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PAKEITIMAI 001-053 
pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešimas
Marita Ulvskog A8-0064/2017
Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Direktyva 2004/37/EB siekiama 
darbuotojus apsaugoti nuo pavojų jų 
sveikatai ir saugai, kurių kyla dėl 
kancerogenų ir mutagenų darbe, ir, 
atsižvelgiant į esamus mokslinius ir 
techninius duomenis, nustatyti būtiniausi 
su tuo susiję reikalavimai, įskaitant ribines 
vertes;

(1) Direktyva 2004/37/EB siekiama 
darbuotojus apsaugoti nuo pavojų jų 
sveikatai ir saugai, kurių kyla dėl 
kancerogenų, mutagenų ir toksiškų 
reprodukcijai medžiagų darbe, ir, 
atsižvelgiant į esamus mokslinius ir 
techninius duomenis, ekonomines 
galimybes, išsamų socialinį ir ekonominį 
poveikį ir prieigą prie potyrio matavimo 
protokolų ir technikos būdų darbe, ir 
nustatyti būtiniausi su tuo susiję 
reikalavimai, įskaitant ribines vertes. 
Reikalavimais, numatytais toje 
direktyvoje, siekiama apsaugoti 
darbuotojus Sąjungos lygmeniu ir šiuos 
reikalavimus reikėtų laikyti minimaliais. 
Griežtesnes privalomas profesinio 
poveikio ribas gali nustatyti valstybės 
narės;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) būtina laikytis atsargumo principo, 
ypač tais atvejais, kai esama neaiškumų 
dėl su medžiagomis ir jų mišiniais 
susijusios veiklos poveikio darbuotojų 
sveikatai arba kai turimų mokslinių ir 
techninių duomenų nepakanka;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) ribines vertes, atsižvelgiant į 
mokslinius duomenis, prireikus reikėtų 
patikslinti;

(2) atsižvelgiant į naujus mokslinius ir 
technikos duomenimis ir įrodymais 
pagrįstus geriausios praktikos pavyzdžius, 
metodus ir protokolus, skirtus išmatuoti 
poveikio lygį darbe, Direktyva 
2004/37/EB, įskaitant numatytas 
privalomas profesinio poveikio ribines 
vertes, turėtų būti reguliariai peržiūrima, 
ne rečiau kaip kas penkeri metai, ir, kai 
būtina, atitinkamai patikslinta. Vykdant 
tokias peržiūras reikėtų atsižvelgti į 
Cheminių medžiagų profesinio poveikio 
normų mokslinio komiteto ir Darbuotojų 
saugos ir sveikatos patariamojo komiteto, 
kurį sudaro po tris tikruosius narius iš 
kiekvienos valstybės narės, 
atstovaujančius šalių vyriausybėms, 
profesinėms sąjungoms ir darbdavių 
organizacijoms, bendradarbiaujant su 
Tarptautine vėžio mokslinių tyrimų 
agentūra, rekomendacijas ir nuomones. 
Taip pat reikia gauti paskutinių trijų 
dešimtmečių epidemiologinius duomenis 
apie vėžio ir ligų bei sveikatos sutrikimų, 
susijusių su kancerogenų, mutagenų arba 
toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikiu 
darbuotojams, atvejus;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) būtina atkreipti dėmesį į tai, kad 
svarbu apsaugoti darbuotojus nuo rizikos, 
susijusios su kancerogenų, mutagenų ir 
toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikiu. 
Darbo vietoje vyrai ir moterys dažnai 
susiduria su cheminių medžiagų deriniais, 
o tai gali kelti rimtesnį pavojų sveikatai, 
daryti neigiamą poveikį jų reprodukcinei 
sistemai, sukelti vaisingumo sumažėjimą 
arba nevaisingumą, taip pat turėti 
neigiamą poveikį vaisiaus vystymuisi ir 
laktacijai. Reprodukcijai toksiškos 
medžiagos kelia labai didelį susirūpinimą, 
todėl organizuojant darbo vietoje 
prevenciją turėtų būti laikomasi tokio 
paties požiūrio kaip kancerogenų ir 
mutagenų atveju. Moterų dalyvavimas 
darbo rinkoje yra būtinas norint pasiekti 
pagrindinį strategijos „Europa 2020“ 
tikslą, t. y. kad iki 2020 m. būtų įdarbinta 
75 proc. 20–64 metų amžiaus gyventojų. 
Kadangi ne visos reprodukcijai toksiškos 
medžiagos yra ribinę vertę turinčios 
medžiagos, labai svarbu Direktyvos 
2004/37/EB taikymo sritį išplėsti ir 
toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, 
siekiant ją suderinti su Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1907/20061a, geriau apsaugoti 
darbuotojus ir jų palikuonis ir užtikrinti 
saugesnį moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje; 
_____________________
1a. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH), įsteigiantis 
Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš 
dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei 
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panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 
76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 
2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) kadangi trūksta nuoseklių duomenų 
apie medžiagų poveikį, būtina apsaugoti 
poveikį patiriančių darbuotojų arba 
darbuotojų, kuriems gresia poveikio 
rizika, užtikrinant sveikatos priežiūrą, o 
ne ją vykdant tik tuomet, kai laikoma, kad 
ji būtina. Todėl darbuotojų, kuriems pagal 
vertinimo rezultatus, kaip nurodyta 
Direktyvos 2004/37/EB 3 straipsnio 
2 dalyje, yra nustatoma, kad jų sveikatai 
ar saugai kyla grėsmė, sveiktos priežiūra 
turėtų būti pratęsta net ir pasibaigus 
darbingam amžiui ir ją turėtų vykdytų 
valstybės narės. Direktyvos 2004/37/EB 
14 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas 
siekiant visiems poveikį patyrusiems 
darbuotojams užtikrinti visą gyvenimą 
trunkančią sveikatos priežiūrą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) tinkamas ir nuoseklus darbdavių 
duomenų rinkimas valstybėse narėse yra 
būtinas siekiant pagerinti ir užtikrinti 
saugą ir tinkamą rūpinimąsi darbuotojais. 
Komisija turėtų remti duomenų rinkimo 
valstybėse narėse geriausios praktikos 
pavyzdžius ir pasiūlyti, kaip duomenų 



PE611.498/ 5

LT

rinkimą būtų galima patobulinti. 
Valstybės narės turėtų pateikti Komisijai 
informacijos Komisijos ataskaitų apie 
Direktyvos 2004/37/EB įgyvendinimą 
tikslais;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2d) Sąjungos lygmeniu nėra suderintos 
metodikos, skirtos įvertinti kancerogenų, 
mutagenų ir reprodukcijai toksiškų 
medžiagų poveikį darbuotojams. Komisija 
turėtų netrukus parengti tokią Sąjungos 
lygmens metodiką, siekiant užtikrinti, 
viena vertus, panašią ir aukšto lygio 
darbuotojų apsaugą ir, kita vertus, 
sudaryti vienodas veiklos sąlygas;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2e) didesnis rizikos sveikatai, su kuria 
susiduria darbuotojai, skaidrumas turėtų 
būti numatytas, numatant į Direktyvos 
2004/37/EB III priedą įtraukti dvi naujas 
skiltis, siekiant nurodyti likutinę vėžio 
riziką, susijusią su privaloma profesinio 
poveikio riba ir paskutinio vertinimo data;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 f konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2f) atlikus Direktyvos 2004/37/EB 
III priedo dalinius pakeitimus, nustatytus 
šioje direktyvoje, nedelsiant bus pasiūlytos 
kitos papildomų cheminių medžiagų 
ribinės vertės. Įvairios agentūros, 
suinteresuotieji subjektai ir Pasaulio 
sveikatos organizacija nustatė 50–70 
medžiagų apimantį kancerogenų, 
mutagenų ir reprodukcijai toksiškų 
medžiagų darbo vietoje prioritetinį sąrašą. 
Papildomi Direktyvos 2004/37/EB III 
priedo daliniai pakeitimai turėtų apimti 
(tačiau jais neapsiriboti) tokias chemines 
medžiagas, mišinius ir procesus, kaip 
dyzelinių variklių išmetamosios dujos, 
formaldehidas, kadmis ir jo junginiai, 
berilis ir jo junginiai, nikelio junginiai, 
arsenas ir jo junginiai bei akrilnitrilas; 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kad būtų galima užtikrinti geriausią 
galimą apsaugą, vertinant tam tikrus 
kancerogenus ir mutagenus, reikia 
atsižvelgti ir į kitus galimus patekimo 
būdus, įskaitant galimybę įsiskverbti per 
odą;

(3) kad būtų galima užtikrinti geriausią 
galimą apsaugą, vertinant visus 
kancerogenus, mutagenus ir reprodukcijai 
toksiškas medžiagas, reikia atsižvelgti ir į 
kitus galimus patekimo būdus, įskaitant 
galimybę įsiskverbti per odą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Cheminių medžiagų profesinio 
poveikio normų mokslinis komitetas 
(toliau – komitetas) Komisijai visų pirma 
padeda vertinant naujausius turimus 

(4) Cheminių medžiagų profesinio 
poveikio normų mokslinis komitetas 
(toliau – komitetas) Komisijai visų pirma 
padeda nustatant, vertinant ir nuodugniai 
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mokslinius duomenis ir siūlant ribines 
vertes darbo aplinkoje, kuriomis siekiama 
darbuotojus apsaugoti nuo cheminių 
medžiagų keliamų pavojų, ir kurios, pagal 
Tarybos direktyvą 98/24/EB47 ir Direktyvą 
2004/37/EB, turėtų būti nustatomos ES 
lygmeniu. Komitetas neparengė 
rekomendacijų dėl o-toluidino ir 2-
nitropropano, todėl remtasi kitais 
pakankamai patikimais viešais mokslinės 
informacijos šaltiniais,48,49;

analizuojant naujausius turimus 
mokslinius duomenis ir siūlant profesinio 
poveikio ribines vertes, kuriomis siekiama 
darbuotojus apsaugoti nuo cheminių 
medžiagų keliamų pavojų, ir kurios, pagal 
Tarybos direktyvą 98/24/EB47 ir Direktyvą 
2004/37/EB, turėtų būti nustatomos ES 
lygmeniu. Komitetas neparengė 
rekomendacijų dėl o-toluidino ir 2-
nitropropano, todėl remtasi kitais 
pakankamai patikimais viešais mokslinės 
informacijos šaltiniais48, 49;

__________________ __________________
47 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos 
direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos 
ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, 
susijusios su cheminiais veiksniais darbe 
(keturioliktoji atskira Direktyva, kaip 
numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 
straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 
11).

47 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos 
direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos 
ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, 
susijusios su cheminiais veiksniais darbe 
(keturioliktoji atskira Direktyva, kaip 
numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 
straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 
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 and 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol100F/mono100F-11.pdf

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

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

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) gairės ir geroji praktika, išplėtotos 
įgyvendinant iniciatyvas, pvz., vykdant 
socialinį dialogą pasirašytas „Susitarimas 
dėl darbuotojų sveikatos apsaugos teisingai 
tvarkant ir naudojant kristalinį kvarcą ir jo 
turinčius produktus“ (NEPSi), yra 

(6) gairės ir geroji praktika, išplėtotos 
įgyvendinant iniciatyvas, pvz., vykdant 
socialinį dialogą pasirašytas „Susitarimas 
dėl darbuotojų sveikatos apsaugos teisingai 
tvarkant ir naudojant kristalinį kvarcą ir jo 
turinčius produktus“ (NEPSi), yra 
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vertingos priemonės, kuriomis bus 
papildytos reguliavimo priemonės, visų 
pirma siekiant veiksmingai įdiegti ribines 
vertes;

vertingos ir būtinos priemonės, kuriomis 
bus papildytos reguliavimo priemonės, visų 
pirma siekiant veiksmingai įdiegti ribines 
vertes, todėl į jas turėtų būti rimtai 
atsižvelgta;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvos 2004/37/EB III priede 
nustatytos vinilchlorido monomero ir 
kietosios medienos dulkių ribinės vertės 
turėtų būti patikslintos atsižvelgiant į 
naujesnius mokslinius duomenis;  

(7) Direktyvos 2004/37/EB III priede 
nustatytos vinilchlorido monomero ir 
lapuočių medienos dulkių ribinės vertės 
turėtų būti patikslintos atsižvelgiant į 
naujesnius mokslinius duomenis ir reikėtų 
pašalinti skirtumą tarp lapuočių ir 
spygliuočių medienos dulkių, atsižvelgiant 
į ribinę vertę pagal Direktyvos 
2004/37/EB III priedą, kaip rekomendavo 
Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų 
agentūra ir Cheminių medžiagų 
profesinio poveikio normų mokslinis 
komitetas, kuris šią mintį įtraukė į 
medienos dulkių rizikos vertinimą 
(SCOEL/SUM/102 galutinis), 
atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu turimais 
duomenimis ir siekiant apsaugoti 
darbuotojų sveikatą, nėra tinkama atskirti 
lapuočių ir spygliuočių medienos dulkes;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos 
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 1,2-epoksipropanas atitinka 
klasifikavimo kaip (1B kategorijos) 
kancerogenas kriterijus, nustatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1272/2008, todėl tai kancerogenas pagal 
Direktyvą 2004/37/EB. Remiantis turima 
informacija, įskaitant mokslinius ir 

(8) 1,2-epoksipropanas atitinka 
klasifikavimo kaip (1B kategorijos) 
kancerogenas kriterijus, nustatytus Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1272/2008, todėl tai kancerogenas pagal 
Direktyvą 2004/37/EB. Remiantis turima 
informacija, įskaitant mokslinius ir 
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techninius duomenis, galima nustatyti 
aiškią poveikio ribą, kurios neviršijus šio 
kancerogeno poveikis neturėtų būti 
kenksmingas. Todėl reikėtų nustatyti tokią 
ribinę 1,2-epoksipropano vertę;  

techninius duomenis, galima nustatyti 
poveikio ribą, kurios neviršijus šio 
kancerogeno poveikis neturėtų būti 
kenksmingas. Todėl reikėtų nustatyti tokią 
ribinę 1,2-epoksipropano vertę;  

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šiuo pakeitimu gerinama darbuotojų 
sveikatos apsauga darbe;

(18) šiuo pakeitimu gerinama darbuotojų 
sveikatos apsauga ir sauga darbe su 
sąlyga, kad valstybės narės tinkamai 
perkels Direktyvos 2004/37/EB dalinius 
pakeitimus į nacionalinę teisę, juos 
įgyvendins ir kad įmonės ir darbuotojai 
juos taikys. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad darbo inspekcijos turėtų 
pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių, kurie joms padėtų atlikti savo 
pareigas, ir kartu inspekcijos turėtų padėti 
įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), laikytis šių naujų 
taisyklių, ir glaudžiai bendradarbiauti su 
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra ir skirti pakankamai finansinių 
išteklių remti tinkamą šios direktyvos 
įgyvendinimą, tuo pat metu stengiantis 
išvengti darbo vietų praradimo;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Darbuotojų saugos ir sveikatos 
patariamasis komitetas savo nuomonėse 
mini keletui cheminių medžiagų skirtą 
privalomų profesinio poveikio ribinių 
verčių peržiūros laikotarpį. Siūloma, kad 
privalomos profesinio poveikio ribos, 
nustatytos įkvepiamajam silicio dioksidui 
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ir lapuočių medienos dulkėms, turėtų būti 
peržiūrimos per 3–5 metus, o akrilamido 
ir 1,3-butadieno ribos per 3 metus bei 
chromo (VI) – per atitinkamą peržiūros 
laikotarpį. Todėl Komisija turėtų 
paprašyti Darbuotojų saugos ir sveikatos 
patariamojo komiteto pateikti atnaujintas 
nuomones dėl šių medžiagų;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) savo nuomonėje dėl ugniai atsparių 
keraminių pluoštų Darbuotojų saugos ir 
sveikatos patariamasis komitetas sutiko, 
kad nustatyti privalomą profesinio 
poveikio ribą būtina, tačiau jam nepavyko 
priimti bendros pozicijos dėl ribinės 
vertės. Todėl Komisija turėtų skatinti 
Darbuotojų saugos ir sveikatos 
patariamąjį komitetą pateikti nuomonę 
dėl privalomos ugniai atsparių keraminių 
pluoštų profesinio poveikio ribinės vertės;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir principai, nustatyti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų 
pirma jos 31 straipsnio 1 dalyje;

(20) šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir principai, nustatyti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų 
pirma jos 2 straipsnyje (teisė į gyvybę) ir 
31 straipsnio 1 dalyje (teisė į darbuotojų 
sveikatos, saugos ir orumo atžvilgiu 
tinkamas ir teisingas darbo sąlygas);

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
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21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) jų ribinės vertės nustatytos pagal šią 
direktyvą bus nuolat peržiūrimos 
atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 
1907/2006 įgyvendinimą, visų pirma 
atsižvelgiant į ribinių verčių, nustatytų 
pagal Direktyvą 2004/37/EB, ir DNEL 
(išvestinės ribinę poveikio nesukeliančios 
vertės), nustatytų pavojingoms cheminėms 
medžiagoms pagal tą reglamentą, sąsają;

(21) jų ribinės vertės nustatytos pagal šią 
direktyvą bus nuolat peržiūrimos 
atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 
1907/2006 įgyvendinimą, visų pirma 
atsižvelgiant į ribinių verčių, nustatytų 
pagal Direktyvą 2004/37/EB, ir DNEL 
(išvestinės ribinę poveikio nesukeliančios 
vertės), nustatytų pavojingoms cheminėms 
medžiagoms pagal tą reglamentą, sąsają, 
kad darbuotojai būtų veiksmingai 
apsaugoti;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. 
gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas ir 
apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo 
konkrečių pavojų, kurių kyla dėl 
kancerogenų veikimo, valstybės narės 
negali deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų 
būtų geriau siekti ES lygmeniu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnio 3 dalyje nustatyto subsidiarumo 
principo, ES gali patvirtinti priemones. 
Pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalyje 
nustatytą proporcingumo principą šia 
direktyva neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti;

(22) kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. 
gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas ir 
apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo 
konkrečių pavojų, kurių kyla dėl 
kancerogenų, mutagenų ir toksiškų 
reprodukcijai medžiagų veikimo, 
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi tų tikslų būtų geriau siekti ES 
lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
subsidiarumo principo, ES gali patvirtinti 
priemones. Pagal ES sutarties 5 straipsnio 
4 dalyje nustatytą proporcingumo principą 
šia direktyva neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atsižvelgiant į tai, kad šis teisės aktas (23) atsižvelgiant į tai, kad šis teisės aktas 
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susijęs su darbuotojų sveikata darbo 
vietoje, perkėlimo į nacionalinę teisę 
terminas turėtų būti du metai;

susijęs su darbuotojų sveikatos apsauga ir 
sauga darbo vietoje, perkėlimo į 
nacionalinę teisę terminas turėtų būti ne 
vėliau kaip dveji metai po šios direktyvos 
įsigaliojimo datos;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
Pavadinimas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) pavadinimas pakeičiamas taip:
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo 
rizikos, susijusios su kancerogenų arba 
mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira 
Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

„2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo 
rizikos, susijusios su kancerogenų, 
mutagenų arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų poveikiu darbe (šeštoji atskira 
Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)“

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1a) 1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

Šios direktyvos tikslas – darbuotojų 
apsauga nuo jų saugai ir sveikatai 
gresiančio ar galinčio grėsti pavojaus dėl 
kancerogenų ar mutagenų poveikio, 
įskaitant šio pavojaus prevenciją.

„Šios direktyvos tikslas – darbuotojų 
apsauga nuo jų saugai ir sveikatai 
gresiančio ar galinčio grėsti pavojaus dėl 
kancerogenų, mutagenų ar toksiškų 
reprodukcijai medžiagų poveikio, įskaitant 
šio pavojaus prevenciją.“
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b) 2 straipsnis papildomas šiuo 
punktu:
„ba) „toksiška reprodukcijai medžiaga“: 
cheminė medžiaga ar mišinys, atitinkantis 
klasifikavimo kaip 1A arba 1B kategorijos 
toksiškos reprodukcijai medžiagos 
kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) 
Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje;“

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 c punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1c) 2 straipsnio c punktas pakeičiamas 
taip:

c) "ribinė vertė", jei nenurodyta kitaip – 
kancerogeno arba mutageno 
koncentracijos ore svertinio vidurkio pagal 
laiką didžiausia reikšmė darbuotojo 
kvėpavimo erdvėje per tam tikrą laikotarpį, 
nustatytą tos direktyvos III priede.

„c) „ribinė vertė“, jei nenurodyta kitaip – 
kancerogeno, mutageno arba toksiškos 
reprodukcijai medžiagos koncentracijos 
ore svertinio vidurkio pagal laiką 
didžiausia reikšmė darbuotojo kvėpavimo 
erdvėje per tam tikrą laikotarpį, nustatytą 
tos direktyvos III priede.“

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 d punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
3 straipsnio 1 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1d) 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1. Ši direktyva taikoma tiems darbams, 
kurių metu darbuotojai yra arba gali būti 
neapsaugoti nuo poveikio su darbo metu 
susidariusiais kancerogenais ar 
mutagenais.

„1. Ši direktyva taikoma tiems darbams, 
kurių metu darbuotojai yra arba gali būti 
neapsaugoti nuo poveikio su darbo metu 
susidariusiais kancerogenais, mutagenais 
ar toksiškomis reprodukcijai 
medžiagomis.“

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 e punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1e) 3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

2. Imantis darbų, kurių metu gali kilti 
poveikio su kancerogenais arba 
mutagenais rizika, reikia nustatyti 
darbuotojų poveikio pobūdį, laipsnį ir 
trukmę, kad būtų galima įvertinti bet kokį 
darbuotojų saugai ir sveikatai gresiančią 
riziką bei nustatyti priemones, kurių reikia 
imtis.

„2. Imantis darbų, kurių metu gali kilti 
poveikio su kancerogenais, mutagenais 
arba toksiškomis reprodukcijai 
medžiagomis rizika, reikia nustatyti 
darbuotojų poveikio pobūdį, laipsnį ir 
trukmę, kad būtų galima įvertinti bet kokį 
darbuotojų saugai ir sveikatai gresiančią 
riziką bei nustatyti priemones, kurių reikia 
imtis.“

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 f punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1f) 3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 
pakeičiama taip:

Rizikos įvertinimo rezultatai turi būti 
atnaujinami reguliariai ir kaskart pasikeitus 
sąlygoms, galinčioms turėti įtakos 

„Rizikos įvertinimo rezultatai turi būti 
atnaujinami reguliariai ir kaskart pasikeitus 
sąlygoms, galinčioms turėti įtakos 
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darbuotojų poveikiui su kancerogenais arba 
mutagenais.

darbuotojų poveikiui su kancerogenais, 
mutagenais arba toksiškomis 
reprodukcijai medžiagomis.“

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 g punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
3 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1g) 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
4. Atlikdami rizikos įvertinimą, 
darbdaviai ypač atsižvelgia į visus 
padarinius tų darbuotojų saugai ir 
sveikatai, kuriems gresia ypač didelis 
pavojus, ir, be kita ko, siekia neleisti šiems 
darbuotojams dirbti vietose, kuriose jie gali 
susidurti su kancerogenais ar mutagenais.

„4. Atlikdami rizikos įvertinimą, 
darbdaviai ypač atsižvelgia į visus 
padarinius tų darbuotojų saugai ir 
sveikatai, kuriems gresia ypač didelis 
pavojus, ir, be kita ko, siekia neleisti šiems 
darbuotojams dirbti vietose, kuriose jie gali 
susidurti su kancerogenais, mutagenais ar 
toksiškomis reprodukcijai medžiagomis.“

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 h punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
4 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1h) 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1. Darbdavys mažina kancerogeno ar 
mutageno naudojimą darbo vietoje, visų 
pirma pakeisdamas juos pagal technines 
galimybes medžiaga, preparatu ar procesu, 
kurie pagal jų naudojimo sąlygas yra 
nepavojingi ar mažiau pavojingi 
darbuotojų saugai ir sveikatai.

„1. Darbdavys mažina kancerogeno, 
mutageno ar toksiškos reprodukcijai 
medžiagos naudojimą darbo vietoje, visų 
pirma pakeisdamas juos pagal technines 
galimybes medžiaga, preparatu ar procesu, 
kurie pagal jų naudojimo sąlygas yra 
nepavojingi ar mažiau pavojingi 
darbuotojų saugai ir sveikatai.“

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 straipsnio 1 pastraipos -1 i punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
5 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1i) 5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2. Jei kancerogeno ar mutageno 
techniškai neįmanoma pakeisti medžiaga, 
preparatu ar procesu, kurie pagal jų 
naudojimo sąlygas yra nepavojingi ar 
mažiau pavojingi saugai ir sveikatai, 
darbdavys užtikrina, kiek leidžia techninės 
galimybės, kad kancerogenas ar 
mutagenas būtų gaminami ir naudojami 
uždaroje sistemoje.

„2. Jei kancerogeno, mutageno ar 
toksiškos reprodukcijai medžiagos 
techniškai neįmanoma pakeisti medžiaga, 
preparatu ar procesu, kurie pagal jų 
naudojimo sąlygas yra nepavojingi ar 
mažiau pavojingi saugai ir sveikatai, 
darbdavys užtikrina, kiek leidžia techninės 
galimybės, kad kancerogenas, mutagenas 
ar toksiška reprodukcijai medžiaga būtų 
gaminami ir naudojami uždaroje 
sistemoje.“

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 j punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
5 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1j) 5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
4. Poveikis neviršija kancerogeno 
ribinės vertės, kaip nustatyta III priede.

„4. Poveikis neviršija kancerogeno, 
mutageno ar toksiškos reprodukcijai 
medžiagos ribinės vertės, kaip nustatyta III 
priede.“

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 k punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
5 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1k) 5 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis 
pakeičiama taip:

5. Visada, kai naudojamas „5. Visada, kai naudojamas 
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kancerogenas ar mutagenas, darbdavys 
imasi visų šių priemonių: 

kancerogenas, mutagenas ar toksiška 
reprodukcijai medžiaga darbdavys imasi 
visų šių priemonių:“

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 l punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
5 straipsnio 5 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1l) 5 straipsnio 5 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) riboja kancerogeno ar mutageno 
kiekį darbo vietoje;

„a) riboja kancerogeno, mutageno ar 
toksiškos reprodukcijai medžiagos kiekį 
darbo vietoje;“

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 m punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
5 straipsnio 5 pastraipos c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1m) 5 straipsnio 5 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:

c) darbo procesus ir inžinerines 
kontrolės priemones projektuoja taip, kad 
būtų išvengta kancerogenų ar mutagenų 
patekimo į darbo vietą arba sumažintas 
patenkantis jų kiekis;

„c) darbo procesus ir inžinerines 
kontrolės priemones projektuoja taip, kad 
būtų išvengta kancerogenų, mutagenų ar 
toksiškų reprodukcijai medžiagų patekimo 
į darbo vietą arba sumažintas patenkantis 
jų kiekis;“

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 n punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
5 straipsnio 5 dalies d punktas
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1n) 5 straipsnio 5 dalies d punktas 
pakeičiamas taip:

d) išretina kancerogenus jų susidarymo 
vietoje, naudoja vietinę išgavimo sistemą 
arba bendrąją ventiliaciją bei visus kitus 
tinkamus būdus, kurie atitinka visuomenės 
sveikatos ir aplinkos apsaugos poreikius;

„d) išretina kancerogenus, mutagenus ar 
toksiškas reprodukcijai medžiagas jų 
susidarymo vietoje, naudoja vietinę 
išgavimo sistemą arba bendrąją ventiliaciją 
bei visus kitus tinkamus būdus, kurie 
atitinka visuomenės sveikatos ir aplinkos 
apsaugos poreikius;“

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 o punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
5 straipsnio 5 dalies e punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1o) 5 straipsnio 5 dalies e punktas 
pakeičiamas taip:

e) naudoja žinomus darbo procesus 
kancerogenų ar mutagenų kiekiui matuoti, 
ypač anksti aptikti per didelį jų kiekį, 
susidariusį dėl nenumatyto įvykio arba 
avarijos;

„e) naudoja žinomus darbo procesus 
kancerogenų, mutagenų ar toksiškų 
reprodukcijai medžiagų kiekiui matuoti, 
ypač anksti aptikti per didelį jų kiekį, 
susidariusį dėl nenumatyto įvykio arba 
avarijos;“

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 p punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
5 straipsnio 5 dalies j punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1p) 5 straipsnio 5 dalies j punktas 
pakeičiamas taip:

j) pažymi pavojingas vietas ir naudoja 
atitinkamus įspėjamuosius ir saugos 
ženklus, įskaitant ženklus "Nerūkyti", 
zonose, kuriose darbuotojai yra arba gali 

„j) pažymi pavojingas vietas ir naudoja 
atitinkamus įspėjamuosius ir saugos 
ženklus, įskaitant ženklus „Nerūkyti“, 
zonose, kuriose darbuotojai yra arba gali 
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būti neapsaugoti nuo poveikio su 
kancerogenais ar mutagenais;

būti neapsaugoti nuo poveikio su 
kancerogenais, mutagenais ar toksiškomis 
reprodukcijai medžiagomis;“

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 q punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1q) 6 straipsnio a punktas pakeičiamas 
taip:

a) atliekamus darbus ir (arba) 
vykstančius gamybinius procesus, įskaitant 
kancerogenų ar mutagenų naudojimo 
priežastis; 

„a) atliekamus darbus ir (arba) 
vykstančius gamybinius procesus, įskaitant 
kancerogenų, mutagenų ar toksiškų 
reprodukcijai medžiagų naudojimo 
priežastis;“

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 r punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1r) 6 straipsnio b punktas pakeičiamas 
taip:

b) pagamintų ar naudojamų medžiagų 
arba preparatų, kuriuose yra kancerogenų 
ar mutagenų, kiekius;

„b) pagamintų ar naudojamų medžiagų 
arba mišinių, kuriuose yra kancerogenų, 
mutagenų ar toksiškų reprodukcijai 
medžiagų, kiekius;“

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 s punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
6 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1s) Įterpiamas šis straipsnis:
„6a straipsnis
Informacija Komisijai
Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos 6 straipsnyje nurodytą 
informaciją kaip įgyvendinimo ataskaitų, 
nurodytų Direktyvos 89/391/EEB 
17a straipsnyje, dalį.“

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 t punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1t) 10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 
pakeičiama taip:

1. Darbdaviai įpareigojami visų darbų, 
dėl kurių kyla užkrėtimo kancerogenais ar 
mutagenais rizika, metu imtis reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad:

„1. Darbdaviai įpareigojami visų darbų, 
dėl kurių kyla užkrėtimo kancerogenais, 
mutagenais ar toksiškomis reprodukcijai 
medžiagomis rizika, metu imtis reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad:“

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 u punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1u) 10 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) darbuotojai nevalgytų, negertų ar 
nerūkytų darbo zonose, kuriose gresia 
užkrėtimo kancerogenais ar mutagenais 
pavojus;

„a) darbuotojai nevalgytų, negertų ar 
nerūkytų darbo zonose, kuriose gresia 
užkrėtimo kancerogenais, mutagenais ar 
toksiškomis reprodukcijai medžiagomis 
pavojus;“
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 v punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
11 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1v) 11 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Darbdaviai praneša darbuotojams 
apie įrenginius ir su jais susijusias 
talpyklas, kuriose yra kancerogenų ar 
mutagenų, užtikrina, kad visos talpyklos, 
pakuotės ar įrenginiai, kuriuose yra 
kancerogenų ar mutagenų, aiškiai ir 
įskaitomai ženklinami etiketėmis, o ant jų 
pritvirtinami lengvai pastebimi įspėjamieji 
ar pavojaus ženklai.

„2. Darbdaviai praneša darbuotojams 
apie įrenginius ir su jais susijusias 
talpyklas, kuriose yra kancerogenų, 
mutagenų ar toksiškų reprodukcijai 
medžiagų, užtikrina, kad visos talpyklos, 
pakuotės ar įrenginiai, kuriuose yra 
kancerogenų, mutagenų ar toksiškų 
reprodukcijai medžiagų, aiškiai ir 
įskaitomai ženklinami etiketėmis, o ant jų 
pritvirtinami lengvai pastebimi įspėjamieji 
ar pavojaus ženklai.“

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 w punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
14 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1w) 14 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

1. Valstybės narės, laikydamosi 
nacionalinių įstatymų ir (arba) praktikos, 
atitinkamai prižiūri darbuotojų, kuriems 3 
straipsnio 2 dalyje nurodyto įvertinimo 
rezultatai parodo sveikatai ir saugai 
gresiantį pavojų, sveikatą.

„1. Valstybės narės, laikydamosi 
nacionalinių įstatymų arba praktikos, 
nustato tinkamos privalomos darbuotojų, 
kuriems 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
įvertinimo rezultatai parodo sveikatai ir 
saugai gresiantį pavojų, sveikatos 
priežiūros visą gyvenimą tvarką.“
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 x punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
14 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1x) 14 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Imamasi tokių šio straipsnio 1 
dalyje nurodytų priemonių, kad prireikus 
būtų tikrinama kiekvieno darbuotojo 
sveikata:

„2. Pagal 1 dalyje nurodytą tvarką, 
prireikus kiekvienam darbuotojui gali būti 
užtikrinama sveikatos priežiūra visą 
gyvenimą:

– prieš poveikį; – prieš poveikį;

– reguliariai po to. – reguliariais intervalais poveikio 
laikotarpiu; 

– po poveikio ir darbo santykių 
pabaigos.

Imamasi tokių priemonių, kad būtų 
įmanoma tiesiogiai įgyvendinti asmens 
higienos ir darbo higienos priemones.

Imamasi tokių priemonių, kad būtų 
įmanoma tiesiogiai įgyvendinti asmens 
higienos ir darbo higienos priemones.“

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 y punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
14 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1y) 14 straipsnyje 3 dalis pakeičiama 
taip:

3. Jei nustatoma, kad darbuotojo būklė 
sutriko dėl galimo kancerogenų ar 
mutagenų poveikio, gydytojas arba 
institucija atsakinga darbuotojų už 
sveikatos priežiūrą gali paprašyti kitų 
darbuotojų, patyrusių panašų poveikį, 
pasitikrinti sveikatą. Tokiu atveju, laikantis 
3 straipsnio 2 dalies, pakartotinai 
įvertinama poveikio rizika.

„3. Jei nustatoma, kad darbuotojo būklė 
sutriko dėl galimo kancerogenų, mutagenų 
ar toksiškų reprodukcijai medžiagų 
poveikio, gydytojas arba institucija 
atsakinga darbuotojų už sveikatos priežiūrą 
gali paprašyti kitų darbuotojų, patyrusių 
panašų poveikį, pasitikrinti sveikatą. Tokiu 
atveju, laikantis 3 straipsnio 2 dalies, 
pakartotinai įvertinama poveikio rizika.“



PE611.498/ 23

LT

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 z punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
14 straipsnio 8 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1z) 14 straipsnio 8 dalis pakeičiama 
taip:

8. Atsižvelgiant į visus nacionalinius 
įstatymus ir (arba) praktiką, 
kompetentingai institucijai pranešama apie 
visus profesinės aplinkos sukelto 
kancerogeninio ar mutageninio poveikio 
atvejus.

„8. Atsižvelgiant į visus nacionalinius 
įstatymus ir (arba) praktiką, 
kompetentingai institucijai pranešama apie 
visus profesinės aplinkos sukelto 
kancerogeninio, mutageninio ar toksiško 
reprodukcijai poveikio atvejus.“

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 aa punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1aa) 15 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Valstybės narės pateikia Komisijai 
šios direktyvos 14 straipsnio 8 dalyje 
nurodytą informaciją kaip įgyvendinimo 
ataskaitų, nurodytų Direktyvos 
89/391/EEB 17a straipsnyje, dalį.“

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 ab punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
16 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1ab) 16 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

1. Laikydamasi Sutarties 137 straipsnio „1. Laikydamasi Sutarties 137 straipsnio 
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2 dalyje nustatytos tvarkos ir remdamasi 
turima informacija, įskaitant mokslo ir 
technikos duomenis, Taryba direktyvomis 
nustato visų kancerogenų ar mutagenų, 
kurių atveju tai įmanoma padaryti, ribines 
vertes ir, jei reikia, priima kitas tiesiogiai 
susijusias nuostatas.

2 dalyje nustatytos tvarkos ir remdamasi 
turima informacija, įskaitant mokslo ir 
technikos duomenis, Taryba direktyvomis 
nustato visų kancerogenų, mutagenų ar 
toksiškų reprodukcijai medžiagų, kurių 
atveju tai įmanoma padaryti, ribines vertes 
ir, jei reikia, priima kitas tiesiogiai 
susijusias nuostatas.“

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos -1 ac punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
17 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1ac) 17 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Vien tik techniniai II priedo 
pakeitimai, siekiant atsižvelgti į techninę 
pažangą, tarptautinių taisyklių ar 
specifikacijų pasikeitimus bei išradimus 
karcinogenų ar mutagenų srityje, 
priimami Direktyvos 89/391/EEB 17 
straipsnyje nustatyta tvarka.

„2. Vien tik techniniai II priedo 
pakeitimai, siekiant atsižvelgti į techninę 
pažangą, tarptautinių taisyklių ar 
specifikacijų pasikeitimus bei išradimus 
kancerogenų, mutagenų ar toksiškų 
reprodukcijai medžiagų srityje, priimami 
Direktyvos 89/391/EEB 17 straipsnyje 
nustatyta tvarka.“

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2004/37/EB
II priedo 1 punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a) II priedo 1 punktas pakeičiamas 
taip:

1. Gydytojas ir (arba) už karcinogenų 
ar mutagenų veikiamų darbuotojų 
sveikatos patikrinimą atsakinga institucija 
turi susipažinti su kiekvieno darbuotojo 
poveikio sąlygomis arba aplinkybėmis.

„1. Gydytojas ir (arba) už kancerogenų, 
mutagenų ar toksiškų reprodukcijai 
medžiagų veikiamų darbuotojų sveikatos 
patikrinimą atsakinga institucija turi 
susipažinti su kiekvieno darbuotojo 
poveikio sąlygomis arba aplinkybėmis.“
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas
Direktyva 2004/37/EB
III priedo A dalis

Komisijos siūlomas tekstas

RIBINĖS VERTĖS(3)CAS Nr. 
(1)

EC Nr. (2) CHEMINĖS 
MEDŽIAGOS 
PAVADINIMAS mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7)

Užrašas(4)

  Lapuočių medienos 
dulkės 

3 (8)   

  Chromo (VI) 
junginiai, esantys 
kancerogenais pagal 
Direktyvos 2 
straipsnio a punkto i 
papunktį (išreikšta 
chromu)

0,025   

  Ugniai atsparūs 
keraminiai pluoštai, 
esantys 
kancerogenais pagal 
Direktyvos 2 
straipsnio a punkto i 
papunktį 

  0,3 

  Įkvepiamojo 
kristalinio silicio 
dioksido dulkės

0,1 (9)   

71-43-2 200-753-7 Benzenas 3,25 1  oda

75-01-4 200-831-0 Vinilchlorido 
monomeras

2,6 1  

75-21-8 200-849-9 Oksiranas 1,8 1  oda

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

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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79-06-1 201-173-7 Akrilamidas 0,1   oda

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

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

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

302-01-2 206-114-9 Hidrazinas 0,013 0,01  oda

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

________________
1 CAS Nr.: Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos indekso numeris.
2 EINECS, ELINCS arba NLP, yra oficialus cheminės medžiagos numeris Europos 
Sąjungoje, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 1 dalies 1.1.1.2 
skirsnyje.
3 Išmatuotos arba apskaičiuotos aštuonių valandų atskaitos laikotarpiui.
4 Bendras kiekis organizme gali padidėti, medžiagai patenkant per odą.
5 mg/m3 = miligramais viename kubiniame metre oro 20°C temperatūroje, esant 
101,3 kPa atmosferos slėgiui (760 mm Hg).
6 ppm = milijoninės dalys, padalytos iš oro tūrio (ml/m3).
7 f/ml = pluoštų milimetre.
8 Įkvepiamoji frakcija:jei lapuočių medienos dulkių yra susimaišiusios su kitomis 
medienos dulkėmis, ribinė vertė taikomos visoms medienos dulkėms tame mišinyje.
9 Alveolinė frakcija.

Pakeitimas

RIBINĖS VERTĖS(3)CAS Nr. 
(1)

EC Nr. (2) CHEMINĖS 
MEDŽIAGOS 
PAVADINIMAS mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7)

Užrašas(4)

  Medienos dulkės 2 (8)   Lapuočių 
medienos 
dulkės: 3 
mg/m³ iki 
XXXX (5 
metai nuo 
įsigaliojimo 
dienos) 
Spygliuočių 
medienos 
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dulkės: 5 
mg/m³ iki 
XXXX (5 
metai nuo 
įsigaliojimo 
dienos)

  Chromo (VI) 
junginiai, esantys 
kancerogenais pagal 
Direktyvos 2 
straipsnio a punkto i 
papunktį (išreikšta 
chromu)

0,001   

  Ugniai atsparūs 
keraminiai pluoštai, 
esantys 
kancerogenais pagal 
Direktyvos 2 
straipsnio a punkto i 
papunktį 

  0,3 

  Įkvepiamojo 
kristalinio silicio 
dioksido dulkės

0,05 (9)   Pereinamoj
o 
laikotarpio 
vertė 0,1 
mg/m³ iki 
XXXX (10 
metų nuo 
įsigaliojimo 
dienos) – 
turi būti 
peržiūrėta 
praėjus 5 
metams 
nuo 
įsigaliojimo 
dienos

71-43-2 200-753-7 Benzenas 3,25 1  oda

75-01-4 200-831-0 Vinilchlorido 
monomeras

2,6 1  

75-21-8 200-849-9 Oksiranas 1,8 1  oda

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

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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79-06-1 201-173-7 Akrilamidas 0,1   oda

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

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

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

302-01-2 206-114-9 Hidrazinas 0,013 0,01  oda

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

________________
1 CAS Nr.: Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos indekso numeris.
2 EINECS, ELINCS arba NLP, yra oficialus cheminės medžiagos numeris Europos 
Sąjungoje, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 1 dalies 1.1.1.2 
skirsnyje.
3 Išmatuotos arba apskaičiuotos aštuonių valandų atskaitos laikotarpiui.
4 Bendras kiekis organizme gali padidėti, medžiagai patenkant per odą.
5 mg/m3 = miligramais viename kubiniame metre oro 20°C temperatūroje, esant 101,3 
kPa atmosferos slėgiui (760 mm Hg).
6 ppm = milijoninės dalys, padalytos iš oro tūrio (ml/m3).
7 f/ml = pluoštų milimetre.
8 Įkvepiamoji frakcija.
9 Alveolinė frakcija.


