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LÜHISELGITUS 

Ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 

direktiivi 2004/37/EÜ (töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega 

kokkupuutest tulenevate ohtude eest) ja mida toetab mõjuhinnang1, püütakse tagada ELis 

töötajate tervise ja ohutuse kõrgetasemeline kaitse, juurutades selleks ELi tasandil rangemad 

normid, mis reguleerivad töötajate kokkupuutumist kantserogeenide või mutageenidega 

töökohal. 

Konkreetselt on ettepaneku põhieesmärgid järgmised: a) parandada töötajate tervise kaitset, 

vähendades töökohal nende kokkupuudet keemiliste mõjuritega, mis võivad põhjustada vähki 

või mutatsioone; b) tagada suurem selgus ja luua võrdsemad tingimused ettevõtjatele; ja 

c) tõhustada töötajate kaitse ELi raamistikku, uuendades seda olemasolevatest teaduslikest 

tõenditest lähtudes. Need eesmärgid on kooskõlas põhiõigustega elule ning headele ja õiglastele 

töötingimustele, mis on töötajate tervise, ohutuse ja väärikusega kooskõlas ning mis on sätestatud 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 2 ja 31. 

Seega kuulub ettepanek komisjoni ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilisse raamistikku 

(2014−2020) ning moodustab osa komisjoni 2016. aasta tööprogrammis ette nähtud 

prioriteetsetest meetmetest, mille eesmärk on luua õiglasem ja süvendatum ulatuv ühtne turg 

ning õiglane ja tõeliselt üleeuroopaline tööturg, mis pakuks töötajatele inimväärset kaitset ja 

jätkusuutlikke töökohti. Vähk on ELis tööga seotud surmapõhjuste hulgas juhtkohal (53%). 

Töötajatele ja nende peredele põhjustab vähki haigestumine mitte ainult olulist elukvaliteedi 

langust, vaid ka otseseid kulutusi tervishoiuteenustele ning kaudset praeguste ja tulevaste 

sissetulekute kaotust. Vähk kui kutsehaigus mõjutab majandust ka üldisemalt, kuna väheneb 

tööjõu pakkumine ja tööviljakus ning suureneb koormus riikide rahandusele, mille 

põhjustavad avaliku sektori kulutused tervishoiuteenustele ja muudele hüvitistele, mida oleks 

võimalik vältida. Ja lõpuks põhjustab vähk kui kutsehaigus ettevõtjatele töötajate 

asendamisest tingitud kulusid, tootlikkuse vähenemist ja vajadust maksta suurema kutsealase 

riski korvamiseks kõrgemat töötasu. 

Praegu kaitstakse ELi töötajaid vähki tekitavate kemikaalide eest vastavalt kantserogeenide ja 

mutageenide direktiivile 2004/37/EÜ (edaspidi kantserogeenide ja mutageenide direktiiv), 

mis on üks 24-st direktiivist, mis kuuluvad tööohutuse ja töötervishoiu raamdirektiivi 

89/391/EMÜ alla (edaspidi tööohutuse ja töötervishoiu raamistik). Tööohutuse ja 

töötervishoiu raamistikuga kehtestatakse üldised eesmärgid, et kõrvaldada või viia 

miinimumini riskid töötajate ohutusele ja tervisele. Kantserogeenide ja mutageenide 

direktiivis sätestatakse, et tööandjad peavad kindlaks määrama töötajate kantserogeenidega 

kokkupuutumise riskid, neid hindama ja riskide esinemisel hoidma ära kokkupuute. Kui see 

on tehniliselt võimalik, tuleb asjaomane protsess või keemiline mõjur asendada täiesti ohutu 

või vähem ohtliku protsessi või mõjuriga. Kui asendamine ei ole tehniliselt võimalik, tuleb 

keemilisi kantserogeene kasutada suletud süsteemis või peab töötajate kokkupuude nendega 

olema nii vähene, kui tehniliselt võimalik. Tööandjad on ka kohustatud tagama, et 

kokkupuute piirnorme töökeskkonnas ei ületata.  

Uue ettepaneku eesmärk on lisada kantserogeenide ja mutageenide direktiivi 

reguleerimisalasse mitmeid keemilisi mõjureid, mis on ELi mittekuuluvates riikides või 

                                                 
1 SWD(2016)152 ja SWD(2016)153. 
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rahvusvaheliste organisatsioonide poolt tunnistatud inimestele kantserogeenseteks, kuid mis 

ELis kehtiva süsteemi kohaselt ei ole veel sellistena klassifitseeritud. Täpsemalt soovitatakse 

selles uusimate teaduslike tõendite põhjal läbi vaadata või kehtestada 13 keemilise mõjuri 

kohta kogu ELi hõlmavad töökeskkonnas kokkupuutumise piirnormid ja sellega ühtlustada 

väga erinevad siseriiklikud piirnormid, kui need on olemas. Mõjuhinnangu kohaselt 

võimaldab see 2069. aastaks säästa umbes 100 000 inimelu, millest saadav tervisealane 

rahaline kasu jääb vahemikku 34–89 miljardit eurot.  

Seetõttu toetab raportöör jõuliselt nimetatud ettepanekut, kuid soovitab sellesse sisse viia 

mõned muudatused peamiselt selleks, et rõhutada vajadust järgida ettepaneku rakendamisel 

ettevaatuspõhimõtet. Ettevaatuspõhimõtet võib määratleda kui liidu õiguse üldist põhimõtet, 

mida kohaldatakse kõigis liidu tegevusvaldkondades kõrgetasemelise tervisekaitse ning 

tarbijate ja keskkonna ohutuse tagamiseks1. See põhimõte on seega eriti oluline siis, kui ei ole 

kindel, millist mõju avaldab töötajate tervisele eelkõige mürgiste mõjurite segudega 

kokkupuutumine, või kui olemasolevad teaduslikud või tehnilised andmeid ei ole piisavad. 

See nõuab vähi ja sellega seotud terviseprobleemide ennetamiseks sisuliselt uue ja tõhusa 

paradigma loomist, mis võtaks arvesse paljusid vastastikku toimivaid tegureid, 

mõõtmistehnika uusimaid saavutusi, riskijuhtimise meetmeid ja muid asjakohaseid tegureid. 

 

Lõpetuseks märgib raportöör, et töötajate tõhusaks kaitsmiseks kantserogeenide ja 

mutageenidega seotud ohtude eest tööl on vaja teha suuremaid jõupingutusi, kuna ettepaneku 

loendist on välja jäänud veel mitmeid aineid, mis võivad töötajate tervist kahjustada2. Kõik 

ained, mis võivad suurendada tööst tingitud vähktõve ohtu, tuleb hõlmata ELi õigusaktidega. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Direktiivi 2004/37/EÜ eesmärk on 

kaitsta töötajaid tervise ja ohutusega 

seotud riskide eest, mis tulenevad 

kokkupuutest kantserogeenide ja 

mutageenidega nende töökohal, ning selles 

on kättesaadavate teaduslike ja tehniliste 

andmete põhjal sätestatud sellekohased 

miinimumnõuded, sh piirnormid. 

(1) Direktiivi 2004/37/EÜ eesmärk on 

kaitsta enam kui 217 miljonit liidu töötajat 

tervise- ja ohutusriskide eest, mis 

tulenevad kokkupuutest kantserogeenide ja 

mutageenidega nende töökohal, ning selles 

on kättesaadavate teaduslike ja tehniliste 

andmete põhjal sätestatud sellekohased 

miinimumnõuded, sh piirnormid. 

                                                 
1 Vt muu hulgas otsust kohtuasjas T-74/00: Artegodan vs Euroopa Komisjon [2000] ECR II-02583, punktid 183–

184. 
2 Vt muu hulgas H. Wriedt, „Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should be 

subject to binding limits on workers' exposure“ (2016). 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Direktiivi 2004/37/EÜ tuleb uute 

ennetus- ja kaitsemeetmete tagamiseks 

kiiremas korras ajakohastada. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Inimeste sigivust kahjustavad 

ained on töötajate tervisele niisama 

kahjulikud nagu kantserogeenid või 

mutageenid. Seepärast peaks direktiiv 

2004/37/EÜ hõlmama ka inimeste sigivust 

kahjustavaid (reproduktiivtoksilisi) aineid. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 c) Väga tähtis on võtta arvesse 

ettevaatuspõhimõtet, eriti siis, kui ei ole 

kindel, millist mõju avaldab ainete ja 

ainesegudega kokkupuutumine töötajate 

tervisele, või kui olemasolevad 

teaduslikud või tehnilised andmeid ei ole 

piisavad. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Piirnormid tuleks vajaduse korral 

teaduslike andmete valguses läbi vaadata. 

(2) Liidu töötajate tervise kaitset 

käsitleva õigusraamistiku tõhususe ja 

tulemuslikkuse suurendamiseks kooskõlas 

ettevaatuspõhimõttega tuleks piirnormid 

uusima teadusliku ja tehnilise teabe ja 
andmete valguses regulaarselt läbi 

vaadata, võttes arvesse ka mõõtetehnika 

uusimaid täiustusi, riskijuhtimise 

meetmeid ja muid asjakohaseid tegureid. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Tuleb rõhutada, et oluline on 

kaitsta töötajaid kantserogeenide, 

mutageenide ja reproduktiivtoksiliste 

ainetega kokkupuutumise eest. Töökohal 

puutuvad mehed ja naised sageli kokku 

väga erinevate ainetega, mis võivad 

suurendada terviseriske, kahjustada 

reproduktiivsüsteemi, vähendada viljakust 

või põhjustada viljatust ning mõjuda 

ebasoodsalt loote arengule ja laste 

hilisemale arengule, avaldades näiteks 

kahjulikku toimet imetamisele või 

imetamise kaudu. Reproduktiivtoksilised 

ja seksuaalfunktsiooni kahjustavad ained 

tekitavad väga suurt muret ja nende osas 

tuleks töökohtadel korraldada 

ennetustegevus samamoodi nagu 

kantserogeenide ja mutageenide puhul. 

Selleks et tagada vastavalt strateegia 

„Euroopa 2020“ peaeesmärgile naiste 

ohutu osalemine tööturul, peaks direktiivi 

2002/37/EÜ läbivaatamine hõlmama ka 

reproduktiivtoksilisi aineid. See viiks 

nimetatud direktiivi kooskõlla Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 

nr 1907/20061a selles, mis puudutab naiste 

kaitset töökohtadel. 
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 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 

detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 

registreerimist, hindamist, autoriseerimist 

ja piiramist (REACH) ning millega 

asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, 

muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus 

(EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu 

direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni 

direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 

93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 

30.12.2006, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 b) Eurostati värskeima keemiatoodete 

statistika kohaselt toodetakse liidus igal 

aastal umbes 31 miljonit tonni 

kantserogeenseid, mutageenseid ja 

reproduktiivtoksilisi kemikaale, seepärast 

on vaja tõkestada kantserogeensete, 

mutageensete ja reproduktiivtoksiliste 

kemikaalide kasutamist ning korraldada 

liidu tasandil teabekampaania.  

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Mõne kantserogeeni ja mutageeni 

puhul on parima võimaliku kaitse 

tagamiseks vaja arvestada muid 

imendumisviise, sealhulgas läbi naha 

tungimise võimalust. 

(3) Vastavalt ettevaatuspõhimõttele on 

töötajate tervise ja ohutuse võimalikult 

kõrgetasemelise kaitse tagamiseks väga 

tähtis arvestada alternatiivseid 

kantserogeenide, mutageenide ja 

reproduktiivtoksiliste kemikaalide 



 

PE592.336v02-00 8/14 AD\1115340ET.docx 

ET 

imendumise viise, sealhulgas läbi naha 

tungimise võimalust. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Töökeskkonna keemiliste mõjurite 

piirnormide teaduskomitee (edaspidi 

„komitee“) aitab komisjonil eelkõige 

hinnata uusimaid kättesaadavaid 

teaduslikke andmeid ja teha ettepanekuid 

töökeskkonna kokkupuute piirnormide 

kohta, mida kohaldatakse töötajate kaitseks 

keemilistest mõjuritest tulenevate riskide 

eest ja mis tuleb nõukogu direktiivi 

98/24/EÜ47 ja direktiivi 2004/37/EÜ 

kohaselt kehtestada ELi tasandil. 

Keemiliste mõjurite o-toluidiini ja 2-

nitropropaani kohta komitee soovitused 

puudusid, nii et arvesse võeti muid 

teadusliku teabe allikaid, mis olid sama 

kindlad ja avalikkusele kättesaadavad,48.49 

(4) Töökeskkonna keemiliste mõjurite 

piirnormide teaduskomitee (edaspidi 

„komitee“) aitab komisjonil eelkõige 

tuvastada, hinnata ja põhjalikult 

analüüsida uusimaid kättesaadavaid 

teaduslikke andmeid ja teha ettepanekuid 

töökeskkonna kokkupuute piirnormide 

kohta, mida kohaldatakse töötajate kaitseks 

keemilistest mõjuritest tulenevate riskide 

eest ja mis tuleb nõukogu direktiivi 

98/24/EÜ47 ja direktiivi 2004/37/EÜ 

kohaselt kehtestada ELi tasandil. 

Keemiliste mõjurite o-toluidiini ja 2-

nitropropaani kohta komitee soovitused 

puudusid, nii et arvesse võeti muid 

teadusliku teabe allikaid, mis olid sama 

kindlad ja avalikkusele kättesaadavad,48, 49. 

__________________ __________________ 

47 Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 

98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse 

kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude 

eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv 

direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 

tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11). 

47 Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 

98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse 

kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude 

eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv 

direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 

tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11). 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) On olemas piisavalt tõendeid 

sissehingatava kristallilise 

ränidioksiiditolmu kantserogeensuse kohta. 

Kättesaadava teabe põhjal (sh teaduslikud 

ja tehnilised andmed) tuleks kehtestada 

sissehingatava kristallilise 

ränidioksiiditolmu piirnorm. Töö käigus 

tekkivat sissehingatavat kristallilist 

ränidioksiiditolmu ei klassifitseerita 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EÜ) nr 1272/200850. Seepärast 

on asjakohane lisada direktiivi 2004/37/EÜ 

I lisasse tööprotsessid, kus puututakse 

kokku töö käigus tekkiva sissehingatava 

kristallilise ränidioksiiditolmuga ja 

kehtestada sissehingatava kristallilise 

ränidioksiiditolmu (edaspidi „sissehingatav 

fraktsioon“) piirnorm. 

(5) On olemas piisavalt tõendeid 

sissehingatava kristallilise 

ränidioksiiditolmu kantserogeensuse kohta, 

kusjuures see aine võib tungida sügavale 

kopsudesse ja põhjustada tõsiseid 

terviseprobleeme. Kättesaadava teabe 

põhjal (sh teaduslikud ja tehnilised 

andmed) tuleks kehtestada sissehingatava 

kristallilise ränidioksiiditolmu piirnorm. 

Töö käigus tekkivat sissehingatavat 

kristallilist ränidioksiiditolmu ei 

klassifitseerita kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 

1272/200850. Seepärast on asjakohane 

lisada direktiivi 2004/37/EÜ I lisasse 

tööprotsessid, kus puututakse kokku 

tööprotsessi või muu protsessi käigus 

tekkiva sissehingatava kristallilise 

ränidioksiiditolmuga, ja kehtestada 

sissehingatava kristallilise 

ränidioksiiditolmu (edaspidi „sissehingatav 

fraktsioon“) piirnorm. 

__________________ __________________ 

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 

1272/2008, milles käsitletakse ainete ja 

segude klassifitseerimist, märgistamist ja 

pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 

1). 

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 

1272/2008, milles käsitletakse ainete ja 

segude klassifitseerimist, märgistamist ja 

pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 

1). 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Suunised ja head tavad, mis on (6) Suunised ja head tavad, mis on 
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välja töötatud selliste algatuste raames 

nagu sotsiaaldialoogi tulemusel saavutatud 

kokkulepe, milles käsitletakse töötajate 

tervise kaitset kristallilise ränidioksiidi ja 

seda sisaldavate toodete heade käsitsemis- 

ja kasutamistavade abil (NEPSi), on 

väärtuslikud vahendid regulatiivsete 

meetmete täiendamiseks ja eelkõige 

piirnormide tõhusa rakendamise 

toetamiseks. 

välja töötatud selliste algatuste raames 

nagu sotsiaaldialoogi tulemusel saavutatud 

kokkulepe, milles käsitletakse töötajate 

tervise kaitset kristallilise ränidioksiidi ja 

seda sisaldavate toodete heade käsitsemis- 

ja kasutamistavade abil (NEPSi), on 

väärtuslikud vahendid regulatiivsete 

meetmete täiendamiseks ja eelkõige 

piirnormide tõhusa rakendamise 

toetamiseks ning neid tuleks seetõttu 

põhjalikult arutada. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Direktiivi 2004/37/EÜ III lisas 

sätestatud vinüülkloriidmonomeeri ja 

lehtpuidutolmu piirnormid tuleks 
uusimate teaduslike andmete valguses läbi 

vaadata. 

(7) Selleks et tagada töötajate tervise 

ja ohutuse küsimustes 

ettevaatuspõhimõtte järgimine ja 

rakendamine, tuleks direktiivi 2004/37/EÜ 

III lisas sätestatud 

vinüülkloriidmonomeeri, lehtpuidutolmu, 

benseeni ja kroom (VI) piirnormid 

uusimate teaduslike andmete valguses läbi 

vaadata. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Kroom(VI) teatavad ühendid 

vastavad määruses (EÜ) nr 1272/2008 

sätestatud kantserogeenseks (1A või 1B 

kategooriasse) klassifitseerimise 

kriteeriumidele ja on seega kantserogeenid 

direktiivi 2004/37/EÜ tähenduses. 

Kättesaadava teabe põhjal (sh teaduslikud 

ja tehnilised andmed) on võimalik 

kehtestada kõnealuste kroom(VI)ühendite 

piirnorm. Seepärast on asjakohane 
kehtestada piirnorm kroom(VI)ühenditele, 

(12) Kroom(VI) teatavad ühendid 

vastavad määruses (EÜ) nr 1272/2008 

sätestatud kantserogeenseks (1A või 1B 

kategooriasse) klassifitseerimise 

kriteeriumidele ja on seega kantserogeenid 

direktiivi 2004/37/EÜ tähenduses. Seetõttu 

on võimalik ja vajalik kehtestada piirnorm 

kroom(VI) ühenditele, mis on direktiivi 

2004/37/EÜ tähenduses kantserogeenid, 

tuginedes uusimale kättesaadavale 

teabele, sealhulgas teaduslikele ja 
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mis on kantserogeenid direktiivi 

2004/37/EÜ tähenduses. 

tehnilistele andmetele. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Käesoleva muudatusega 

tugevdatakse töötajate tervise ja ohutuse 

kaitset töökohal. 

(18) Direktiivi 2004/37/EÜ käesoleva 

muudatuse eesmärk on sobivate 

kontrollimeetmete taaskehtestamisega 

parandada ja tugevdada töötajate tervise 

ja ohutuse kaitset töökohal. Lisaks 

suurendab see asjaomaste liidu 

õigusaktide selgust ja tulemuslikkust ning 

tagab võrdset konkurentsitingimused. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Käesolevas direktiivis järgitakse 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti 

selle artikli 31 lõikes 1 sätestatud 

aluspõhimõtteid ja põhiõigusi. 

(20) Käesolevas direktiivis järgitakse 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 

sätestatud aluspõhimõtteid ja põhiõigusi, 

eelkõige selle artiklis 2 sätestatud 

põhiõigust elule ja artikli 31 lõikes 1 

sätestatud õigust headele ja õiglastele 

töötingimustele, mis on töötajate tervise, 

ohutuse ja väärikusega kooskõlas. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Kuna käesolev õigusakt käsitleb 

töötajate tervist nende töökohal, peaks selle 

ülevõtmise tähtaeg olema kaks aastat. 

(23) Kuna käesolev õigusakt käsitleb 

töötajate tervise ja ohutuse kaitset nende 

töökohal, peaks selle ülevõtmise tähtaeg 

olema mitte rohkem kui kaks aastat alates 
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käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäevast. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt -1 (uus) 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

Pealkiri 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -1.  Pealkiri asendatakse järgmisega: 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 

2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate 

kaitse kohta tööl kantserogeenide ja 

mutageenidega kokkupuutest tulenevate 

ohtude eest 

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 

aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ 

töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide, 

mutageenide ja reproduktiivtoksiliste 

ainetega kokkupuutest tulenevate ohtude 

eest“ 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt -1 a (uus) 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -1 a. Artikli 1 lõike 1 esimene lõik 

asendatakse järgmisega: 

„1.  Käesoleva direktiivi eesmärgiks on 

kaitsta töötajaid nende tervist ja ohutust 

ähvardavate ohtude eest, sealhulgas selliste 

ohtude ennetamine, mis tulenevad või 

võivad tuleneda kantserogeenide või 

mutageenidega kokkupuutumisest tööl. 

„1.  Käesoleva direktiivi eesmärgiks on 

kaitsta töötajaid nende tervist ja ohutust 

ähvardavate ohtude eest, sealhulgas selliste 

ohtude ennetamine, mis tulenevad või 

võivad tuleneda kantserogeenide, 

mutageenide või reproduktiivtoksiliste 

ainetega kokkupuutumisest tööl.“ 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt -1 b (uus) 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

Artikkel 2 – punkt c a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 b.  Artiklisse 2 lisatakse järgmine 

punkt: 

 „c a) reproduktiivtoksiline aine 

tähendab määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI 

lisas sätestatud liigitamiskriteeriumidele 

vastavat ainet, mida nimetatud 

kriteeriumide alusel saab liigitada 1A või 

1B kategooria reproduktiivtoksiliseks 

aineks.” 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt -1 c (uus) 

Direktiiv 2004/37/EÜ 

Artikkel 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 c.  Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 17 a 

 Reproduktiivtoksilised ained 

 Komisjon vaatab pärast liikmesriikide ja 

sotsiaalpartneritega konsulteerimist 1. 

novembriks 2017 käesoleva direktiivi läbi 

ja teeb vajalikud muudatusettepanekud 

reproduktiivtoksiliste ainete lisamiseks 

direktiivi kohaldamisalasse.“ 
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