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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, soovitakse parandada töötajate tervise kaitset ja ohutust, 
vähendades töökeskkonnas nende kokkupuudet viie keemilise mõjuriga. Ettepanekule on 
lisatud mõjuhinnang.

Vähk on ELis tööga seotud surma põhjuste hulgas esikohal (53 %). Töötajatele ja nende 
peredele põhjustab vähki haigestumine mitte ainult olulist elukvaliteedi langust, vaid ka 
otseseid tervishoiukulusid ning kaudset praeguste ja tulevaste sissetulekute kaotust. Vähk kui 
kutsehaigus kahjustab majandust ka üldisemalt, sest väheneb tööjõu pakkumine ja tööviljakus 
ning suureneb riikide rahandusele avalduv koormus, mille põhjustavad tervishoiuteenustele ja 
muudele hüvitistele tehtavad avaliku sektori kulutused, mida oleks võimalik ära hoida. Samuti 
põhjustab vähk kui kutsehaigus ettevõtjatele töötajate asendamisest tingitud kulusid, 
tootlikkuse vähenemist ja vajadust maksta suurema kutsealase riski korvamiseks suuremat 
töötasu.

Sotsiaalpartnerite, töötajate ja tööandjate organisatsioonide esindajad kinnitasid, et 
direktiivi 2004/37/EÜ (töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega 
kokkupuutest tulenevate ohtude eest) kolmanda muutmise jaoks valitud viis kantserogeeni on 
töötajate kaitse seisukohalt väga olulised, ning seetõttu ergutasid nad komisjoni jätkama 
ettevalmistusi, et kehtestada ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (OEL, edaspidi 
„töökeskkonnas kokkupuute piirnormid“) järgmiste ohtlike ainete jaoks: 

1) direktiivi kohaldamisalasse kuuluv kaadmium ja selle anorgaanilised ühendid,
2) direktiivi kohaldamisalasse kuuluv berüllium ja selle anorgaanilised ühendid,
3) direktiivi kohaldamisalasse kuuluv arseenhape, selle soolad ja anorgaanilised 
arseeniühendid,
4) formaldehüüd,
5) 4,4ʹ-metüleen-bis(2-kloroaniliin) (MOCA).

Direktiivis on sätestatud mitu üldist miinimumnõuet direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate 
kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute vältimiseks või vähendamiseks. Tööandjad 
peavad kindlaks tegema riskid, mis töötajatele konkreetsete kantserogeenidega ja 
mutageenidega töökohal kokku puutudes avalduvad, ja neid hindama ning riski esinemisel 
kokkupuute ära hoidma.

Kõnealune algatus direktiivi 2004/37/EÜ muutmiseks on kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste 
samba põhimõtetega. Algatusega rakendatakse samba 10. põhimõtet, milles käsitletakse 
tervislikku, ohutut ja hästi kohandatud töökeskkonda, ning algatus aitab vahetult tagada 
töötajate tervise ja ohutuse kõrgetasemelise kaitse. Õigusraamistiku moderniseerimine 
töökeskkonnas kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute ajakohastatud piirnormide 
kehtestamise kaudu on komisjoni 2017. aasta jaanuari teatises „Ohutumad ja tervislikumad 
töötingimused meile kõigile“ määratletud ka kui töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna 
põhiprioriteet.

Hinnangute kohaselt tähendaks ettepaneku vastuvõtmine pikemas perspektiivis seda, et parem 
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ennetustegevus oleks kasulik rohkem kui 1 000 000 ELi töötajale ja nad oleksid 
töökeskkonnas paremini kaitstud kokkupuute eest kantserogeensete ja mutageensete ainetega, 
mis võivad põhjustada mitmesuguste vähkkasvajate teket. Lisaks võimaldaks ettepaneku 
vastuvõtmine vältida 22 000 haigusjuhtu.

Arvamuse koostaja toetab veendunult nimetatud ettepanekut, kuid teeb mõned 
muudatusettepanekud, mille põhieesmärk on rõhutada vajadust teaduslike andmete põhjal 
loetellu lisatud kantserogeenide ja mutageenide korrapärase ülevaatamise ja ajakohastamise 
järele. Arvamuse koostaja on ühtlasi veendunud, et ELi õigusaktides tuleb käsitleda kõiki 
aineid, mis võivad suurendada vähi kui kutsehaiguse riski.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Göteborgis 17. novembril 2017 
välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste 
samba43 10. põhimõttes on sätestatud, et 
igal töötajal on õigus tervislikule, ohutule 
ja hästi kohandatud töökeskkonnale. Õigus 
töötervishoiu ja -ohutuse kaitse kõrgele 
tasemele töökohal ja kutsetegevusele 
kohandatud töökeskkonnale; see võimaldab 
pikendada töötaja osalemist tööturul, 
hõlmab ka kaitset kantserogeenide ja 
mutageenide eest töökohal.

(1) Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika 
üks põhieesmärk on vältida Euroopas 
sotsiaalset killustatust ja sotsiaalset 
dumpingut, ühtlustades liikmesriikide elu-
ja töötingimusi veelgi paremuse suunas. 
See on ka üks Göteborgis 17. novembril 
2017 välja kuulutatud Euroopa 
sotsiaalõiguste samba eesmärkidest, sest 
samba10. põhimõttes on sätestatud, et igal 
töötajal on õigus tervislikule, ohutule ja 
hästi kohandatud töökeskkonnale. Õigus 
töötervishoiu ja -ohutuse kaitse kõrgele 
tasemele töökohal ja kutsetegevusele 
kohandatud töökeskkonnale; see võimaldab 
pikendada töötaja osalemist tööturul, 
hõlmab ka kaitset kantserogeenide ja 
mutageenide eest töökohal.

__________________ __________________

43 Euroopa sotsiaalõiguste sammas, 
november 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

43 Euroopa sotsiaalõiguste sammas, 
november 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
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union/european-pillar-social-rights_et. union/european-pillar-social-rights_et.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga tagatakse eelkõige põhiõigus 
elule (artikkel 2) ning õigus headele ja 
õiglastele töötingimustele, mis on töötaja 
tervise, ohutuse ja väärikuse kohased 
(artikli 31 lõige 1).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) ELi toimimise lepingu 
artiklites 153–155 määratakse kindlaks 
sotsiaalpartnerite pädevus ja volitused 
töötervishoiu ja tööohutuse kokkulepete 
läbirääkimisel ja täitmisel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2004/37/EÜ44 eesmärk on kaitsta 
töötajaid tervise- ja ohutusriskide eest, mis 
tulenevad kokkupuutest kantserogeenide 
ja mutageenidega töökohal. Direktiivis 
2004/37/EÜ on üldiste põhimõtete 
raamistiku abil ette nähtud kaitse ühtlane 

(2) Käesolevas direktiivis sätestatu 
kohaselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2004/37/EÜ44 tehtavate 
muudatuste eesmärk on võtta kasutusele 
tõhusamad tervishoiumeetmed ning 
paremini ja rohkem kaitsta töötajate 
tervist ja ohutust kantserogeenide ja 
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tase kantserogeenide ja mutageenidega 
seotud ohtude eest, et võimaldada 
liikmesriikidel tagada miinimumnõuete 
järjekindel kohaldamine. Kättesaadava 
teabe, sealhulgas teaduslike ja tehniliste 
andmete, majandusliku teostatavuse, 
sotsiaal-majandusliku mõju põhjaliku 
hindamise ning töökeskkonnas kokkupuute 
mõõtmise protokollide ja meetodite põhjal 
kehtestatud ohtlike ainete siduvad 
piirnormid on direktiiviga 2004/37/EÜ 
kehtestatud töötajate kaitse üldise korra 
olulised elemendid. Direktiivis 
2004/37/EÜ sätestatud miinimumnõuete 
eesmärk on kaitsta töötajaid liidu tasandil. 
Liikmesriigid võivad kehtestada rangemad 
töökeskkonnas kokkupuute siduvad 
piirnormid.

mutageenidega töökohal kokkupuutumise 
eest kooskõlas ettevaatuspõhimõttega. 
Direktiivis 2004/37/EÜ on üldiste 
põhimõtete raamistiku abil ette nähtud 
kaitse ühtlane tase kantserogeenide ja 
mutageenidega seotud ohtude eest, et 
võimaldada liikmesriikidel tagada 
miinimumnõuete järjekindel kohaldamine. 
Praegu kättesaadava teabe, sealhulgas 
teaduslike ja tehniliste andmete, 
majandusliku teostatavuse, sotsiaal-
majandusliku mõju põhjaliku hindamise 
ning töökeskkonnas kokkupuute mõõtmise 
protokollide ja meetodite põhjal on 
kehtestatud ohtlike ainete siduvad 
piirnormid. On väga oluline, et neid 
direktiiviga 2004/37/EÜ kehtestatud olulisi 
elemente jälgitaks pidevalt ning need 
vaadataks korrapäraselt läbi ja neid 
ajakohastataks viimaste teadusuuringute 
ja andmete põhjal. Direktiivis 2004/37/EÜ 
sätestatud miinimumnõuete eesmärk on 
kaitsta töötajaid liidu tasandil. 
Liikmesriigid võivad kehtestada rangemad 
töökeskkonnas kokkupuute siduvad 
piirnormid.

________________ ________________

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ 
töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide 
ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu 
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses) (ELT L 158, 30.4.2004, lk 50).

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29.
aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ 
töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide 
ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu 
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses) (ELT L 158, 30.4.2004, lk 50).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ohtlike ainete piirnormid 
töökeskkonnas on osa direktiivi 
2004/37/EÜ kohasest riskijuhtimisest. 
Nende piirnormide järgimine ei mõjuta 

(3) Ohtlike ainete piirnormid 
töökeskkonnas on osa direktiivi 
2004/37/EÜ kohasest riskijuhtimisest.
Piirnormid tuleks kooskõlas 
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tööandjate muid direktiivist 2004/37/EÜ 
tulenevaid kohustusi, eelkõige kohustust 
vähendada kantserogeenide ja mutageenide 
kasutamist töökohal, tõkestada töötajate 
kokkupuudet kantserogeenide ja 
mutageenidega või seda vähendada ning 
meetmeid, mis tuleks selle saavutamiseks 
võtta. Need meetmed peaksid, kui see on 
tehniliselt võimalik, hõlmama 
kantserogeenide ja mutageenide 
asendamist ainete, segude või 
protsessidega, mis ei ole ohtlikud või on 
vähem ohtlikud töötajate tervisele, suletud 
süsteemide kasutamist või muid meetmeid, 
mille eesmärk on vähendada töötajate 
kokkupuute taset. Sellega seoses on 
ebakindluse korral oluline arvestada 
ettevaatuspõhimõttega.

ettevaatuspõhimõtte ja töötajate kaitse 
põhimõttega ning kantserogeenide ja 
mutageenide kohta saadaolevate viimaste 
teadusuuringute ja tehniliste andmete 
põhjal korrapäraselt läbi vaadata ja 
ajakohastada. Samuti tuleks kaaluda 
mõõtmismeetodite, riskijuhtimismeetmete 
ja muude asjakohaste tegurite 
parandamist. Nende piirnormide järgimine 
ei mõjuta tööandjate muid direktiivist 
2004/37/EÜ tulenevaid kohustusi, eelkõige 
kohustust vähendada kantserogeenide ja 
mutageenide kasutamist töökohal, 
tõkestada töötajate kokkupuudet 
kantserogeenide ja mutageenidega või seda 
vähendada ning meetmeid, mis tuleks selle 
saavutamiseks võtta. Need meetmed 
peaksid, kui see on tehniliselt võimalik, 
hõlmama kantserogeenide ja mutageenide 
asendamist ainete, segude või 
protsessidega, mis ei ole ohtlikud või on 
vähem ohtlikud töötajate tervisele, suletud 
süsteemide kasutamist või muid meetmeid, 
mille eesmärk on vähendada töötajate 
kokkupuute taset. Sellega seoses on 
ebakindluse korral oluline arvestada 
ettevaatuspõhimõttega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Suurema osa kantserogeenide ja 
mutageenide puhul ei ole teaduslikust 
seisukohast võimalik määrata taset, millest 
madalama taseme puhul ei oleks 
kokkupuutel kahjulikku mõju. Kuigi 
kantserogeenide ja mutageenide 
piirnormide kehtestamine töökohal 
vastavalt direktiivile 2004/37/EÜ ei 
kõrvalda täielikult neid töötajate tervise ja 
ohutuse riske, mis tulenevad kokkupuutest 

(4) Suurema osa kantserogeenide ja 
mutageenide puhul ei ole teaduslikust 
seisukohast võimalik määrata taset, millest 
madalama taseme puhul ei oleks 
kokkupuutel kahjulikku mõju. Kuigi 
kantserogeenide ja mutageenide 
piirnormide kehtestamine töökohal 
vastavalt direktiivile 2004/37/EÜ ei 
kõrvalda täielikult neid töötajate tervise ja 
ohutuse riske, mis tulenevad kokkupuutest 
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töökohal (jääkrisk), aitab see siiski sellisest 
kokkupuutest tulenevaid riske oluliselt 
vähendada järkjärgulise ja eesmärkide 
seadmisel põhineva lähenemisviisiga 
vastavalt direktiivile 2004/37/EÜ. Muude 
kantserogeenide ja mutageenide puhul 
võib teaduslikust seisukohast olla 
võimalik määrata tase, millest madalama 
taseme puhul kokkupuutel eeldatavalt 
kahjulikku mõju ei ole.

töökohal (jääkrisk), aitab see siiski sellisest 
kokkupuutest tulenevaid riske oluliselt 
vähendada järkjärgulise ja eesmärkide 
seadmisel põhineva lähenemisviisiga 
vastavalt direktiivile 2004/37/EÜ.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva direktiiviga 
tugevdatakse töötajate tervise ja ohutuse 
kaitset nende töökohal. Kättesaadavat 
teavet, sealhulgas uusi teaduslikke ja 
tehnilisi andmeid ning tõendipõhiseid 
parimaid tavasid, meetodeid ja töökohal 
kokkupuute taseme mõõtmise protokolle 
arvestades tuleks direktiivis 2004/37/EÜ 
sätestatud piirnorme muuta. See teave 
peaks võimaluse korral hõlmama andmeid 
töötajate tervise jääkriskide kohta ning 
töökeskkonna keemiliste mõjurite 
piirnormide teaduskomitee, riskihindamise 
komitee, Euroopa Kemikaaliameti ning 
tööohutuse ja töötervishoiu 
nõuandekomitee arvamusi. Liidu tasandil 
avalikult kättesaadavaks tehtav teave 
jääkriski kohta on väärtuslik edasise 
tegevuse jaoks, et vähendada kokkupuutest 
kantserogeenide ja mutageenidega 
tulenevaid riske . Veelgi tuleks soodustada 
sellise teabe läbipaistvust.

(6) Käesoleva direktiiviga 
tugevdatakse töötajate kaitse taset nende 
tervise ja ohutuse parandamiseks töökohal. 
Kättesaadavat teavet, sealhulgas uusi 
teaduslikke ja tehnilisi andmeid ning 
tõendipõhiseid parimaid tavasid, meetodeid 
ja töökohal kokkupuute taseme mõõtmise 
protokolle arvestades tuleks direktiivis 
2004/37/EÜ sätestatud piirnorme muuta. 
See teave peaks võimaluse korral hõlmama 
andmeid töötajate tervise jääkriskide kohta 
ning töökeskkonna keemiliste mõjurite 
piirnormide teaduskomitee, riskihindamise 
komitee, Euroopa Kemikaaliameti ning 
tööohutuse ja töötervishoiu 
nõuandekomitee arvamusi. Liidu tasandil 
avalikult kättesaadavaks tehtav teave 
jääkriski kohta on väärtuslik edasise 
tegevuse jaoks, et vähendada kokkupuutest 
kantserogeenide ja mutageenidega 
tulenevaid riske . Veelgi tuleks soodustada 
läbipaistvust tagavaid meetmeid ning liidu 
tasandi ennetus- ja teavituskampaaniaid.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kõikide kantserogeenide ja 
mutageenide puhul on parima võimaliku 
kaitse tagamiseks vaja arvestada lisaks 
sissehingamisele ka muid imendumise teid, 
sealhulgas naha kaudu imendumise 
võimalikkust. Käesolevas direktiivis 
sätestatud direktiivi 2004/37/EÜ III lisa 
muudatused on järjekordne samm selle 
ajakohastamise pikemaajalises protsessis.

(7) Teaduslike andmete põhjal tuleb
kõikide kantserogeenide ja mutageenide 
puhul parima võimaliku kaitse tagamiseks 
arvestada lisaks sissehingamisele ka muid 
imendumise teid, pidades silmas 
tähelepanekuid naha kaudu imendumise 
võimalikkuse kohta, nimelt kasutades 
märget aine kokkupuute kohta nahaga 
ning naha või hingamisteede suurema 
tundlikkuse ja hingamisteede ja naha 
sensibiliseerimise kohta. Käesolevas 
direktiivis sätestatud direktiivi 2004/37/EÜ 
III lisa muudatused on järjekordne samm 
selle ajakohastamise pikemaajalises 
protsessis.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Võib eeldada, et kantserogeenide 
ja mutageenidega töökohal kokkupuute 
ELi piirnormide kehtestamine aitab 
tõhusalt ära hoida suuremaid 
terviseprobleeme ja vähki ning lisaks 
parandada töötajate ja nende lähedaste 
elukvaliteeti ja heaolu, pikendada tööiga, 
suurendada ELis tootlikkust ja 
konkurentsivõimet ning tagada ELi 
ettevõtjatele võrdsed tingimused.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kaadmiumi piirnormi 0,001 mg/m³ 
rakendamine lühikese ajaga võib olla 
mõnes sektoris keeruline. Sellest tulenevalt 
tuleks kehtestada seitsme aasta pikkune 
üleminekuperiood, mille jooksul tuleks 
kohaldada piirnormi 0 004 mg/m3.

(12) Kaadmiumi piirnormi 0,001 mg/m³ 
rakendamine lühikese ajaga võib olla 
mõnes sektoris keeruline. Sellest tulenevalt 
tuleks kehtestada viie aasta pikkune 
üleminekuperiood, mille jooksul tuleks 
kohaldada piirnormi 0,004 mg/m3.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Berülliumi piirnormi 0,0002 mg/m³ 
rakendamine lühikese ajaga võib olla 
mõnes sektoris keeruline. Sellest tulenevalt 
tuleks kehtestada viie aasta pikkune 
üleminekuperiood, mille jooksul tuleks 
kohaldada piirnormi 0,0006 mg/m3.

(14) Berülliumi piirnormi 0,0002 mg/m³ 
rakendamine lühikese ajaga võib olla 
mõnes sektoris keeruline. Sellest tulenevalt 
tuleks kehtestada nelja aasta pikkune 
üleminekuperiood, mille jooksul tuleks 
kohaldada piirnormi 0,0006 mg/m3.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Diiselmootori heitgaaside 
kantserogeensuse kohta on piisavalt 
tõendeid. Rahvusvaheline 
Vähiuurimiskeskus (IARC) liigitas 2012. 
aastal diiselmootori heitgaasid inimestele 
kantserogeenseteks (IARCi 1. kategooria), 
võttes aluseks piisavad tõendid, et 
kokkupuude on seotud kopsuvähi 
suurenenud riskiga. Uus diiselmootori 
tehnoloogia on muutnud diiselmootori 
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heitgaaside kvaliteeti ja kvantiteeti ning 
sellega seotud vähirisk on vähenenud, 
kuid see ei ole kadunud. Vanalt 
diiselmootori tehnoloogialt uuele 
ülemineku pika perioodi tõttu on 
töökeskkonnas oodata kokkupuudet 
vanade ja uute diiselmootorite 
heitgaasidega veel paljude aastate jooksul. 
Diiselmootori heitgaasid tekivad protsessi 
käigus ja seepärast ei klassifitseerita neid 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1272/2008. 
Kättesaadava teabe põhjal (sh teaduslikud 
ja tehnilised andmed) tuleks kehtestada 
diiselmootori heitgaaside piirnorm. 
Seepärast on asjakohane lisada direktiivi 
I lisasse tööprotsessid, kus puututakse 
kokku diiselmootori heitgaasidega, ja 
kehtestada direktiivi 2004/37/EÜ III lisas 
diiselmootori heitgaaside piirnorm. 
Kõnealuse direktiivi I ja III lisas esitatud 
kanded peaksid hõlmama kõiki 
diiselmootorite tüüpe, sõltumata sellest, 
kas heitgaasid on pärit vanadest või uutest 
diiselmootoritest. Elementaarne süsinik 
on diiselmootorite heitgaasidega 
kokkupuute asjakohane marker. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Teatavad polütsükliliste 
aromaatsete süsivesinike segud vastavad 
määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud 
kantserogeenseks klassifitseerimise 
kriteeriumidele ja on seega direktiivi 
2004/37/EÜ määratluse alusel 
kantserogeenid. Selliste segudega 
kokkupuude võib toimuda tööl, mis on 
seotud põlemisprotsessidega, muu hulgas 
sisepõlemismootori heitgaaside ja kõrge 
temperatuuriga põletusprotsessidega. 
Nimetatud direktiivi I lisa praegust kannet 
2 tuleks seetõttu laiendada nii, et see 
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hõlmaks ka muid töökeskkonnas toimuva 
kokkupuute olukordi, mille käigus 
töötajad puutuvad kokku selliste ainete ja 
nende segudega. Lisaks on kättesaadava 
teabe, sh teaduslike ja tehniliste andmete 
põhjal asjakohane kehtestada A osas 
näitajana piirnorm benso[a]püreeniga 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
segudele. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Samuti näitab käesoleva direktiivi 
rakendamise lisaväärtuse pikaajaline 
hindamine, et sellega parandatakse ELis 
rohkem kui 1 000 000 töötaja 
töötingimusi ja hoitakse ära üle 22 000 
kutsehaiguse juhtumi.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesolevas direktiivis sätestatud 
piirnormid tuleb läbi vaadata, et tagada 
järjepidevus Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/200650, 
eriti selleks, et võtta arvesse direktiivis 
2004/37/EÜ sätestatud piirnormide ja 
kõnealuse määruse kohaselt ohtlike 
kemikaalide jaoks tuletatud mittetoimivate 
tasemete vastastikmõju, et kaitsta töötajaid 
tõhusalt.

(21) Käesolevas direktiivis sätestatud 
piirnorme tuleb järjepidevalt kontrollida 
ja pidevalt jälgida ning need korrapäraselt
läbi vaadata, et tagada järjepidevus 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 1907/200650, eriti selleks, et võtta 
arvesse direktiivis 2004/37/EÜ sätestatud 
piirnormide ja kõnealuse määruse kohaselt 
ohtlike kemikaalide jaoks tuletatud 
mittetoimivate tasemete vastastikmõju, et 
kaitsta töötajaid tõhusalt.

________________ ________________

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
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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).

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 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Käesolevas direktiivis sätestatud 
üleminekuaegadest kinnipidamine 
võimaldab võtta asjakohaseid meetmeid, 
et ette näha uusi arengusuundi ja 
kavandada investeeringuid, mis aitaksid 
vältida kahjulikke mõjusid ettevõtetele või 
töötajatele. Näiteks VKEdel aitab 
üleminekuperiood teatavate ainete puhul 
lahendada konkreetseid tehnilisi 
probleeme ja kavandada investeeringuid 
piisava ajavaruga.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik -1 (uus)
Direktiiv 2004/37/EÜ
I lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2004/37/EÜ I lisasse lisatakse 
järgmine punkt:

„5a. Töö, kus puututakse kokku 
diiselmootori heitgaasidega.“
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik -1 a (uus)
Direktiiv 2004/37/EÜ
I lisa – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2004/37/EÜ I lisasse lisatakse 
järgmine punkt:

„5b. Töö, kus puututakse kokku 
kivisöetahmas, kivisöetõrvas või 
kivisöepigis sisalduvate polütsükliliste 
aromaatsete süsivesinikega, ja töö, kus 
puututakse kokku kantserogeensete 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega, 
eelkõige seoses mis tahes 
põlemisprotsessiga, muu hulgas 
sisepõlemismootori heitgaasidega ja kõrge 
temperatuuriga põletusprotsessidega.“

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik 1
Direktiiv 2004/37/EÜ
III lisa – A osa – tabel – tulp „Üleminekumeetmed“ – rida 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirnorm 0 004 mg/m³ kuni xx/yyyy 202z 
[7 aastat]

Piirnorm 0 004 mg/m³ kuni xx/yyyy 202z 
[5 aastat]

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik 1
Direktiiv 2004/37/EÜ
III lisa – A osa – tabel – tulp „Üleminekumeetmed“ – rida 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirnorm 0,0006 mg/m³ kuni xx/yyyy 202z Piirnorm 0,0006 mg/m³ kuni xx/yyyy 202z 
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[5 aastat] [4 aastat]

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik 1
Direktiiv 2004/37/EÜ
III lisa – A osa – tabel – tulp „Aine nimetus“ – rida 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
benso[a]püreeni sisaldavad segud, mis on 
käesoleva direktiivi tähenduses 
kantserogeenid.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik 1
Direktiiv 2004/37/EÜ
III lisa – A osa – tabel – tulp „Piirnormid“ – veerg „8 tundi“ – veerg „mg/m3“ – rida 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

0,0000710a

________________

10a Benso[a]püreen kui kogu 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
kontsentratsiooni marker

Selgitus

Seda taset kohaldatakse Saksamaal ja see on praegu ELi parim tava. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik 1
Direktiiv 2004/37/EÜ
III lisa – A osa – tabel – tulp „Aine nimetus“ – rida 5 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Diiselmootorite heitgaasid

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – lõik 1
Direktiiv 2004/37/EÜ
III lisa – A osa – tabel – tulp „Piirnormid“ – veerg „8 tundi“ – veerg „mg/m3“ – rida 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

0,00001110b

________________

10b mõõdetud elementaarse süsinikuna

Selgitus

See norm vastab 4 surmajuhtumile 100 000 elaniku kohta 40 aasta pikkuse kokkupuute korral 
töökeskkonnas ja selle on välja arvutanud Madalmaade töötervishoiu eksperdikomitee. 
Töötajad ei tohiks kokku puutuda diiselmootorite heitgaasidega, mille tase on kõrgem kui 
taustatase.
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