
č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen 
ve smyslu směrnice 2004/37/ES. Na 
základě dostupných informací včetně 
vědeckých a technických údajů je možné 
stanovit jednoznačnou úroveň expozice, 
pod níž se nepředpokládá, že by expozice 
tomuto karcinogenu měla škodlivé účinky. 
Je proto vhodné stanovit limitní hodnotu 
pro 1,2-epoxypropan.  

(8) 1,2-epoxypropan splňuje kritéria pro 
to, aby byl klasifikován jako karcinogenní 
(kategorie 1B) v souladu s nařízením (ES) 
č. 1272/2008, a proto se jedná o karcinogen 
ve smyslu směrnice 2004/37/ES. Na 
základě dostupných informací včetně 
vědeckých a technických údajů je možné 
stanovit úroveň expozice, pod níž se 
nepředpokládá, že by expozice tomuto 
karcinogenu měla škodlivé účinky. Je proto 
vhodné stanovit limitní hodnotu pro 1,2-
epoxypropan.  
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Tento pozměňovací návrh posiluje 
ochranu zdraví zaměstnanců na pracovišti.

(18) Tento pozměňovací návrh posiluje 
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 
na pracovišti v případě, že budou změny 
směrnice 2004/37/ES řádně provedeny a 
uplatňovány v právu členských států a 
používány ze strany podniků a 
pracovníků. Členské státy by měly zajistit, 
aby inspektoráty práce měly dostatečné 
finanční prostředky a lidské zdroje k 
plnění svých úkolů a současně pomáhaly 
společnostem, zejména malým a středním 
podnikům, dodržovat tato nová 
ustanovení, a měly by úzce spolupracovat 
s Evropskou agenturou pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a věnovat 
dostatečné finanční prostředky na 
podporu a řádné uplatňování této 
směrnice a současně zabránit ztrátám 
pracovních míst.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Poradní výbor pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci ve svém 
stanovisku uvádí lhůtu pro přezkum 
závazných limitních hodnot expozice při 
práci pro několik látek. Navrhuje, aby 
byly závazné limitní hodnoty expozice 
při práci pro respirabilní krystalický oxid 
křemičitý a prach tvrdých dřev 
přezkoumány během tří až pěti let, pro 
akrylamid a 1,3-butadien během tří let a 
pro šestimocný chrom během přiměřené 
lhůty pro přezkum. Komise by proto měla 
požádat poradní výbor, aby předložil 
aktualizované stanovisko k těmto látkám.



PE611.498/ 10

CS

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Poradní výbor pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci ve svém 
stanovisku k vysokotavným keramickým 
vláknům souhlasí s tím, že je nezbytné 
stanovit pro tuto látku závaznou limitní 
hodnotu expozice, nedohodl se však 
na společném stanovisku, pokud jde o 
příslušnou limitní hodnotu. Komise by 
proto měla poradní výbor vybídnout, aby 
přeložil stanovisko k závazné limitní 
hodnotě expozice při práci pro 
vysokotavná keramická vlákna.

Pozměňovací návrh 18

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 
článek 2 (právo na život) a čl. 31 odst. 1 
této listiny (právo na slušné a spravedlivé 
pracovní podmínky respektující zdraví 
pracovníků, bezpečnost a důstojnost).

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Limitní hodnoty stanovené v této 
směrnici se budou průběžně přezkoumávat 
v souvislosti s prováděním nařízení (ES) č. 
1907/2006, zejména s cílem zohlednit 

(21) Limitní hodnoty stanovené v této 
směrnici se budou průběžně přezkoumávat 
v souvislosti s prováděním nařízení (ES) č. 
1907/2006, zejména s cílem zohlednit 
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vzájemné působení mezi limitními 
hodnotami stanovenými podle směrnice 
2004/37/ES a odvozenými úrovněmi, při 
kterých nedochází k nepříznivým účinkům 
(DNEL), pro nebezpečné chemické látky 
podle uvedeného nařízení.

vzájemné působení mezi limitními 
hodnotami stanovenými podle směrnice 
2004/37/ES a odvozenými úrovněmi, při 
kterých nedochází k nepříznivým účinkům 
(DNEL), pro nebezpečné chemické látky 
podle uvedeného nařízení, aby byli 
pracovníci účinně chráněni.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jelikož cílů této směrnice, kterými je 
zlepšování životních a pracovních 
podmínek a ochrana zdraví zaměstnanců 
před specifickými riziky vyplývajícími z 
expozice karcinogenům, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, avšak může jich být lépe dosaženo na 
úrovni EU, může EU přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v čl. 5 
odst. 4 SEU nepřekračuje tato směrnice 
rámec toho, co je nezbytné pro dosažení 
těchto cílů.

(22) Jelikož cílů této směrnice, kterými je 
zlepšování životních a pracovních 
podmínek a ochrana zdraví zaměstnanců 
před specifickými riziky vyplývajícími z 
expozice karcinogenům, mutagenům a 
reprotoxickým látkám nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, avšak může jich být lépe dosaženo na 
úrovni EU, může EU přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v čl. 5 
odst. 4 SEU nepřekračuje tato směrnice 
rámec toho, co je nezbytné pro dosažení 
těchto cílů.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

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 bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců na pracovišti, lhůta pro jeho 
provedení by neměla být delší než dva 
roky ode dne vstupu této směrnice v 
platnost.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Název

Platné 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 (šestá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
Rady 89/391/EHS)“ 

„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 (šestá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 
89/391/EHS)“

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1a) V čl. 1 odst. 1 se pododstavec 1 
nahrazuje tímto:

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.

„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 
reprotoxickým látkám při práci.“

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(-1b) V článku 2 se doplňuje toto 
písmeno:
ba) „reprotoxickou látkou“
látka nebo směs, která splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako látka toxická pro 
reprodukci kategorie 1A nebo 1B v části 3 
přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008; 

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 2 – odst. l – písm. c

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1c) V článku 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:

c) "limitní hodnotou", není-li uvedeno 
jinak, limit časově váženého průměru 
koncentrace "karcinogenu nebo 
mutagenu" ve vzduchu v dýchací zóně 
zaměstnance ve vztahu ke 
specifikovanému referenčnímu období 
stanovenému v příloze III této směrnice.

„c) „„limitní hodnotou“, není-li 
uvedeno jinak, limit časově váženého 
průměru koncentrace „karcinogenu, 
mutagenu nebo reprotoxické látky“ ve 
vzduchu v dýchací zóně zaměstnance ve 
vztahu ke specifikovanému referenčnímu 
období stanovenému v příloze III této 
směrnice.“

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 d (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 3 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1d) V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Tato směrnice se vztahuje na 
činnosti, při nichž zaměstnanci jsou nebo 
mohou být vystaveni působení karcinogenů 
nebo mutagenů v souvislosti s 
vykonávanou prací.

„1. Tato směrnice se vztahuje na 
činnosti, při nichž zaměstnanci jsou nebo 
mohou být vystaveni působení 
karcinogenů, mutagenů nebo 
reprotoxických látek v souvislosti s 
vykonávanou prací.“
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 e (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1e) V čl. 3 odst. 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

2. V případě jakékoli činnosti, která 
může zahrnovat riziko expozice 
karcinogenům nebo mutagenům, musí být 
určena povaha, stupeň a trvání expozice 
zaměstnance, aby bylo možné vyhodnotit 
všechna rizika pro zdraví a bezpečnost 
zaměstnanců a stanovit opatření, která je 
třeba přijmout.

„2. V případě jakékoli činnosti, která 
může zahrnovat riziko expozice 
karcinogenům, mutagenům nebo 
reprotoxickým látkám, musí být určena 
povaha, stupeň a trvání expozice 
zaměstnance, aby bylo možné vyhodnotit 
všechna rizika pro zdraví a bezpečnost 
zaměstnanců a stanovit opatření, která je 
třeba přijmout.“

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 f (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1f) V čl. 3 odst. 2 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

Toto hodnocení musí být opakováno 
pravidelně a dále kdykoli dojde ke změně 
podmínek, která může mít vliv na expozici 
zaměstnance karcinogenům nebo 
mutagenům.

„Toto hodnocení musí být opakováno 
pravidelně a dále kdykoli dojde ke změně 
podmínek, která může mít vliv na expozici 
zaměstnance karcinogenům, mutagenům 
nebo reprotoxickým látkám.“

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 g (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 3 – odst. 4
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Platné znění Pozměňovací návrh

(-1g) V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:

4. Při hodnocení věnují zaměstnavatelé 
zvláštní pozornost všem vlivům na zdraví 
nebo bezpečnost zvlášť ohrožených 
zaměstnanců a mimo jiné přihlédnou k 
tomu, že je žádoucí nezaměstnávat tyto 
zaměstnance v oblastech, kde mohou přijít 
do styku s karcinogeny nebo mutageny.

„4. Při hodnocení věnují zaměstnavatelé 
zvláštní pozornost všem vlivům na zdraví 
nebo bezpečnost zvlášť ohrožených 
zaměstnanců a mimo jiné přihlédnou k 
tomu, že je žádoucí nezaměstnávat tyto 
zaměstnance v oblastech, kde mohou přijít 
do styku s karcinogeny, mutageny nebo 
reprotoxickými látkami.“

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 h (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 4 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1h) V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Zaměstnavatel musí omezit 
používání karcinogenů a mutagenů na 
pracovišti, zejména jejich nahrazením, 
pokud je to technicky možné, látkou, 
přípravkem nebo postupem, které v 
podmínkách, v nichž se používají, nejsou 
nebezpečné nebo jsou méně nebezpečné 
pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

„1. Zaměstnavatel musí omezit 
používání karcinogenů, mutagenů nebo 
reprotoxických látek na pracovišti, 
zejména jejich nahrazením, pokud je to 
technicky možné, látkou, přípravkem nebo 
postupem, které v podmínkách, v nichž se 
používají, nejsou nebezpečné nebo jsou 
méně nebezpečné pro zdraví a bezpečnost 
zaměstnanců.“

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 i (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 5 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1i) V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
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2. Pokud není technicky možné nahradit 
karcinogen nebo mutagen látkou, 
přípravkem nebo postupem, které za 
podmínek, v nichž se používají, nejsou 
nebezpečné nebo jsou méně nebezpečné 
pro zdraví a bezpečnost, musí 
zaměstnavatel zajistit, aby byl v rámci 
technických možností vyráběn a používán 
v uzavřeném systému.

„2. Pokud není technicky možné nahradit 
karcinogen, mutagen nebo reprotoxickou 
látku látkou, přípravkem nebo postupem, 
které za podmínek, v nichž se používají, 
nejsou nebezpečné nebo jsou méně 
nebezpečné pro zdraví a bezpečnost, musí 
zaměstnavatel zajistit, aby byly v rámci 
technických možností vyráběny a 
používány v uzavřeném systému.“

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 j (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 5 – odst. 4

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1j) V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:

4. Expozice nesmí překročit limitní 
hodnotu karcinogenu uvedenou v příloze 
III.

„4. Expozice nesmí překročit limitní 
hodnotu karcinogenu, mutagenu nebo 
reprotoxické látky uvedenou v příloze III.“

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 k (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 5 – odst. 5 – návětí

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1k) V článku 5 se úvodní část odstavce 5 
nahrazuje tímto:

5. Při každém používání karcinogenu 
nebo mutagenu zaměstnavatel uplatňuje 
všechna tato opatření: 

„5. Při každém používání karcinogenu, 
mutagenu nebo reprotoxické látky 
zaměstnavatel uplatňuje všechna tato 
opatření:“

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 l (nový)
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Směrnice 2004/37/ES
Čl. 5 – odst. 5 – písm. a

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1l) V čl. 5 odst. 5 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:

a) omezení množství karcinogenu nebo 
mutagenu na pracovišti;

„a) omezení množství karcinogenu, 
mutagenu nebo reprotoxické látky na 
pracovišti;“

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 m (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 5 – odst. 5 – písm. c

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1m)V čl. 5 odst. 5 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) řešení pracovních postupů a opatření 
technické kontroly k vyloučení nebo 
minimalizaci uvolňování karcinogenů nebo 
mutagenů na pracovišti;

„c) řešení pracovních postupů a opatření 
technické kontroly k vyloučení nebo 
minimalizaci uvolňování karcinogenů, 
mutagenů nebo reprotoxických látek na 
pracovišti;“

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 n (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 5 – odst. 5 – písm. d

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1n) V čl. 5 odst. 5 se písmeno d) 
nahrazuje tímto:

d) odvádění karcinogenů nebo 
mutagenů u zdroje, systémy místního 
odsávání nebo celkového větrání, všechny 
tyto metody musí být vhodné a slučitelné s 
potřebou ochrany a zdraví veřejnosti a 
životního prostředí;

„d) odvádění karcinogenů, mutagenů 
nebo reprotoxických látek u zdroje, 
systémy místního odsávání nebo celkového 
větrání, všechny tyto metody musí být 
vhodné a slučitelné s potřebou ochrany a 
zdraví veřejnosti a životního prostředí;“



PE611.498/ 18

CS

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 o (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 5 – odst. 5 – písm. e

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1o) V čl. 5 odst. 5 se písmeno e) 
nahrazuje tímto:

e) použití současných vhodných 
postupů pro měření karcinogenů nebo 
mutagenů, zvláště pro včasné odhalení 
nadměrné expozice v důsledku 
nepředvídatelné události nebo nehody;

„e) použití současných vhodných 
postupů pro měření karcinogenů, 
mutagenů nebo reprotoxických látek, 
zvláště pro včasné odhalení nadměrné 
expozice v důsledku nepředvídatelné 
události nebo nehody;“

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 p (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 5 – odst. 5 – písm. j

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1p) V čl. 5 odst. 5 se písmeno j) 
nahrazuje tímto:

j) vymezení rizikových prostorů a 
použití vhodných výstražných a 
bezpečnostních značek včetně značky 
"zákaz kouření" v prostorech, kde 
zaměstnanci jsou nebo mohou být 
vystaveni působení karcinogenů nebo 
mutagenů;

„j) vymezení rizikových prostorů a 
použití vhodných výstražných a 
bezpečnostních značek včetně značky 
„zákaz kouření“ v prostorech, kde 
zaměstnanci jsou nebo mohou být 
vystaveni působení karcinogenů, 
mutagenů nebo reprotoxických látek;“

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod - 1 q (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a
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Platné znění Pozměňovací návrh

(-1q) V článku 6 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:

a) prováděných činnostech nebo 
průmyslových postupech, včetně důvodů, 
proč jsou používány karcinogeny nebo 
mutageny; 

„a) prováděných činnostech nebo 
průmyslových postupech, včetně důvodů, 
proč jsou používány karcinogeny, 
mutageny nebo reprotoxické látky;“

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod - 1 r (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1r) V článku 6 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:

b) množství vyráběných nebo 
používaných látek nebo přípravků, které 
obsahují karcinogeny nebo mutageny;

„b) množství vyráběných nebo 
používaných látek nebo směsí, které 
obsahují karcinogeny, mutageny nebo 
reprotoxické látky;“

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 s (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1s) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 6a
Informace pro Komisi
Členské státy poskytnou Komisi 
informace uvedené v článku 6 této 
směrnice jako součást zprávy 
o uplatňování dané směrnice uvedené 
v článku 17a směrnice 89/391/EHS.“
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 t (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1t) V článku 10 se úvodní část odstavce 
1 nahrazuje tímto:

1. Zaměstnavatelé jsou povinni v 
případě všech činností, u nichž je riziko 
zamoření karcinogeny nebo mutageny, 
přijmout vhodná opatření, aby zajistili, že:

„1. Zaměstnavatelé jsou povinni v 
případě všech činností, u nichž je riziko 
zamoření karcinogeny, mutageny nebo 
reprotoxickými látkami, přijmout vhodná 
opatření, aby zajistili, že:“

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 u (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1u) V čl. 10 odst. 1 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:

a) zaměstnanci nejedí, nepijí ani 
nekouří v pracovních prostorech, kde je 
riziko zamoření karcinogeny nebo 
mutageny;

„a) zaměstnanci nejedí, nepijí ani 
nekouří v pracovních prostorech, kde je 
riziko zamoření karcinogeny, mutageny 
nebo reprotoxickými látkami;“

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 v (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 11 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1v) V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

2. Zaměstnavatelé informují 
zaměstnance o zařízeních a souvisejících 

„2. Zaměstnavatelé informují 
zaměstnance o zařízeních a souvisejících 
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nádobách, které obsahují karcinogeny nebo 
mutageny, zajistí, aby všechny nádoby, 
balení a zařízení obsahující karcinogeny 
nebo mutageny byly zřetelně a viditelně 
označeny, a umístí dobře viditelné 
výstražné značky.

nádobách, které obsahují karcinogeny, 
mutageny nebo reprotoxické látky, zajistí, 
aby všechny nádoby, balení a zařízení 
obsahující karcinogeny, mutageny nebo 
reprotoxické látky byly zřetelně a viditelně 
označeny, a umístí dobře viditelné 
výstražné značky.“

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 w (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 14 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1w) V článku 14 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Členské státy přijmou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
postupy opatření pro zajištění 
odpovídajících lékařských prohlídek 
zaměstnanců, u nichž výsledky hodnocení 
uvedeného v čl. 3 odst. 2 odhalí riziko pro 
zdraví nebo bezpečnost.

„1. Členské státy přijmou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
postupy opatření pro zajištění 
odpovídajícího celoživotního sledování 
zdraví zaměstnanců, u nichž výsledky 
hodnocení uvedeného v čl. 3 odst. 2 odhalí 
riziko pro zdraví nebo bezpečnost.“

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 x (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 14 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1x) V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

2. Opatření uvedená v odstavci 1 musí 
umožňovat, je-li to vhodné, provedení 
odpovídající lékařské prohlídky každého 
zaměstnance

„2. Opatření uvedená v odstavci 1 musí 
umožňovat, aby každý pracovník podléhal 
v případě potřeby odpovídajícímu 
celoživotnímu lékařskému dohledu:

– před expozicí, – před expozicí,

– a dále v pravidelných intervalech. – v pravidelných intervalech během 
expozice, 
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– po ukončení expozice a po skončení 
zaměstnání.

Tato opatření musí umožňovat přímé uplat
ňování jednotlivých lékařských a pracovně 
lékařských opatření.

Tato opatření musí umožňovat přímé uplat
ňování jednotlivých lékařských a pracovně 
lékařských opatření.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 y (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 14 – odst. 3

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1y) V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:

3. Je-li zjištěno, že zaměstnanec trpí 
odchylkou, k níž mohlo dojít v důsledku 
expozice karcinogenům nebo mutagenům, 
může si lékař nebo orgán příslušný pro 
lékařské prohlídky zaměstnanců vyžádat, 
aby se lékařské prohlídce podrobili i 
ostatní zaměstnanci, kteří byli vystaveni 
podobné expozici. V tom případě se 
provede nové zhodnocení rizika expozice v 
souladu s čl. 3 odst. 2.

„3. Je-li zjištěno, že zaměstnanec trpí 
odchylkou, k níž mohlo dojít v důsledku 
expozice karcinogenům, mutagenům nebo 
reprotoxickým látkám, může si lékař nebo 
orgán příslušný pro lékařské prohlídky 
zaměstnanců vyžádat, aby se lékařské 
prohlídce podrobili i ostatní zaměstnanci, 
kteří byli vystaveni podobné expozici. V 
tom případě se provede nové zhodnocení 
rizika expozice v souladu s čl. 3 odst. 2.“

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 z (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 14 – odst. 8

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1z) V článku 14 se odstavec 8 nahrazuje 
tímto:

8. Všechny případy rakoviny, u kterých 
bylo v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo postupy zjištěno, že jsou 
způsobeny expozicí karcinogenu nebo 
mutagenu při práci, musí být oznámeny 
příslušnému orgánu.

„8. Všechny případy rakoviny, u kterých 
bylo v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo postupy zjištěno, že jsou 
způsobeny expozicí karcinogenu, 
mutagenu nebo reprotoxické látce při 
práci, musí být oznámeny příslušnému 
orgánu.“
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Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a a (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1aa) V článku 15 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„2a. Členské státy poskytnou Komisi 
informace uvedené v čl. 14 odst. 8  této 
směrnice jako součást zprávy 
o uplatňování směrnice uvedené v článku 
17a směrnice 89/391/EHS.“

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a b (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 16 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1ab) V článku 16 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Rada postupem stanoveným v čl. 137 
odst. 2 Smlouvy stanoví ve směrnicích na 
základě dostupných informací včetně 
vědeckých a technických údajů limitní 
hodnoty pro všechny karcinogeny nebo 
mutageny, u nichž je to možné, a je-li to 
nezbytné, jiné přímo související předpisy.

„1. Rada postupem stanoveným v čl. 137 
odst. 2 Smlouvy stanoví ve směrnicích na 
základě dostupných informací včetně 
vědeckých a technických údajů limitní 
hodnoty pro všechny karcinogeny, 
mutageny nebo reprotoxické látky, u nichž 
je to možné, a je-li to nezbytné, jiné přímo 
související předpisy.“

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a c (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 17 – odst. 2
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Platné znění Pozměňovací návrh

(-1ac) V článku 17 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Úpravy přílohy II čistě technického 
rázu v důsledku technického rozvoje, změn 
mezinárodních předpisů či specifikací a 
poznatků v oblasti karcinogenů se přijímají 
postupem podle článku 17 směrnice 
89/391/EHS.

„2. Úpravy přílohy II čistě technického 
rázu v důsledku technického rozvoje, změn 
mezinárodních předpisů či specifikací a 
poznatků v oblasti karcinogenů, mutagenů 
nebo reprotoxických látek se přijímají 
postupem podle článku 17 směrnice 
89/391/EHS.“

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Příloha II – bod 1

Platné znění Pozměňovací návrh

(1a) V příloze II se bod 1 nahrazuje 
tímto:

1. Lékař nebo orgán příslušný pro 
dohled nad zdravotním stavem 
zaměstnanců vystavených působení 
karcinogenů nebo mutagenů musí být 
obeznámen s podmínkami nebo okolnostmi 
expozice u každého zaměstnance.

„1. Lékař nebo orgán příslušný pro 
dohled nad zdravotním stavem 
zaměstnanců vystavených působení 
karcinogenů, mutagenů nebo 
reprotoxických látek musí být obeznámen 
s podmínkami nebo okolnostmi expozice u 
každého zaměstnance.“

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Příloha
Směrnice 2004/37/ES
Příloha III – část A

Znění navržené Komisí

LIMITNÍ HODNOTY (3)Číslo 
CAS (1)

Číslo ES (2) NÁZEV LÁTKY

mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7)

Poznámka 
(4)

  Prach tvrdých dřev 3 (8)   



PE611.498/ 25

CS

  Sloučeniny 
šestivazného chromu, 
které jsou 
karcinogeny ve 
smyslu čl. 2 písm. a) 
bodu i) směrnice 
(jako chrom)

0,025   

  Vysokotavná 
keramická vlákna, 
která jsou 
karcinogeny ve 
smyslu čl. 2 písm. a) 
bodu i) směrnice 

  0,3 

  Respirabilní prach 
krystalického oxidu 
křemičitého

0,1 (9)   

71-43-2 200-753-7 Benzene 3,25 1  pokožka

75-01-4 200-831-0 Vinylchlorid 
monomer

2,6 1  

75-21-8 200-849-9 Ethylenoxid 1,8 1  pokožka

75-56-9 200-879-2 1,2-epoxypropan 2,4 1  

79-06-1 201-173-7 Akrylamid 0,1   pokožka

79-46-9 201-209-1 2-nitropropan 18 5  

95-53-4 202-429-0 o-toluidin 0,5 0,1  

106-99-0 203-450-8 1,3-butadien 2,2 1  

302-01-2 206-114-9 Hydrazin 0,013 0,01  pokožka

593-60-2 209-800-6 Bromoethylen 4,4 1  

________________
1 Číslo CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (registrační číslo CAS).
2 Číslo ES, tj. EINECS, ELINCS nebo NLP, je úřední číslo látky v Evropské unii, 
které je definováno v příloze VI části 1 oddíle 1.1.1.2 nařízení (ES) č. 1272/2008.
3 Měřeno nebo vypočteno ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin.
4 Možné podstatné zvýšení celkové tělesné zátěže prostřednictvím kožní expozice. 
5 mg/m3 = miligramy na metry krychlové vzduchu při 20 °C a 101,3 kPa (s tlakem 

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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rtuti 760 mm).
6 ppm = částice na milion a na objem vzduchu (ml/m3).
7 f/ml =  vlákna na mililitr.
8 Vdechnutelná frakce: pokud je prach tvrdých dřev smíchán s jiným prachem 
dřeva, použijí se limitní hodnoty na všechen prach dřeva přítomný v této směsi..
9 Respirabilní frakce.

Pozměňovací návrh

LIMITNÍ HODNOTY(3)Číslo 
CAS (1)

Číslo ES 
(2)

NÁZEV LÁTKY

mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7)

Poznámka 
(4)

  prach dřev 2 (8)   prach 
tvrdých 
dřev: 3 
mg/m3 do 
XXXX (pět 
let po 
vstupu 
směrnice 
v platnost)
prach 
měkkých 
dřev: 5 
mg/m3 do 
XXXX (pět 
let po 
vstupu 
směrnice 
v platnost)

  Sloučeniny 
šestimocného 
chromu, které jsou 
karcinogeny 
ve smyslu čl. 2 písm. 
a) bodu i) směrnice 
(jako chrom)

0,001   

  Vysokotavná 
keramická vlákna, 
které jsou 
karcinogeny ve 

  0,3 



PE611.498/ 27

CS

smyslu čl. 2 písm. a) 
bodu i) směrnice 

  Respirabilní prach 
krystalického oxidu 
křemičitého

0,05 (9)   přechodná 
hodnota ve 
výši 0.1 
mg/m3 do 
XXXX (10 
let 
po vstupu 
směrnice 
v platnost) - 
nutno 
přehodnotit 
5 let 
po vstupu 
směrnice 
v platnost

71-43-2 200-753-7 Benzen 3,25 1  pokožka

75-01-4 200-831-0 Vinylchlorid 
monomer

2,6 1  

75-21-8 200-849-9 Ethylenoxid 1,8 1  pokožka

75-56-9 200-879-2 1,2-epoxypropan 2,4 1  

79-06-1 201-173-7 Akrylamid 0,1   pokožka

79-46-9 201-209-1 2-nitropropan 18 5  

95-53-4 202-429-0 o-toluidin 0,5 0,1  

106-99-0 203-450-8 1,3-butadien 2,2 1  

302-01-2 206-114-9 Hydrazin 0,013 0,01  pokožka

593-60-2 209-800-6 Bromoethylen 4,4 1  

________________
1č. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (registrační číslo CAS).
2Číslo ES, tj. EINECS, ELINCS nebo NLP, je úřední číslo látky v Evropské unii, jak je 
definována v oddíle 1.1.1.2 přílohy VI části 1 nařízení (ES) č. 1272/2008.
3 Měřeno nebo vypočteno ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin.
4 Možné podstatné zvýšení celkové tělesné zátěže prostřednictvím kožní expozice.
5 mg/m3 = miligramy na metry krychlové vzduchu ve 20°C a 101,3 kPa (s tlakem rtuti 
760 mm).

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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6 ppm parts per milion (počet částic na milion) (ml/m3).
7 f/ml = vlákna na mililitr.
8 Vdechnutelná frakce.
9 Respirabilní frakce.


