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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES 
o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo 
mutagenům při práci
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0571),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 písm. b) a čl. 153 odst. 1. písm. a) 
Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj 
návrh Parlamentu (C9-0301/2020),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin a Výboru pro právní záležitosti,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0000/2021),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/37/ES3 je chránit 
zaměstnance před riziky pro jejich zdraví a 
bezpečnost vznikajícími v důsledku 
expozice karcinogenům nebo mutagenům 

(1) Cílem směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/37/ES je chránit 
zaměstnance před riziky pro jejich zdraví a 
bezpečnost vznikajícími v důsledku 
expozice karcinogenům, mutagenům nebo 
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na pracovišti. Jednotná úroveň ochrany 
před riziky spojenými s expozicí 
karcinogenům a mutagenům na pracovišti 
se v uvedené směrnici stanoví 
prostřednictvím rámce obecných zásad, 
které členským státům umožní zajistit 
jednotné uplatňování minimálních 
požadavků. Cílem těchto minimálních 
požadavků je ochrana zaměstnanců na 
úrovni Unie. Členské státy mohou stanovit 
přísnější předpisy.

reprotoxickým látkám na pracovišti. 
Jednotná úroveň ochrany před riziky 
spojenými s expozicí karcinogenům a 
mutagenům na pracovišti se v uvedené 
směrnici stanoví prostřednictvím rámce 
obecných zásad, které členským státům 
umožní zajistit jednotné uplatňování 
minimálních požadavků. Cílem těchto 
minimálních požadavků je ochrana 
zaměstnanců na úrovni Unie. Členské státy 
mohou stanovit přísnější předpisy.

__________________ __________________
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o 
ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s expozicí karcinogenům nebo 
mutagenům při práci (šestá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
Rady 89/391/EHS) (Úř. věst. L 158, 
30.4.2004, s. 50).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o 
ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s expozicí karcinogenům nebo 
mutagenům při práci (šestá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
Rady 89/391/EHS) (Úř. věst. L 158, 
30.4.2004, s. 50).

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zásada 10 evropského pilíře 
sociálních práv4, jejž na sociálním 
summitu na téma spravedlivých 
pracovních míst a růstu dne 17. listopadu 
2017 společně vyhlásily Evropský 
parlament, Rada a Komise, stanoví právo 
pracovníků na vysokou úroveň ochrany 
jejich zdraví a bezpečnosti při práci, což 
zahrnuje i ochranu před expozicí 
karcinogenům a mutagenům na pracovišti.

(2) Dne 17. listopadu 2017 Evropský 
parlament, Rada a Komise v reakci 
na sociální výzvy v rámci Unie společně 
vyhlásily evropský pilíř sociálních práv 
(dále jen „pilíř“)4. Pilíř stanoví dvacet 
zásad, které jsou rozděleny do tří 
kategorií: rovné příležitosti a přístup na 
trh práce, spravedlivé pracovní podmínky 
a sociální ochrana a začlenění. Zásada 10 
pilíře stanoví, že je nutné zabezpečit 
vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti pracovníků při práci. Měla by 
zahrnovat i ochranu pracovníků před 
expozicí karcinogenům a mutagenům na 
pracovišti. 

__________________ __________________
4 Evropský pilíř sociálních práv, listopad 4 Evropský pilíř sociálních práv, listopad 
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2017, k dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_cs.pdf

2017, k dispozici na adrese: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_cs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tato směrnice posiluje ochranu 
zdraví a bezpečnost zaměstnanců na 
pracovišti. Nové limitní hodnoty by měly 
být ve směrnici 2004/37/ES stanoveny na 
základě dostupných informací, včetně 
nových vědeckých a technických údajů, a 
měly by být rovněž založeny na důkladném 
posouzení sociálně-ekonomických dopadů 
a dostupnosti protokolů a technik pro 
měření expozice na pracovišti. Tyto 
informace by měly pokud možno zahrnovat 
údaje o zbytkových rizicích pro zdraví 
zaměstnanců, stanoviska Výboru pro 
posuzování rizik (dále jen „výbor RAC“) 
Evropské agentury pro chemické látky 
(dále jen „agentura ECHA“), jakož 
i stanoviska Poradního výboru pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále 
jen „výbor ACSH“). Informace týkající se 
zbytkového rizika, veřejně dostupné na 
úrovni Unie, jsou důležité pro budoucí 
práci na omezování rizik vyplývajících 
z expozice karcinogenům a mutagenům na 
pracovišti.

(5) Účelem změn směrnice 2004/37/ES 
stanovených v této směrnici je posílit 
ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců 
na pracovišti.  Prostřednictvím těchto 
změn se na základě nejnovějších 
dostupných informací, včetně nových 
vědeckých a technických údajů, ve 
směrnici 2004/37/ES stanovují nové 
limitní hodnoty, které jsou založeny na 
důkladném posouzení sociálně-
ekonomických dopadů a dostupnosti 
protokolů a technik pro měření expozice na 
pracovišti. Tyto informace by měly pokud 
možno zahrnovat údaje o zbytkových 
rizicích pro zdraví zaměstnanců, stanoviska 
Výboru pro posuzování rizik (dále jen 
„výbor RAC“) Evropské agentury pro 
chemické látky (dále jen „agentura 
ECHA“), jakož i stanoviska Poradního 
výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci (dále jen „výbor ACSH“). Informace 
týkající se zbytkového rizika, veřejně 
dostupné na úrovni Unie, jsou důležité pro 
budoucí práci na omezování rizik 
vyplývajících z expozice karcinogenům 
a mutagenům na pracovišti.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pokud jde o akrylonitril, může být v 
krátkodobém horizontu obtížné dodržet 
limitní hodnotu 1 mg/m³ (0,45 ppm) a 
krátkodobou limitní hodnotu 4 mg/m³ (1,8 
ppm). Mělo by být zavedeno přechodné 
období v délce čtyř let od vstupu této 
směrnice v platnost, po jehož uplynutí se 
použijí tyto limitní hodnoty expozice na 
pracovišti (dále jen „OEL“).

(10) Pokud jde o akrylonitril, může být v 
krátkodobém horizontu obtížné dodržet 
limitní hodnotu 1 mg/m³ (0,45 ppm) a 
krátkodobou limitní hodnotu 4 mg/m³ (1,8 
ppm). Je proto vhodné zavést přechodné 
období v délce čtyř let od vstupu této 
směrnice v platnost, po jehož uplynutí by 
se měly používat tyto limitní hodnoty 
expozice na pracovišti.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud jde o sloučeniny niklu, může 
být obtížné dodržet limitní hodnotu 
0,01 mg/m³ pro respirabilní frakci a limitní 
hodnotu 0,05 mg/m³ pro vdechovatelnou 
frakci v případě řady odvětví či procesů, 
jako je např. konkrétně tavení, rafinace a 
svařování. Dále vzhledem k tomu, že stejná 
opatření k řízení rizik mohou být použita u 
šestimocného chromu i sloučenin niklu, 
měla by být sladěna přechodná opatření, 
jejichž cílem je snížit expozici těmto 
dvěma skupinám karcinogenů. Proto by 
mělo být zavedeno přechodné období do 
17. ledna 2025 včetně, během něhož by 
měla pro vdechovatelnou frakci sloučenin 
niklu platit limitní hodnota 0,1 mg/m³. 
Díky tomuto přechodnému období by bylo 
zajištěno sladění s datem použitelnosti 
OEL platným pro sloučeniny šestimocného 
chromu, které bylo přijato ve směrnici 
(EU) 2017/23986.

(12) Pokud jde o sloučeniny niklu, může 
být obtížné dodržet limitní hodnotu 
0,01 mg/m³ pro respirabilní frakci a limitní 
hodnotu 0,05 mg/m³ pro vdechovatelnou 
frakci v případě řady odvětví či procesů, 
jako je např. konkrétně tavení, rafinace a 
svařování. Dále vzhledem k tomu, že stejná 
opatření k řízení rizik mohou být použita u 
šestimocného chromu i sloučenin niklu, 
měla by být sladěna přechodná opatření, 
jejichž cílem je snížit expozici těmto 
dvěma skupinám karcinogenů. Je proto 
vhodné zavést přechodné období do 17. 
ledna 2025, během něhož by měla pro 
vdechovatelnou frakci sloučenin niklu 
platit limitní hodnota 0,1 mg/m³. Díky 
tomuto přechodnému období by bylo 
zajištěno sladění s datem použitelnosti 
OEL platným pro sloučeniny šestimocného 
chromu, které bylo přijato ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/23986.

__________________ __________________
6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, 
kterou se mění směrnice 2004/37/ES o 

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, 
kterou se mění směrnice 2004/37/ES o 
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ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s expozicí karcinogenům nebo 
mutagenům při práci. K dispozici na 
adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398

ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s expozicí karcinogenům nebo 
mutagenům při práci. K dispozici na 
adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pokud jde o benzen, může být 
v některých odvětvích v krátkodobém 
horizontu obtížné dodržet limitní hodnotu 
0,2 ppm (0,66 mg/m³). Mělo by být 
zavedeno přechodné období v délce čtyř let 
od vstupu této směrnice v platnost. Během 
období dva až čtyři roky po vstupu v 
platnost by měla platit přechodná limitní 
hodnota 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

(14) Pokud jde o benzen, může být v 
některých odvětvích v krátkodobém 
horizontu obtížné dodržet revidovanou 
limitní hodnotu 0,2 ppm (0,66 mg/m³). Je 
proto vhodné zavést přechodné období v 
délce čtyř let od vstupu této směrnice v 
platnost. Během období dva až čtyři roky 
po vstupu v platnost by měla platit 
přechodná limitní hodnota 0,5 ppm (1,65 
mg/m³).

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Expozice nebezpečným léčivým 
přípravkům může mít nepříznivé účinky 
na pracovníky ve zdravotnictví a pacienty, 
včetně akutních i chronických účinků na 
zdraví, jako jsou vyrážky, nepříznivé 
účinky na reprodukci (včetně neplodnosti, 
samovolných potratů a vrozených 
poruch), ale i leukémie, rakovina prsu a 
jiné druhy rakoviny. Nebezpečné léčivé 
přípravky obvykle nelze nahradit, neboť 
přístup pacientů k nejlepší možné léčbě by 
neměl být ohrožen. Pracovníci a pacienti 
mohou být před expozicí léčivým 
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nebezpečným přípravkům chráněni 
výrobci, použitím těchto přípravků v 
uzavřeném systému a využíváním 
technických a administrativních kontrol a 
náležitých ochranných prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Nebezpečné léčivé přípravky jsou 
definovány a vyjmenovány na seznamu 
antineoplastických a jiných nebezpečných 
léků ve zdravotnických zařízeních ze září 
2016 (v aktuálním znění), který vede 
Národní institut pro bezpečnost a zdraví 
při práci (seznam institutu NIOSH). Na 
seznamu NIOSH jsou uvedeny 
antineoplastické, imunosupresivní a 
antivirové nebezpečné léčivé přípravky a 
jejich účinné látky. Nebezpečné léčivé 
přípravky z těchto tří 
farmakoterapeutických skupin se 
používají především k léčbě rakoviny, při 
transplantaci orgánů, k léčbě artritidy, 
infekcí virem lidské imunodeficience a 
hepatitidy B a C a mohou mít 
genotoxické, karcinogenní, mutagenní 
nebo reprotoxické vlastnosti. Je proto 
důležité chránit pracovníky a pacienty, 
kteří jsou vystaveni nebezpečným léčivým 
přípravkům uvedeným na seznamu 
institutu NIOSH v rámci výroby, přípravy, 
podávání nebo likvidace těchto přípravků, 
v rámci poskytování služeb úklidu, 
dopravy, čištění nebo odvozu odpadu 
souvisejících s těmito přípravky nebo s 
materiály kontaminovanými či povrchy 
znečištěnými takovými přípravky a v 
rámci osobní péče o pacienty, kterým jsou 
takové přípravky podávány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14c) S cílem doplnit zařazení 
antineoplastických, imunosupresivních a 
antivirových nebezpečných léčivých 
přípravků a jejich účinných látek do 
přílohy I směrnice 2004/37/ES by Komise 
měla s ohledem na nejnovější vývoj a 
vědecké poznatky a po konzultacích s 
příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně sociálních partnerů, vydat pokyny, 
kterými by zajistila bezpečnost pracovníků 
vystavených nebezpečným léčivým 
přípravkům při práci, a to se zřetelem k 
osvědčeným postupům při zacházení s 
těmito přípravky, povrchovém, 
environmentálním a biologickém 
monitorování expozice takovým 
přípravkům a při poskytování informací, 
vzdělávání, školení a osvěty 
zaměstnavateli. Komise by měla rovněž 
zřídit a pravidelně aktualizovat rejstřík 
Unie, který by zahrnoval definici 
nebezpečných léčivých přípravků a 
seznam antineoplastických, 
imunosupresivních a antivirových 
nebezpečných léčivých přípravků a jejich 
účinných látek. 

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Při provádění této směrnice by 
členské státy neměly stanovovat správní, 
finanční či právní omezením, která by 
odrazovala od zakládání a rozvoje malých 
a středních podniků (MSP). V tomto 
ohledu se členské státy a příslušné orgány 
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na unijní a vnitrostátní úrovni vyzývají, 
aby poskytovaly pobídky, pokyny a 
poradenství mikropodnikům a MSP, a 
usnadnily jim tak dodržování této 
směrnice. Sociální partneři se v této 
souvislosti vyzývají, aby uzavírali dohody, 
vydávali pokyny a podnikali další společné 
kroky, které by určily a rozvinuly 
osvědčené postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Do směrnice 2004/37/ES se vkládá 
nový článek, který zní:
„Článek 18b
Pokyny Komise a rejstřík Unie
Do čtvrtého čtvrtletí roku 2021 vydá 
Komise na základě vědeckých údajů a po 
konzultacích s příslušnými zúčastněnými 
stranami, včetně sociálních partnerů, 
pokyny, které se budou  přinejmenším 
týkat:
a) osvědčených postupů při výrobě, 
přípravě, podávání a likvidaci 
nebezpečných léčivých přípravků;
b) povrchového, environmentálního a 
biologického monitorování expozice 
nebezpečným léčivým přípravkům;
c) poskytování informací, vzdělávání, 
školení a informačních a osvětových 
kampaní zaměstnavateli s cílem 
předcházet expozici nebezpečným léčivým 
přípravkům při práci.
Ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci 
zřídí Komise rejstřík Unie, který bude 
obsahovat  definici nebezpečných léčivých 
přípravků a seznam antineoplastických, 
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imunosupresivních a antivirových 
nebezpečných léčivých přípravků a jejich 
účinných látek. Komise tento rejstřík 
pravidelně aktualizuje.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. -1 a (nový)
Směrnice 2004/37/ES
Příloha II – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V příloze I směrnice 2004/37/ES se 
doplňuje nový bod, který zní:
„8a. Práce, při níž dochází k expozici 
antineoplastickým, imunosupresivním a 
antivirovým nebezpečným léčivým 
přípravkům a jejich účinným látkám*.
______________
*. Seznam antineoplastických a 
jiných nebezpečných léků ve zdravotnictví 
vedený Národním institutem pro 
bezpečnost a zdraví při práci, září 2016, v 
aktuálním znění.“.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rakovina je hlavní příčinou úmrtí souvisejících s výkonem povolání v Evropské unii. Údaje 
ukazují, že přibližně 52 % úmrtí spojených s výkonem povolání způsobuje rakovina jako 
nemoc z povolání, ve 24 % jsou příčinou úmrtí potíže s oběhovou soustavou a ve 22 % jiná 
onemocnění. 

Evropská komise zařadila boj proti rakovině mezi priority, které bude prosazovat v pětiletém 
období 2019 až 2024. Podle názoru Komise lze totiž 40 % případů rakoviny v Evropě 
předcházet. Cestou prevence, tedy cestou předcházení expozici zaměstnanců mutagenním či 
karcinogenním látkám, se ubírají snahy o větší ochranu zaměstnanců a o snížení nebo 
odstranění rizik spojených s výkonem povolání. 

Problém expozice karcinogenům a mutagenům na pracovišti řešila Komise již přijetím tří 
návrhů na změnu směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci; první z těchto návrhů byl schválen 
v květnu 2016, druhý v lednu 2017 a třetí v dubnu 2018.

Tento návrh je čtvrtým legislativním návrhem na změnu uvedené směrnice a jeho účelem je 
stanovit nové limitní hodnoty, pokud jde o expozici pracovníků těmto třem látkám: 
akrylonitrilu, sloučeninám niklu a benzenu. 

Zpravodajka návrh Komise a revizi nových limitních hodnot pro expozici na pracovišti 
uvítala. Cílem nové změny směrnice je v podstatě zaručit více než milionu pracovníků v celé 
EU novou úroveň ochrany při práci, a to v celé řadě různých odvětví, například v ropném, 
textilním, výrobním, stavebním a chemickém průmyslu. Chvályhodné je navíc rozlišení mezi 
respirabilní frakcí a vdechovatelnou frakcí u sloučenin niklu a stanovení odlišných limitních 
hodnot pro oba druhy frakcí, neboť se s nimi pojí jiné typy expozice a nebezpečí. 

Návrh také poskytuje podnikům přiměřeně dlouhé přechodné období, jehož délka závisí na 
typu látky a díky němuž se podniky mohou novým limitním hodnotám přizpůsobit. Podle 
zpravodajky je důležité uplatňovat takový přístup, který by tento přechod usnadnil malým a 
středníkům podnikům (MSP) a mikropodnikům. Ke snahám o dodržení nových limitních 
hodnot je třeba v případě MSP, jejichž finanční i lidské zdroje jsou omezeny, přistupovat 
specificky. Vhodnými nástroji k vyhovění potřebám těchto podniků mohou být pobídky, 
zvýhodnění a digitální nástroje. 

Zpravodajka se také domnívá, že je třeba ambiciózním způsobem řešit problém nebezpečných 
léčivých přípravků. Každoročně je totiž v Evropě více než 12,7 milionu zdravotníků, včetně 
7,3 milionu zdravotních sester, potenciálně vystaveno nebezpečným lékům V důsledku 
manipulace s těmito léky, jejich přípravy a podávání jsou zdravotní pracovníci vystaveni 
větším zdravotním rizikům a podle studií je u nich třikrát vyšší pravděpodobnost vzniku 
zhoubných nádorů. Z tohoto důvodu se zpravodajka rozhodla jednak změnit přílohu 1 této 
směrnice tak, aby zahrnovala nebezpečné léčivé přípravky, a jednak vyzvat k přijetí pokynů, 
které umožní výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy, a k vytvoření 
evropského rejstříku, který by obsahoval definici nebezpečných léků a pravidelně 
aktualizovaný seznam antineoplastik, imunosupresiv a antivirotik a jejich účinných látek. 
Studie provedené v této oblasti totiž ukazují, že legislativní opatření jsou účinná pouze tehdy, 
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jsou-li náležitě doplněna nezávaznými pokyny a vysvětleními. 
Závěrem chtěla zpravodajka připomenout, že Parlament by se rád zabýval také problémem 
reprotoxických látek. O této otázce se již diskutovalo v průběhu předchozích revizí, ale 
s jejím řešením se prozatím nepokročilo. Snahou je, aby s obnovením diskuse o tomto tématu 
byli spolunormotvůrci schopni najít vhodné a vyvážené řešení i pro tento problém.


