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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim 
ali mutagenim snovem pri delu
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0571),

– ob upoštevanju člena 294(2) in členov 153(2)(b) ter (1)(a) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu 
(C9-0301/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A9-0114/2021),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zlasti člena 2 
(pravica do življenja) in člena 31 (pravica 
do poštenih in pravičnih delovnih 
pogojev),
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Namen Direktive 2004/37/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta45 je 
varovati delavce pred tveganji za njihovo 
zdravje in varnost zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem na 
delovnem mestu. Navedena direktiva 
vzpostavlja okvir splošnih načel, ki 
državam članicam omogočajo dosledno 
uporabo minimalnih zahtev, s čimer določa 
usklajeno raven varovanja pred tveganji 
zaradi poklicne izpostavljenosti 
rakotvornim in mutagenim snovem. Namen 
teh minimalnih zahtev je zaščititi delavce 
na ravni Unije. Države članice lahko 
določijo strožje določbe.

(1) Namen Direktive 2004/37/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta45 je 
varovati delavce pred tveganji za njihovo 
zdravje in varnost zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem na 
delovnem mestu. Navedena direktiva 
vzpostavlja okvir splošnih načel, ki 
državam članicam omogočajo dosledno 
uporabo minimalnih zahtev, s čimer določa 
visoko raven varovanja pred tveganji zaradi 
poklicne izpostavljenosti rakotvornim in 
mutagenim snovem. Namen teh 
minimalnih zahtev je zaščititi delavce na 
ravni Unije. Države članice lahko določijo 
strožje določbe.

__________________ __________________
45 Direktiva 2004/37/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
varovanju delavcev pred nevarnostmi 
zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali 
mutagenim snovem pri delu (šesta posebna 
direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive 
Sveta 89/391/EGS).(UL L 158, 30.4.2004, 
str. 50).

45 Direktiva 2004/37/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
varovanju delavcev pred nevarnostmi 
zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali 
mutagenim snovem pri delu (šesta posebna 
direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive 
Sveta 89/391/EGS).(UL L 158, 30.4.2004, 
str. 50).

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Ta direktiva jasno kaže dodano 
vrednost Unije in to, da je treba sprejeti 
zakonodajo na ravni Unije. Določa 
podobno minimalno raven zaščite po vsej 
Uniji in poleg tega prispeva k večji 
jasnosti in boljšemu izvrševanju, pa tudi k 
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enakim konkurenčnim pogojem za 
gospodarske subjekte v sektorjih, ki 
uporabljajo v njej obravnavane snovi.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Delavci in druge osebe so na 
delovnem mestu pogosto izpostavljeni celi 
mešanici snovi, ki lahko povečajo 
tveganje za zdravje, imajo škodljive 
učinke na njihov reproduktivni sistem ter 
zmanjšajo njihovo plodnost ali povzročijo 
neplodnost, lahko pa negativno vplivajo 
tudi na razvoj zarodka in dojenje. Snovi, 
strupene za razmnoževanje, vzbujajo 
veliko zaskrbljenost, zato bi bilo treba pri 
organizaciji preprečevanja stika z njimi 
na delovnem mestu uporabiti enak pristop 
do reprotoksičnih snovi kot za rakotvorne 
in mutagene snovi. Ker mejne vrednosti 
niso določene za vse reprotoksične snovi, 
je izjemno pomembno v področje uporabe 
Direktive 2004/37/ES vključiti tudi te 
snovi, da bi jo uskladili z Uredbo (ES) št. 
1907/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta1a. To je potrebno, da bi bolj zaščitili 
delavke in njihove otroke ter zagotovili 
varnost vseh delavk na delovnem mestu, 
zlasti nosečnic ali delavk, ki dojijo. V 
Uredbi (ES) št. 1907/2006 je navedenih 
211 snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, 
in od teh je polovica reprotoksičnih. Tako 
kot je že v nekaterih državah članicah, bi 
bilo treba pri organizaciji preprečevanja 
stika na delovnem mestu uporabiti enak 
pristop za rakotvorne, mutagene in 
reprotoksične snovi, s čimer bi zagotovili 
pravno skladnost in enake konkurenčne 
pogoje v vseh državah članicah. 
____________________
1a Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
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2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji 
in omejevanju kemikalij (REACH) ter o 
ustanovitvi Evropske agencije za 
kemikalije in o spremembi Direktive 
1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe 
Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije 
(ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 
76/769/EGS in direktiv Komisije 
91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 
2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Visoko raven varovanja zdravja 
ljudi bi bilo treba zagotoviti pri 
oblikovanju in izvajanju vseh politik in 
dejavnosti Unije.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Načelo št. 10 evropskega stebra 
socialnih pravic46, ki so ga 17. novembra 
2017 na socialnem vrhu za pravična 
delovna mesta in rast skupaj razglasili 
Evropski parlament, Svet in Komisija, 
delavcem zagotavlja pravico do visoke 
ravni varovanja zdravja in varnosti pri 

(2) Načelo št. 10 evropskega stebra 
socialnih pravic46, ki so ga 
17. novembra 2017 na socialnem vrhu za 
pravična delovna mesta in rast skupaj 
razglasili Evropski parlament, Svet in 
Komisija, delavcem zagotavlja pravico do 
visoke ravni varovanja zdravja in varnosti 
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delu, kar vključuje varovanje pred 
izpostavljenostjo rakotvornim in 
mutagenim snovem na delovnem mestu.

pri delu, kar vključuje varovanje pred 
izpostavljenostjo rakotvornim, mutagenim 
in reprotoksičnim snovem na delovnem 
mestu, in sicer ne glede na obliko in 
trajanje zaposlitve ali izpostavljenosti.

__________________ __________________
46 Evropski steber socialnih pravic, 
november 2017, ki je na voljo na spletnem 
naslovu: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_sl.pdf.

46 Evropski steber socialnih pravic, 
november 2017, ki je na voljo na spletnem 
naslovu: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_sl.pdf.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Z evropskim načrtom za boj proti 
raku, določenim v sporočilu Komisije z 
dne 25. februarja 2015, se želi zmanjšati 
breme raka za paciente, njihove družine 
in zdravstvene sisteme. V Uniji je rak 
glavni vzrok smrti, povezanih z delom. 
Trenutno je na leto 52 %1 primerov smrti, 
povezanih z delom, posledica rakavih 
obolenj. 5,3 do 8,4 %2 primerov raka je 
posledica izpostavljenosti snovem na 
delovnem mestu, ki vsako leto povzroči 
približno 120 0003 diagnosticiranih 
primerov raka in več kot 100 0004  smrti. 
Zato bi bilo treba na podlagi sprememb 
Priloge III k Direktivi 2004/37/ES, 
določenih s to direktivo, do konca leta 
2024 uvesti mejne vrednosti za dodatne 
snovi oz. skupine snovi in postopke. 
Različne agencije, deležniki in Svetovna 
zdravstvena organizacija so na prednostni 
seznam rakotvornih, mutagenih in 
reprotoksičnih snovi, prisotnih na 
delovnem mestu, za katere je treba določiti 
zavezujoče mejne vrednosti, uvrstile od 50 
do 70 snovi. Komisija bi morala 
najpozneje do konca leta 2021 predložiti 
akcijski načrt za določitev mejnih 
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vrednosti za poklicno izpostavljenost za 
vsaj še 25 snovi, skupin snovi ali snovi, ki 
nastanejo pri postopku. Med dodatne 
snovi ali skupine snovi iz Priloge III k 
Direktivi 2004/37/ES bi morali med 
drugim uvrstiti snovi in postopke, kot so 
varilni dim, benzo(a)piren/poliaromatski 
ogljikovodiki, α-klorotoluen (benzil 
klorid), nitrozamini, saje, vlakna 
silicijevega karbida, 1,2-dikloropropan, 
1,2-dihidroksibenzen (pirokatehol), 2-
kloro-1,3-butadien (kloropren), 2,3-
epoksipropil metakrilat (glicidil 
metakrilat), antrakinon, N-
(hidroksimetil)akrilamid, 1,2-
dikloropropan, 1,2,3-trikloropropan, 
butanon oksim, etilenimin (aziridin), 1-
4dioksan in izopren. Med reprotoksične 
snovi bi morali uvrstiti svinec in svinčeve 
spojine, bisfenol-A, ogljikov monoksid, 
živo srebro in dvovalentne anorganske 
živosrebrove spojine, N-metil-2-pirolidon, 
N,N-dimetilacetamid, nitrobenzen, N,N 
dimetilformamid, 2-metoksietanol, 2-
metoksietil acetat, 2-etoksietanol, 2-
etoksietil acetat, di(2-etilheksil)ftalat, 
benzil butil ftalat in dibutil ftalat.
__________________
1 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/sl/IP_20_1691
2 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/
3 https://osha.europa.eu/sl/themes/work-
related-diseases/work-related-cancer
4 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_1691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_1691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://osha.europa.eu/sl/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://osha.europa.eu/sl/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Zavezujoče mejne vrednosti za 
poklicno izpostavljenost so pomemben 
element splošne ureditve za varovanje 
delavcev, določene v Direktivi 
2004/37/ES, in ne smejo biti presežene. 
Mejne vrednosti in druge neposredno 
povezane določbe bi morale biti določene 
za vse rakotvorne ali mutagene snovi, za 
katere razpoložljivi podatki, vključno z 
znanstvenimi in tehničnimi podatki, to 
omogočajo.

(3) Zavezujoče mejne vrednosti za 
poklicno izpostavljenost so pomemben 
element splošne ureditve za varovanje 
delavcev, določene v Direktivi 
2004/37/ES, in ne smejo biti presežene. 
Mejne vrednosti in druge neposredno 
povezane določbe bi morale biti določene 
za vse rakotvorne, mutagene in 
reprotoksične snovi, za katere razpoložljivi 
podatki, vključno s posodobljenimi 
znanstvenimi in tehničnimi podatki, to 
omogočajo.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Upoštevanje zavezujočih mejnih 
vrednosti za poklicno izpostavljenost ne 
vpliva na druge obveznosti, ki jih imajo 
delodajalci na podlagi Direktive 
2004/37/ES, na primer glede zmanjšanja 
uporabe rakotvornih in mutagenih snovi na 
delovnem mestu, preprečevanja ali 
zmanjšanja izpostavljenosti delavcev 
rakotvornim ali mutagenim snovem ter 
ukrepov, ki bi jih bilo treba izvajati v ta 
namen. Navedeni ukrepi bi morali 
vključevati, kolikor je to mogoče s 
tehničnega vidika, zamenjavo rakotvorne 
ali mutagene snovi s snovjo, zmesjo ali 
postopkom, ki ni nevaren ali je manj 
nevaren za zdravje delavcev, ter uporabo 
zaprtega sistema ali drugih ukrepov za 
zmanjšanje ravni izpostavljenosti delavcev.

(4) Upoštevanje zavezujočih mejnih 
vrednosti za poklicno izpostavljenost ne 
vpliva na druge obveznosti, ki jih imajo 
delodajalci na podlagi Direktive 
2004/37/ES, na primer glede zmanjšanja 
uporabe rakotvornih, mutagenih in 
reprotoksičnih snovi na delovnem mestu, 
preprečevanja ali zmanjšanja 
izpostavljenosti delavcev rakotvornim, 
mutagenim ali reprotoksičnim snovem ter 
ukrepov, ki bi jih bilo treba izvajati v ta 
namen. Navedeni ukrepi bi morali 
vključevati, kolikor je to mogoče s 
tehničnega vidika, zamenjavo rakotvorne, 
mutagene in reprotoksične snovi s snovjo, 
zmesjo ali postopkom, ki ni nevaren ali je 
manj nevaren za zdravje delavcev, ter 
uporabo zaprtega sistema ali drugih 
ukrepov za zmanjšanje ravni 
izpostavljenosti delavcev.

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
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strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Učinke snovi, s katerimi so v stiku 
delavci v zdravstvenem sektorju, je treba 
dobro poznati. Usposabljanje, ki ga mora 
delodajalec zagotoviti v skladu s členom 
11 Direktive 2004/37/ES, bi bilo treba 
redno zagotavljati ne le delavcem, temveč 
bi ga bilo treba sistematično zagotavljati 
vsem zdravstvenim delavcem, ki so 
izpostavljeni citotoksičnim ali mutagenim 
snovem.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Poleg zahtev iz člena 5(5) 
Direktive 2004/37 bi morali delodajalci v 
zdravstvenem sektorju in sektorju 
socialnega varstva preprečiti, da bi bili 
rakotvornim, mutagenim in 
reprotoksičnim snovem izpostavljeni 
delavci, bolniki in njihovi družinski člani, 
ki so noseči, dojijo ali poskušajo zanositi.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Zmanjšati izpostavljenost 
nevarnim kemičnim snovem na delovnem 
mestu je zlasti pomembno, da bi bolje 
preprečili obolevanja in odpravili 
neenakosti v zvezi z zdravjem, saj so lahko 
nekatere najranljivejše kategorije 
delavcev preveč izpostavljene ali bolj 
izpostavljene različnim vrstam snovi. Med 
zdravstvenimi tehniki na področju 
onkologije, ki so lahko izpostavljeni 
nevarnim zdravilom, je na primer veliko 
več žensk. V sektorjih, v katerih so delavci 
izpostavljeni rakotvornim, mutagenim  ali 
reprotoksičnim snovem, bi moralo biti 
vključevanje vidika spola sestavni del 
oblikovanja politik za varnost in zdravje 
pri delu ter strategij preprečevanja. 
Organi držav članic bi morali v 
posvetovanju s socialnimi partnerji 
sprejeti ukrepe, da bi pri izvajanju členov 
7, 8 in 10 Direktive 2004/37/ES upoštevali 
načelo enakosti spolov, potrebe delavcev 
invalidov in vidike LGBTQI+, zlasti v 
zvezi s sanitarnimi prostori, delovno 
opremo in osebno zaščitno opremo.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4d) Poleg tega imajo lahko nekateri 
delavci, kot so mobilni delavci, težave pri 
dostopu do zdravstvenih storitev. Poleg 
tega so sektorji, kot sta jeklarska in 
kemična industrija, pa tudi storitve 
čiščenja v zdravstvu, odvisni od napotenih 
in mobilnih delavcev ter delavcev 
migrantov. Organi držav članic bi morali 
zlasti zagotoviti, da bi ukrepi iz člena 5 o 
preprečevanju in zmanjšanju 
izpostavljenosti delavcev ter zahteve glede 
obveščanja in usposabljanja iz členov 11 
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in 12 Direktive 2004/37/ES upoštevali 
ranljivi položaj napotenih in mobilnih 
delavcev ter delavcev migrantov.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4e) Komisija v Priporočilu 
2003/670/ES1a državam članicam 
priporoča, naj v svoje nacionalne zakone 
in druge predpise vključijo znanstveno 
priznane poklicne bolezni, za katere se bo 
lahko uveljavljala odškodnina in za katere 
bodo veljali preventivni ukrepi. Države 
članice bi morale zagotoviti, da ima vsak 
delavec pravico do odškodnine iz naslova 
poklicne bolezni, če ima zdravstvene 
težave, za katere je mogoče dokazati, da so 
poklicnega izvora in narave.
________________
1a. Priporočilo Komisije 2003/670/ES z 
dne 19. septembra 2003 o evropskem 
seznamu poklicnih bolezni (UL L 238, 
25.9.2003, str. 28).

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4f) Vendar se prijavljeni primeri 
rakavih obolenj, povezanih z delom, ne 
priznajo vedno kot poklicne bolezni, zlasti 
zaradi dolge latence med izpostavljenostjo 
nevarnim snovem in diagnosticiranjem 
bolezni, večfaktorske narave raka, pa tudi 
zaradi zapletenih postopkov za uradno 
priznanje bolezni kot poklicne in za 
pridobitev odškodnine. Pogosto ni 
podatkov o zdravstvenih težavah, 
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povezanih z delom, ali pa so ti podatki 
nezanesljivi oziroma pomanjkljivi. Zato si 
je treba bolj prizadevati, da bi v zvezi s 
poklicnimi boleznimi izboljšali prijavo, 
preprečevanje, diagnosticiranje, zgodnje 
priznavanje in zagotavljanje odškodnin 
ter da bi vzpostavili zanesljive registre 
bolezni in izpostavljenosti za boljše 
zdravstveno spremljanje skozi vse 
življenje.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4g) Presejalni testi za rakava obolenja 
so redki, zato znatna tveganja za 
izpostavljenost niso ugotovljena. Če bi se 
ti testi izvajali sistematično, bi bilo 
ugotovljenih veliko tveganj. Zato bi bilo 
treba njihovo uporabo vključiti v člen 3 
Direktive 2004/37/ES v zvezi z oceno 
tveganja.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ta direktiva izboljšuje varovanje 
zdravja in varnosti delavcev na delovnem 
mestu. Nove mejne vrednosti bi bilo treba 
v Direktivi 2004/37/ES določiti ob 
upoštevanju razpoložljivih podatkov, 
vključno z novimi znanstvenimi in 
tehničnimi podatki, utemeljene pa bi 
morale biti tudi na temeljiti oceni 
socialno-ekonomskega učinka ter 
razpoložljivosti protokolov in tehnik 
merjenja izpostavljenosti na delovnem 
mestu. Navedeni podatki bi morali po 
možnosti vključevati podatke o preostalih 

(5) Ta direktiva izboljšuje varovanje 
zdravja in varnosti delavcev na delovnem 
mestu. Nove mejne vrednosti bi bilo treba 
v Direktivi 2004/37/ES določiti s pomočjo 
metodologije, ki bo temeljila na tveganju. 
Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno 
izpostavljenost bi morale biti utemeljene 
na dokazih in temeljiti na vseh 
razpoložljivih informacijah, vključno s 
posodobljenimi znanstvenimi in tehničnimi 
podatki, temeljito oceno socialno-
ekonomskega učinka ter razpoložljivostjo 
protokolov in metod merjenja 
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tveganjih za zdravje delavcev, mnenja 
Odbora za oceno tveganja (RAC) pri 
Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) 
ter mnenja Svetovalnega odbora za varnost 
in zdravje pri delu (ACSH). Podatki v 
zvezi s preostalim tveganjem, ki so javno 
dostopni na ravni Unije, so dragocena 
podlaga za nadaljnje delo, da bi omejili 
tveganja zaradi poklicne izpostavljenosti 
rakotvornim in mutagenim snovem.

izpostavljenosti na delovnem mestu. Ti 
podatki bi morali po možnosti vključevati 
podatke o preostalih tveganjih za zdravje 
delavcev, mnenja Odbora za oceno 
tveganja (RAC) pri Evropski agenciji za 
kemikalije (ECHA), mnenja Svetovalnega 
odbora za varnost in zdravje pri delu 
(ACSH) ter monografije Mednarodne 
agencije za raziskave raka (IARC). 
Podatki v zvezi s preostalim tveganjem, ki 
so javno dostopni na ravni Unije, so 
dragocena podlaga za nadaljnje delo, da bi 
omejili tveganja zaradi poklicne 
izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim 
in reprotoksičnim snovem.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V skladu s priporočili odborov 
RAC in ACSH se, kadar je to mogoče, 
določijo mejne vrednosti za izpostavljenost 
z vdihavanjem, in sicer glede na referenčno 
obdobje, ki je osemurno časovno tehtano 
povprečje (mejne vrednosti za dolgotrajno 
izpostavljenost), za nekatere rakotvorne ali 
mutagene snovi pa glede na krajše 
referenčno obdobje, praviloma na 
petnajstminutno časovno tehtano povprečje 
(mejne vrednosti za kratkotrajno 
izpostavljenost), da bi, kolikor je mogoče, 
omejili vplive kratkotrajne izpostavljenosti.

(6) V skladu s priporočili odborov 
RAC in ACSH se, kadar je to mogoče, 
določijo mejne vrednosti za izpostavljenost 
z vdihavanjem, in sicer glede na referenčno 
obdobje, ki je osemurno časovno tehtano 
povprečje (mejne vrednosti za dolgotrajno 
izpostavljenost), za nekatere rakotvorne, 
mutagene in reprotoksične snovi pa glede 
na krajše referenčno obdobje, praviloma na 
petnajstminutno časovno tehtano povprečje 
(mejne vrednosti za kratkotrajno 
izpostavljenost), da bi, kolikor je mogoče, 
omejili vplive kratkotrajne izpostavljenosti. 

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev najvišje možne 
stopnje varovanja je pri vseh rakotvornih in 
mutagenih snoveh treba upoštevati tudi 
druge načine absorpcije, ne samo z 
vdihavanjem, vključno z možnostjo vnosa 
prek kože.

(7) Za zagotovitev najvišje možne 
stopnje varovanja je pri vseh rakotvornih, 
mutagenih in reprotoksičnih snoveh treba 
upoštevati tudi druge načine absorpcije, ne 
samo z vdihavanjem, vključno z možnostjo 
vnosa prek kože.

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Delavci so na delovnem mestu 
pogosto izpostavljeni kombinaciji 
nevarnih snovi, ki lahko povečajo 
tveganja in imajo škodljive učinke na 
zdravje. V primeru izpostavljenosti 
kombinaciji snovi, ki delujejo na enak 
način ali na iste celice ali tkivo, je treba 
izvajanje njihovih morebitnih mejnih 
vrednosti prilagoditi tako, da se 
upoštevajo skupni učinki.

Obrazložitev

Delavci so pogosto sočasno izpostavljeni več nevarnim kemikalijam, ki se uporabljajo v 
industrijskih procesih ali v njih nastajajo. Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost se 
določijo po posameznih snoveh, po drugi strani pa se sploh ne upošteva morebitna 
kombinirana izpostavljenost na delovnem mestu (na primer več različnim rakotvornim 
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snovem, ki delujejo na enak način).

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Akrilonitril izpolnjuje merila za 
razvrstitev kot rakotvorna snov (kategorija 
1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta47, zato je 
rakotvorna snov v smislu 
Direktive 2004/37/ES. Na podlagi 
razpoložljivih podatkov, vključno z 
znanstvenimi in tehničnimi podatki, je za 
navedeno rakotvorno snov mogoče določiti 
mejno vrednost za kratko- in dolgotrajno 
izpostavljenost. Akrilonitril je mogoče 
absorbirati tudi prek kože. Zato je primerno 
v okviru Direktive 2004/37/ES določiti 
mejno vrednost za akrilonitril ter da mu 
dodati opombo glede vnosa prek kože. 
ACSH se je na podlagi mnenja RAC 
strinjal glede koristnosti biološkega 
spremljanja za akrilonitril. To bi bilo treba 
upoštevati pri razvoju smernic za praktično 
uporabo biološkega spremljanja.

(9) Akrilonitril izpolnjuje merila za 
razvrstitev kot rakotvorna snov (kategorija 
1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta47, zato je 
rakotvorna snov v smislu 
Direktive 2004/37/ES. Na podlagi 
razpoložljivih podatkov, vključno z 
znanstvenimi in tehničnimi podatki, je za 
navedeno rakotvorno snov mogoče določiti 
mejno vrednost za kratko- in dolgotrajno 
izpostavljenost. Akrilonitril je mogoče 
absorbirati tudi prek kože. Akrilonitril je 
akutno strupen: deluje nevrotoksično ter 
povzroča lokalno draženje kože, oči in 
dihal ter preobčutljivost kože. Zato je 
primerno v okviru Direktive 2004/37/ES 
določiti mejno vrednost za akrilonitril ter 
da mu dodati opombo glede vnosa prek 
kože. ACSH se je na podlagi mnenja RAC 
strinjal glede koristnosti biološkega 
spremljanja za akrilonitril. To bi bilo treba 
upoštevati pri razvoju smernic za praktično 
uporabo biološkega spremljanja.

__________________ __________________
47 Uredba (ES) št. 1272/2008 o 
razvrščanju, označevanju in pakiranju 
snovi ter zmesi. Na voljo na spletnem 
naslovu: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32008R
1272.

47 Uredba (ES) št. 1272/2008 o 
razvrščanju, označevanju in pakiranju 
snovi ter zmesi. Na voljo na spletnem 
naslovu: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32008R
1272.

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na mnenju Odbora za oceno tveganja pri Evropski agenciji za 
kemikalije: https://echa.europa.eu/documents/10162/102477c9-a961-2c96-5c4d-
76fcd856ac19.
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Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva akrilonitril, bo 
kratkoročno morda težko spoštovati mejno 
vrednost 1 mg/m³ (0,45 ppm) in mejno 
vrednost za kratkotrajno izpostavljenost 
4 mg/m³ (1,8 ppm). Uvesti bi bilo treba 
štiriletno prehodno obdobje po začetku 
veljavnosti te direktive, po koncu katerega 
se uporabljajo te mejne vrednosti za 
poklicno izpostavljenost.

(10) Kar zadeva akrilonitril, bo 
kratkoročno morda težko spoštovati mejno 
vrednost 1 mg/m³ (0,45 ppm) in mejno 
vrednost za kratkotrajno izpostavljenost 
4 mg/m³ (1,8 ppm). Uvesti bi bilo treba 
štiriletno prehodno obdobje po začetku 
veljavnosti te direktive, po koncu katerega 
se uporabljajo te mejne vrednosti za 
poklicno izpostavljenost. Kolikor je to 
tehnično izvedljivo, je treba 
izpostavljenost zmanjšati pod ti mejni 
vrednosti.

Obrazložitev

Če tehnično ni izvedljivo, da bi se snov nadomestila ali zamenjala, je treba izpostavljenost 
delavcev zmanjšati do najnižje ravni, ki jo je tehnično mogoče zagotoviti. To odraža 
obveznost iz člena 5(2) in (3) Direktive 2004/37/ES glede zmanjševanja izpostavljenosti na 
najnižjo raven.

Predlog spremembe 23
Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Kar zadeva nikljeve spojine, bi bilo 
morda mejni vrednosti 0,01 mg/m³ za 
respirabilne frakcije in 0,05 mg/m³ za 
delce, ki se lahko vdihujejo, v nekaterih 
sektorjih ali postopkih, med katerimi so 
zlasti taljenje, rafinerije in varjenje, težko 
spoštovati. Poleg tega je mogoče za spojine 
šestvalentnega kroma in nikljeve spojine 
uporabiti enake ukrepe za obvladovanje 
tveganj, zato bi bilo treba uskladiti 
prehodne ukrepe, namenjene zmanjšanju 
izpostavljenosti tema skupinama 

(12) Kar zadeva nikljeve spojine, se na 
podlagi soglasja, ki so ga dosegli socialni 
partnerji v ACSH, uvedeta mejni vrednosti 
0,01 mg/m³ za respirabilne frakcije in 
0,05 mg/m³ za delce, ki se lahko vdihujejo. 
Po mnenju RAC razpoložljive informacije 
o genotoksičnosti in raku govorijo v prid 
temu, da se glede rakotvornih učinkov 
določi prag, ki bo temeljil na načinu 
delovanja. Zato je RAC predlagal mejno 
vrednost za poklicno izpostavljenost 0,005 
mg/m³ za respirabilno frakcijo ter 
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rakotvornih snovi. Tako bi bilo treba uvesti 
prehodno obdobje do vključno 17. januarja 
2025, med katerim bi se morala za delce 
nikljevih spojin, ki se lahko vdihujejo, 
uporabljati mejna vrednost 0,1 mg/m³. To 
prehodno obdobje bi zagotovilo uskladitev 
z datumom uporabe mejne vrednosti za 
poklicno izpostavljenost za spojine 
šestvalentnega kroma, sprejete v 
Direktivi 2017/2398/EU48.

0,03 mg/m³ za delce, ki se lahko vdihujejo, 
kjer se ne pričakuje, da bi bili delavci 
izpostavljeni znatnemu preostalemu 
tveganju za nastanek raka. Te vrednosti bi 
bilo morda v nekaterih sektorjih ali 
postopkih, med katerimi so zlasti taljenje, 
rafinerije in varjenje, težko spoštovati. 
Poleg tega je mogoče za spojine 
šestvalentnega kroma in nikljeve spojine 
uporabiti enake ukrepe za obvladovanje 
tveganj, zato bi bilo treba uskladiti 
prehodne ukrepe, namenjene zmanjšanju 
izpostavljenosti tema skupinama 
rakotvornih snovi. Tako bi bilo treba uvesti 
prehodno obdobje do vključno 17. januarja 
2025, med katerim bi se morala za delce 
nikljevih spojin, ki se lahko vdihujejo, 
uporabljati mejna vrednost 0,1 mg/m³. To 
prehodno obdobje bi zagotovilo uskladitev 
z datumom uporabe mejne vrednosti za 
poklicno izpostavljenost za spojine 
šestvalentnega kroma, sprejete v 
Direktivi 2017/2398/EU48. Kolikor je to 
tehnično izvedljivo, bi bilo treba 
izpostavljenost zmanjšati pod uvedeno 
mejno vrednost in po možnosti pod mejno 
vrednost, ki jo predlaga RAC. 

__________________ __________________
48 Direktiva (EU) 2017/2398 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 
2017 o spremembi Direktive 2004/37/ES o 
varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim 
snovem pri delu. Na voljo na spletnem 
naslovu: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398

48 Direktiva (EU) 2017/2398 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 
2017 o spremembi Direktive 2004/37/ES o 
varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim 
snovem pri delu. Na voljo na spletnem 
naslovu: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Pričakuje se, da bo evropski zeleni 
dogovor privedel do razmaha zelenega 
gospodarstva. Pomembno je, da se pri 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
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ustvarjanju novih delovnih mest še naprej 
zagotavljajo in krepijo vidiki varnosti in 
zdravja pri delu. Nikljeve spojine imajo 
pomembno vlogo pri razvoju zelenih 
alternativ fosilnim gorivom. Ker se bodo 
potrebe po teh spojinah verjetno povečale, 
je treba delavce nujno zaščititi in 
zagotoviti, da se mejne vrednosti za 
poklicno izpostavljenost v celoti in 
učinkovito spoštujejo.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Benzen izpolnjuje merila za 
razvrstitev kot rakotvorna snov 
(kategorija 1A) v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v 
smislu Direktive 2004/37/ES. Benzen je 
mogoče absorbirati tudi prek kože. Mejno 
vrednost, določeno v Prilogi III k 
Direktivi 2004/37/ES za benzen, bi bilo 
treba revidirati glede na novejše 
znanstvene podatke, poleg tega je primerno 
ohraniti opombo glede vnosa prek kože. 
ACSH se je na podlagi mnenja RAC 
strinjal glede koristnosti biološkega 
spremljanja za benzen. To bi bilo treba 
upoštevati pri razvoju smernic za praktično 
uporabo biološkega spremljanja.

(13) Benzen izpolnjuje merila za 
razvrstitev kot rakotvorna snov 
(kategorija 1A) v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v 
smislu Direktive 2004/37/ES. Benzen je 
mogoče absorbirati tudi prek kože. Mejno 
vrednost, določeno v Prilogi III k 
Direktivi 2004/37/ES za benzen, bi bilo 
treba glede na novejše znanstvene podatke 
in v skladu z mnenjem ACSH najpozneje 
do 1. januarja 2030 revidirati, poleg tega 
je primerno ohraniti opombo glede vnosa 
prek kože. ACSH se je na podlagi mnenja 
RAC strinjal tudi glede koristnosti 
biološkega spremljanja za benzen. To bi 
bilo treba upoštevati pri razvoju smernic za 
praktično uporabo biološkega spremljanja.

Predlog spremembe 26
Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Kar zadeva benzen, bo v nekaterih 
sektorjih kratkoročno morda težko 
spoštovati revidirano mejno vrednost 
0,2 ppm (0,66 mg/m³). Uvesti bi bilo treba 

(14) Kar zadeva benzen, bi bilo treba na 
podlagi soglasja, ki so ga dosegli socialni 
partnerji v ACSH, uvesti revidirano mejno 
vrednost 0,2 ppm (0,66 mg/m³). Po 
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štiriletno prehodno obdobje po začetku 
veljavnosti te direktive. Prehodna mejna 
vrednost 0,5 ppm (1,65 mg/m³) naj bi se 
uporabljala dve do štiri leta po začetku 
veljavnosti te direktive.

mnenju RAC se lahko za določitev mejne 
vrednosti za poklicno izpostavljenost 
rakotvornosti, za katero se šteje, da 
delavci niso izpostavljeni znatnemu 
preostalemu tveganju za nastanek raka, in 
da se preprečijo drugi škodljivi učinki, 
uporabi prag za kromosomsko aberacijo 
pri delavcih, ki temelji na načinu 
delovanja. Zato je RAC predlagal mejno 
vrednost za poklicno izpostavljenost 
0,05 ppm (0,16 mg/m³). Ker jo bo v 
nekaterih sektorjih kratkoročno morda 
težko spoštovati, bi bilo treba uvesti 
štiriletno prehodno obdobje po začetku 
veljavnosti te direktive. Uvesti bi bilo treba 
štiriletno prehodno obdobje po začetku 
veljavnosti te direktive. Prehodna mejna 
vrednost 0,5 ppm (1,65 mg/m³) naj bi se 
uporabljala dve do štiri leta po začetku 
veljavnosti te direktive. Kolikor je to 
tehnično izvedljivo, bi bilo treba 
izpostavljenost zmanjšati pod uvedeno 
mejno vrednost in po možnosti pod mejno 
vrednost, ki jo predlaga RAC.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Mejno vrednost za prah 
kristalnega kremena, ki se lahko vdihuje 
(respirabilna frakcija), iz Priloge III k 
Direktivi (EU) 2017/2398 bi bilo treba 
revidirati ob upoštevanju ocene Komisije v 
skladu z Direktivo 2004/37/ES ter 
najnovejših znanstvenih in tehničnih 
podatkov.

Predlog spremembe 28
Predlog direktive
Uvodna izjava 14 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Kobalt in kobaltove spojine 
izpolnjujejo merila za uvrstitev med 
rakotvorne snovi (kategorija 1B) v skladu 
z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato so 
rakotvorne v smislu Direktive 2004/37/ES. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov, 
vključno z znanstvenimi in tehničnimi 
podatki, je mogoče določiti mejno 
vrednost za navedeno skupino 
rakotvornih snovi. Izpostavljenost kobaltu 
in kobaltovim spojinam na delovnem 
mestu lahko povzroči tudi preobčutljivost 
kože in dihalnega trakta. Zato je primerno 
v okviru Direktive 2004/37/ES določiti dve 
mejni vrednosti za delce, ki se lahko 
vdihujejo, in respirabilne frakcije kobalta 
in njegovih spojin ter dodati opombo 
glede preobčutljivosti kože in dihal.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14c) Nevarna zdravila lahko imajo za 
delavce, ki so jim izpostavljeni med delom, 
ki vključuje njihovo pripravo, dajanje ali 
odstranjevanje, škodljive učinke na 
zdravje, kot so nekatere vrste raka in 
reproduktivnih motenj. Nevarna zdravila 
negativno vplivajo na delavce, ki pridejo v 
neposreden ali posreden stik z njimi. 
Mednje štejejo zdravstveni delavci, ki s 
citostatičnimi ali citotoksičnimi zdravili 
zdravijo onkološke bolnike v bolnišnicah 
ali na domu, ter delavci, ki opravljajo 
dejavnosti, povezane s čiščenjem, 
prevozom, pranjem perila ali 
odstranjevanjem nevarnih zdravil ali 
materialov, kontaminiranih s tovrstnimi 
zdravili. Zato je pomembno zaščititi vse 
delavce, tako da se ustrezne 
farmakoterapevtske skupine nevarnih 
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zdravil vključi v Prilogo I k 
Direktivi 2004/37/ES. Zahteve glede 
zmanjšanja in nadomestitve iz člena 4 
navedene direktive v zvezi z nevarnimi 
zdravili ne veljajo, ker so nujna za 
zdravljenje bolnikov. Druge določbe 
navedene direktive, zlasti členi 5 do 18a, 
kakor so spremenjeni s to direktivo, se 
uporabljajo za delavce, ki so izpostavljeni 
nevarnim zdravilom.

Obrazložitev

Samo v zdravstvenem sektorju je 12,7 milijona delavcev v Evropi (od tega 7,3 milijona 
medicinskih sester) na delovnem mestu izpostavljenih nevarnim zdravilom. Študije kažejo, da 
je pri zdravstvenih delavcih, ki imajo opravka s citotoksičnimi zdravili (vsa zdravila s 
protitumorskim delovanjem), trikrat verjetnejši nastanek raka (na primer raka dojk ali 
hematopoetskega raka). Pri medicinskih sestrah, izpostavljenih citotoksičnim zdravilom, pa je 
dvakrat pogostejša verjetnost spontanega splava.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14d) O uporabi rakotvornih, mutagenih 
ali reprotoksičnih snovi, vključno s tistimi 
iz prilog k Direktivi 2004/37/ES, kakor je 
spremenjena s to direktivo, na delovnem 
mestu ali pri opravljanju nalog, povezanih 
z delovnim mestom, bi bilo treba poročati 
nacionalnim organom, pristojnim za 
nadzor zdravja delavcev. Države članice bi 
morale pri odločanju o tem, o uporabi 
katerih snovi bodo poročale, upoštevati 
poročila o izvajanju, ki jih v skladu s 
členom 17a Direktive 89/391/EGS 
predložijo Komisiji.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Poleg ohranjanja enake ravni 
varstva za vse delavce je pomembno 
zagotoviti in olajšati operativno 
izvedljivost in skladnost ter preprečiti 
nesorazmerne učinke na mikropodjetja in 
MSP, tudi z oceno učinka prenosa na 
MSP, ter sprejeti vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ne 
glede na velikost podjetja. Glede na 
navedeno bi lahko malim in srednjim ter 
mikropodjetjem specifični ukrepi, kot so 
spodbude in digitalna orodja, pomagali 
bolje izpolnjevati obveznosti iz 
Direktive 2004/37/ES. Pri tem imajo 
socialni partnerji in Evropska agencija za 
varnost in zdravje pri delu pomembno 
vlogo, zlasti morajo malim in srednjim 
podjetjem pomagati oceniti tveganja za 
njihovo delovno silo in sprejeti ustrezne 
zaščitne ukrepe. 

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Mejne vrednosti, določene v tej 
direktivi, je treba redno nadzorovati in 
pregledovati, da se zagotovi skladnost z 
Uredbo (ES) št. 1907/200649.

(16) Mejne vrednosti, določene v tej 
direktivi, je treba sproti nadzorovati in 
redno pregledovati ter po potrebi pripraviti 
zakonodajne predloge, da se zagotovi 
skladnost z Uredbo (ES) št. 1907/2006.

__________________ __________________
49 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij. Na voljo na spletnem naslovu: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

49 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij. Na voljo na spletnem naslovu: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker cilja te direktive, in sicer 
varovanja delavcev pred tveganji, ki 
ogrožajo njihovo zdravje in varnost, 
vključno s preprečevanjem takšnih tveganj, 
ki se pojavijo ali bi se lahko pojavila zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim ali 
mutagenim snovem, države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči, temveč se 
zaradi njihovega obsega in učinkov lažje 
dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja.

(17) Ker cilja te direktive, in sicer 
varovanja delavcev pred tveganji, ki 
ogrožajo njihovo zdravje in varnost, 
vključno s preprečevanjem takšnih tveganj, 
ki se pojavijo ali bi se lahko pojavila zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim 
ali reprotoksičnim snovem, države članice 
ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se 
zaradi njihovega obsega in učinkov lažje 
dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Členi 153, 154 in 155 Pogodbe o 
delovanje Evropske unije (PDEU) 
določajo področje delovanja in pristojnost 
socialnih partnerjev pri pogajanjih o 
sporazumih, ki se nanašajo na zdravje in 
varnost pri delu, ter njihovem izvrševanju, 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah pa zlasti v členu 2 zagotavlja 
pravico do življenja in v členu 31(1) 
pravico do poštenih in pravičnih delovnih 
pogojev, ki so zdravi in varni ter 
spoštujejo dostojanstvo delavca.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
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Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Naslov

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) Naslov Direktive 2004/37/ES se 
nadomesti z naslednjim:

DIREKTIVA 2004/37/ES EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. 
aprila 2004 o varovanju delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem pri 
delu (šesta posebna direktiva v skladu s 
členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS)

„DIREKTIVA 2004/37/ES 
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA z dne 29. aprila 2004 o varovanju 
delavcev pred nevarnostmi zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim 
ali reprotoksičnim snovem pri delu (šesta 
posebna direktiva v skladu s členom 16(1) 
Direktive Sveta 89/391/EGS)“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1a) V členu 1(1) se prvi odstavek 
nadomesti z naslednjim:

1. Cilj te direktive je varovanje 
delavcev pred tveganji, ki ogrožajo njihovo 
zdravje in varnost, ter preprečevanje takih 
tveganj, ki se pojavijo ali bi se lahko 
pojavila zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem pri 
delu.

„1. Cilj te direktive je varovanje 
delavcev pred tveganji, ki ogrožajo njihovo 
zdravje in varnost, ter preprečevanje takih 
tveganj, ki se pojavijo ali bi se lahko 
pojavila zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim, mutagenim ali 
reprotoksičnim snovem pri delu.“
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Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 b (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) V členu 2 se vstavi naslednja 
točka:
„(ba) „reprotoksična snov“ pomeni: 
snov ali zmes, ki izpolnjuje merila za 
razvrstitev v kategorijo snovi, strupenih za 
razmnoževanje, 1A ali 1B iz dela 3 Priloge 
VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008;“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 c (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 2 – točka c (novo)
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1c) V členu 2 se točka (c) nadomesti z 
naslednjim:

(c) „mejna vrednost“ pomeni, če ni 
drugače določeno, mejno vrednost časovno 
tehtanega povprečja koncentracije za 
„rakotvorno ali mutageno snov“ v zraku 
znotraj območja vdihavanja delavca glede 
na referenčno obdobje, ki je navedeno v 
Prilogi III k tej direktivi.

„(c) „mejna vrednost“ pomeni, če ni 
drugače določeno, mejno vrednost časovno 
tehtanega povprečja koncentracije za 
„rakotvorno, mutageno ali reprotoksično 
snov“ v zraku znotraj območja vdihavanja 
delavca glede na referenčno obdobje, ki je 
navedeno v Prilogi III k tej direktivi.“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 d (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1d) V členu 2 se doda naslednja točka:
„(ca) „mejna vrednost, ki temelji na 
tveganju“, pomeni: mejna vrednost, 
določena na ravni izpostavljenosti, ki 
pomeni tveganje škodljivega učinka na 
zdravje (npr. rak) v razponu med zgornjo 
in spodnjo ravnjo tveganja, ki se določi v 
skladu s postopkom iz člena 153(2) 
PDEU.“

Obrazložitev

Deležniki in vlade se dandanes na splošno strinjajo, da bi bilo treba sedanji sistem za 
določanje mejnih vrednosti v okviru direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh prenoviti in 
preiti na metodologijo, ki bo temeljila na tveganju. V praksi sedanja metodologija, ki jo 
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uporablja Evropska komisija, upošteva kombinacijo zdravstvenih vidikov, tehnične 
izvedljivosti in socialno-ekonomskih dejavnikov. Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno 
izpostavljenost, predlagane za rakotvorne snovi, temeljijo na analizi stroškov in koristi.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 e (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 3 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1e) V členu 3 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

1. Ta direktiva se uporablja za 
dejavnosti, pri katerih so delavci pri 
svojem delu izpostavljeni ali so lahko 
izpostavljeni rakotvornim ali mutagenim 
snovem.

„1. Ta direktiva se uporablja za 
dejavnosti, pri katerih so delavci pri 
svojem delu izpostavljeni ali so lahko 
izpostavljeni rakotvornim, mutagenim ali 
reprotoksičnim snovem.“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 f (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1f) V členu 3(2) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

Pri kateri koli dejavnosti, ki bi lahko 
vključevala tveganje zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem, je 
treba določiti naravo, stopnjo in trajanje 

„Pri kateri koli dejavnosti, ki bi lahko 
vključevala tveganje zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim, mutagenim ali 
reprotoksičnim snovem, je treba s 
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izpostavljenosti delavca, da bi lahko 
ocenili vsa tveganja za zdravje ali varnost 
delavca in določili ukrepe, ki jih je treba 
sprejeti. Oceno je treba redno obnavljati, v 
vsakem primeru pa takrat, ko se pojavi 
kakršna koli sprememba okoliščin, ki lahko 
vplivajo na izpostavljenost delavca 
rakotvornim ali mutagenim snovem. 
Delodajalec mora pristojnim organom na 
njihovo zahtevo posredovati podatke, ki jih 
je uporabil za pripravo ocene.

sistematično oceno tveganja določiti 
naravo, stopnjo in trajanje izpostavljenosti 
delavca, da bi lahko ocenili vsa tveganja za 
zdravje ali varnost delavca in določili 
ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Oceno je 
treba redno obnavljati, v vsakem primeru 
pa takrat, ko se pojavi kakršna koli 
sprememba okoliščin, ki lahko vplivajo na 
izpostavljenost delavca rakotvornim, 
mutagenim ali reprotoksičnim snovem. 
Delodajalec mora pristojnim organom na 
njihovo zahtevo posredovati podatke, ki jih 
je uporabil za pripravo ocene.“

(02004L0037)

Obrazložitev

Pomembno je, da se določi, da je sistematična ocena tveganja obvezna.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 g (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 3 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1g) V členu 3 se odstavek 4 nadomesti 
z naslednjim:

4. Pri ocenjevanju tveganja mora 
delodajalec nameniti posebno pozornost 
vsem vplivom na zdravje ali varnost 
posebnih skupin delavcev in med drugim 
upoštevati, da ni zaželeno, da se taki 
delavci zaposlujejo tam, kjer bi lahko prišli 
v stik z rakotvornimi ali mutagenimi 
snovmi.

„4. Pri ocenjevanju tveganja mora 
delodajalec nameniti posebno pozornost 
vsem vplivom na zdravje ali varnost 
posebnih skupin delavcev in med drugim 
upoštevati, da ni zaželeno, da se taki 
delavci zaposlujejo tam, kjer bi lahko prišli 
v stik z rakotvornimi, mutagenimi ali 
reprotoksičnimi snovmi.“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
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na ravni EU.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 h (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 4 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1h) V členu 4 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

1. Delodajalec zmanjša uporabo 
rakotvorne ali mutagene snovi na 
delovnem mestu zlasti tako, da jo 
nadomesti, če je to tehnično možno, s 
snovjo, zmesjo ali postopkom, ki pod 
pogoji uporabe ni nevaren ali je manj 
nevaren za zdravje in varnost delavcev.

„1. Če se na delovnem mestu pojavi 
rakotvorna, mutagena ali reprotoksična 
snov, delodajalec zmanjša njeno uporabo 
zlasti tako, da jo nadomesti, če je to 
tehnično možno, s snovjo, zmesjo ali 
postopkom, ki pod pogoji uporabe ni 
nevaren ali je manj nevaren za zdravje in 
varnost delavcev. Ta odstavek se ne 
uporablja za uporabo nevarnih zdravil iz 
Priloge I.“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 i (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 5 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1i) V členu 5 se odstavek 2 nadomesti 
z naslednjim:

2. Kadar nadomestitev rakotvorne ali „2. Kadar nadomestitev rakotvorne, 



RR\1228417SL.docx 33/65 PE661.965v03-00

SL

mutagene snovi s snovjo, zmesjo ali 
postopkom, ki pod pogoji uporabe ni 
nevaren ali je manj nevaren za zdravje in 
varnost, tehnično ni izvedljiva, delodajalec 
zagotovi, da se rakotvorna ali mutagena 
snov, če je to tehnično izvedljivo, proizvaja 
in uporablja v zaprtem sistemu.

mutagene ali reprotoksične snovi s snovjo, 
zmesjo ali postopkom, ki pod pogoji 
uporabe ni nevaren ali je manj nevaren za 
zdravje in varnost, tehnično ni izvedljiva, 
delodajalec zagotovi, da se rakotvorna, 
mutagena ali reprotoksična snov, če je to 
tehnično izvedljivo, proizvaja in uporablja 
v zaprtem sistemu.“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 j (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 5 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1j) V členu 5 se odstavek 4 nadomesti 
z naslednjim:

4. Izpostavljenost ne sme preseči 
mejne vrednosti rakotvorne snovi, kakor je 
določena v Prilogi III.

„4. Izpostavljenost ne sme preseči 
mejne vrednosti rakotvorne, mutagene ali 
reprotoksične snovi, kakor je določena v 
Prilogi III. V primeru izpostavljenosti 
kombinaciji snovi, ki delujejo na enak 
način ali na iste celice ali tkivo, se 
izvajanje njihovih morebitnih mejnih 
vrednosti prilagodi tako, da se upoštevajo 
skupni učinki.“ 

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
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na ravni EU.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 2 – točka -1 k (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 5 – odstavek 5 – uvodni del

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1k) V členu 5(5) se začetni del 
odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

5. Pri vsaki uporabi rakotvorne ali 
mutagene snovi delodajalec izvede 
naslednje ukrepe:

„5. Pri vsaki uporabi rakotvorne, 
mutagene ali reprotoksične snovi 
delodajalec izvede naslednje ukrepe:“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 l (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 5 – odstavek 5 – točka a

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1l) V členu 5(5) se točka (a) 
nadomesti z naslednjim:

(a) omeji količine rakotvorne ali 
mutagene snovi na delovnem mestu;

„(a) omeji količine rakotvorne, 
mutagene ali reprotoksične snovi na 
delovnem mestu;“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
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strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 m (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 5 – odstavek 5 – točka c

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1m) V členu 5(5) se točka (c) 
nadomesti z naslednjim:

(c) načrtuje take delovne postopke in 
tehnične kontrolne ukrepe, da se prepreči 
ali zmanjša sproščanje rakotvornih ali 
mutagenih snovi na delovnem mestu na 
najnižjo raven;

„(c) načrtuje take delovne postopke in 
tehnične kontrolne ukrepe, da se prepreči 
ali zmanjša sproščanje rakotvornih, 
mutagenih ali reprotoksičnih snovi na 
delovnem mestu na najnižjo raven;“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 n (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 5 – odstavek 5 – točka d

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1n) V členu 5(5) se točka (d) 
nadomesti z naslednjim:

(d) odstranjuje rakotvorne ali 
mutagene snovi pri viru z lokalnim ali 
splošnim prezračevanjem, pri čemer 
morajo biti vse take metode ustrezne in 
skladne s potrebo po varovanju javnega 

„(d) odstranjuje rakotvorne, mutagene 
ali reprotoksične snovi pri viru z lokalnim 
ali splošnim prezračevanjem, pri čemer 
morajo biti vse take metode ustrezne in 
skladne s potrebo po varovanju javnega 
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zdravja in okolja; zdravja in okolja;“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 o (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 5 – odstavek 5 – točka e

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1o) V členu 5(5) se točka (e) 
nadomesti z naslednjim:

(e) uporablja obstoječe ustrezne 
postopke za merjenje koncentracije 
rakotvornih ali mutagenih snovi, zlasti za 
zgodnje odkrivanje neobičajne 
izpostavljenosti, ki so posledica 
nepredvidenega dogodka ali nezgode;

„(e) uporablja obstoječe ustrezne 
postopke za merjenje koncentracije 
rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih 
snovi, zlasti za zgodnje odkrivanje 
neobičajne izpostavljenosti, ki so posledica 
nepredvidenega dogodka ali nezgode;“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 p (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 5 – odstavek 5 – točka i a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1p) V členu 5(5) se vstavi naslednja 
točka:
„(ia) poskrbi, da zagotovi zaščitno 
opremo;“

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 q (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 5 – odstavek 5 – točka j

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1q) V členu 5(5) se točka (j) nadomesti 
z naslednjim:

(j) omeji območja tveganja in 
uporablja ustrezne opozorilne in varnostne 
znake, vključno z znaki „kajenje 
prepovedano“ na območjih, kjer so delavci 
izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni 
rakotvornim ali mutagenim snovem;

„(j) omeji območja tveganja in 
uporablja ustrezne opozorilne in varnostne 
znake, vključno z znaki „kajenje 
prepovedano“ na območjih, kjer so delavci 
izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni 
rakotvornim, mutagenim ali 
reprotoksičnim snovem;“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 r (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 5 – odstavek 5 – točka m a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1r) V členu 5(5) se doda naslednja 
točka:
„(ma) v skladu z Direktivo 92/85/ES 
sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, 
da so noseče delavke, delavke, ki so pred 
kratkim rodile, in delavke, ki dojijo, 
ustrezno zaščitene in da jim v nobenem 
primeru ni treba opravljati dejavnosti, ki 
bi lahko ogrozile njihovo varnost ali 
zdravje.“

Obrazložitev

Reprotoksične snovi lahko resno škodujejo nosečim delavkam in delavkam, ki dojijo, zato so 
zanje potrebni posebni ukrepi.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 s (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1s) V prvem odstavku člena 6 se točka 
(a) nadomesti z naslednjim:

(a) o dejavnostih in/ali industrijskih 
procesih, ki potekajo, tudi razloge za 
uporabo rakotvornih ali mutagenih snovi;

„(a) o dejavnostih in/ali industrijskih 
procesih, ki potekajo, tudi razloge za 
uporabo rakotvornih, mutagenih ali 
reprotoksičnih snovi;“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.
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Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 t (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1t) V prvem odstavku člena 6 se točka 
(b) nadomesti z naslednjim:

(b) o količinah proizvedenih ali 
uporabljenih snovi ali zmesi, ki vsebujejo 
rakotvorne ali mutagene snovi;

„(b) o količinah proizvedenih ali 
uporabljenih snovi ali zmesi, ki vsebujejo 
rakotvorne, mutagene ali reprotoksične 
snovi;“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 u (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1u) V členu 10(1) se uvodni del 
nadomesti z naslednjim:

1. Za vse dejavnosti, pri katerih 
obstaja tveganje kontaminacije z 
rakotvornimi ali mutagenimi snovmi, 
delodajalci sprejmejo ustrezne ukrepe, s 
katerimi zagotovijo:

„1. Za vse dejavnosti, pri katerih 
obstaja tveganje kontaminacije z 
rakotvornimi, mutagenimi ali 
reprotoksičnimi snovmi, delodajalci 
sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi 
zagotovijo:“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
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leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 v (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1v) V členu 10(1) se točka (a) 
nadomesti z naslednjim:

(a) da delavci ne jedo, pijejo ali kadijo 
na delovnih območjih, kjer obstaja 
tveganje kontaminacije z rakotvornimi ali 
mutagenimi snovmi;

„(a) da delavci ne jedo, pijejo ali kadijo 
na delovnih območjih, kjer obstaja 
tveganje kontaminacije z rakotvornimi, 
mutagenimi ali reprotoksičnimi snovmi;“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 58
Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 w (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 – alineji 1 in 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1 w) V drugem pododstavku člena 11(1) 
se alinee nadomestijo z naslednjim:

– prilagodi tako, da se upoštevajo 
nova ali spremenjena tveganja, in

– prilagodi tako, da se upoštevajo 
nova ali spremenjena tveganja, 

– zagotavlja v rednih časovnih presledkih 
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v zdravstvenih ustanovah za vse delavce, 
ki so izpostavljeni rakotvornim, 
mutagenim ali reprotoksičnim snovem, 
zlasti kadar se pojavijo nova zdravila,

– ponavlja v rednih časovnih 
presledkih, če je to potrebno.

– zagotavlja v rednih časovnih 
presledkih v drugih okoliščinah, če je 
potrebno.“

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 x (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 11 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1x) V členu 11 se odstavek 2 
nadomesti z naslednjim:

2. Delodajalci obvestijo delavce o 
napravah in z njimi povezanih vsebnikih z 
rakotvornimi ali mutagenimi snovmi, in 
zagotovijo, da so vsi vsebniki, embalaža in 
naprave z rakotvornimi ali mutagenimi 
snovmi jasno in čitljivo označeni in da so 
na njih jasno vidni opozorilni znaki in 
znaki za nevarnost.

„2. Delodajalci obvestijo delavce o 
napravah in z njimi povezanih vsebnikih z 
rakotvornimi, mutagenimi ali 
reprotoksičnimi snovmi, in zagotovijo, da 
so vsi vsebniki, embalaža in naprave z 
rakotvornimi, mutagenimi ali 
reprotoksičnimi snovmi jasno in čitljivo 
označeni in da so na njih jasno vidni 
opozorilni znaki in znaki za nevarnost.

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 y (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1y) V členu 14(3) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

3. Če se pri delavcu ugotovi 
sprememba v zdravstvenem stanju, ki bi 
lahko bila posledica izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem, lahko 
zdravnik ali organ, odgovoren za 
zdravstveni nadzor delavcev, zahteva, da se 
opravi zdravstveni nadzor drugih delavcev, 
ki so bili podobno izpostavljeni. 

„3. Če se pri delavcu ugotovi 
sprememba v zdravstvenem stanju, ki bi 
lahko bila posledica izpostavljenosti 
rakotvornim, mutagenim ali 
reprotoksičnimi snovem, lahko zdravnik 
ali organ, odgovoren za zdravstveni nadzor 
delavcev, zahteva, da se opravi zdravstveni 
nadzor drugih delavcev, ki so bili podobno 
izpostavljeni. “

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 z (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 14 – odstavek 8 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1z) V členu 14(8) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

8. Pristojni organ je treba obvestiti o 
vseh primerih raka, ki je v skladu z 
nacionalnim pravom ali prakso opredeljen 
kot posledica poklicne izpostavljenosti 
rakotvorni ali mutageni snovi.

„8. Pristojni organ je treba obvestiti o 
vseh primerih raka in reproduktivnih 
motenj, ki so v skladu z nacionalno 
zakonodajo in/ali prakso opredeljeni kot 
posledica poklicne izpostavljenosti 
rakotvorni, mutageni ali reprotoksični 
snovi. Države članice informacije iz tega 
odstavka vključijo v svoja poročila, ki jih 
predložijo Komisiji na podlagi člena 17a 
Direktive 89/391/EGS.“
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Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 aa (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1aa) V členu 15 se doda naslednji 
odstavek:
„2a. Države članice informacije iz 
člena 14(8) zagotovijo v okviru svojih 
poročil, ki jih predložijo Komisiji na 
podlagi člena 17a Direktive 89/391/EGS.“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 ab (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 16 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1ab) V členu 16 se odstavek 1 
nadomesti z naslednjim:

1. Svet v skladu s postopkom iz 
člena 137(2) Pogodbe določi mejne 
vrednosti v direktivah na podlagi 
razpoložljivih podatkov, vključno z 
znanstvenimi in tehničnimi podatki, za vse 
rakotvorne ali mutagene snovi, za katere je 
to mogoče, in, če je to potrebno, druge 
neposredno povezane določbe.

„1. Evropski parlament in Svet v 
skladu s postopkom iz člena 153(2) PDEU 
določi mejne vrednosti v direktivah na 
podlagi razpoložljivih podatkov, vključno z 
znanstvenimi in tehničnimi podatki, za vse 
rakotvorne, mutagene ali reprotoksične 
snovi, za katere je to mogoče, in, če je to 
potrebno, druge neposredno povezane 
določbe.“
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Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 ac (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 17 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1 ac) V členu 17 se prvi odstavek 
nadomesti z naslednjim:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 17a za vnos strogo tehničnih 
sprememb v Prilogo II, da se upoštevajo 
tehnični napredek, spremembe 
mednarodnih predpisov ali specifikacij in 
nove ugotovitve v zvezi z rakotvornimi ali 
mutagenimi snovmi.

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 17a za vnos strogo tehničnih 
sprememb v Prilogo II, da se upoštevajo 
tehnični napredek, spremembe 
mednarodnih predpisov ali specifikacij in 
nove ugotovitve v zvezi z rakotvornimi, 
mutagenimi ali reprotoksičnimi snovmi.“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 65
Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 ad (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 18 a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1ad) V členu 18a se za drugim 
odstavkom vstavi naslednji odstavek:
„Komisija ob upoštevanju obstoječih 
priporočil različnih agencij, deležnikov in 
Svetovne zdravstvene organizacije o 
prednostnih rakotvornih, mutagenih in 
reprotoksičnih snoveh, za katere so 
potrebne mejne vrednosti, in po 
posvetovanju z ACSH najpozneje do 31. 
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decembra 2021 predstavi akcijski načrt za 
določitev mejnih vrednosti za poklicno 
izpostavljenost za vsaj 25 snovi, skupin 
snovi ali snovi, ki nastanejo tudi pri 
dodatnih postopkih, ne samo pri 
postopkih iz te direktive. Komisija ob 
upoštevanju akcijskega načrta, 
najnovejših znanstvenih dognanj in po 
posvetovanju z ACSH najpozneje do 31. 
decembra 2024 predstavi zakonodajni 
predlog.“

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 ae (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 18 a – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1ae) V členu 18a se za drugim 
odstavkom vstavi naslednji odstavek:
Komisija ob upoštevanju najnovejših 
znanstvenih spoznanj in po ustreznem 
posvetovanju z relevantnimi deležniki, 
zlasti izvajalci zdravstvenih storitev in 
zdravstvenimi delavci najpozneje do 1. 
marca 2022 oblikuje opredelitev nevarnih 
zdravil in sestavi seznam snovi, ki spadajo 
v ta vnos v Prilogi I. Seznam posodobi 
vsaki dve leti. Komisija po primernem 
posvetovanju z ustreznimi deležniki 
najpozneje do 1. decembra 2022 pripravi 
smernice in standarde EU za prakso pri 
pripravi, dajanju in odstranjevanju 
nevarnih zdravil. Te smernice in 
standardi se objavijo na spletnem mestu 
Evropske agencije za varnost in zdravje 
pri delu (EU-OSHA) in jih ustrezni 
pristojni organi razširijo po vseh državah 
članicah. Posveti za oblikovanje 
opredelitve, seznama, smernic in 
standardov so pregledni. Izjave o interesih 
deležnikov in strokovnjakov se 
pravočasno objavijo.“
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Obrazložitev

Študije kažejo, da je pri zdravstvenih delavcih, ki imajo opravka s citotoksičnimi zdravili (vsa 
zdravila s protitumorskim delovanjem), trikrat verjetnejši nastanek raka (na primer raka dojk 
ali hematopoetskega raka). Pri medicinskih sestrah, izpostavljenih citotoksičnim zdravilom, 
pa je dvakrat pogostejša verjetnost spontanega splava.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 af (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 18 a – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(--1af) V členu 18a se za drugim 
odstavkom vstavi naslednji odstavek:
„Komisija ob upoštevanju obstoječe 
metodologije za določanje mejnih 
vrednosti rakotvornih snovi v nekaterih 
državah članicah ter mnenja ACSH 
najpozneje do 1. junija 2022 opredeli 
zgornjo in spodnjo stopnjo tveganja iz 
člena 2. Komisija po primernem 
posvetovanju z ustreznimi deležniki 
najpozneje do 1. decembra 2022 pripravi 
smernice EU o metodologiji za določitev 
mejnih vrednosti na podlagi tveganja v 
skladu s to direktivo. Te smernice se 
objavijo na spletnem mestu  EU-OSHA, 
ustrezni pristojni organi pa jih razširjajo v 
vseh državah članicah.“

Obrazložitev

Deležniki in vlade se dandanes na splošno strinjajo, da bi bilo treba sedanji sistem za 
določanje mejnih vrednosti v okviru direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh prenoviti in 
preiti na metodologijo, ki bo temeljila na tveganju. V praksi sedanja metodologija, ki jo 
uporablja Evropska komisija, upošteva kombinacijo zdravstvenih vidikov, tehnične 
izvedljivosti in socialno-ekonomskih dejavnikov. Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno 
izpostavljenost, predlagane za rakotvorne snovi, temeljijo na analizi stroškov in koristi.

Predlog spremembe 68
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Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 ag (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 18 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1 ag) V členu 18a se doda naslednji 
odstavek:
„Komisija ob upoštevanju najnovejših 
znanstvenih dognanj in mnenja RAC ter 
po primernem posvetovanju z ustreznimi 
deležniki najpozneje do 1. decembra 2022 
pripravi smernice EU o tem, kako je treba 
prilagoditi izvajanje mejnih vrednosti iz 
člena 5(4) v primeru izpostavljenosti 
kombinaciji snovi. Te smernice se objavijo 
na spletnem mestu  EU-OSHA, ustrezni 
pristojni organi pa jih razširjajo v vseh 
državah članicah.“

Obrazložitev

Delavci so pogosto sočasno izpostavljeni več nevarnim kemikalijam, ki se uporabljajo v 
industrijskih procesih ali v njih nastajajo. Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost se 
določijo po posameznih snoveh, po drugi strani pa se sploh ne upošteva morebitna 
kombinirana izpostavljenost na delovnem mestu (na primer več različnim rakotvornim 
snovem, ki delujejo na enak način).

Predlog spremembe 69
Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 ah (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 18 a – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1ah) V členu 18a se doda naslednji 
odstavek:
„Komisija po posvetovanju z ACSH in ob 
upoštevanju mnenja RAC iz leta 2018 in 
najnovejših znanstvenih dognanj 
najpozneje do 31. decembra 2023 
predstavi zakonodajni predlog za uvedbo 
mejnih vrednosti za kobalt in kobaltove 
spojine.“
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Predlog spremembe 70
Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 ai (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 18 a – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1ai) V členu 18a se doda naslednji 
odstavek:
„Komisija ob upoštevanju mnenja RAC iz 
leta 2018 in najnovejših znanstvenih 
dognanj najpozneje do 1. januarja 2028 
začne ocenjevati izvedljivost nadaljnjega 
zmanjšanja mejne vrednosti za benzen. Po 
potrebi do 1. januarja 2030 predlaga 
potrebne spremembe in dopolnitve v zvezi 
s to snovjo.“

Predlog spremembe 71
Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 aj (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Člen 18 a – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1aj) V členu 18a se doda naslednji 
odstavek:
„Komisija ob upoštevanju mnenja RAC iz 
leta 2018 in najnovejših znanstvenih 
dognanj najpozneje do 1. januarja 2028 
oceni izvedljivost nadaljnjega zmanjšanja 
mejne vrednosti za nikljeve spojine. Po 
potrebi do 1. januarja 2030 predlaga 
potrebne spremembe in dopolnitve v zvezi 
s to snovjo.“

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 ak (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Priloga I – točka 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1 ak) V Prilogi I se doda naslednja 
točka:
„8a. Delo, ki vključuje izpostavljenost 
nevarnim zdravilom, ki izpolnjujejo 
merila za razvrstitev v kategorijo 1A ali 
1B rakotvornih in mutagenih snovi in/ali 
snovi, strupenih za razmnoževanje iz 
Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta.“

Obrazložitev

Samo v zdravstvenem sektorju je 12,7 milijona delavcev v Evropi (od tega 7,3 milijona 
medicinskih sester) na delovnem mestu izpostavljenih nevarnim zdravilom. Študije kažejo, da 
je pri zdravstvenih delavcih, ki imajo opravka s citotoksičnimi zdravili (vsa zdravila s 
protitumorskim delovanjem), trikrat verjetnejši nastanek raka (na primer raka dojk ali 
hematopoetskega raka). Pri medicinskih sestrah, izpostavljenih citotoksičnim zdravilom, pa je 
dvakrat pogostejša verjetnost spontanega splava.

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 al (novo)
Direktiva 2004/37/ES
Priloga II – točka 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1al) V Prilogi II se točka 1 nadomesti z 
naslednjim:

1. Zdravnik in/ali organ, odgovoren za 
zdravstveni nadzor delavcev, ki so 
izpostavljeni rakotvornim ali mutagenim 
snovem, mora biti seznanjen s pogoji ali 
okoliščinami izpostavljenosti za vsakega 
delavca.

„1. Zdravnik in/ali organ, odgovoren za 
zdravstveni nadzor delavcev, ki so 
izpostavljeni rakotvornim, mutagenim ali 
reprotoksičnim snovem, mora biti 
seznanjen s pogoji ali okoliščinami 
izpostavljenosti za vsakega delavca.“

Obrazložitev

Po previdnih ocenah, ki temeljijo na raziskavi francoskega ministrstva za delo (SUMER) iz 
leta 2015, je v vsaki državi EU najmanj 1 % delovne sile pri delu izpostavljen vsaj eni snovi, 
strupeni za razmnoževanje. Če bi področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh razširili in vanj vključili reprotoksične snovi, bi izboljšali sedanji sistem varnosti in 
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zdravja pri delu ter zagotovili pravno skladnost in večjo usklajenost zakonodaje o kemikalijah 
na ravni EU.

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Priloga – točka 1 – uvodni del
Direktiva 2004/37/ES
Priloga III – točka A – vrstica 4

Veljavno besedilo 

Prah 
kristalnega 
kremena, ki 
se lahko 
vdihuje

– – 0,1 – – – – – –

Predlog spremembe

Prah 
kristalnega 
kremena, ki se 
lahko vdihuje

– – 0,05 - – – – – –

Obrazložitev

Direktiva (EU) 2017/2398 Komisijo zavezuje, da do leta 2022 oceni, ali je treba spremeniti 
mejno vrednost za prah kristalnega kremena, ki se lahko vdihuje. Od vključitve mejne 
vrednosti v Prilogo III k Direktivi 2004/37/ES leta 2017 ta še vedno znaša 0,1 mg/m³, čeprav 
se pričakuje, da bo med letoma 2010 in 2069 zaradi izpostavljenosti na tej ravni umrlo 
341.000 delavcev. Ta številka upošteva le primere pljučnega raka, čeprav se pričakuje, da bo 
umrljivost višja zaradi drugih bolezni, ki jih povzroča izpostavljenost. Španija in Finska ter 
nekatere druge države nečlanice EU imajo na nacionalni ravni nižjo mejno vrednost (0,05 
mg/m³), kar kaže, da je to tehnično in ekonomsko izvedljivo. 
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OBRAZLOŽITEV

Rak je najpogostejši vzrok smrti, povezanih z delovnim mestom, v EU. Podatki kažejo, da je 
na leto 52 % primerov smrti, povezanih z delom, posledica rakavih obolenj, 24 % odpade na 
kardiovaskularne bolezni, 22 % pa na druge bolezni. 

Evropska komisija je boj proti raku uvrstila med svoje prednostne naloge v petletnem obdobju 
2019–2024. Meni namreč, da je 40 % primerov raka v Evropi mogoče preprečiti. Pri večji 
zaščiti delavcev in zmanjšanju oziroma odpravi tveganj, povezanih z delom, gre tudi za 
preprečevanje izpostavljenosti delavcev mutagenim ali rakotvornim snovem. 

Komisija je izpostavljenost mutagenim in rakotvornim snovem pri delu že obravnavala s 
sprejetjem treh predlogov za posodobitev Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu, in sicer maja 
2016, januarja 2017 in aprila 2018.

To je četrti zakonodajni predlog direktive, v katerem je predlagana uvedba novih mejnih 
vrednosti za poklicno izpostavljenost trem snovem: akrilonitrilu, nikljevim spojinam in 
benzenu. 

Poročevalka je pozdravila predlog Komisije in predlog novih mejnih vrednosti za poklicno 
izpostavljenost. Cilj novega predloga direktive je namreč zagotoviti novo raven varstva pri 
delu za več kot milijon delavcev po vsej Evropski uniji, ki delajo v različnih sektorjih, med 
drugim v naftnem, tekstilnem, proizvodnem, gradbenem in kemičnem. Dobrodošlo je tudi 
razlikovanje med delci, ki se lahko vdihujejo, in respirabilno frakcijo nikljevih spojin, in sicer 
sta zanje določeni različni mejni vrednosti, saj gre pri tem za različne vrste izpostavljenosti in 
stopnje nevarnosti. 

V predlogu je predvideno tudi ustrezno prehodno obdobje za podjetja, odvisno od dejavnosti, 
da se lahko prilagodijo novosprejetim mejnim vrednostim. Po mnenju poročevalke je treba 
malim in srednjim podjetjem ter mikropodjetjem ta prehod olajšati. Pri doseganju novih 
mejnih vrednosti je treba zanje uporabiti poseben pristop, saj imajo omejene finančne 
zmogljivosti in človeške vire. Na njihove potrebe bi se lahko ustrezno odzvali s spodbudami, 
olajšavami in digitalnimi orodji. 

Nenazadnje se je poročevalki zdelo primerno, da se ambiciozno obravnava tudi problem 
nevarnih zdravil. Vsako leto je namreč več kot 12,7 milijona zdravstvenih delavcev v Evropi, 
vključno s 7,3 milijona medicinskih sester, potencialno izpostavljenih nevarnim zdravilom. 
Pri ravnanju s temi zdravili, njihovi pripravi in dajanju so zdravstveni delavci izpostavljeni 
velikim tveganjem za zdravje, zato je tveganje malignih tumorjev zanje trikrat večje. Zato se 
poročevalka ni odločila le za spremembo Priloge 1 k direktivi, da bi vanjo vključila nevarna 
zdravila, temveč je pozvala tudi k uvedbi smernic, ki bi omogočale izmenjavo informacij in 
dobrih praks med državami članicami, ter k vzpostavitvi evropskega registra, ki bi vseboval 
opredelitev nevarnih zdravil in ažuren seznam antineoplastičnih, imunosupresivnih in 
protivirusnih zdravil ter njihovih zdravilnih učinkovin. Študije namreč kažejo, da so 
zakonodajni ukrepi učinkoviti le, če jih spremljajo ustrezne nezavezujoče smernice in 
razlagalni ukrepi. 
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Poročevalka je želela na koncu ponovno poudariti, da je Parlament pripravljen obravnavati 
tudi vprašanje snovi, strupenih za razmnoževanje, o katerem se je razpravljalo že pri prejšnjih 
revizijah, vendar neuspešno. Upamo, da bosta sozakonodajalca s ponovnim odprtjem razprave 
o tem problemu našla ustrezno in uravnoteženo rešitev zanj.

MANJŠINSKO MNENJE

PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE in The Left kot proevropske in demokratične politične 
skupine, ki so zavezane zaščiti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti škodljivim 
snovem pri delu, v celoti podpirajo revizijo direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh, ki jo 
je predstavila Evropska komisija in so jo spremenili poslanci Parlamenta. Zato bodo naše 
politične skupine podprle zakonodajno poročilo, ki ga je skupina ID dodelila Stefanii 
Zambelli. Kljub temu nas naša podpora nikakor ne povezuje s to politično skupino in stališči, 
ki jih zastopa in ki jim odločno nasprotujemo.
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MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o 
varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim 
snovem pri delu
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

Pripravljavec mnenja: Gilles Lebreton

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Rakava obolenja so, ne glede na to, ali so povezana z delom ali ne, drugi najpogostejši vzrok 
smrti v državah Evropske unije, takoj za boleznimi srca in ožilja. Povzročijo približno četrtino 
skupnega števila smrti ter veljajo za enega glavnih vzrokov za prezgodnjo smrt. Vplivajo ne 
le na zdravje posameznika in družinsko življenje, temveč tudi na nacionalne zdravstvene in 
socialne sisteme, vladne proračune ter produktivnost in rast gospodarstva.

Zato namerava Komisija predstaviti načrt, s katerim bi zmanjšali trpljenje, ki ga ta bolezen 
povzroča, ter pomagali državam članicam, da bi se učinkoviteje borile proti raku in izboljšale 
potrebno oskrbo.

Rak na delovnem mestu vsako leto povzroči 52 % smrti, ki jih zabeležijo v zvezi z delom, 
medtem ko jih gre 24 % pripisati boleznim srca in ožilja, 22 % drugim vrstam bolezni in 2 % 
poškodbam.

Direktiva 2004/37/ES je bila sprejeta na podlagi člena 153(2)(b) PDEU, njen namen pa je 
izboljšati zdravje in varnost delavcev. Člen 16 te direktive določa, da je treba za vse 
rakotvorne ali mutagene snovi, za katere je to mogoče, uvesti mejne vrednosti v skladu s 
postopkom, določenim v členu 153(2) PDEU.

Cilj tega predloga je izboljšati raven zaščite, ki jo določa direktiva, z novimi ali 
spremenjenimi mejnimi vrednostmi.

V ta namen so pri predhodnem posvetovanju sodelovale štiri organizacije delodajalcev in 
potrdile, da podpirajo ukrepe za učinkovito varovanje delavcev pred rakom, povezanim z 
delom, tudi določitev zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost na ravni EU, 
hkrati pa poudarile, da morajo biti vrednosti sorazmerne in tehnično izvedljive. Delodajalci so 
se sicer strinjali, da so merila Komisije za določanje prednostnih snovi primerna, so pa 
predlagali, da se vključijo tudi merila tehnične in ekonomske izvedljivosti.
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Čeprav je javno zdravje še vedno na prvem mestu, pa niso pravila, ki jih predlog določa za 
mikro, mala in srednja podjetja, nič manj stroga. Po podatkih Komisije bodo naložbe malih in 
srednjih podjetij v vse snovi, zajete v pregledu, predstavljale majhen delež njihovega prometa 
v naslednjih 60 letih. Le zelo majhno število malih in srednjih podjetij, ki uporabljajo nikljeve 
spojine, bi lahko imelo težave pri izpolnjevanju izbrane možnosti. Da bi bilo težav čim manj, 
so bila v sveženj prednostnih možnosti vključena prehodna obdobja.

Ta podjetja se v splošnem zavedajo teh prednostnih nalog na področju zdravja. Toda v 
negotovih gospodarskih in socialnih razmerah potrebujejo jasnost in pravno stabilnost. Zato 
morajo biti na primer ustrezni proizvodi in snovi ter možnosti njihovega vdihovanja natančno 
opredeljeni in je treba vnaprej določiti časovni razpored za morebitne spremembe.

In nazadnje je treba omeniti tudi prizadevanja Komisije, da bi pojasnila in utemeljila predloge 
za spremembo direktive iz leta 2004.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, 
da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Namen Direktive 2004/37/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta45 je 
varovati delavce pred tveganji za njihovo 
zdravje in varnost zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem na 
delovnem mestu. Navedena direktiva 
vzpostavlja okvir splošnih načel, ki 
državam članicam omogočajo dosledno 
uporabo minimalnih zahtev, s čimer določa 
usklajeno raven varovanja pred tveganji 
zaradi poklicne izpostavljenosti 
rakotvornim in mutagenim snovem. 
Namen teh minimalnih zahtev je zaščititi 
delavce na ravni Unije. Države članice 
lahko določijo strožje določbe.

(1) Namen Direktive 2004/37/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta45 je 
varovati delavce pred tveganji za njihovo 
zdravje in varnost zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim, mutagenim ali 
reprotoksičnim snovem na delovnem 
mestu. Navedena direktiva vzpostavlja 
okvir splošnih načel, ki državam članicam 
omogočajo dosledno uporabo minimalnih 
zahtev, s čimer določa usklajeno raven 
varovanja pred tveganji zaradi poklicne 
izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim 
in reprotoksičnim snovem. Namen teh 
minimalnih zahtev je zaščititi delavce na 
ravni Unije. Države članice lahko določijo 
strožje določbe. Pred določitvijo zahtev bi 
se bilo treba posvetovati z ustreznimi 
gospodarskimi in socialnimi deležniki, 
zahteve pa bi morale temeljiti na 
sorazmernih in tehnično izvedljivih 
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vrednostih in postopkih, ki bi bili v čim 
večjo korist zdravju in varnosti delavcev.

_________________ _________________
45Direktiva 2004/37/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
varovanju delavcev pred nevarnostmi 
zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali 
mutagenim snovem pri delu (šesta posebna 
direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive 
Sveta 89/391/EGS).(UL L 158, 30.4.2004, 
str. 50).

45Direktiva 2004/37/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
varovanju delavcev pred nevarnostmi 
zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali 
mutagenim snovem pri delu (šesta posebna 
direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive 
Sveta 89/391/EGS).(UL L 158, 30.4.2004, 
str. 50).

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Pri obveznostih delodajalcev iz te 
direktive bi bilo treba upoštevati, da imajo 
mikro, mala in srednja podjetja, ki 
predstavljajo največji delež podjetij v 
Uniji, omejene finančne, tehnične in 
človeške vire. Zato bi morale države 
članice oceniti učinek izvajanja direktive 
in upravno breme, ki ga povzroča, za ta 
podjetja, da jih ne bi nesorazmerno 
obremenile, pri tem pa posebej 
obravnavati mikropodjetja in rezultate teh 
ocen objaviti. Pri tem bi morale države 
članice ohraniti enako raven zaščite za 
vse delavce ter mikro, malim in srednjim 
podjetjem omogočiti, da jo spoštujejo. 
Glede na navedeno bi lahko mikro, malim 
in srednjim podjetjem s posebnimi ukrepi, 
kot so spodbude in digitalna orodja, 
pomagali izpolnjevati obveznosti iz 
Direktive 2004/37/ES in odpravljati 
tveganja zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem na 
delovnem mestu.
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Načelo št. 10 evropskega stebra 
socialnih pravic46, ki so ga 17. novembra 
2017 na socialnem vrhu za pravična 
delovna mesta in rast skupaj razglasili 
Evropski parlament, Svet in Komisija, 
delavcem zagotavlja pravico do visoke 
ravni varovanja zdravja in varnosti pri 
delu, kar vključuje varovanje pred 
izpostavljenostjo rakotvornim in 
mutagenim snovem na delovnem mestu.

(2) Načelo št. 10 evropskega stebra 
socialnih pravic46, ki so ga 17. novembra 
2017 na socialnem vrhu za pravična 
delovna mesta in rast skupaj razglasili 
Evropski parlament, Svet in Komisija, 
delavcem zagotavlja pravico do varnega, 
zdravega in ustrezno prilagojenega 
delovnega okolja, torej do visoke ravni 
varovanja zdravja in varnosti pri delu, kar 
vključuje varovanje pred izpostavljenostjo 
rakotvornim in mutagenim snovem na 
delovnem mestu.

_________________ _________________
46Evropski steber socialnih pravic, 
november 2017, ki je na voljo na spletnem 
naslovu: 
https://ec.europa.eu/info/publications/europ
ean-pillar-social-rights-booklet_sl

46Evropski steber socialnih pravic, 
november 2017, ki je na voljo na spletnem 
naslovu: 
https://ec.europa.eu/info/publications/europ
ean-pillar-social-rights-booklet_en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Zavezujoče mejne vrednosti za 
poklicno izpostavljenost so pomemben 
element splošne ureditve za varovanje 
delavcev, določene v Direktivi 
2004/37/ES, in ne smejo biti presežene. 
Mejne vrednosti in druge neposredno 
povezane določbe bi morale biti določene 
za vse rakotvorne ali mutagene snovi, za 
katere razpoložljivi podatki, vključno z 
znanstvenimi in tehničnimi podatki, to 
omogočajo.

(3) Zavezujoče mejne vrednosti za 
poklicno izpostavljenost so pomemben 
element splošne ureditve za varovanje 
delavcev, določene v Direktivi 
2004/37/ES, in ne smejo biti presežene. 
Zaradi družbenega, gospodarskega in 
tehnološkega razvoja bi morale biti mejne 
vrednosti in druge določbe, ki so 
neposredno povezane z obveznimi mejnimi 
vrednostmi za poklicno izpostavljenost, 
določene za vse rakotvorne ali mutagene 
snovi, za katere razpoložljivi podatki, 
vključno z znanstvenimi in tehničnimi 
podatki, to omogočajo. Tako bi okrepili 
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prizadevanja za varovanje delavcev in 
družb pred vsemi možnimi poklicnimi 
tveganji.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Upoštevanje zavezujočih mejnih 
vrednosti za poklicno izpostavljenost ne 
vpliva na druge obveznosti, ki jih imajo 
delodajalci na podlagi Direktive 
2004/37/ES, na primer glede zmanjšanja 
uporabe rakotvornih in mutagenih snovi na 
delovnem mestu, preprečevanja ali 
zmanjšanja izpostavljenosti delavcev 
rakotvornim ali mutagenim snovem ter 
ukrepov, ki bi jih bilo treba izvajati v ta 
namen. Navedeni ukrepi bi morali 
vključevati, kolikor je to mogoče s 
tehničnega vidika, zamenjavo rakotvorne 
ali mutagene snovi s snovjo, zmesjo ali 
postopkom, ki ni nevaren ali je manj 
nevaren za zdravje delavcev, ter uporabo 
zaprtega sistema ali drugih ukrepov za 
zmanjšanje ravni izpostavljenosti delavcev.

(4) Upoštevanje zavezujočih mejnih 
vrednosti za poklicno izpostavljenost ne 
vpliva na druge obveznosti, ki jih imajo 
delodajalci na podlagi Direktive 
2004/37/ES, na primer glede zmanjšanja 
uporabe rakotvornih in mutagenih snovi na 
delovnem mestu, preprečevanja ali 
zmanjšanja izpostavljenosti delavcev 
rakotvornim ali mutagenim snovem ter 
ukrepov, ki bi jih bilo treba izvajati v ta 
namen.  Navedeni ukrepi bi morali 
vključevati, kolikor je to mogoče s 
tehničnega vidika, zamenjavo rakotvorne 
ali mutagene snovi s snovjo, zmesjo ali 
postopkom, ki ni nevaren za zdravje 
delavcev, ter uporabo zaprtega sistema ali 
drugih ukrepov za zmanjšanje ali izničenje 
ravni izpostavljenosti delavcev. 
Raziskovalni programi na tem področju, 
zlasti o tveganjih za zdravje delavcev, bi 
morali biti upravičeni do financiranja v 
prihodnjih nacionalnih in evropskih 
načrtih za oživitev gospodarstva.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Direktiva ponuja večjo jasnost za 
delavce, delodajalce in izvršilne organe 
ter prispeva k ustvarjanju enakih 
konkurenčnih pogojev za gospodarske 
subjekte, kar dobro vpliva na zaposlenost 
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in gospodarstvo.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev najvišje možne 
stopnje varovanja je pri vseh rakotvornih in 
mutagenih snoveh treba upoštevati tudi 
druge načine absorpcije, ne samo z 
vdihavanjem, vključno z možnostjo vnosa 
prek kože.

(7) Za zagotovitev najvišje možne 
stopnje varovanja je pri vseh rakotvornih in 
mutagenih snoveh treba upoštevati tudi 
druge načine absorpcije, ne samo z 
vdihavanjem, vključno z možnostjo vnosa 
prek kože ali prek sluznice.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Delavci so lahko izpostavljeni 
mešanici snovi, ki lahko povečajo 
tveganje za zdravje. V primeru 
kombinirane izpostavljenosti nevarnim 
snovem bi bilo treba pravila prilagoditi, 
mejne vrednosti pa znižati, da se 
upoštevajo skupni učinki.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Benzen izpolnjuje merila za 
razvrstitev kot rakotvorna snov 
(kategorija 1A) v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v 
smislu Direktive 2004/37/ES. Benzen je 
mogoče absorbirati tudi prek kože. Mejno 
vrednost, določeno v Prilogi III k 
Direktivi 2004/37/ES za benzen, bi bilo 
treba revidirati glede na novejše 

(13) Benzen izpolnjuje merila za 
razvrstitev kot rakotvorna snov 
(kategorija 1A) v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1272/2008, zato je rakotvorna snov v 
smislu Direktive 2004/37/ES. Benzen je 
mogoče absorbirati tudi prek kože. Mejno 
vrednost, določeno v Prilogi III k 
Direktivi 2004/37/ES za benzen, bi bilo 
treba najpozneje do 1. januarja 2030 v 
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znanstvene podatke, poleg tega je primerno 
ohraniti opombo glede vnosa prek kože. 
ACSH se je na podlagi mnenja RAC 
strinjal glede koristnosti biološkega 
spremljanja za benzen. To bi bilo treba 
upoštevati pri razvoju smernic za praktično 
uporabo biološkega spremljanja.

skladu z mnenjem ACSH spremeniti glede 
na novejše znanstvene podatke, poleg tega 
je primerno ohraniti opombo glede vnosa 
prek kože. ACSH se je na podlagi mnenja 
RAC strinjal glede koristnosti biološkega 
spremljanja za benzen. To bi bilo treba 
upoštevati pri razvoju smernic za praktično 
uporabo biološkega spremljanja.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Kar zadeva benzen, bo v nekaterih 
sektorjih kratkoročno morda težko 
spoštovati revidirano mejno vrednost 
0,2 ppm (0,66 mg/m³). Uvesti bi bilo treba 
štiriletno prehodno obdobje po začetku 
veljavnosti te direktive. Prehodna mejna 
vrednost 0,5 ppm (1,65 mg/m³) naj bi se 
uporabljala dve do štiri leta po začetku 
veljavnosti te direktive.

(14) Kar zadeva benzen, bo v nekaterih 
sektorjih in podjetjih, zlasti mikro, malih 
in srednjih podjetjih, kratkoročno morda 
težko spoštovati spremenjeno mejno 
vrednost 0,2 ppm (0,66 mg/m³), ki se je 
znižala s prejšnje vrednosti 1 ppm 
(3,25mg/m3). Zato bi bilo treba uvesti 
štiriletno prehodno obdobje po začetku 
veljavnosti te direktive. Prehodna mejna 
vrednost 0,5 ppm (1,65 mg/m³) naj bi se 
uporabljala dve do štiri leta po začetku 
veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Kobalt in kobaltove spojine 
izpolnjujejo merila za uvrstitev med 
rakotvorne snovi (kategorija 1B) v skladu 
z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato so 
rakotvorne v smislu Direktive 2004/37/ES. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov, 
vključno z znanstvenimi in tehničnimi 
podatki, je mogoče določiti mejne 
vrednosti za te rakotvorne snovi. 
Izpostavljenost kobaltu in kobaltovim 
spojinam na delovnem mestu lahko 
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povzroči preobčutljivost kože in dihalnega 
trakta. Zato je primerno v 
Direktivi 2004/37/ES določiti mejne 
vrednosti za delce, ki se lahko vdihujejo, 
in alveolarne frakcije kobalta in njegovih 
spojin.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Mejne vrednosti, določene v tej 
direktivi, je treba redno nadzorovati in 
pregledovati, da se zagotovi skladnost z 
Uredbo (ES) št. 1907/200649.

(16) Mejne vrednosti, določene v tej 
direktivi, je treba stalno nadzorovati in 
natančno pregledati vsaj vsakih pet let ob 
upoštevanju napredka v znanju in pri 
tehnologijah, da se zagotovi stalna 
skladnost z Uredbo (ES) št. 1907/4949 ter 
družbenim, gospodarskim tehnološkim 
razvojem.

__________________ __________________
49Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij. Na voljo na spletnem naslovu: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

49Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij. Na voljo na spletnem naslovu: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Prehodna obdobja iz te direktive bi 
morala omogočati sprejetje ustreznih 
ukrepov, da bi se pripravili na potrebne 
spremembe in načrtovali potrebne 
naložbe, s tem pa preprečili negativne 
učinke na podjetja in delavce. Mikro, 
malim in srednjim podjetjem bodo na 
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primer prehodna obdobja za nekatere 
snovi v pomoč, da odpravijo specifične 
tehnične težave in dovolj zgodaj 
načrtujejo naložbe.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker cilja te direktive, in sicer 
varovanja delavcev pred tveganji, ki 
ogrožajo njihovo zdravje in varnost, 
vključno s preprečevanjem takšnih tveganj, 
ki se pojavijo ali bi se lahko pojavila zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim 
snovem, države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči, temveč se zaradi 
njihovega obsega in učinkov lažje dosežejo 
na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja.

(17) Ker cilja te direktive, in sicer 
varovanja delavcev pred tveganji, ki 
ogrožajo njihovo zdravje in varnost, 
vključno s preprečevanjem takšnih tveganj, 
ki se pojavijo ali bi se lahko pojavila zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim 
snovem, države članice lahko dosežejo, 
ampak se zaradi njihovega obsega in 
učinkov še lažje dosežejo na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja. Ti ukrepi 
so v vsakem primeru minimalne zahteve, 
države članice imajo pravico uvesti strožje 
varstvene določbe.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Ker naj bi določbe te direktive 
določale le minimalne zahteve, imajo 
države članice še vedno možnost uvesti 
strožje varstvene določbe.
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