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LÜHISELGITUS 

 Euroopa Liidu rolli selgitus 

 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 

direktiivi 2004/37/EÜ, on vajalik isegi nende arvates, kes pooldavad sotsiaalkaitse valdkonnas 

subsidiaarsust. Selle eesmärk on kaitsta töötajaid kantserogeenide ja mutageenidega 

kokkupuutest tulenevate ohtude eest.  

Meie arvates võiksid rahvusvahelised konventsioonid või muud kokkulepped täita edukalt 

selle direktiivi kavandatavat ülesannet.  

Ometi on selge, et tegemist on kiiret lahendamist vajava küsimusega, sest paljudes 

liikmesriikides suureneb töötajate liikuvus ja nende suhtes kohaldatavad õigusnormid võivad 

teatavates valdkondades ja konkreetse kokkupuute korral olla lahknevad. Seepärast on kõigi, 

nii töötaja, tööandja kui ka sotsiaalkaitsesüsteemi tagava liikmesriigi huvides võtta 

võimalikult kiiresti vastu ühiselt kokkulepitud ja tippteaduse andmetel põhinevad soovitused. 

 

  Valdkonnas vajaliku ettevaatuse nõude põhjendus 
 

Selle valdkonna direktiiv ei tohi olla väga piirav ega eeldada liiga lühikesi tähtaegu. See peab 

vaid olema stiimul, mis võimaldab ettevõtjatel viia tegevus vastavusse võimalikult kiiresti, 

kuid seejuures tuleb siiski arvesse võtta iga liikmesriigi majanduse olukorda. Samuti ei ole 

võimalik kehtestada sunninorme ilma, et oleks läbi viidud täpseid uuringuid, mille tulemused 

on laialdaselt kinnitust leidnud. 

Teisalt on kutsehaiguste valdkonna iseärasus see, et vaheaeg kantserogeeni või mutageeniga 

hingamisel või muu kontakti kaudu kokkupuutumise ja haiguse kindla diagnoosimise vahel 

on äärmiselt pikk – 10 kuni 40 aastat. Kuna viimane direktiiv pärineb aastast 2004 on ülim 

aeg läbi vaadata toksiliste ainete ja nendega kokkupuute piirnormid. Pealegi olid 1970. aastad 

kaevandus-, metallurgia ja tööstustegevuse kiire arengu aeg, mistõttu väga paljud töötajad – ja 

kaudselt nende pereliikmed – puutusid kokku paljude toimeainetega. Lisaks on tegemist 

mitme toimeaine põhjustatud vähktõve probleemiga, mis muudab seadusloome eriti 

keerukaks. 

 

  Strateegia põhjendus 
 

Seepärast peaks tegelikult ühtlustamine, mille ainus eesmärk on kohaldada ettevaatuse 

põhimõtet, loogiliselt hõlmama mitmesuguseid järjestikusi tegevusi: 

 

1) kindlalt ja otseselt vähki põhjustavate ainete või ainerühmade kindlakstegemine 

liikmesriikide poolt; 

2) nimekirja koostamine töödest, mille puhul esineb sissehingamisel või mingil muul 

viisil kokkupuude ainega; 

3) minimaalse kokkupuute aeg tootega ja kutsehaiguse ilmnemiseks kuluv aeg; 

4) kokkupuute ülemmäärad. 

 

Kutsehaigusi käsitlevates Prantsuse õigusaktides on loetletud tegevused väga põhjalikult 

kodifitseeritud. Asjaomased tabelid on väga täiuslikud ja oleks otstarbekas kasutada neid 

tehnilise alusena iga liikmesriigi soovituste ühtlustamiseks juhul, kui neil ei ole juba olemas 

samaväärseid sätteid. 



 

PE587.715v01-00 4/13 PA\1102990ET.docx 

ET 

 

  Käesoleva raporti koostamise põhjendus 
 

Arvamuse koostaja lisab seepärast oma arvamusega uued ained, mille kantserogeensus on 

ristuuringutega kindlaks tehtud, ning samuti nende hinnangulised või ümber hinnatud 

lühiajalise, keskpika ja pikaajalise toksilisuse määrad. 

Arvamuse koostaja on lisanud ühtlasi nimekirja toodetest, mis vähemalt ühes liikmesriigis on 

seaduse või muu õigusaktiga loetud otseselt ja kindlalt vähktõve põhjustajaks. Seepärast võtab 

arvamuse koostaja täiendavalt kasutusele järelevalve mõiste ja loodab, et liikmesriigid teevad 

kõrgendatud järelevalvet, kui nad seda veel ei tee, kuni riigisiseselt ei ole kindlaks määratud 

kokkupuute piirmäärad. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 a (uus) 
 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 (17 a)  Kroomhape ja leelis- või 

leelismuldmetallide kromaadid ja 

dikromaadid ning tsinkkromaat vastavad 

kantserogeenseks klassifitseerimise 

tingimustele vähemalt ühe liikmesriigi 

tööõiguses. Asjakohases õigusaktis on 

märgitud, et nimetatud ained põhjustavad 

primaarset bronhi- ja kopsuvähki ning 

ninaõõne vähki. Seepärast tuleks 

nimetatud aineid korrapäraselt jälgida ja 

hinnata vähemalt iga kahe aasta tagant. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 b (uus) 
 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 (17 b)  Järgmised aromaatsed amiinid ja 

nende soolad: 4-aminobifenüül 
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(ksenüülamiin) ja selle soolad; 4,4’-

diaminobifenüül (bensidiin) ja selle 

soolad; 2-naftüülamiin ja selle soolad; 

4,4’-metüleen-bis(2-kloroaniin) 

(MBOCA) ja selle soolad; 3,3’-

dimetoksübensidiin (o-dianisidiin) ja selle 

soolad; 3,3′-dimetüülbensidiin (o-tolidiin) 

ja selle soolad; 4-kloro-2-metüülaniliin 

(p-kloro-o-toluidiin) ja selle soolad; 

auramiin (tehniline) ning järgmised 

bensidiinist valmistatud värvained: C.I. 

Direct Black 38, C.I. Direct Blue 6, C.I. 

Direct Brown 95 vastavad 

kantserogeenseks klassifitseerimise 

tingimustele vähemalt ühe liikmesriigi 

tööõiguses. Asjakohases õigusaktis on 

märgitud, et nimetatud ained põhjustavad 

põie- ja kuseteede vähki. Seepärast tuleks 

nimetatud aineid korrapäraselt jälgida ja 

hinnata vähemalt iga kahe aasta tagant. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 c (uus) 
 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 (17 c)  Arseen ning arseenitolm või -

aurud ja kullasisaldusega arsenopüriite 

sisaldav tolm või aurud sissehingamisel 

vastavad kantserogeenseks 

klassifitseerimise tingimustele vähemalt 

ühe liikmesriigi tööõiguses. Asjakohases 

õigusaktis on märgitud, et nimetatud 

ained põhjustavad maksa angiosarkoomi, 

primaarset bronhi- ja kopsuvähki ning 

nahavähki. Seepärast tuleks nimetatud 

aineid korrapäraselt jälgida ja hinnata 

vähemalt iga kahe aasta tagant. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 d (uus) 
 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 (17 d)  Järgmised naftasaadused: 

väherafineeritud või rafineerimata 

mineraalõli ja regenereeritud mineraalõli, 

mida kasutatakse metallide töötlemisel ja 

käitlemisel, aromaatsete ühendite 

ekstraktid, krakkimisjäägid, kasutatud 

mootoriõli ja naftasaaduste põletustolm 

vastavad kantserogeenseks 

klassifitseerimise tingimustele vähemalt 

ühe liikmesriigi tööõiguses. Asjakohases 

õigusaktis on märgitud, et nimetatud 

ained põhjustavad nahavähki. Seepärast 

tuleks nimetatud aineid korrapäraselt 

jälgida ja hinnata vähemalt iga kahe 

aasta tagant. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 e (uus) 
 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 (17 e)  Formaldehüüd vastab 

kantserogeenseks klassifitseerimise 

tingimustele vähemalt ühe liikmesriigi 

tööõiguses. Asjakohases õigusaktis on 

märgitud, et nimetatud aine põhjustab 

ninaneelu vähki. Seepärast tuleks 

nimetatud ainet korrapäraselt jälgida ja 

hinnata vähemalt iga kahe aasta tagant. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 f (uus) 
 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 (17 f)  A-, B-, C-, D- ja E-hepatiidi 

viirused vastavad kantserogeenseks 

klassifitseerimise tingimustele vähemalt 

ühe liikmesriigi tööõiguses. Asjakohases 

õigusaktis on märgitud, et nimetatud 

ained põhjustavad maksavähki. Seepärast 

tuleks nimetatud aineid korrapäraselt 

jälgida ja hinnata vähemalt iga kahe 

aasta tagant.  

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 g (uus) 
 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 (17 g)  Kaadmiumi sisaldav tolm ja 

suits vastavad kantserogeenseks 

klassifitseerimise tingimustele vähemalt 

ühe liikmesriigi tööõiguses. Asjakohases 

õigusaktis on märgitud, et nimetatud 

ained põhjustavad primaarset bronhi- ja 

kopsuvähki. Seepärast tuleks nimetatud 

aineid korrapäraselt jälgida ja hinnata 

vähemalt iga kahe aasta tagant. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 h (uus) 



 

PE587.715v01-00 8/13 PA\1102990ET.docx 

ET 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 (17 h)  Sissehingatav koobaltitolm koos 

volframkarbiidiga enne paagutamist 

vastab kantserogeenseks klassifitseerimise 

tingimustele vähemalt ühe liikmesriigi 

tööõiguses. Asjakohases õigusaktis on 

märgitud, et nimetatud aine põhjustab 

primaarset bronhi- ja kopsuvähki. 

Seepärast tuleks nimetatud ainet 

korrapäraselt jälgida ja hinnata vähemalt 

iga kahe aasta tagant. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 i (uus) 
 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 (17 i)  Bis(klorometüül)eeter vastab 

kantserogeenseks klassifitseerimise 

tingimustele vähemalt ühe liikmesriigi 

tööõiguses. Asjakohases õigusaktis on 

märgitud, et nimetatud aine põhjustab 

primaarset bronhi- ja kopsuvähki. 

Seepärast tuleks nimetatud ainet 

korrapäraselt jälgida ja hinnata vähemalt 

iga kahe aasta tagant. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 j (uus) 
 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 (17 j)  Järgmised ained: N-metüül-

N’nitro-N-nitrosoguanidiin, N-etüül-

N’nitro-N-nitrosoguanidiin, N-metüül-N-
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nitorsokarbamiid ja N-etüül-N-

nitrosokarbamiid vastavad 

kantserogeenseks klassifitseerimise 

tingimustele vähemalt ühe liikmesriigi 

tööõiguses. Asjakohases õigusaktis on 

märgitud, et nimetatud ained põhjustavad 

ajukasvajaid. Seepärast tuleks nimetatud 

aineid korrapäraselt jälgida ja hinnata 

vähemalt iga kahe aasta tagant. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

I lisa – punkt 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a.  Tööprotsessid, mille juures 

puututakse kokku kroomhappe ja leelis- 

või leelismuldmetallide kromaatide ja 

dikromaatide ning tsinkkromaadiga. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

I lisa – punkt 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 b. Tööprotsessid, mille juures 

puututakse kokku järgmiste aromaatsete 

amiinide ja nende sooladega: 4-

aminobifenüül (ksenüülamiin) ja selle 

soolad; 4,4’-diaminobifenüül (bensidiin) 

ja selle soolad; 2-naftüülamiin ja selle 

soolad; 4,4’-metüleen-bis(2-kloroaniin) 

(MBOCA) ja selle soolad; 3,3’-
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dimetoksübensidiin (o-dianisidiin) ja selle 

soolad; 3,3′-dimetüülbensidiin (o-tolidiin) 

ja selle soolad; 4-kloro-2-metüülaniliin 

(p-kloro-o-toluidiin) ja selle soolad; 

auramiin (tehniline) ning järgmiste 

bensidiinist valmistatud värvainetega: C.I. 

Direct Black 38, C.I. Direct Blue 6 ja C.I. 

Direct Brown 95. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

I lisa – punkt 6 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 c.  Tööprotsessid, mille juures 

puututakse kokku arseeniga, 

arseenitolmu või -aurudega ja 

kullasisaldusega arsenopüriite sisaldava 

tolmu või aurudega sissehingamisel. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

I lisa – punkt 6 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 d.  Tööprotsessid, mille juures 

puututakse kokku järgmiste 

naftasaadustega: väherafineeritud või 

rafineerimata mineraalõli ning metallide 

töötlemisel ja käitlemisel kasutatav 

regenereeritud mineraalõli, aromaatsete 

ühendite ekstraktid, krakkimisjäägid, 

kasutatud mootoriõli ja naftasaaduste 
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põletustolm. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

I lisa – punkt 6 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 e.  Tööprotsessid, mille juures 

puututakse kokku formaldehüüdiga. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

I lisa – punkt 6 f (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 f.  Ained, mis vabanevad ja mida 

hingatakse sisse rauakaevandustööde 

käigus maa all. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

I lisa – punkt 6 g (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 g.  Tööprotsessid, mille juures 
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puututakse kokku A-, B-, C-, D- ja E-

hepatiidi viirusega. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

I lisa – punkt 6 h (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 h.  Tööprotsessid, mille juures 

puututakse kokku kaadmiumi sisaldava 

tolmu või suitsuga. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

I lisa – punkt 6 i (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 i.  Tööprotsessid, mille juures 

puututakse kokku sissehingatava 

koobaltitolmuga koos volframkarbiidiga 

enne paagutamist. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

I lisa – punkt 6 j (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 j.  Tööprotsessid, mille juures 

puututakse kokku 

bis(klorometüül)eetriga.  

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

I lisa – punkt 6 k (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 k.  Tööprotsessid, mille juures 

puututakse kokku ühega järgmistest 

ainetest N-metüül-N’nitro-N-

nitrosoguanidiin, N-etüül-N’nitro-N-

nitrosoguanidiin, N-metüül-N-

nitorsokarbamiid ja N-metüül-N-

nitorsokarbamiid. 

Or. fr 

 

 


