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Austatud esimees 

Palusite 2. juuni 2017. aasta kirjas õiguskomisjonil kontrollida vastavalt parlamendi kodukorra 

artiklile 39 kõnealuse ettepaneku1 nõukogu taotletud õigusliku aluse muutmise sobivust. 

Komisjoni pakutud õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 153 lõige 2. 

Komisjon tugineb ka ELi teisesele õigusele, nimelt direktiivi 2004/37/EÜ2 (töötajate kaitse 

kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest) artikli 17 

lõikele 1, s.o direktiivile, mida kõnealuse ettepanekuga muuta kavatsetakse. 

Õiguslikku alust ei muudetud seda ettepanekut käsitlevas tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 

raportis3. Nõukogu üldises lähenemisviisis muudetakse aga õiguslikku alust, lisades 

olemasolevale ELi toimimise lepingu artikli 153 lõikele 2 viite selle punktile b ja artikli 153 

lõike 1 punktile a ning jättes välja viite kantserogeenide direktiivi artikli 17 lõikele 1. 

Õiguskomisjon arutas kõnealust küsimust 20. juuni 2017. aasta koosolekul. 

I. Taust 

 

Ettepaneku eesmärk on parandada töötajate tervise kaitset, vähendades töökohal nende 

kokkupuudet kantserogeensete keemiliste mõjuritega, muuta tõhusamaks ELi kõnealuse 

valdkonna õigusaktid ning tagada suurem selgus ja võrdsemad tingimused ettevõtjatele. See 

kuulub komisjoni 2016. aasta tööprogrammi prioriteetsete meetmete hulka. 

 
Prognoosid praeguse ja tulevase kutsehaigustest tuleneva koormuse kohta näitavad, et töötajate 

kokkupuute tõttu kantserogeenidega on tööga seotud vähktõbi probleemiks ja jääb selleks ka 

tulevikus. Vähk on ELis tööga seotud surma põhjuste hulgas esikohal. Igal aastal langeb vähi 

arvele 53 % kutsehaigustega seotud surmadest, samas kui 28 %-l juhtudest on surma põhjuseks 

vereringesüsteemi haigused ja 6 %-l hingamisteede haigused.4 

 

Seetõttu vaadatakse ettepaneku raames läbi ja/või kehtestatakse 13 keemilise mõjuriga 

kokkupuute piirnormid, kehtestades kolm konkreetset meedet: 

– I lisa laiendamine, et see hõlmaks tööprotsesse, kus puututakse kokku töö käigus tekkiva 

sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmuga, ning III lisas selle kantserogeeni jaoks 

kokkupuute piirnormi kehtestamine; 

– kokkupuute piirnormid 10 täiendava kantserogeeni jaoks III lisas ning 

– lehtpuidutolmu ja vinüülkloriidmonomeeri kokkupuute piirnormide läbivaatamine kõige 

uuemate teaduslike andmete põhjal. 

II. Asjakohased aluslepingute artiklid 

 

Komisjoni ettepanekus esitatakse õiguslikuks aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu 

kolmanda osa „Liidu sisepoliitika ja -meetmed“ X jaotise „Sotsiaalpoliitika“ järgmine artikkel 

                                                 
1 COM(2016)248 final, 13. mai 2016. 
2 ELT L 158, 30.4.2004, lk 50. 
3 Vt A8-0064/2017. 
4 Euroopat hõlmavad prognoosid tööga seotud vigastuste ja terviseprobleemide kohta, Work-related Illnesses 

Identification, Causal Factors and Prevention Safe Work – Healthy Work – For Life, Takala, J., Workplace 

Safety and Health Institute, Singapur, ettekanne ELi eesistujariigi konverentsil, Ateena, juuni 2014. 
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(esiletõst lisatud):  

 

Artikkel 153 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 137) 

 

1. [---] 

 

2. Selleks võivad Euroopa Parlament ja nõukogu: 

 

a) võtta meetmeid, mis on kavandatud liikmesriikidevahelise koostöö edendamiseks 

algatuste abil, mille eesmärk on teadmiste täiendamine, teabe ja parimate tavade 

vahetuse arendamine, uuenduslike lähenemisviiside soodustamine ja kogemustele 

hinnangu andmine, ilma seejuures liikmesriikide õigusnorme ühtlustamata; 

 

b) lõike 1 punktides a–i osutatud valdkondades direktiivide abil vastu võtta 

miinimumnõuded järkjärguliseks rakendamiseks, arvestades igas liikmesriigis 

kehtivaid tingimusi ja tehnilisi eeskirju. Sellistes direktiivides hoidutakse haldus-, 

finants- ja õiguslike piirangute kehtestamisest viisil, mis pidurdaks väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtete loomist ja arengut. 

 

Euroopa Parlament ja nõukogu teevad otsuse seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega. 

 

Lõike 1 punktides c, d, f ja g osutatud valdkondades teeb nõukogu otsuse 

seadusandliku erimenetluse kohaselt ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa 

Parlamendi ja nimetatud komiteedega. 

 

Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal pärast konsulteerimist Euroopa 

Parlamendiga teha ühehäälselt otsuse muuta seadusandlik tavamenetlus kehtivaks ka 

käesoleva artikli lõike 1 punktide d, f ja g suhtes. 

III. Kavandatav õiguslik alus 

 

Nõukogu üldises lähenemisviisis tehakse ettepanek muuta ettepaneku õiguslikku alust, lisades 

olemasolevale ELi toimimise lepingu artikli 153 lõikele 2 viite selle punktile b ja artikli 

153 lõike 1 punktile a ning jättes välja viite kantserogeenide direktiivi artikli 17 

lõikele 1. Uued sätted lisatakse järgmisel kujul (esiletõst lisatud): 

 

Artikli 153 lõige 1 

(endine EÜ asutamislepingu artikli 137 lõige 1) 

 

1. Pidades silmas artikli 151 eesmärkide saavutamist, toetab ja täiendab liit 

liikmesriikide meetmeid järgmistes valdkondades: 

 

a) eelkõige töökeskkonna parandamine, et kaitsta töötajate tervist ja turvalisust; 

b) töötingimused; 

c) töötajate sotsiaalkindlustus ja sotsiaalkaitse; 

d) töötajate kaitse, kui nende tööleping lõpetatakse; 

e) töötajate teavitamine ja ärakuulamine; 



 

PE593.996v02-00 4/8 RR\1119702ET.docx 

ET 

f) töötajate ja tööandjate huvide esindatus ja kollektiivne kaitse, sealhulgas ühine 

otsusetegemine, kui lõikest 5 ei tulene teisiti; 

g) seaduslikult liidu territooriumil elavate kolmandate riikide kodanike töötingimused; 

h) tööturult väljatõrjutud isikute integreerimine, ilma et see piiraks artikli 166 

kohaldamist;  

i) meeste ja naiste võrdõiguslikkus seoses nende võimalustega tööturul ja 

kohtlemisega tööl; 

j) sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine; 

k) sotsiaalkaitsesüsteemide moderniseerimine, ilma et see piiraks punkti c 

kohaldamist. 

 

ELi toimimise lepingu artikli 151 sõnastus on järgmine (esiletõst lisatud): 

 

Artikkel 151 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 136) 

  

Pidades silmas sotsiaalseid põhiõigusi, nagu need on määratletud 18. oktoobril 1961 Torinos 

allakirjutatud Euroopa sotsiaalhartas ja liidu 1989. aasta hartas töötajate sotsiaalsete 

põhiõiguste kohta, võtavad liit ja liikmesriigid oma eesmärgiks tööhõive edendamise ning 

parandatud elamis- ja töötingimused, et võimaldada nende ühtlustamist samal ajal jätkuva 

parandamisega, piisava sotsiaalkaitse, tööturu osapoolte dialoogi, inimressursside 

arendamise, pidades silmas kestvat kõrget tööhõivet ja tööturult väljatõrjumise tõkestamist. 

  

Sel eesmärgil rakendavad liit ja liikmesriigid meetmeid, mis võtavad arvesse riigiti kehtivate 

tavade mitmekesisust, eriti lepinguliste suhete vallas, ja vajadust säilitada liidu majanduse 

konkurentsivõime. 

  

Nad usuvad, et niisugune areng ei tulene ainult siseturu toimimisest, mis soodustab 

sotsiaalsüsteemide ühtlustamist, vaid ka aluslepingutega sätestatud menetlustest ning õigus- 

ja haldusnormide ühtlustamisest. 

 

Direktiivi 2004/37/EÜ artikli 17 lõige 1 

 

 I ja III lisa võib muuta ainult asutamislepingu artikli 137 lõikes 2 (nüüd ELi toimimise 

lepingu artikli 153 lõige 2) ettenähtud korras. 

IV. Kohtupraktika 

 

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse 

valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka 

kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu“1. Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast 

olla kõnealuse õigusakti tühistamise põhjuseks. Selles kontekstis ei ole asjaolul, et mõni 

institutsioon soovib õigusakti vastuvõtmises aktiivsemalt osaleda, õigusakti vastuvõtmise 

tingimustel ega kõnealuse õigusaktiga hõlmatud tegevusvaldkonna teistes aspektides tehtud 

                                                 
1 Kohtuasi C-45/86: komisjon vs. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; kohtuasi 

C-440/05: komisjon vs. nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; kohtuasi C-411/06: komisjon vs. Euroopa Parlament ja 

nõukogu, EKL 2009, lk I-7585. 
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tööl õigusliku aluse kindlakstegemise seisukohast mingit tähtsust1.  

 

Kui asjaomase akti kontrollimise käigus selgub, et sellel on kaks eesmärki või et sellega 

reguleeritakse kahte valdkonda ning üht neist saab lugeda põhiliseks või peamiseks, samas 

kui teine on üksnes täiendav, siis peab õigusaktil olema vaid üks õiguslik alus, see tähendab 

põhilisest või peamisest eesmärgist või valdkonnast tulenev õiguslik alus2. Kui aga õigusaktil 

on mitu samaaegset eesmärki või valdkonda, mis on lahutamatult seotud, ilma et üks neist 

oleks teis(t)e suhtes kõrvalise tähtsusega ja selle/nendega kaudses seoses, peab sellel 

õigusaktil olema mitu asjakohast õiguslikku alust3, kui nende õiguslike aluste jaoks ette 

nähtud menetlused ei ole ühildamatud Euroopa Parlamendi õigusega ja ei kahjusta seda4. 

ELi toimimise lepingu artikkel 153 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 137) annab 

aluslepingus õigusliku aluse sotsiaalpoliitika valdkonnas riiklike õigusnormide 

ühtlustamiseks5. Lõigetega 1 ja 2 antakse liidule volitused toetada ja täiendada liikmesriikide 

meetmeid ELi toimimise lepingu artikli 151 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 136) 

eesmärkide saavutamiseks6. 

V. Ettepaneku eesmärk ja sisu 

 

Ettepaneku põhjenduses 1 tuuakse esile, et direktiivi 2004/37/EÜ eesmärk on kaitsta töötajaid 

tervise ja ohutusega seotud riskide eest, mis tulenevad kokkupuutest kantserogeenide ja 

mutageenidega nende töökohal. Selleks sätestatakse ettepanekus kättesaadavate teaduslike ja 

tehniliste andmete põhjal sellekohased miinimumnõuded, sh piirnormid. 

 

Põhjendustes 2 ja 3 on öeldud, et piirnormid tuleks vajaduse korral teaduslike andmete alusel läbi 

vaadata, kuna mõne kantserogeeni ja mutageeni puhul on parima võimaliku kaitse tagamise jaoks 

vaja arvestada ka muid imendumisviise, sealhulgas läbi naha tungimise võimalust. 

 

Põhjendustes 5–17 täpsustatakse, milliseid aineid võiks kõige uuemate teaduslike andmete alusel 

kantserogeensetena klassifitseerida ning milliste juba kantserogeenseteks peetavate ainete 

piirnormid tuleks uuemate teaduslike andmete põhjal läbi vaadata. 

 

Lõpuks korratakse põhjendustes 18 ja 22, et direktiivi 2004/37/EÜ kavandatud muudatuse 

eesmärk on tugevdada töötajate tervise ja ohutuse kaitset töökohal, parandada nende elu- ja 

töötingimusi ning kaitsta neid kantserogeenidega kokkupuutest tulenevate spetsiifiliste riskide 

eest. 

 

                                                 
1 Kohtuasi C-269/97: komisjon vs. nõukogu, EKL 2000, lk I-2257, punkt 44. 
2 Kohtuasi C-137/12: komisjon vs. nõukogu, EU:C:2013:675, punkt 53; kohtuasi C-490/10: parlament vs. 

nõukogu, EU:C:2012:525, punkt 45; kohtuasi C-155/07: parlament vs. nõukogu, EKL 2008, lk I-08103, 

punkt 34. 
3 Kohtuasi C-211/01: komisjon vs. nõukogu, EKL 2003, lk I-08913, punkt 40; kohtuasi C-178/03: komisjon vs. 

Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2006, lk I-107, punktid 43–56. 
4 Kohtuasi C-300/89: komisjon vs. nõukogu (titaandioksiid), EKL 1991, lk I-2867, punktid 17–25; kohtuasi C-

268/94: Portugal vs. nõukogu, EKL 1996, lk I-6177. 
5 Vt kohtuasi C-343/08: Euroopa Komisjon vs. Tšehhi Vabariik, EKL 2010, lk I-00275, punkt 67, mis puudutab 

artikli 153 eelkäijat ehk EÜ asutamislepingu artiklit 137; vt arvamus 2/91 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 

kemikaalide tööl kasutamise turvalisust käsitleva konventsiooni nr 170 kohta, EKL 1993, lk I-01061, punkt 17. 
6 Vt kohtuasi C-13/05: Sonia Chacón Navas vs. Eurest Colectividades SA, EKL 2006, lk I-06467, punkt 4, mis 

puudutab artikli 153 eelkäijat ehk EÜ asutamislepingu artiklit 137. 
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Selles kontekstis sätestatakse artiklis 1, et direktiivi on muudetud I lisale uue, 6. punkti 

lisamisega, et hõlmata tööprotsessid, kus puututakse kokku töö käigus tekkiva sissehingatava 

kristallilise ränidioksiiditolmuga, ning III lisa asendamisega selle kavandatava direktiivi lisas 

oleva tekstiga. Artiklid 3–5 sisaldavad tavapäraseid sätteid liikmesriikide riiklikku õigusesse 

ülevõtmise kohta. Artiklis 4 viidatakse direktiivi jõustumise kuupäevale. 

VI. Analüüs ja sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine 

 

Eespool kirjeldatust järeldub selgelt, et ettepaneku eesmärk ja sisu käsitlevad töötajate tervise 

kaitse taseme tugevdamist kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 1 punktiga a, 

lisades direktiivi 2004/37/EÜ I lisasse töö, mille käigus puututakse kokku tööprotsessis 

tekkiva sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmuga (sissehingatav fraktsioon). See 

eesmärk saavutatakse töötajate tervise kaitse täiendavate miinimumnõuete kehtestamisega 

direktiivi III lisa piirnormide abil ja III lisa kahe kantserogeeni praegu kehtivate piirnormide 

läbivaatamisega uusimate teaduslike andmete valguses.  

 

Selles osas tuleks panna tähele, et ELi toimimise lepingu artikli 153 lõige 2 sisaldab 

põhimõtteliselt punktis a ja punktis b kaht erinevat õiguslikku alust väga erinevat laadi 

meetmete jaoks. Artikli 153 lõike 2 punkt a viitab selliste meetmete võtmisele, mis on 

kavandatud liikmesriikidevahelise koostöö edendamiseks, kuid punktis b antakse 

parlamendile ja nõukogule volitused võtta lõike 1 punktides a–i osutatud valdkondades 

direktiivide abil vastu miinimumnõuded järkjärguliseks rakendamiseks, arvestades igas 

liikmesriigis kehtivaid tingimusi ja tehnilisi eeskirju. Kavandatud direktiiv kuulub selgelt 

meetmete teise kategooriasse, nii et seetõttu on õigusliku aluse puhul artikli 153 lõike 2 

punktile b viitamine nendes tingimustes kasulik täpsustus.1 

 

Lisaks on artikli 153 lõige 2 tavaliselt sotsiaalpoliitika meetmete vastuvõtmise õiguslikuks 

aluseks ning selles nähakse ette erinevad seadusandlikud menetlused, olenevalt artikli 153 

lõike 1 valdkonnast, mida kavandatud meede käsitleb. Ettepaneku eesmärgi ja sisu analüüs 

näitab, et selles sisalduvatele meetmetele vastab paremini artikli 153 lõike 1 punkt a. Selle 

preambulist nähtub, et ettepanekul on sama eesmärk, mis kantserogeenide direktiivil, mida 

sellega muuta soovitakse, s.t kaitsta töötajaid nende tervise ja ohutusega seotud riskide eest, 

hõlmates selliste riskide ennetamist, mis tekivad või võivad tekkida tööl kantserogeenide või 

mutageenidega kokkupuutumisest. Samuti sisaldab ettepanek kantserogeenide direktiivi I ja 

III lisa muudatusi, milles lisatakse uus aine selliste ainete, segude või protsesside loetellu, 

mida loetakse direktiivi mõistes kantserogeenseks, ning sätestatakse nende ainete uued 

piirnormid töökeskkonnas. Need muudatused kujutavad endast selgelt töötajatele kasulikke 

tervisekaitse meetmeid. 

 

Artikli 153 lõike 2 teise ja kolmanda lõigu kohaselt kohaldatakse artikli 153 lõike 1 punktides 

c, d, f ja g viidatud valdkondades seadusandlikku erimenetlust, mis nõuab nõukogus 

ühehäälset otsust, kuid kõigi teiste artikli 153 lõikes 1 viidatud valdkondade puhul 

kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust. Et viidata õiguslikule alusele viisil, mis 

võimaldab määrata kindlaks nii vastuvõtmise puhul kohaldatava menetluse kui ka nõukogus 

nõutava häälteenamuse, on seetõttu asjakohane esitada rohkem üksikasju kui komisjoni 

ettepanekus oli, tuues esile mitte üksnes selle, kas kasutatakse artikli 153 lõike 2 punkti a 

või b, vaid ka selle, millisest artikli 153 lõikes 1 viidatud valdkonnast kaasseadusandjad 

                                                 
1 Vt SJ-0445/16, lk 3. 
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lähtuvad.1 

 

Erinevalt ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 2 punktist a, mis ei sisalda ühtki viidet ELi 

toimimise lepingu artikli 153 lõikes 1 nimetatud valdkondadele, on artikli 153 lõike 2 punktis 

b neile selgelt viidatud. Seetõttu ei ole ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 2 punkt b 

ettepaneku jaoks sobiv õiguslik alus ning sellele tuleb lisada viide artikli 153 lõike 1 

punktile a, et see oleks piisavalt selge ja täpne. Järelikult jääb ettepanek oma sisu ja eesmärgi 

kontekstis selgelt artikli 153 lõike 1 punktis a viidatud valdkonna ulatusse, s.o „töökeskkonna 

parandamine, et kaitsta töötajate tervist ja turvalisust“. Seetõttu võib ettepaneku õigusliku 

aluse juurde lisada artikli 153 lõike 1 punkti a koos artikli 153 lõike 2 punktiga b, nähes 

seeläbi ette seadusandliku tavamenetluse. 

 

Komisjoni kavandatud teisese õigusakti õigusliku aluse, s.o kantserogeenide direktiivi artikli 

17 lõike 1 osas tuleks tähele panna, et kantserogeenide direktiivi artikli 17 lõikes 1 on 

sätestatud, et „ I ja III lisa võib muuta ainult asutamislepingu artikli 137 lõikes 2 ettenähtud 

korras“. Ainuüksi selle sõnastusest järeldub, et artikli 17 lõige 1 ei kujuta endast nende lisade 

muutmiseks õiguslikku alust, kuna see viitab pelgalt EÜ asutamislepingu artikli 137 lõikele 2 

(nüüd ELi toimimise lepingu artikli 153 lõige 2), mis on direktiivi õiguslik alus. Teisisõnu, 

artikli 17 lõige 1 on kõigest meeldetuletus, et I ja III lisa muutmine nõuab tuginemist ELi 

toimimise lepingu artikli 153 lõikele 2 ning järelikult seadusandlikule tavamenetlusele. Kuna 

direktiivi artikli 17 lõikes 1 viidatakse (praegusele) ELi toimimise lepingu artikli 153 

lõikele 2 ja ELi toimimise lepingu artikli 153 lõige 2 on juba ettepaneku õigusliku alusena ära 

mainitud, ei ole vaja samale sättele kaks korda viidata.2 

 

VII. Järeldus ja soovitused 

 

Eespool esitatud analüüsi alusel paistavad nõukogu kavandatud ettepaneku õigusliku aluse 

muudatused olevat ELi toimimise lepingu artikli 153 viite osas ainult tehnilised täpsustused, 

mis on õiguslikust seisukohast asjakohased. Kantserogeenide direktiivi artikli 17 lõikele 1 

viitamise osas võib seda väljajättu lugeda olulise vea parandamiseks.  

 

Selle põhjal otsustas õiguskomisjon oma 20. juuni 2017. aasta koosolekul ühehäälselt3 

soovitada Teil lisada ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 2 juurde viide selle punktile b ja 

artikli 153 lõike 1 punktile a ning jätta kavandatud meetme õiguslikust alusest välja viide 

kantserogeenide direktiivi artikli 17 lõikele 1. 

 

 

                                                 
1 Ibid. 
2 Vt SJ-0445/16, lk 3. 
3 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (aseesimees), 

Laura Ferrara (aseesimees), Mady Delvaux (aseesimees), Gerolf Annemans (Gilles Lebretoni asendusliige 

vastavalt kodukorra artikli 200 lõikele 2), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Rosa Estaràs Ferragut, Mary 

Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József 

Szájer, Mylène Troszczynski (Marie-Christine Boutonnet’ asendusliige vastavalt kodukorra artikli 200 

lõikele 2), Axel Voss, Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo 

Wölken ja Kosma Złotowski. 
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