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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-031 
které předložil Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpráva
Claude Rolin A8-0142/2018
Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při 
práci

Návrh směrnice (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(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 nebo mutagenům 
na pracovišti a stanoví za tímto účelem 
minimální požadavky, včetně závazných 
limitních hodnot expozice při práci, které 
nesmí být překročeny, na základě 
dostupných informací zahrnujících 
vědecké a technické údaje, komplexní 
posouzení dopadu týkající se sociálního 
dopadu a ekonomické proveditelnosti a 
dostupnosti protokolů a technik měření 
expozice.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
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Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Dodržováním těchto limitních 
hodnot nejsou dotčeny další povinnosti 
zaměstnavatelů podle směrnice 
2004/37/ES, jejímž cílem je omezit úroveň 
expozice zaměstnanců, zejména 
prostřednictvím omezování používání 
karcinogenů a mutagenů na pracovišti, 
zabránění nebo omezení expozice 
zaměstnanců karcinogenům 
a mutagenům, a prováděcí opatření 
přijatá za tímto účelem. Pokud je to 
technicky možné, měla by tato opatření 
zahrnovat nahrazení karcinogenů či 
mutagenů látkami, přípravky nebo 
postupy, které pro zdraví a bezpečnost 
zaměstnanců nejsou nebezpečné nebo 
jsou méně nebezpečné, používání 
uzavřených systémů nebo jiná opatření 
určená k omezení úrovně expozice 
zaměstnanců na pracovišti, čímž se 
podpoří inovace.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Malé a střední podniky (MSP) a 
mikropodniky, které představují velkou 
většinu podniků v Unii, mají omezené 
finanční, technické a lidské zdroje. 
Požadavky, které mají dodržovat MSP a 
mikropodniky, by se měly zjednodušit, 
přičemž by měla být zachována 
rovnocenná úroveň ochrany všech 
pracovníků. Specifická opatření, pobídky 
a digitální nástroje by v této souvislosti 
mohly usnadnit MSP a mikropodnikům 
plnění povinností podle směrnice 
2004/37/ES a přispět k odstranění 
karcinogenních a mutagenních rizik a 
sociální partneři by si v tomto ohledu měli 
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vyměňovat osvědčené postupy. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Cílem požadavků stanovených 
směrnicí 2004/37/ES, které mají být 
považovány za minimální, je chránit na 
úrovni Unie zaměstnance před 
karcinogeny a mutageny. Členské státy 
mohou stanovit přísnější limitní hodnoty a 
ochranná opatření.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 d (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

(1d) Komise do konce prvního čtvrtletí 
roku 2019 s přihlédnutím k nejnovějšímu 
vývoji vědeckých poznatků posoudí 
možnost změnit oblast působnosti 
směrnice 2004/37/ES tak, aby se 
vztahovala i na látky toxické pro 
reprodukci, a na tomto základě po 
konzultaci se sociálními partnery 
případně předloží legislativní návrh.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vědecký výbor pro limitní 
hodnoty expozice při práci (dále jen 
„výbor“)55 je nápomocen Komisi 
zejména při vyhodnocování 
nejnovějších dostupných vědeckých 

(3) Vědecký výbor pro limitní hodnoty 
expozice při práci (SCOEL)55 a Poradní 
výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci (ACSH)55a jsou nápomocny Komisi 
zejména při identifikaci, vyhodnocování a 
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údajů a při navrhování limitních hodnot 
expozice při práci pro ochranu 
zaměstnanců před riziky spojenými s 
chemickými činiteli, které mají být 
stanoveny na úrovni EU na základě 
směrnice Rady 98/24/ES56 a směrnice 
2004/37/ES. Rovněž byly vzaty v úvahu 
další dostatečně spolehlivé zdroje 
vědeckých informací a informace 
veřejně známé.

podrobné analýze nejnovějších dostupných 
vědeckých a technických údajů a při 
navrhování limitních hodnot expozice při 
práci pro ochranu zaměstnanců před riziky 
spojenými s chemickými činiteli, které 
mají být stanoveny na úrovni EU na 
základě směrnice Rady 98/24/ES56 a 
směrnice 2004/37/ES. Rovněž byly vzaty v 
úvahu další dostatečně spolehlivé zdroje 
vědeckých informací a informace veřejně 
známé, zejména Mezinárodní agentura 
pro výzkum rakoviny, Světová 
zdravotnická organizace a národní 
agentury.

__________________ __________________
55 Rozhodnutí Komise 2014/113/EU ze 
dne 3. března 2014, kterým se zřizuje 
Vědecký výbor pro limitní hodnoty 
expozice chemickým činitelům při práci 
a kterým se zrušuje rozhodnutí 
95/320/ES (Úř. věst. L 62, 4.3.2014, s. 
18).

55 Rozhodnutí Komise 2014/113/EU ze dne 
3. března 2014, kterým se zřizuje Vědecký 
výbor pro limitní hodnoty expozice 
chemickým činitelům při práci a kterým se 
zrušuje rozhodnutí 95/320/ES (Úř. věst. L 
62, 4.3.2014, s. 18).

55aRozhodnutí Rady ze dne 
22. července 2003, kterým se zřizuje 
Poradní výbor pro bezpečnost a zdraví při 
práci (Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1).

56 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).

56 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).

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Práce výboru je zásadní pro 
odpovědný politický proces a měla by být 
zveřejňována v zájmu transparentnosti a 
tvorby politiky založené na důkazech. Má-
li být činnost výboru reorganizována, 
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musí být zaručeny zdroje vyhrazené pro 
práci a nesmí být ztraceny odborné 
znalosti v oblasti epidemiologie, 
toxikologie, pracovního lékařství a 
ochrany zdraví při práci.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Tato směrnice, kterou se mění 
směrnice 2004/37/ES, stanoví limitní 
hodnoty a poznámku „pokožka“ pro 
dalších osm karcinogenů, čímž doplňuje 
seznam karcinogenů stanovený směrnicí 
2004/37/ES, a je dalším krokem v delším 
procesu aktualizace této směrnice. 
Směrnice 2004/37/ES by měla být po 
konzultaci s výbory SCOEL a ACSH 
průběžně přezkoumávána a v případě 
potřeby pozměněna s ohledem na 
dostupné informace zahrnující získané 
vědecké a technické údaje včetně údajů o 
zbytkovém riziku s cílem zajistit lepší 
ochranu zaměstnanců. Další změny 
směrnice by se měly zaměřit na 
problematiku práce zahrnující expozici 
karcinogenním nebo mutagenním látkám, 
které jsou výsledkem přípravy, podávání 
nebo likvidace nebezpečných léků, včetně 
cytotoxických léků, a práce zahrnující 
expozici karcinogenním nebo 
mutagenním látkám při čištění, přepravě, 
praní a likvidaci nebezpečných léků nebo 
materiálů kontaminovaných 
nebezpečnými léky a při osobní péči o 
pacienty léčené nebezpečnými léky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
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Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s doporučeními výboru, 
jsou-li k dispozici, se poznámka „pokožka“ 
a/nebo limitní hodnoty pro inhalační cestu 
expozice stanoví ve vztahu k referenčnímu 
období osmi hodin časově váženého 
průměru (dlouhodobé limitní hodnoty 
expozice) a u některých karcinogenů nebo 
mutagenů ve vztahu ke kratším 
referenčním obdobím, obecně patnáct 
minut časově váženého průměru 
(krátkodobé limitní hodnoty expozice), s 
cílem zohlednit účinky krátkodobé 
expozice.

(4) V souladu s doporučeními výborů 
SCOEL a ACSH, jsou-li k dispozici, se 
poznámka „pokožka“ nebo limitní hodnoty 
pro inhalační cestu expozice stanoví 
ve vztahu k referenčnímu období osmi 
hodin časově váženého průměru 
(dlouhodobé limitní hodnoty expozice) a u 
některých karcinogenů nebo mutagenů ve 
vztahu ke kratším referenčním obdobím, 
obecně patnáct minut časově váženého 
průměru (krátkodobé limitní hodnoty 
expozice), s cílem v co největší míře 
omezit účinky krátkodobé expozice. 
Rovněž by měly být vzaty v úvahu další 
zdroje vědeckých informací, které jsou 
dostatečně spolehlivé a veřejně známé.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Hlavní cíl ochrany zdraví plodů a 
budoucích generací znamená stanovení 
konkrétních opatření pro ženy v plodném 
věku. Tato opatření by se měla pohybovat 
od konkrétních aktuálních vědeckých 
informací a pokynů pro zaměstnavatele a 
zaměstnance po případně dočasnou 
prevenci expozice řadě látek.

Odůvodnění

Budoucnost veřejného zdraví a hospodářské výzvy v EU závisí mimo jiné na úrovni ochrany 
plodů, která závisí na úrovni ochrany pracovního prostředí žen v plodném věku. Například ve 
Švédsku již byla přijata konkrétní vnitrostátní opatření, jako jsou jednoduché informační 
kampaně, která představují silný nástroj umožňující zaměstnavatelům a zaměstnancům 
společně dosáhnout cílů v oblasti veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
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Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Existují dostatečné důkazy o 
karcinogenitě olejů, které byly předtím 
použity ve spalovacích motorech k 
lubrikaci a ochlazení pohybujících se částí 
v motoru. Tyto použité motorové oleje 
vznikají při daných postupech, a proto 
nepodléhají klasifikaci v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/200857. Výbor u těchto olejů 
identifikoval možnost závažného pronikání 
kůží, dospěl k závěru, že k expozici na 
pracovišti dochází dermální cestou, a 
důrazně doporučil uvedení poznámky 
„pokožka“. Je proto zapotřebí zařadit do 
přílohy I směrnice 2004/37/ES práce 
zahrnující expozici olejům, které byly 
předtím použity ve spalovacích motorech k 
lubrikaci a ochlazení pohybujících se částí 
v motoru a uvést v části B přílohy III 
směrnice 2004/37ES odpovídající 
poznámku „pokožka“ označující možnost 
závažného pronikání kůží.

(5) Existují dostatečné důkazy o 
karcinogenitě olejů, které byly předtím 
použity ve spalovacích motorech k 
lubrikaci a ochlazení pohybujících se částí 
v motoru. Tyto použité motorové oleje 
vznikají při daných postupech, a proto 
nepodléhají klasifikaci v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/200857. Výbor SCOEL u 
těchto olejů identifikoval možnost 
závažného pronikání kůží, dospěl k závěru, 
že k expozici na pracovišti dochází 
dermální cestou, a důrazně doporučil 
uvedení poznámky „pokožka“ a výbor 
ACSH schválil zařazení použitých 
motorových olejů mezi karcinogenní 
látky, směsi a postupy uvedené v příloze I 
směrnice 2004/37/ES a možnost závažného 
pronikání kůží. Je proto zapotřebí zařadit 
do přílohy I směrnice 2004/37/ES práce 
zahrnující expozici olejům, které byly 
předtím použity ve spalovacích motorech k 
lubrikaci a ochlazení pohybujících se částí 
v motoru a uvést v části B přílohy III 
směrnice 2004/37ES odpovídající 
poznámku „pokožka“ označující možnost 
závažného pronikání kůží.

__________________ __________________
57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, 
s. 1).

57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Existují dostatečné důkazy o 
karcinogenitě emisí výfukových plynů 
ze vznětových motorů vznikajících při 
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spalování motorové nafty ve vznětových 
motorech. Emise výfukových plynů ze 
vznětových motorů vznikají v daném 
procesu, a proto nepodléhají klasifikaci 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081a. 
Výbor ACSH schválil, aby byla expozice 
výfukovým plynům z tradičních 
vznětových motorů zařazena mezi 
karcinogenní látky, směsi a postupy 
uvedené v příloze I směrnice 2004/37/ES 
a požádal o další šetření v souvislosti 
s vědeckými a technickými aspekty 
novějších typů motorů. Mezinárodní 
agentura pro výzkum rakoviny (IARC) 
zařadila výfukové plyny ze vznětových 
motorů do kategorie „karcinogenní pro 
člověka“ (skupina 1 klasifikace IARC) 
a upřesnila, že ačkoli bylo množství 
pevných částic a chemických látek 
u novějších typů vznětových motorů 
omezeno, není prozatím zřejmé, jak se 
v souvislosti s těmito kvantitativními 
a kvalitativními změnami může změnit 
účinek na zdraví. Mezinárodní agentura 
pro výzkum rakoviny rovněž upřesnila, že 
jako marker expozice se obvykle používá 
elementární uhlík, který je významnou 
složkou těchto emisí. S ohledem na výše 
uvedené a počet pracovníků, kteří jsou 
emisím vystaveni, je vhodné zařadit práci 
spojenou s expozicí emisím výfukových 
plynů ze vznětových motorů do přílohy I 
směrnice 2004/37/ES a stanovit v části A 
přílohy III této směrnice limitní hodnotu 
pro emise výfukových plynů ze vznětových 
motorů vypočtenou na základě 
elementárního uhlíku. Komise by měla na 
základě nejaktuálnějších vědeckých a 
socioekonomických údajů tuto limitní 
hodnotu přezkoumat. Položky v příloze I a 
příloze III směrnice 2004/37/ES by se 
měly vztahovat na výfukové plyny ze všech 
typů vznětových motorů.
________________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, 
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o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS 
a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) 
č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) U nových technologií s výrazně 
sníženým obsahem výfukových plynů ze 
vznětových motorů a sníženou 
koncentrací elementárního uhlíku nemusí 
elementární uhlík být stejně užitečným 
ukazatelem expozice. V případě nových 
technologií výfukových plynů ze 
vznětových motorů je pravděpodobně 
vhodnějším ukazatelem expozice oxid 
dusičitý. Vzhledem k tomu, že se stáří a 
typ motorů a systémů následného 
zpracování výfukových plynů na 
pracovištích a mezi pracovišti navzájem 
liší, může být vhodné stanovit limitní 
hodnotu expozice výfukovým plynům při 
práci jak pro dýchatelný elementární 
uhlík, tak pro oxid dusičitý. Komise by 
měla na základě nejaktuálnějších 
vědeckých a socioekonomických údajů 
tyto limitní hodnoty přezkoumat. Na 
pracovištích, kde se používají vznětové 
motory, by měly být dodržovány obě tyto 
hodnoty. I když nejsou k dispozici údaje, 
které by umožnily přímé srovnání 
karcinogenního potenciálu výfukových 
plynů ze vznětových motorů používajících 
novou technologii a vznětových motorů se 
staršími technologiemi, 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. Významné 
snížení koncentrace zplodin ve 
výfukových plynech ze vznětových motorů 
s novými technologiemi sníží výskyt rizika 
vzniku rakoviny plic (na kWh). Podporují 
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to zjištění jednotného souboru studií na 
zvířatech, která vykazují sníženou nebo 
zanedbatelnou in vivo genotoxicitu u plic 
a oxidační poškození DNA následkem 
inhalační expozice výfukovým plynům ze 
vznětových motorů používajících nové 
technologie. Bylo by přínosné stanovit 
příslušné ukazatele expozice pro výfukové 
plyny vznětových motorů používajících 
nové technologie, včetně zohlednění 
rozložení velikosti částic a různých metrik 
expozice částicím (např. počet versus 
hmotnostní koncentrace). Kromě toho je 
důležité porovnat riziko na jednotku 
hmotnosti u výfukových plynů ze 
vznětových motorů používajících novou a 
starší technologii. Je rovněž zapotřebí 
další informace o úrovních expozice na 
pracovištích, kde se používají nové 
vznětové motory.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Některé směsi polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU) 
obsahujících benzo[a]pyren splňují kritéria 
pro to, aby byly klasifikovány jako 
karcinogenní (kategorie 1A nebo 1B) v 
souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a 
proto se jedná o karcinogeny podle 
definice ve směrnici 2004/37/ES. Výbor 
identifikoval u těchto směsí možnost 
závažného pronikání kůží. Proto je vhodné 
v části B přílohy III směrnice 2004/37/ES 
uvést poznámku „pokožka“ označující 
možnost závažného pronikání kůží.

(6) Některé směsi polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU), zejména 
ty, které obsahují benzo[a]pyren, splňují 
kritéria pro to, aby byly klasifikovány jako 
karcinogenní (kategorie 1A nebo 1B) v 
souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, a 
proto se jedná o karcinogeny podle 
definice ve směrnici 2004/37/ES. Výbor 
SCOEL identifikoval u těchto směsí 
možnost závažného pronikání kůží a výbor 
ACSH souhlasil s tím, že je důležité zavést 
limitní hodnotu expozice polycyklickým 
aromatickým uhlovodíkům při práci, 
a doporučil, aby se provedlo vyhodnocení 
vědeckých aspektů s cílem navrhnout, aby 
byla v budoucnu stanovena limitní 
hodnota expozice při práci. Proto je 
vhodné v části B přílohy III směrnice 
2004/37/ES uvést poznámku „pokožka“ 
označující možnost závažného pronikání 
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kůží. Měla by být rovněž provedena další 
šetření s cílem posoudit, zda je nezbytné 
rozšířit položku 2 přílohy I tak, aby se 
vztahovala na práce zahrnující procesy 
spalování a spalovací procesy při 
vysokých teplotách, a stanovit limitní 
hodnotu pro benzo[a]pyrenu s cílem lépe 
zaměstnance chránit před expozicí 
směsem polycyklických aromatických 
uhlovodíků.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Trichlorethylen 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 
podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Na 
základě dostupných informací včetně 
vědeckých a technických údajů je možné 
stanovit limitní hodnoty pro 
trichloroethylen ve vztahu k referenčnímu 
období osmi hodin (dlouhodobá limitní 
hodnota) a kratšímu referenčnímu období 
(15 minut). Výbor identifikoval u tohoto 
karcinogenu možnost závažného pronikání 
kůží. Proto je vhodné v části A přílohy III 
směrnice 2004/37/ES stanovit dlouhodobé 
a krátkodobé limitní hodnoty expozice pro 
trichloroethylen a v části B přílohy III 
směrnice 2004/37/ES uvést poznámku 
„pokožka“ označující možnost závažného 
pronikání kůží. S ohledem na rozvíjející se 
vědecké poznatky budou limitní hodnoty 
pro tyto látky předmětem zvláště 
pozorného přezkumu.

(7) Trichlorethylen 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 
podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Na 
základě dostupných informací včetně 
vědeckých a technických údajů je možné 
stanovit limitní hodnoty pro 
trichloroethylen ve vztahu k referenčnímu 
období osmi hodin (dlouhodobá limitní 
hodnota) a kratšímu referenčnímu období 
(15 minut). Výbor SCOEL identifikoval u 
tohoto karcinogenu možnost závažného 
pronikání kůží a výbor ACSH přijal 
konkrétní limitní hodnotu na základě 
dostupných informací, včetně vědeckých 
a technických údajů. Proto je vhodné v 
části A přílohy III směrnice 2004/37/ES 
stanovit dlouhodobé a krátkodobé limitní 
hodnoty expozice pro trichloroethylen a v 
části B přílohy III směrnice 2004/37/ES 
uvést poznámku „pokožka“ označující 
možnost závažného pronikání kůží. S 
ohledem na rozvíjející se vědecké poznatky 
a technický pokrok budou limitní hodnoty 
pro tyto látky předmětem zvláště 
pozorného přezkumu.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) 4,4'-methylendianilin (MDA) 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 podle definice ve 
směrnici 2004/37/ES. Na základě 
dostupných informací včetně vědeckých a 
technických údajů je možné pro 4,4'-
methylendianilin stanovit limitní hodnotu. 
Výbor identifikoval u tohoto karcinogenu 
možnost závažného pronikání kůží. Proto 
je vhodné v části A přílohy III směrnice 
2004/37/ES stanovit limitní hodnotu pro 
4,4'-methylendianilin a v části B přílohy III 
směrnice 2004/37/ES uvést poznámku 
„pokožka“ označující možnost závažného 
pronikání kůží.

(8) 4,4'-methylendianilin (MDA) 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 podle definice ve 
směrnici 2004/37/ES. Na základě 
dostupných informací včetně vědeckých 
a technických údajů je možné pro 4,4'-
methylendianilin stanovit limitní hodnotu. 
Výbor SCOEL identifikoval u tohoto 
karcinogenu možnost závažného pronikání 
kůží a přijal konkrétní limitní hodnotu na 
základě dostupných informací, včetně 
vědeckých a technických údajů. Proto je 
vhodné v části A přílohy III směrnice 
2004/37/ES stanovit limitní hodnotu pro 
4,4'-methylendianilin a v části B přílohy III 
směrnice 2004/37/ES uvést poznámku 
„pokožka“ označující možnost závažného 
pronikání kůží.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Epichlorhydrin (1-chloro-2,3-
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 
podle definice ve směrnici 2004/37/ES. 
Výbor dospěl k závěru, že u tohoto 
karcinogenu bez stanovené prahové 
hodnoty nelze vyvodit limitní hodnotu 
expozice z hlediska ochrany zdraví, a 
doporučil zabránit expozici této látce na 
pracovišti. Výbor identifikoval u 
epichlorhydrinu možnost závažného 
pronikání kůží. Poradní výbor pro 

(9) Epichlorhydrin (1-chloro-2,3-
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 
podle definice ve směrnici 2004/37/ES. 
Výbor SCOEL dospěl k závěru, že 
u tohoto karcinogenu bez stanovené 
prahové hodnoty nelze vyvodit limitní 
hodnotu expozice z hlediska ochrany 
zdraví, a doporučil zabránit expozici této 
látce na pracovišti. Výbor SCOEL 
identifikoval u epichlorhydrinu možnost 
závažného pronikání kůží a výbor ACSH 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
přijal konkrétní limitní hodnotu na základě 
dostupných informací, včetně vědeckých a 
technických údajů. Proto je vhodné v části 
A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit 
limitní hodnotu pro epichlorhydrin a v části 
B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést 
poznámku „pokožka“ označující možnost 
závažného pronikání kůží.

přijal konkrétní limitní hodnotu na základě 
dostupných informací, včetně vědeckých a 
technických údajů. Proto je vhodné v části 
A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit 
limitní hodnotu pro epichlorhydrin a v části 
B přílohy III směrnice 2004/37/ES uvést 
poznámku „pokožka“ označující možnost 
závažného pronikání kůží.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ethylendibromid (1,2-dibromoethan, 
EDB) 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 
podle definice ve směrnici 2004/37/ES. 
Výbor dospěl k závěru, že u tohoto 
karcinogenu bez stanovené prahové 
hodnoty nelze vyvodit limitní hodnotu 
expozice z hlediska ochrany zdraví, a 
doporučil zabránit expozici této látce na 
pracovišti. Výbor identifikoval u 
ethylendibromidu možnost závažného 
pronikání kůží. Poradní výbor pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
přijal konkrétní limitní hodnotu na základě 
dostupných informací, včetně vědeckých a 
technických údajů. Proto je vhodné v části 
A přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit 
limitní hodnotu pro ethylendibromid a v 
části B přílohy III směrnice 2004/37/ES 
uvést poznámku „pokožka“ označující 
možnost závažného pronikání kůží.

(10) Ethylendibromid (1,2-dibromoethan, 
EDB) 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 
podle definice ve směrnici 2004/37/ES. 
Výbor SCOEL dospěl k závěru, že 
u tohoto karcinogenu bez stanovené 
prahové hodnoty nelze vyvodit limitní 
hodnotu expozice z hlediska ochrany 
zdraví, a doporučil zabránit expozici této 
látce na pracovišti. Výbor SCOEL 
identifikoval u ethylendibromidu možnost 
závažného pronikání kůží a výbor ACSH 
přijal konkrétní limitní hodnotu na základě 
dostupných informací, včetně vědeckých 
a technických údajů. Proto je vhodné v 
části A přílohy III směrnice 2004/37/ES 
stanovit limitní hodnotu pro 
ethylendibromid a v části B přílohy III 
směrnice 2004/37/ES uvést poznámku 
„pokožka“ označující možnost závažného 
pronikání kůží.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Ethylendichlorid (1,2-dichloroethan, 
EDC) 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 
podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Na 
základě dostupných informací včetně 
vědeckých a technických údajů je možné 
pro ethylendichlorid stanovit limitní 
hodnotu. Výbor identifikoval u 
ethylendichloridu možnost závažného 
pronikání kůží. Proto je vhodné v části A 
přílohy III směrnice 2004/37/ES stanovit 
limitní hodnotu pro ethylendichlorid a v 
části B přílohy III směrnice 2004/37/ES 
uvést poznámku „pokožka“ označující 
možnost závažného pronikání kůží.

(11) Ethylendichlorid (1,2-dichloroethan, 
EDC) 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 
podle definice ve směrnici 2004/37/ES. Na 
základě dostupných informací včetně 
vědeckých a technických údajů je možné 
pro ethylendichlorid stanovit limitní 
hodnotu. Výbor SCOEL identifikoval u 
ethylendichloridu možnost závažného 
pronikání kůží a výbor ACSH přijal 
konkrétní limitní hodnotu na základě 
dostupných informací, včetně vědeckých a 
technických údajů, a zdůraznil, že chybějí 
spolehlivé a aktualizované vědecké údaje 
týkající se zejména způsobu účinku. Proto 
je vhodné v části A přílohy III směrnice 
2004/37/ES stanovit limitní hodnotu pro 
ethylendichlorid a v části B přílohy III 
směrnice 2004/37/ES uvést poznámku 
„pokožka“ označující možnost závažného 
pronikání kůží.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Dohody sociálních partnerů, jako je 
sociální dialog týkající se dohody 
o ochraně zdraví pracovníků 
prostřednictvím správné manipulace 
a správného používání krystalického 
křemene a produktů, které ho obsahují 
(NEPSi), které vedle regulačních opatření 
poskytují pokyny a nástroje na podporu 
účinného plnění povinností 
zaměstnavatelů stanovených ve směrnici 
2004/37/ES, jsou cennými nástroji 
doplňujícími regulační opatření. Komise 
by měla sociální partnery k uzavírání 
takových dohod vybízet. Dodržování 
těchto dohod by však nemělo zakládat 
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předpoklad shody s povinnostmi 
zaměstnavatele stanovenými ve směrnici 
2004/37/ES.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Komise konzultovala tuto 
problematiku s Poradním výborem pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
zřízeným rozhodnutím Rady ze dne 22. 
července 2003. Provedla rovněž 
dvoufázovou konzultaci s evropskými 
sociálními partnery v souladu s článkem 
154 SFEU.

(13) Komise konzultovala tuto 
problematiku s výborem ACSH a provedla 
v souladu s článkem 154 SFEU 
dvoufázovou konzultaci s evropskými 
sociálními partnery.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Limitní hodnoty stanovené v této 
směrnici budou pravidelně přezkoumávány 
s ohledem na provádění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 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, 
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/ES58 a stanovisek Výboru pro 
posuzování rizik (RAC) ECHA a Výboru 
pro socioekonomickou analýzu, a to 
zejména s cílem zohlednit vzájemné 
působení mezi limitními hodnotami 
stanovenými ve směrnici 2004/37/ES a 
vztahy mezi dávkou a odezvou, informace 

(15) Limitní hodnoty stanovené v této 
směrnici budou pravidelně přezkoumávány 
s ohledem na provádění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 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, 
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/ES58 a stanovisek Výboru pro 
posuzování rizik (RAC) ECHA a Výboru 
pro socioekonomickou analýzu, a to 
zejména s cílem zohlednit vzájemné 
působení mezi limitními hodnotami 
stanovenými ve směrnici 2004/37/ES a 
vztahy mezi dávkou a odezvou, informace 
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o skutečné expozici a případně DNEL 
(odvozená úroveň, při které nedochází k 
nepříznivým účinkům) pro nebezpečné 
chemické látky v souladu s uvedeným 
nařízením.

o skutečné expozici a případně DNEL 
(odvozená úroveň, při které nedochází k 
nepříznivým účinkům) pro nebezpečné 
chemické látky v souladu s uvedeným 
nařízením s cílem účinně chránit 
zaměstnance.

__________________ __________________
58 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. 58 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jelikož cílů této směrnice, kterými 
jsou 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.

(16) Jelikož cílů této směrnice, kterými 
jsou zlepšování životních a pracovních 
podmínek a ochrana zdraví zaměstnanců 
před specifickými riziky vyplývajícími 
z expozice karcinogenům a mutagenům, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, ale lze jich lépe dosáhnout 
na úrovni EU, může EU přijmout opatření 
v souladu se zásadou předběžné opatrnosti 
stanovenou v čl. 191 odst. 2 Smlouvy o 
fungování EU a zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v tomto článku nepřekračuje 
tato směrnice rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod-1 (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Vkládá se nový článek, který zní: 
„Článek 13a
Dohody sociálních partnerů
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Komise vyzve sociální partnery, aby 
uzavřeli dohody o sociálním dialogu, které 
poskytují pokyny a nástroje na podporu 
účinného plnění povinností 
zaměstnavatelů stanovených v této 
směrnici. Tyto dohody se uvedou v příloze 
VIa. Tento seznam je pravidelně 
aktualizován.“

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 18 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) V článku 18a se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Jako součást příštího hodnocení 
uplatňování této směrnice v souvislosti s 
hodnocením uvedeným v článku 17a 
směrnice 89/391/EHS vyhodnotí Komise 
rovněž možnost rozšíření položky 2 
přílohy I tak, aby se vztahovala na práce 
zahrnující procesy spalování, a stanovení 
limitní hodnoty pro benzo[a]pyren s cílem 
lépe zaměstnance chránit před expozicí 
směsem polycyklických aromatických 
uhlovodíků. Komise případně navrhne 
nutné změny týkající se této látky.“

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 18 a – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1b) V článku 18a se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Komise po konzultaci s členskými státy a 
sociálními partnery vyhodnotí do 30. 
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června 2019, zda je třeba změnit limitní 
hodnotu emisí výfukových plynů ze 
vznětových motorů.  Komise navrhne 
případně nutné změny týkající se tohoto 
procesu.“

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1c) V článku 19 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Členské státy informují Komisi o 
vnitrostátních právních předpisech a 
postupech, které zajistí, aby jejich 
příslušné orgány měly dostatečný počet 
vyškolených pracovníků a jiné zdroje 
nezbytné k plnění úkolů souvisejících s 
řádným a účinným uplatňováním této 
směrnice. Tato informace musí být 
součástí zpráv o uplatňování, které 
členské státy podávají každých pět let 
podle článku 17a směrnice Rady 
89/391/EHS“.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V příloze I se doplňuje nový bod, 
který zní:
„5b. Práce spojená s expozicí emisím 
výfukových plynů ze vznětových motorů“
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Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 1
Směrnice 2004/37/ES
Příloha III – část A

Znění navržené Komisí

LIMITNÍ HODNOTY PŘECHO
DNÁ 
OPATŘEN
Í

8 hodin (3) Krátkodobá 
expozice(4)

CAS(1) ES(2) NÁZEV LÁTKY

mg/m
3 (5)

ppm 
(6)

f/ml
(7)

mg/m
3

ppm f/ml

79-01-6 201-167-
4

Trichlorethylen 54,7 10 _ 164,1 30 _

101-77-9 202-974-
4

4,4’-
diaminodifenylme
than

0,08 _ _ _ _ _

106-89-8 203-439-
8

Epichlorhydrin 1,9 - - - - -

106-93-4 203-444-
5

Ethylendibromid 0,8 0,1 _ _ _ _

107-06-2 203-458-
1

Ethylendichlorid 8,2 2 _ _ _ _

________________________________________
(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, 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 časově váženého průměru osmi hodin.
(4) Limitní hodnota krátkodobé expozice (STEL). Limitní hodnota, kterou by expozice neměla 
přesáhnout a která odpovídá době 15 minut, není-li stanoveno jinak.
(5) mg/m3 = miligramy na metry krychlové vzduchu ve 20°C a 101,3 kPa (s tlakem rtuti 760 mm). 
(6) ppm = pars per milion, částice na milion a na objem vzduchu (ml/m3).
(7) f/ml = vlákna na mililitr.

Pozměňovací návrh

V části A přílohy III směrnice 2004/37/ES se doplňují tyto položky:
CAS(1) ES (2) NÁZEV LÁTKY LIMITNÍ HODNOTY PŘECHO

DNÁ 
OPATŘEN
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Í

8 hodin (3) Krátkodobá 
expozice(4)

mg/m
3 (5)

ppm 
(6)

f/ml(

7)
mg/m
3

ppm f/ml

- - Emise 
výfukových 
plynů ze 
vznětových 
motorů

0,05 
(7a)

- - - - -

- - Emise 
výfukových 
plynů ze 
vznětových 
motorů

0,5(7

b)
- - - -

79-01-6 201-167-
4

Trichlorethylen 54,7 10 _ 164,1 30 _

101-77-9 202-974-
4

4,4’-
diaminodifenylme
than

0,08 _ _ _ _ _

106-89-8 203-439-
8

Epichlorhydrin 1,9 - - - - -

106-93-4 203-444-
5

Ethylendibromid 0,8 0,1 _ _ _ _

107-06-2 203-458-
1

Ethylendichlorid 8,2 2 _ _ _ _

________________________________________
(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, 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 časově váženého průměru osmi hodin.
(4) Limitní hodnota krátkodobé expozice (STEL). Limitní hodnota, kterou by expozice neměla 
přesáhnout a která odpovídá době 15 minut, není-li stanoveno jinak.
(5) mg/m3 = miligramy na metry krychlové vzduchu ve 20°C a 101,3 kPa (s tlakem rtuti 760 mm).
(6) ppm = pars per milion, částice na milion a na objem vzduchu (ml/m3).
(7) f/ml = vlákna na mililitr.
(7a) měřeno jako elementární uhlík.
(7b) měřeno jako oxid dusičitý.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
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Příloha I – odst. 1
Směrnice 2004/37/ES
Příloha III – část B – řádek 1

Znění navržené Komisí

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

Pokožka

Pozměňovací návrh

_ _ Směsi polycyklických 
aromatických uhlovodíků, včetně 
těch, které obsahují 
benzo[a]pyren, které jsou 
karcinogeny ve smyslu směrnice.

Pokožka

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Příloha IV a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Doplňuje se tato příloha:
„Příloha IVa
Seznam dohod o sociálním dialogu, které 
poskytují pokyny a nástroje na podporu 
účinného plnění povinností 
zaměstnavatelů.
(1) „Dohoda o ochraně zdraví pracovníků 
prostřednictvím správné manipulace a 
správného používání krystalického 
křemene a produktů, které ho obsahují*.
__________________
* Úř. věst. C 279, 17.11.2006.“


