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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Direktiivi 2004/37/EÜ eesmärk on 
kaitsta töötajaid nende tervist ja ohutust 
mõjutavate ohtude eest, mis tulenevad 
kokkupuutest kantserogeenide ja 
mutageenidega töökohal, ning selles on 
kättesaadavate teaduslike ja tehniliste 
andmete põhjal kehtestatud asjakohased 
miinimumnõuded, sealhulgas piirnormid.

(1) Direktiivi 2004/37/EÜ eesmärk on 
kaitsta töötajaid nende tervist ja ohutust 
mõjutavate ohtude eest, mis tulenevad 
kokkupuutest kantserogeenide ja 
mutageenidega töökohal, ning selles on 
kättesaadava teabe, sealhulgas teaduslike 
ja tehniliste andmete, sotsiaalsete 
aspektide ja majandusliku teostatavuse 
mõju põhjaliku hindamise ning 
töökeskkonnas toimuva kokkupuute 
mõõtmise protokollide ja meetodite 
kättesaadavuse põhjal kehtestatud 
asjakohased miinimumnõuded, sealhulgas 
siduvad töökeskkonnas toimuva 
kokkupuute piirnormid, mida ei tohi 
ületada.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Piirnormidele vastavuse tagamine ei 
mõjuta tööandjate muid 
direktiivist 2004/37/EÜ tulenevaid 
kohustusi, mille eesmärk on vähendada 
töötajate kokkupuute taset, eelkõige 
vähendades kantserogeenide ja 
mutageenide kasutamist töökohal, 
ennetades või vähendades töötajate 
kokkupuudet kantserogeenide ja 
mutageenidega ning võttes meetmeid selle 
saavutamiseks. Need meetmed peaksid 
niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt 
võimalik, hõlmama kantserogeenide ja 
mutageenide asendamist ainete, segude 
või protsessidega, mis ei ole töötajate 
tervisele ohtlikud või on vähem ohtlikud, 
suletud süsteemide kasutamist või muid 
meetmeid, mille eesmärk on vähendada 
töötajate kokkupuute taset, edendades 
sealjuures innovatsiooni.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1b) Väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel (VKEd) ning mikroettevõtjatel, 
kes moodustavad suure osa liidu 
ettevõtjatest, on finants-, tehnilised ja 
inimressursid piiratud. Nõuetele vastavus 
tuleks muuta VKEde ja mikroettevõtjate 
jaoks lihtsamaks, säilitades samal ajal 
kõigile töötajatele võrdse kaitsetaseme. 
Sellega seoses võivad konkreetsed 
meetmed, stiimulid ja digitaalsed 
vahendid aidata VKEdel ja 
mikroettevõtjatel täita lihtsamalt oma 
kohustusi vastavalt 
direktiivile 2004/37/EÜ ja liikuda 
kantserogeenidest või mutageenidest 
tuleneva ohu kõrvaldamise suunas ning 
sotsiaalpartnerid peaksid vahetama 
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parimaid tavasid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1c) Direktiivis 2004/37/EÜ sätestatud 
nõuete eesmärk on kaitsta töötajaid 
kantserogeenide ja mutageenide eest liidu 
tasandil ja neid tuleb pidada 
miinimumnõueteks. Liikmesriigid võivad 
kehtestada rangemaid piirnorme ja 
kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 d (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

(1d) Komisjon hindab 2019. aasta 
esimese kvartali lõpuks teaduslike 
teadmiste uusimate arengusuundade 
põhjal võimalust muuta 
direktiivi 2004/37/EÜ kohaldamisala, et 
laiendada seda reproduktiivtoksilistele 
ainetele ja esitada asjakohasel juhul selle 
alusel ja pärast konsulteerimist tööturu 
osapooltega seadusandlik ettepanek.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Töökeskkonna keemiliste 
mõjurite piirnormide teaduskomitee 
(edaspidi „teaduskomitee“)55 aitab 
komisjonil eelkõige hinnata uusimaid 
kättesaadavaid teaduslikke andmeid ja 

(3) Töökeskkonna keemiliste mõjurite 
piirnormide teaduskomitee (edaspidi 
„teaduskomitee“)55 ning tööohutuse ja 
töötervishoiu nõuandekomitee55 a 
(edaspidi „nõuandekomitee“) aitavad 
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teha töötajate kaitseks keemiliste ohtude 
eest ettepanekuid töökeskkonnas 
toimuva kokkupuute piirnormide kohta, 
mis tuleb nõukogu direktiivi 98/24/EÜ56 
ja direktiivi 2004/37/EÜ kohaselt 
kehtestada liidu tasandil. Võeti arvesse 
ka muudest allikatest pärit teaduslikku 
teavet, mis oli piisavalt usaldusväärne ja 
avalikkusele kättesaadav.

komisjonil eelkõige teha kindlaks, hinnata 
ja üksikasjalikult analüüsida uusimaid 
kättesaadavaid teaduslikke ja tehnilisi 
andmeid ja teha töötajate kaitseks 
keemiliste ohtude eest ettepanekuid 
töökeskkonnas toimuva kokkupuute 
piirnormide kohta, mis tuleb nõukogu 
direktiivi 98/24/EÜ56 ja 
direktiivi 2004/37/EÜ kohaselt kehtestada 
liidu tasandil. Võeti arvesse ka muudest 
allikatest, eelkõige Rahvusvaheliselt 
Vähiuurimiskeskuselt, Maailma 
Terviseorganisatsioonilt ja liikmesriikide 
asutustelt pärit teaduslikku teavet, mis oli 
piisavalt usaldusväärne ja avalikkusele 
kättesaadav.

__________________ __________________
55 Komisjoni 3. märtsi 2014. aasta otsus 
2014/113/EL, millega asutatakse 
töökeskkonna keemiliste mõjurite 
piirnormide teaduskomitee ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus 
95/320/EÜ (ELT L 62, 4.3.2014, lk 18).

55 Komisjoni 3. märtsi 2014. aasta 
otsus 2014/113/EL, millega asutatakse 
töökeskkonna keemiliste mõjurite 
piirnormide teaduskomitee ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus 95/320/EÜ 
(ELT L 62, 4.3.2014, lk 18).
55 a Nõukogu 22. juuli 2003. aasta otsus, 
millega moodustatakse tööohutuse ja -
tervishoiu nõuandekomitee 
(2003/C 218/01) (ELT C 218, 13.9.2003, 
lk 1).

56 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).

56 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).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Teaduskomitee töö on 
vastutustundliku poliitilise protsessi jaoks 
otsustava tähtsusega ning tuleks 
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läbipaistvuse ja tõenduspõhise 
poliitikakujunduse huvides avalikustada. 
Kui teaduskomitee töö tuleb ümber 
korraldada, tuleb tagada tööks vajalikud 
sihtotstarbelised ressursid ja vältida 
epidemioloogia, toksikoloogia, 
töötervishoiu ja tööhügieeni alaste 
eriteadmiste kaotsiminekut.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) Käesoleva direktiiviga, millega 
muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ ja mis 
on järgmine samm selle direktiivi pikemas 
ajakohastamise protsessis, kehtestatakse 
lisaks direktiivis 2004/37/EÜ sätestatud 
kantserogeenidele veel kaheksale 
kantserogeenile piirnormid ja märked 
aine kokkupuute kohta nahaga. Töötajate 
parema kaitse tagamiseks tuleks 
direktiivi 2004/37/EÜ pärast 
teaduskomitee ja nõuandekomiteega 
konsulteerimist pidevalt läbi vaadata ning 
vajaduse korral tuleks seda kättesaadava 
teabe, sealhulgas uute teaduslike ja 
tehniliste andmete, näiteks jääkriski 
andmete põhjal muuta. Kõnealuse 
direktiivi järgmiste muudatuste raames 
tuleks käsitleda töötajate kokkupuudet 
kantserogeensete või mutageensete 
ainetega ohtlike, sealhulgas tsütotoksiliste 
ravimite valmistamise, manustamise ja 
kasutuselt kõrvaldamise tagajärjel, ja 
tööd, millega kaasneb kokkupuude 
kantserogeensete või mutageensete 
ainetega ohtlike ravimitega saastunud 
materjalide puhastamisel, transportimisel 
ja pesemisel (eelkõige pesupesemisel) ja 
nende ohtlike ravimite jäätmete 
kõrvaldamisel ning ohtlike ravimitega 
ravitavate patsientide isiklikul 
hooldamisel.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas teaduskomitee 
soovitustega ja kui see on asjakohane, 
esitatakse märge aine kokkupuute kohta 
nahaga (märkus „Nahk“) ja/või 
kehtestatakse sissehingamise teel toimuva 
kokkupuute piirnormid kaheksatunnise 
võrdlusperioodi aegkaalutud keskmise 
suhtes (pikaajalise kokkupuute piirnormid) 
ning teatavate kantserogeenide ja 
mutageenide puhul lühemate 
võrdlusperioodide (tavaliselt viisteist 
minutit) aegkaalutud keskmise suhtes 
(lühiajalise kokkupuute piirnormid), et 
võtta arvesse lühiajalisest kokkupuutest 
tulenevaid toimeid.

(4) Kooskõlas teaduskomitee ja 
nõuandekomitee soovitustega ja kui see on 
asjakohane, esitatakse märge aine 
kokkupuute kohta nahaga (märkus „Nahk“) 
ja/või kehtestatakse sissehingamise teel 
toimuva kokkupuute piirnormid 
kaheksatunnise võrdlusperioodi 
aegkaalutud keskmise suhtes (pikaajalise 
kokkupuute piirnormid) ning teatavate 
kantserogeenide ja mutageenide puhul 
lühemate võrdlusperioodide (tavaliselt 
viisteist minutit) aegkaalutud keskmise 
suhtes (lühiajalise kokkupuute piirnormid), 
et vähendada võimalikult palju 
lühiajalisest kokkupuutest tulenevaid 
toimeid. Arvesse tuleks võtta ka muid 
teadusliku teabe allikaid, mis on piisavalt 
usaldusväärsed ja üldkasutatavad.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Loodete ja tulevaste põlvkondade 
tervise kaitse üldeesmärk eeldab 
konkreetsete meetmete kehtestamist 
fertiilses eas naiste jaoks. Need meetmed 
peaksid hõlmama muu hulgas spetsiifilisi 
ajakohastatud teadusandmeid, 
tööandjatele ja töötajatele mõeldud 
juhenddokumente ning vajaduse korral 
teatud ainetega kokkupuute ajutist 
vältimist.

Selgitus

Rahvatervise tulevik ja majanduslikud väljakutsed ELis sõltuvad muu hulgas loote kaitsmise 
tasemest, mis omakorda sõltub fertiilses eas naiste töökeskkonna kaitse tasemest. Konkreetsed 



PE631.550/ 7

ET

riiklikud meetmed, nagu lihtsad teavituskampaaniad, mida on juba võetud näiteks Rootsis, on 
mõjusad vahendid, mis aitavad nii tööandjatel kui ka töötajatel paremini saavutada ühiselt 
rahvatervise eesmärke.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Sisepõlemismootorites määrdeainena 
ja mootori liikuvate osade jahutamiseks 
eelnevalt kasutatud õlide kantserogeensuse 
kohta on piisavalt tõendusmaterjali. 
Kõnealused kasutatud mootoriõlid tekivad 
protsessi käigus ning seega ei 
klassifitseerita neid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 
1272/200857. Teaduskomitee tegi kindlaks, 
et need õlid võivad olulises koguses 
imenduda naha kaudu, ja jõudis 
järeldusele, et töökeskkonnas toimub 
kokkupuude naha kaudu, ning soovitas 
tungivalt lisada märge aine kokkupuute 
kohta nahaga. Seega on asjakohane kanda 
tööd, millega kaasneb kokkupuude 
sisepõlemismootorite liikuvate osade 
määrimiseks ja jahutamiseks kasutatud 
õlidega, direktiivi 2004/37/EÜ I lisasse 
ning lisada direktiivi 2004/37/EÜ III lisa B 
osasse märge aine kokkupuute kohta 
nahaga, mis osutab naha kaudu olulises 
koguses imendumise võimalikkusele.

(5) Sisepõlemismootorites määrdeainena 
ja mootori liikuvate osade jahutamiseks 
eelnevalt kasutatud õlide kantserogeensuse 
kohta on piisavalt tõendusmaterjali. 
Kõnealused kasutatud mootoriõlid tekivad 
protsessi käigus ning seega ei 
klassifitseerita neid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1272/200857. Teaduskomitee tegi 
kindlaks, et need õlid võivad olulises 
koguses imenduda naha kaudu, ja jõudis 
järeldusele, et töökeskkonnas toimub 
kokkupuude naha kaudu, ning soovitas 
tungivalt lisada märge aine kokkupuute 
kohta nahaga ning nõuandekomitee 
nõustus kasutatud mootoriõlide 
kandmisega direktiivi 2004/37/EÜ I lisas 
loetletud ainete, segude ja menetluste 
hulka ja sellega, et need õlid võivad 
olulises koguses imenduda naha kaudu. 
Seega on asjakohane kanda tööd, millega 
kaasneb kokkupuude sisepõlemismootorite 
liikuvate osade määrimiseks ja 
jahutamiseks kasutatud õlidega, 
direktiivi 2004/37/EÜ I lisasse ning lisada 
direktiivi 2004/37/EÜ III lisa B osasse 
märge aine kokkupuute kohta nahaga, mis 
osutab naha kaudu olulises koguses 
imendumise võimalikkusele.

__________________ __________________
57 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).

57 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).
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Diiselmootorites diislikütuse 
põlemisel tekkivate heitgaaside 
kantserogeensuse kohta on piisavalt 
tõendusmaterjali. Diiselmootori 
heitgaasid tekivad protsessi käigus ja 
seepärast ei klassifitseerita neid kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1272/20081a. 
Nõuandekomitee on nõustunud sellega, et 
kokkupuude tavapärase diiselmootori 
heitgaasidega kantakse 
direktiivi 2004/37/EÜ I lisas loetletud 
kantserogeensete ainete, segude ja 
menetluste hulka, ja on palunud teha 
täiendavaid uuringuid uuemat tüüpi 
mootorite teaduslike ja tehniliste 
aspektide kohta. Rahvusvaheline 
Vähiuurimiskeskus (IARC, edaspidi 
„vähiuurimiskeskus“) on liigitanud 
diiselmootorite heitgaasid inimestele 
kantserogeenseteks (IARCi 1. kategooria) 
ja on täpsustanud, et kuigi uuemat tüüpi 
diiselmootorite puhul on tahkete osakeste 
ja kemikaalide hulk väiksem, ei ole veel 
selge, kuidas kvantitatiivsed ja 
kvalitatiivsed muudatused muudavad 
tervisele avalduvat mõju. 
Vähiuurimiskeskus on ühtlasi märkinud, 
et tavaliselt kasutatakse kokkupuute 
markerina elementaarset süsinikku, mille 
osakaal kõnealustes heitgaasides on 
märkimisväärne. Arvestades eespool 
esitatut ja kõnealuste heitgaasidega kokku 
puutuvate töötajate arvu, on asjakohane 
lisada direktiivi 2004/37/EÜ I lisasse tööd, 
millega kaasneb kokkupuude 
diiselmootorite heitgaasidega, ja 
kehtestada direktiivi III lisa A osas 
diiselmootorite heitgaaside piirnorm, mis 
arvutatakse elementaarse süsiniku põhjal. 
Komisjon peaks selle piirnormi uusimate 
teaduslike ja sotsiaal-majanduslike 
andmete põhjal läbi vaatama. 
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Direktiivi 2004/37/EÜ I ja III lisa kanded 
peaksid käsitlema kõigi diiselmootori 
tüüpide heitgaase.
________________
1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 2008. aasta määrus 
(EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja 
segude klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 
(ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Uue tehnoloogia puhul, millega on 
oluliselt vähendatud diiselmootorite 
heitgaase ja elementaarse süsiniku massi 
ruumalaühiku kohta, ei pruugi 
elementaarne süsinik olla kokkupuute 
näitajana võrdselt kasulik. Tõenäoliselt 
oleks asjakohasem kasutada uuel 
tehnoloogial põhinevate diiselmootorite 
heitgaasiga kokkupuute näitajana 
lämmastikdioksiidi. Kuna töökohtades 
kasutatakse erineva vanusega ja eri tüüpi 
mootoreid ning heitgaaside 
järeltöötlussüsteeme, võib olla asjakohane 
kehtestada diiselmootorite heitgaaside 
kokkupuute piirnormid töökeskkonnas nii 
sissehingatava elementaarse süsiniku kui 
ka lämmastikdioksiidi kohta. Komisjon 
peaks need piirnormid uusimate 
teaduslike ja sotsiaal-majanduslike 
andmete põhjal läbi vaatama. 
Töökohtadel, kus tegeletakse 
diiselmootoritega, tuleb järgida mõlemaid 
norme. Kuigi puuduvad andmed, mis 
võimaldaksid otseselt võrrelda uuel ja 
vanemal tehnoloogial põhinevate 
diiselmootorite heitgaaside 
kantserogeense toime ohtu, on uus 
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diiselmootorite tehnoloogia muutnud 
diiselmootorite heitgaaside kvaliteeti ja 
kvantiteeti ning vähendanud nendega 
seotud kantserogeense toime ohtu, kuid 
mitte seda kõrvaldanud. Uuel 
tehnoloogial põhinevate diiselmootorite 
heitgaaside massi märkimisväärne 
vähenemine ruumalaühiku kohta peaks 
vähendama kopsuvähi riski (kWh kohta). 
Seda toetavad ühe loomkatseseeria põhjal 
saadud tulemused, mis näitavad vähest 
või kaduvväikest in vivo genotoksilisust 
kopsudele ja oksüdatiivset DNA 
kahjustust pärast uuel tehnoloogial 
põhinevate diiselmootorite heitgaaside 
sissehingamist. Väga kasulik oleks 
määrata kindlaks asjakohased 
kokkupuutenäitajad uuel tehnoloogial 
põhinevate diiselmootorite heitgaaside 
kohta, võttes muu hulgas arvesse osakeste 
jaotust suuruse järgi ja erinevaid 
osakestega kokkupuute indikaatoreid (nt 
arv võrrelduna massiga ruumalaühiku 
kohta). Oluline on võrrelda ka uuel ja 
vanemal tehnoloogial põhinevate 
diiselmootorite heitgaaside ohtu ühe 
massiühiku kohta. Samuti on vaja 
täiendavat teavet kokkupuute tasemete 
kohta töökohtadel, kus kasutatakse uusi 
diiselmootoreid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Teatavad polütsükliliste aromaatsete 
süsivesinike segud, mis sisaldavad 
benso[a]püreeni, vastavad määruses (EÜ) 
nr 1272/2008 sätestatud kantserogeenseks 
(1A või 1B kategooria) klassifitseerimise 
kriteeriumidele ja on seega direktiivi 
2004/37/EÜ määratluse alusel 
kantserogeenid. Teaduskomitee tegi 
kindlaks, et need segud võivad olulises 
koguses imenduda naha kaudu. Seepärast 

(6) Teatavad polütsükliliste aromaatsete 
süsivesinike segud, eelkõige segud, mis 
sisaldavad benso[a]püreeni, vastavad 
määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud 
kantserogeenseks (1A või 1B kategooria) 
klassifitseerimise kriteeriumidele ja on 
seega direktiivi 2004/37/EÜ määratluse 
alusel kantserogeenid. Teaduskomitee tegi 
kindlaks, et need segud võivad olulises 
koguses imenduda naha kaudu, ning 
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on asjakohane lisada direktiivi 2004/37/EÜ 
III lisa B osasse märge aine kokkupuute 
kohta nahaga, mis osutab naha kaudu 
olulises koguses imendumise 
võimalikkusele.

nõuandekomitee nõustus, et vaja on 
kehtestada polütsükliliste aromaatsete 
süsivesinikega kokkupuute piirnorm 
töökeskkonnas, ja soovitas teha tööd 
teaduslike aspektide hindamise nimel 
eesmärgiga esitada tulevikus ettepanek 
töökeskkonnas kokkupuute piirnormi 
kohta. Seepärast on asjakohane lisada 
direktiivi 2004/37/EÜ III lisa B osasse 
märge aine kokkupuute kohta nahaga, mis 
osutab naha kaudu olulises koguses 
imendumise võimalikkusele. Vaja oleks 
teha ka edasisi uuringuid, et hinnata 
vajadust täiendada I lisa punkti 2 nii, et 
see hõlmaks ka põlemisprotsesse, 
sealhulgas kõrge temperatuuriga 
põlemisprotsesse käsitlevat tööd, ning 
kehtestada benso[a]püreeni piirnorm, mis 
võimaldab töötajaid polütsükliliste 
aromaatsete süsivesinike segude eest 
paremini kaitsta.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Trikloroetüleen vastab määruses 
(EÜ) nr 1272/2008 sätestatud 
kantserogeenseks (1B kategooria) 
klassifitseerimise kriteeriumidele ja on 
seega direktiivi 2004/37/EÜ määratluse 
alusel kantserogeen. Kättesaadava teabe 
põhjal (sealhulgas teaduslikud ja tehnilised 
andmed) on võimalik kehtestada 
trikloroetüleeni piirnormid kaheksatunnise 
võrdlusperioodi (pikaajalise kokkupuute 
piirnorm) ning lühema võrdlusperioodi (15 
minutit) suhtes. Teaduskomitee tegi 
kindlaks, et see kantserogeen võib olulises 
koguses imenduda naha kaudu. Seepärast 
on asjakohane kehtestada direktiivi 
2004/37/EÜ III lisa A osas 
trikloroetüleeniga pika- ja lühiajalise 
kokkupuute piirnormid ning lisada III lisa 
B osasse märge aine kokkupuute kohta 

(7) Trikloroetüleen vastab määruses 
(EÜ) nr 1272/2008 sätestatud 
kantserogeenseks (1B kategooria) 
klassifitseerimise kriteeriumidele ja on 
seega direktiivi 2004/37/EÜ määratluse 
alusel kantserogeen. Kättesaadava teabe 
põhjal (sealhulgas teaduslikud ja tehnilised 
andmed) on võimalik kehtestada 
trikloroetüleeni piirnormid kaheksatunnise 
võrdlusperioodi (pikaajalise kokkupuute 
piirnorm) ning lühema võrdlusperioodi 
(15 minutit) suhtes. Teaduskomitee tegi 
kindlaks, et see kantserogeen võib olulises 
koguses imenduda naha kaudu, ning 
nõuandekomitee leppis kättesaadava 
teabe, sealhulgas teaduslike ja tehniliste 
andmete alusel kokku praktilise 
piirnormi. Seepärast on asjakohane 
kehtestada direktiivi 2004/37/EÜ III lisa 
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nahaga, mis osutab naha kaudu olulises 
koguses imendumise võimalikkusele. Uute 
teadusandmete tekkimisel vaadatakse 
kõnealuse aine piirnormid ka edaspidi eriti 
tähelepanelikult läbi.

A osas trikloroetüleeniga pika- ja 
lühiajalise kokkupuute piirnormid ning 
lisada III lisa B osasse märge aine 
kokkupuute kohta nahaga, mis osutab naha 
kaudu olulises koguses imendumise 
võimalikkusele. Uute teaduslike ja 
tehniliste andmete tekkimisel vaadatakse 
kõnealuse aine piirnormid ka edaspidi eriti 
tähelepanelikult läbi.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) 4,4'-metüleendianiliin (MDA) vastab 
määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud 
kantserogeenseks (1B kategooria) 
klassifitseerimise kriteeriumidele ja on 
seega direktiivi 2004/37/EÜ määratluse 
alusel kantserogeen. Kättesaadava teabe 
põhjal (sealhulgas teaduslikud ja tehnilised 
andmed) on võimalik kehtestada 4,4'-
metüleendianiliini piirnorm. 
Teaduskomitee tegi kindlaks, et see 
kantserogeen võib olulises koguses 
imenduda naha kaudu. Seepärast on 
asjakohane kehtestada direktiivi 
2004/37/EÜ III lisa A osas 4,4'-
metüleendianiliini piirnorm ja lisada 
direktiivi III lisa B osasse märge aine 
kokkupuute kohta nahaga, mis osutab naha 
kaudu olulises koguses imendumise 
võimalikkusele.

(8) 4,4'-metüleendianiliin (MDA) vastab 
määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud 
kantserogeenseks (1B kategooria) 
klassifitseerimise kriteeriumidele ja on 
seega direktiivi 2004/37/EÜ määratluse 
alusel kantserogeen. Kättesaadava teabe 
põhjal (sealhulgas teaduslikud ja tehnilised 
andmed) on võimalik kehtestada 4,4'-
metüleendianiliini piirnorm. 
Teaduskomitee tegi kindlaks, et see 
kantserogeen võib olulises koguses 
imenduda naha kaudu, ning leppis 
kättesaadava teabe, sealhulgas teaduslike 
ja tehniliste andmete alusel kokku 
praktilise piirnormi. Seepärast on 
asjakohane kehtestada 
direktiivi 2004/37/EÜ III lisa A osas 
4,4'-metüleendianiliini piirnorm ja lisada 
direktiivi III lisa B osasse märge aine 
kokkupuute kohta nahaga, mis osutab naha 
kaudu olulises koguses imendumise 
võimalikkusele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Epiklorohüdriin (1-kloro-2,3-
epoksüpropaan) vastab määruses (EÜ) nr 
1272/2008 sätestatud kantserogeenseks (1B 
kategooria) klassifitseerimise 
kriteeriumidele ja on seega direktiivi 
2004/37/EÜ määratluse alusel 
kantserogeen. Teaduskomitee jõudis 
järeldusele, et selle läviväärtuseta 
kantserogeeniga kokkupuute tervisepõhist 
piirnormi ei ole võimalik tuletada ning 
soovitas vältida kokkupuudet 
töökeskkonnas. Teaduskomitee tegi 
kindlaks, et epiklorohüdriin võib olulises 
koguses imenduda naha kaudu. 
Tööohutuse ja töötervishoiu 
nõuandekomitee (s.o „nõuandekomitee“) 
leppis kättesaadava teabe (sealhulgas 
teaduslike ja tehniliste andmete) alusel 
kokku praktilise piirnormi. Seepärast on 
asjakohane kehtestada direktiivi 
2004/37/EÜ III lisa A osas epikloroetüleeni 
piirnorm ning lisada III lisa B osasse märge 
aine kokkupuute kohta nahaga, mis osutab 
naha kaudu olulises koguses imendumise 
võimalikkusele.

(9) Epiklorohüdriin 
(1-kloro-2,3-epoksüpropaan) vastab 
määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud 
kantserogeenseks (1B kategooria) 
klassifitseerimise kriteeriumidele ja on 
seega direktiivi 2004/37/EÜ määratluse 
alusel kantserogeen. Teaduskomitee jõudis 
järeldusele, et selle läviväärtuseta 
kantserogeeniga kokkupuute tervisepõhist 
piirnormi ei ole võimalik tuletada ning 
soovitas vältida kokkupuudet 
töökeskkonnas. Teaduskomitee tegi 
kindlaks, et epiklorohüdriin võib olulises 
koguses imenduda naha kaudu, ja 
nõuandekomitee leppis kättesaadava teabe, 
sealhulgas teaduslike ja tehniliste andmete 
alusel kokku praktilise piirnormi. Seepärast 
on asjakohane kehtestada 
direktiivi 2004/37/EÜ III lisa A osas 
epikloroetüleeni piirnorm ning lisada 
III lisa B osasse märge aine kokkupuute 
kohta nahaga, mis osutab naha kaudu 
olulises koguses imendumise 
võimalikkusele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Etüleendibromiid (1,2-dibromoetaan, 
EDB) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 
sätestatud kantserogeenseks (1B 
kategooria) klassifitseerimise 
kriteeriumidele ja on seega direktiivi 
2004/37/EÜ määratluse alusel 
kantserogeen. Teaduskomitee jõudis 
järeldusele, et selle läviväärtuseta 
kantserogeeniga kokkupuute tervisepõhist 
piirnormi ei ole võimalik tuletada ning 
soovitas vältida kokkupuudet 
töökeskkonnas. Teaduskomitee tegi 
kindlaks, et etüleendibromiid võib olulises 

(10) Etüleendibromiid (1,2-dibromoetaan, 
EDB) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 
sätestatud kantserogeenseks (1B 
kategooria) klassifitseerimise 
kriteeriumidele ja on seega direktiivi 
2004/37/EÜ määratluse alusel 
kantserogeen. Teaduskomitee jõudis 
järeldusele, et selle läviväärtuseta 
kantserogeeniga kokkupuute tervisepõhist 
piirnormi ei ole võimalik tuletada ning 
soovitas vältida kokkupuudet 
töökeskkonnas. Teaduskomitee tegi 
kindlaks, et etüleendibromiid võib olulises 
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koguses imenduda naha kaudu. 
Tööohutuse ja töötervishoiu 
nõuandekomitee (s.o „nõuandekomitee“) 
leppis kättesaadava teabe (sealhulgas 
teaduslike ja tehniliste andmete) alusel 
kokku praktilise piirnormi. Seepärast on 
asjakohane kehtestada direktiivi 
2004/37/EÜ III lisa A osas 
etüleendibromiidi piirnorm ning lisada III 
lisa B osasse märge aine kokkupuute kohta 
nahaga, mis osutab naha kaudu olulises 
koguses imendumise võimalikkusele.

koguses imenduda naha kaudu, ja 
nõuandekomitee leppis kättesaadava teabe, 
sealhulgas teaduslike ja tehniliste andmete 
alusel kokku praktilise piirnormi. Seepärast 
on asjakohane kehtestada 
direktiivi 2004/37/EÜ III lisa A osas 
etüleendibromiidi piirnorm ning lisada 
III lisa B osasse märge aine kokkupuute 
kohta nahaga, mis osutab naha kaudu 
olulises koguses imendumise 
võimalikkusele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Etüleendikloriid (1,2-dikloroetaan, 
EDC) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 
sätestatud kantserogeenseks (1B 
kategooria) klassifitseerimise 
kriteeriumidele ja on seega direktiivi 
2004/37/EÜ määratluse alusel 
kantserogeen. Kättesaadava teabe põhjal 
(sealhulgas teaduslikud ja tehnilised 
andmed) on võimalik kehtestada 
etüleendikloriidi piirnorm. Teaduskomitee 
tegi kindlaks, et etüleendikloriid võib 
olulises koguses imenduda naha kaudu. 
Seepärast on asjakohane kehtestada 
direktiivi 2004/37/EÜ III lisa A osas 
etüleendikloriidi piirnorm ning lisada III 
lisa B osasse märge aine kokkupuute kohta 
nahaga, mis osutab naha kaudu olulises 
koguses imendumise võimalikkusele.

(11) Etüleendikloriid (1,2-dikloroetaan, 
EDC) vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 
sätestatud kantserogeenseks 
(1B kategooria) klassifitseerimise 
kriteeriumidele ja on seega direktiivi 
2004/37/EÜ määratluse alusel 
kantserogeen. Kättesaadava teabe põhjal 
(sealhulgas teaduslikud ja tehnilised 
andmed) on võimalik kehtestada 
etüleendikloriidi piirnorm. Teaduskomitee 
tegi kindlaks, et etüleendikloriid võib 
olulises koguses imenduda naha kaudu, ja 
nõuandekomitee leppis kättesaadava 
teabe, sealhulgas teaduslike ja tehniliste 
andmete alusel kokku praktilise 
piirnormi, rõhutades samas, et eelkõige 
toimemehhanismi kohta puuduvad 
usaldusväärsed ja ajakohased 
teadusandmed. Seepärast on asjakohane 
kehtestada direktiivi 2004/37/EÜ III lisa A 
osas etüleendikloriidi piirnorm ning lisada 
III lisa B osasse märge aine kokkupuute 
kohta nahaga, mis osutab naha kaudu 
olulises koguses imendumise 
võimalikkusele.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Sotsiaalpartnerite kokkulepped, 
nagu sotsiaaldialoogi alusel saavutatud 
kokkulepe töötajate tervise kaitse 
tagamiseks kristallilise ränidioksiidi ja 
seda sisaldavate toodete nõuetekohase 
käitlemise ning kasutamise kaudu 
(NEPSI), mis tagavad lisaks 
reguleerivatele meetmetele juhised ja 
vahendid direktiivis 2004/37/EÜ 
sätestatud tööandjate kohustuste tõhusa 
rakendamise toetamiseks, on kasulikud 
vahendid reguleerivate meetmete 
täiendamiseks. Komisjon peaks 
julgustama sotsiaalpartnereid selliseid 
kokkuleppeid sõlmima. Nende 
kokkulepete järgimine ei tohiks aga anda 
alust eeldada, et tööandjate kohustused, 
mis on sätestatud direktiivis 2004/37/EÜ, 
on täidetud.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjon konsulteeris nõukogu 22. 
juuli 2003. aasta otsusega asutatud 
tööohutuse ja töötervishoiu 
nõuandekomiteega. Samuti viis komisjon 
läbi ELi toimimise lepingu artikli 154 
kohase kaheetapilise konsultatsiooni 
Euroopa sotsiaalpartneritega.

(13) Komisjon konsulteeris 
nõuandekomiteega ja viis läbi ELi 
toimimise lepingu artikli 154 kohase 
kaheetapilise konsultatsiooni Euroopa 
sotsiaalpartneritega.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirnormid vaadatakse läbi seoses Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määruse (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)58 
rakendamise ning Euroopa Kemikaaliameti 
riskihindamise komitee ja sotsiaal-
majandusliku analüüsi komitee 
arvamustega, eelkõige selleks, et võtta 
arvesse direktiiviga 2004/37/EÜ 
kehtestatud piirnormide ja annuse-toime 
seoste vastastikust mõju, teavet tegeliku 
kokkupuute kohta ja olemasolu korral 
DNEL-väärtusi (tuletatud mittetoimiv 
tase), mis on kõnealuse määruse kohaselt 
tuletatud ohtlike kemikaalide jaoks.

(15) Käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirnormid vaadatakse läbi seoses Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määruse (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)58 
rakendamise ning Euroopa Kemikaaliameti 
riskihindamise komitee ja sotsiaal-
majandusliku analüüsi komitee 
arvamustega, eelkõige selleks, et võtta 
töötajate tõhusa kaitse eesmärgil arvesse 
direktiiviga 2004/37/EÜ kehtestatud 
piirnormide ja annuse-toime seoste 
vastastikust mõju, teavet tegeliku 
kokkupuute kohta ja olemasolu korral 
DNEL-väärtusi (tuletatud mittetoimiv 
tase), mis on kõnealuse määruse kohaselt 
tuletatud ohtlike kemikaalide jaoks.

__________________ __________________
58 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1. 58 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kuna liikmesriigid eraldi ei saa 
piisaval määral saavutada käesoleva 
direktiivi eesmärke, milleks on elu- ja 
töötingimuste parandamine ning töötajate 
tervise kaitse kantserogeenidega 
kokkupuutest tulenevate spetsiifiliste 
ohtude eest, vaid neid on võimalik 
saavutada paremini liidu tasandil, võib 
Euroopa Liit vastu võtta meetmeid, mis on 

(16) Kuna liikmesriigid eraldi ei saa 
piisaval määral saavutada käesoleva 
direktiivi eesmärke, milleks on elu- ja 
töötingimuste parandamine ning töötajate 
tervise kaitse kantserogeenide ja 
mutageenidega kokkupuutest tulenevate 
spetsiifiliste ohtude eest, vaid neid on 
pigem võimalik saavutada paremini liidu 
tasandil, võib Euroopa Liit vastu võtta 
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kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 
lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 lõikes 4 sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttega ei ületata 
käesoleva direktiiviga nende eesmärkide 
saavutamiseks vajalikku.

meetmeid, mis on kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 191 lõikes 2 
sätestatud ettevaatusprintsiibi ja Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttega ei ületata 
käesoleva direktiiviga nende eesmärkide 
saavutamiseks vajalikku.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2004/37/EÜ
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Lisatakse järgmine artikkel: 
„Artikkel 13a
Sotsiaalpartnerite kokkulepped
Komisjon julgustab sotsiaalpartnereid 
sõlmima sotsiaaldialoogi alusel 
saavutatud kokkuleppeid, millega 
tagatakse juhised ja vahendid tööandjate 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste tõhusa rakendamise 
toetamiseks. Need kokkulepped loetletakse 
IVa lisas. Kõnealust loetelu 
ajakohastatakse korrapäraselt.“

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 2004/37/EÜ
Artikkel 18a – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1a. Artiklisse 18a lisatakse järgmine 
lõik:
„Komisjon hindab direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklis 17a osutatud hindamisega 
seonduvalt käesoleva direktiivi 
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rakendamise järgmise hindamise käigus 
ka võimalust täiendada 
direktiivi 2004/37/EÜ I lisa kehtivat 
punkti 2 nii, et see hõlmaks 
põlemisprotsesse, sealhulgas kõrge 
temperatuuriga põlemisprotsesse 
käsitlevat tööd, ja kehtestada 
benso[a]püreeni piirnorm, et kaitsta 
töötajaid paremini polütsükliliste 
aromaatsete süsivesinike segude eest. 
Komisjon esitab asjakohasel juhul 
kõnealuse ainega seotud vajalikud 
muudatusettepanekud.“

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2004/37/EÜ
Artikkel 18a – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1b. Artiklisse 18a lisatakse järgmine 
lõik:
„Hiljemalt 30. juuniks 2019 hindab 
komisjon pärast liikmesriikide ja 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist 
vajadust muuta diiselmootorite 
heitgaaside piirnorme. Komisjon esitab 
asjakohasel juhul kõnealuse protsessiga 
seotud vajalikud muudatusettepanekud.“

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 2004/37/EÜ
Artikkel 19 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1c. Artiklisse 19 lisatakse järgmine lõik:
„Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
riigisisestest õigusnormidest ja tavadest, 
millega tagatakse, et nende pädevatel 
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asutustel on piisav arv koolitatud töötajaid 
ja muud vajalikud vahendid käesoleva 
direktiivi nõuetekohase ja tõhusa 
rakendamisega seotud ülesannete 
täitmiseks. See teave lisatakse 
rakendamisaruannetesse, mille 
liikmesriigid esitavad iga viie aasta järel 
kooskõlas nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ 
artikliga 17a.“

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. I lisasse lisatakse järgmine punkt:
„5b. Töö, millega kaasneb kokkupuude 
diiselmootorite heitgaasidega.“

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1
Direktiiv 2004/37/EÜ
III lisa – A osa

Komisjoni ettepanek

PIIRNORMID ÜLEMINE
KUMEET
MED

8 tundi (3) Lühiajaline (4)

CASi 
nr (1)

EÜ nr 
(2)

MÕJURI 
NIMETUS

mg/m
3 (5)

ppm 
(6)

f/ml
(7)

mg/m
3

ppm f/ml

79-01-6 201-167-
4

Trikloroetüleen 54,7 10 _ 164,1 30 _

101-77-9 202-974-
4

4,4′-
metüleendianiliin

0,08 _ _ _ _ _

106-89-8 203-439-
8

Epiklorohüdriin 1,9 – – – – –

106-93-4 203-444- Etüleendibromiid 0,8 0,1 _ _ _ _
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5

107-06-2 203-458-
1

Etüleendikloriid 8,2 2 _ _ _ _

________________________________________
1 CASi nr: Chemical Abstracts Service’i number
2 EÜ nr, st EINECS, ELINCS või NLP, on aine Euroopa Liidus ametlikult kasutatav number, nii nagu 
see on määratletud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 1. osa punktis 1.1.1.2.
3 Mõõdetud või arvutatud kaheksatunnise võrdlusperioodi aegkaalutud keskmise suhtes.
4 Lühiajalise kokkupuute piirnorm. Piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda ja mis 
põhineb 15minutilisel võrdlusperioodil, kui ei ole märgitud teisiti.
5 mg/m3 = milligrammi õhu kuupmeetri kohta 20 °C ja 101,3 kPa (760 mm elavhõbedasammast) 
juures.
6 ppm = mahumiljondikku õhus (ml/m3).
7 f/ml = kiudu milliliitri kohta.

Muudatusettepanek

Direktiivi 2004/37/EÜ III lisa A osasse lisatakse järgmised kanded:
PIIRNORMID ÜLEMINE

KUMEET
MED

8 tundi (3) Lühiajaline (4)

CASi 
nr (1)

EÜ nr 
(2)

MÕJURI 
NIMETUS

mg/m
3 (5)

ppm 
(6)

f/ml(

7)
mg/m
3

ppm f/ml

– – Diiselmootorit
e heitgaasid

0,05 
(7 a)

– – – – –

– – Diiselmootorite 
heitgaasid

0,5 
(7 b)

– – – –

79-01-6 201-167-
4

Trikloroetüleen 54,7 10 _ 164,1 30 _

101-77-9 202-974-
4

4,4′-
metüleendianiliin

0,08 _ _ _ _ _

106-89-8 203-439-
8

Epiklorohüdriin 1,9 – – – – –

106-93-4 203-444-
5

Etüleendibromiid 0,8 0,1 _ _ _ _

107-06-2 203-458-
1

Etüleendikloriid 8,2 2 _ _ _ _

________________________________________
1 CASi nr: Chemical Abstracts Service’i number
2 EÜ nr, st EINECS, ELINCS või NLP, on aine Euroopa Liidus ametlikult kasutatav number, nii nagu 
see on määratletud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 1. osa punktis 1.1.1.2.
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3 Mõõdetud või arvutatud kaheksatunnise võrdlusperioodi aegkaalutud keskmise suhtes.
4 Lühiajalise kokkupuute piirnorm. Piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda ja mis 
põhineb 15minutilisel võrdlusperioodil, kui ei ole märgitud teisiti.
5 mg/m3 = milligrammi õhu kuupmeetri kohta 20 °C ja 101,3 kPa (760 mm elavhõbedasammast) 
juures.
6 ppm = mahumiljondikku õhus (ml/m3).
7 f/ml = kiudu milliliitri kohta.
7 a Mõõdetud elementaarse süsiniku põhjal.
7 b Mõõdetud lämmastikdioksiidi põhjal.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1
Direktiiv 2004/37/EÜ
III lisa – B osa – rida 1

Komisjoni ettepanek

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

Nahk

Muudatusettepanek

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

Nahk

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2004/37/EÜ
IV a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Lisatakse järgmine lisa:
„IVa lisa
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Loetelu sotsiaaldialoogi alusel saavutatud 
kokkulepetest, millega tagatakse juhised 
ja vahendid tööandjate kohustuste 
rakendamise tõhusaks toetamiseks
1. Kokkulepe töötajate tervise kaitse 
tagamiseks kristallilise ränidioksiidi ja 
seda sisaldavate toodete nõuetekohase 
käitlemise ning kasutamise kaudu*.
__________________
* ELT C 279, 17.11.2006.“


