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RÖVID INDOKOLÁS 

 Az Európai Unió szerepének igazolása 

 

A 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre 

irányuló javaslat elengedhetetlen, még a szociális védelem tekintetében a szubszidiaritás hívei 

számára is. Jelen esetben a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak 

kitett munkavállalók védelméről van szó.  

Véleményünk szerint nemzetközi egyezmények révén vagy más úton is el lehet látni az 

említett irányelv által betöltendő szerepet.  

Kétségtelen azonban, hogy ez egy sürgető kérdés, mivel a különböző tagállamok 

munkavállalóinak mobilitása bizonyos szakmában és adott kitettség esetén következetlen 

szabályozásoktól függ. A munkavállalók, munkáltatók, a szociális védelmi rendszert biztosító 

állam, mindannyiunk érdeke, hogy a „korszerű és megalapozott tudományos adatokat” 

mindenkivel mielőbb megosszuk. 

 

 A kérdéssel kapcsolatos szükséges elővigyázatosság igazolása 
 

A kérdéssel kapcsolatos irányelv nem lehet kötelező erejű, és nem szabhat meg túl szoros 

határidőket. Csak ösztönzőként szolgálhat, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, 

hogy a lehető leghamarabb megfeleljenek az előírásoknak, egyúttal figyelembe véve az egyes 

tagállamok gazdasági hátterét. Ugyanígy lehetetlen kényszerítő normákat előírni pontos 

tanulmányok hiányában és többségi jóváhagyás nélkül. 

Ezzel szemben, a foglalkozási betegségek területének sajátossága a rákkeltő anyagnak 

belélegzésen keresztül való expozíció, illetve a rákkeltő vagy mutagén anyagokkal bármilyen 

módon történő érintkezés és a betegség egyértelmű diagnózisa közötti túlságosan hosszú, 10–

14 évnyi idő. Ezért a 2004-es, legutolsó irányelv óta sürgetően szükség van a mérgező 

anyagok és az expozíciós arányok listájának felülvizsgálatára. Az 1970-es években továbbá 

bányászati, kohászati és ipari tevékenységek erőteljes fellendülésének lehettünk szemtanúi: 

vagyis a munkavállalók igen nagy száma – és közvetett módon családjuk – számos anyagnak 

van kitéve. Ezt kiegészítve felmerül egyébként a több vegyi anyaggal járó (multiágens) rákos 

patológiák fogalma is. 

 

 A stratégia indoklása 
 

Ezért a harmonizálásnak – amelynek egyedüli célja az elővigyázatosság elvének alkalmazása 

kell, hogy legyen – az alábbi, egymást követő lépéseket kell logikusan és hatékonyan 

megtennie: 

 

1. Az adott rákos patológiával közvetlenül és biztosan összefüggő anyagok vagy 

anyagcsoportok tagállamok általi meghatározása.. 

2. Az adott anyagokkal belélegzés vagy más formában történő érintkezés veszélyével 

járó munkák jegyzékének összeállítása. 

3. A terméknek való kitettség minimális időtartama, illetve a foglalkozási megbetegedés 

kialakulásának ideje. 

4. A maximális kitettségi arány 
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Ezt a Franciaországban elismert foglalkozási megbetegedésekkel foglalkozó jog már jelentős 

mértékben kodifikálta. Nagyon részletes táblázatokról van szó, amelyeket érdemes lenne a 

minden tagállam által elfogadott ajánlások harmonizálásának technikai alapjául választani, 

amennyiben a tagállamoknak még nincs egyenértékű eszközük. 

 

 E jelentés összeállításának indokolása 

 

Az előadó ezért előszeretettel tér ki a jelentésében azon új anyagokra, amelyekről egymást 

átfedő tanulmányok állapították meg rákkeltő hatásukat, illetve a rövid, közép- és hosszú 

távon becsült vagy újraértékelt toxicitás mértékét. 

Az előadó kiegészíti ezt egy olyan termékeket tartalmazó listával,, amelyekről legalább egy 

tagállam meghatározta jogi úton vagy szabályozással a rákbetegségek kialakulásában játszott 

közvetlen és biztos szerepüket. Az előadó tehát a felügyelet fogalmával egészíti ki a jelentést, 

és szeretné, ha minden tagállam ezt a fokozott felügyeletet alkalmazná –amennyiben ezt még 

nem tette meg – mindaddig, amíg a maximális kitettségi együtthatókat nemzeti szinten meg 

nem állapítják. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 

Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 

alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 
 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (17a)  A krómsav és az alkalikus vagy 

alkáliföld kromátok és bikromátok 

legalább egy tagállam munkaügyi 

szabályozásában megfelelnek a rákkeltő 

anyagként való besorolás kritériumainak. 

E szabályozás elismeri, hogy ezek az 

anyagok felelősek a primer 

bronchopulmonáris, valamint az 

orrüregben jelentkező rákos 

megbetegedésekért. Ezeket az anyagokat 

ezért legalább kétévente rendszeres 

figyelemmel kell kísérni és értékelni kell; 

Or. fr 
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Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 b preambulumbekezdés (új) 
 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (17b)  Az alábbi aromás aminok és sóik: 

4-amino-bifenil és sói (xenilamin); 4,4-

diamino-bifenil és sói (benzidin); 2-naftil-

amin és sói; 4,4-metilén-bisz(2-klór-

anilin) és sói (MBOCA); 3,3-dimetoxi-

benzidin és sói (o-dianizidin); 3,3-dimetil-

benzidin és sói (o-dianizidin); 4-klór-2-

metilanilin és sói (p-klór-o-toluidin); 

auramin (technikai minőség); valamint a 

benzidinből származó alábbi színezékek: 

A CI direct black 38 színezék, a CI direct 

blue 6 színezék, valamint a CI direct 

brown 95 színezék legalább egy tagállam 

munkaügyi szabályozásában megfelel a 

rákkeltő anyagként való besorolás 

kritériumainak. E szabályozás elismeri, 

hogy ezek az anyagok felelősek a 

húgyhólyagban és a húgyutakban 

jelentkező rákos megbetegedésekért.  

Ezeket az anyagokat ezért legalább 

kétévente rendszeres figyelemmel kell 

kísérni és értékelni kell; 

Or. fr 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 c preambulumbekezdés (új) 
 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (17c)  Az arzén, az arzéntartalmú por 

vagy gőz belélegezve, valamint az arany-

arzénpiriteket tartalmazó por vagy gőz 

belélegezve legalább egy tagállam 

munkaügyi szabályozásában megfelel a 

rákkeltő anyagként való besorolás 

kritériumainak. E szabályozás elismeri, 

hogy ezek az anyagok felelősek a máj 
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vérereiből kialakuló angioszarkómáért, a 

primer bronchopulmonáris rákos 

megbetegedésekért, valamint a bőrrákért. 

Ezeket az anyagokat ezért legalább 

kétévente rendszeres figyelemmel kell 

kísérni és értékelni kell; 

Or. fr 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 d preambulumbekezdés (új) 
 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (17d)  Az alábbi petrolszármazékok: a 

fémek megmunkálása és kezelése során 

használt enyhén finomított vagy 

finomítatlan ásványi olajok, 

aromakivonatok, krakkolási maradékok, 

hulladék motorolajok, kőolajtermékek 

égése következtében keletkező korom 

legalább egy tagállam munkaügyi 

szabályozásában megfelelnek a rákkeltő 

anyagként való besorolás kritériumainak. 

E szabályozás elismeri, hogy ezek az 

anyagok felelősek a bőrrák 

megjelenéséért. Ezeket az anyagokat ezért 

legalább kétévente rendszeres figyelemmel 

kell kísérni és értékelni kell; 

Or. fr 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 e preambulumbekezdés (új) 
 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (17e)  A formaldehid legalább egy 

tagállam munkaügyi szabályozásában 

megfelel a rákkeltő anyagként való 

besorolás kritériumainak. E szabályozás 
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elismeri, hogy ez az anyag felelős az orr-

garat rák megjelenéséért. Ezt az anyagot 

ezért legalább kétévente rendszeres 

figyelemmel kell kísérni és értékelni kell; 

Or. fr 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 f preambulumbekezdés (új) 
 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (17f)  A hepatitisz A, B, C, D és E 

vírusok legalább egy tagállam munkaügyi 

szabályozásában megfelelnek a rákkeltő 

anyagként való besorolás kritériumainak. 

E szabályozás elismeri, hogy ezek az 

anyagok felelősek a májrák 

megjelenéséért. Ezeket az anyagokat ezért 

legalább kétévente rendszeres figyelemmel 

kell kísérni és értékelni kell;  

Or. fr 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 g preambulumbekezdés (új) 
 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (17g)  A kadmiumot tartalmazó por vagy 

füst legalább egy tagállam munkaügyi 

szabályozásában megfelel a rákkeltő 

anyagként való besorolás kritériumainak. 

Ez a szabályozás elismerte, hogy ezek az 

anyagok szerepet játszanak a primer 

tüdőrákos megbetegedések 

kialakulásában. Ezeket az anyagokat ezért 

legalább kétéves rendszerességgel 

ellenőrizni és értékelni kell; 

Or. fr 
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Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 h preambulumbekezdés (új) 
 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (17h)  A volfrámkarbiddal járó 

kobalttartalmú porok belélegzése 

szinterelés előtt legalább egy tagállam 

munkaügyi szabályozásában megfelel a 

rákkeltő anyagként való besorolás 

kritériumainak. Ez a szabályozás 

elismerte, hogy ezek az anyagok szerepet 

játszanak a primer bronchopulmonáris 

rákos megbetegedések kialakulásában. 

Ezt az anyagot ezért legalább kétéves 

rendszerességgel ellenőrizni és értékelni 

kell; 

Or. fr 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 i preambulumbekezdés (új) 
 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (17i)  A bisz(klórmetil)éter legalább egy 

tagállam munkaügyi szabályozásában 

megfelel a rákkeltő anyagként való 

besorolás kritériumainak. Ez a 

szabályozás elismerte, hogy ezek az 

anyagok szerepet játszanak a primer 

bronchopulmonáris rákos 

megbetegedések kialakulásában. Ezt az 

anyagot ezért legalább kétévente 

rendszeres figyelemmel kell kísérni és 

értékelni kell; 

Or. fr 
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Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 j preambulumbekezdés (új) 
 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (17j)  Az alábbi anyagok egyike: N-

metil-N-nitro-N-nitrozoguanidin; N-etil-

N-nitro-N-nitrozoguanidin; N-metil-N-

nitrozourea; Az N-etil-N-nitrozourea 

legalább egy tagállam munkaügyi 

szabályozásában megfelel a rákkeltő 

anyagként való besorolás kritériumainak. 

E szabályozás elismeri, hogy ezek az 

anyagok szerepet játszanak az 

agydaganatos megbetegedések 

kialakulásában. Ezeket az anyagokat ezért 

legalább kétéves rendszerességgel 

ellenőrizni és értékelni kell; 

Or. fr 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2004/37/EK irányelv 

I melléklet – 6 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a.  A krómsavnak, illetve alkalikus 

vagy alkáliföld kromátoknak és 

bikromátoknak, valamint cinkkromátnak 

való kitettséggel járó munkák 

Or. fr 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2004/37/EK irányelv 

I melléklet – 6 b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6b. Az alábbi aromás aminoknak és 

sóiknak való kitettséggel járó munkák: 4-

amino-bifenil és sói (xenilamin); 4,4-

diamino-bifenil és sói (benzidin); 2-naftil-

amin és sói; 4,4-metilén-bisz(2-klór-

anilin) és sói (MBOCA); 3,3-dimetoxi-

benzidin és sói (o-dianizidin); 3,3-dimetil-

benzidin és sói (o-dianizidin); 4-klór-2-

metilanilin és sói (p-klór-o-toluidin); 

auramin (technikai minőség); a 

benzidinből származó alábbi színezékek: a 

CI direct black 38 színezék, a CI direct 

blue 6 színezék, valamint a CI direct 

brown 95 színezék. 

Or. fr 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2004/37/EK irányelv 

I melléklet – 6 c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6c.  Az arzénnek, az arzéntartalmú por 

vagy gőz belélegzésének, valamint az 

arany-arzénpiriteket tartalmazó por vagy 

gőz belélegzésének való kitettséggel járó 

munkák  

Or. fr 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2004/37/EK irányelv 

I melléklet – 6 d pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6d.  Az alábbi petrolszármazékoknak 

való kitettséggel járó munkák: a fémek 

megmunkálása és kezelése során használt 

enyhén finomított vagy finomítatlan 

ásványi olajok, aromakivonatok, 

krakkolási maradékok, hulladék 

motorolajok, kőolajtermékek égése 

következtében keletkező korom  

Or. fr 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2004/37/EK irányelv 

I melléklet – 6 e pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6e.  A formaldehidnek való kitettséggel 

járó munkák 

Or. fr 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2004/37/EK irányelv 

I melléklet – 6 f pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6f.  A vasbányák mélyén végzett 

munkák során kibocsátott és belélegzett 

anyagok 

Or. fr 

 



 

PE587.715v01-00 12/13 PA\1102990HU.docx 

HU 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2004/37/EK irányelv 

I melléklet – 6 g pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6g.  A hepatítisz A, B, C, D és E 

vírusoknak való kitettséggel járó munkák 

Or. fr 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2004/37/EK irányelv 

I melléklet – 6 h pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6h.  A kadmiumot tartalmazó pornak 

vagy füstnek való kitettséggel járó 

munkák 

Or. fr 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2004/37/EK irányelv 

I melléklet – 6 i pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6i.  A volfrámkarbiddal  szinterelés 

előtti  belélegzésének veszélyével járó 

munkák 

Or. fr 
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Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2004/37/EK irányelv 

I melléklet – 6 j pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6j.  A bisz(klorometil)-éternek való 

kitettséggel járó munkák 

Or. fr 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2004/37/EK irányelv 

I melléklet – 6 k pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6k.  Az alábbi anyagok egyike: N-

metil-N-nitro-N-nitrozoguanidin; N-etil-

N-nitro-N-nitrozoguanidin; N-metil-N-

nitrozourea; N-metil-N-nitrozourea. 

Or. fr 

 


