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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi, vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0571),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára és (1) bekezdésének a) pontjára, amelyek 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0301/2020), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság véleményére;

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0114/2021), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
3 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

- tekintettel az Európai Unió 
Alapjogi Chartájára és különösen annak 
2. cikkére (az élethez való jog) és 31. 
cikkére (a tisztességes és igazságos 
munkafeltételekhez való jog),
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2004/37/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv45 célja, hogy a 
munkájuk során rákkeltő anyagoknak és 
mutagéneknek kitett munkavállalók 
számára védelmet nyújtson az expozícióból 
eredő egészségügyi és biztonsági 
kockázatokkal szemben. Az említett 
irányelv egységes szintű védelmet ír elő a 
rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek 
való foglalkozási expozícióval kapcsolatos 
kockázatokkal szemben, egy olyan 
általános elvi keret révén, amely lehetővé 
teszi a tagállamok számára a 
minimumkövetelmények egységes 
alkalmazásának biztosítását. A 
minimumkövetelmények célja a 
munkavállalók uniós szintű védelme. A 
tagállamok szigorúbb intézkedéseket is 
elfogadhatnak.

(1) A 2004/37/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv45 célja, hogy a 
munkájuk során rákkeltő anyagoknak és 
mutagéneknek kitett munkavállalók 
számára védelmet nyújtson az expozícióból 
eredő egészségügyi és biztonsági 
kockázatokkal szemben. Az említett 
irányelv magas szintű védelmet ír elő a 
rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek 
való foglalkozási expozícióval kapcsolatos 
kockázatokkal szemben, egy olyan 
általános elvi keret révén, amely lehetővé 
teszi a tagállamok számára a 
minimumkövetelmények egységes 
alkalmazásának biztosítását. A 
minimumkövetelmények célja a 
munkavállalók uniós szintű védelme. A 
tagállamok szigorúbb intézkedéseket is 
elfogadhatnak.

__________________ __________________
45 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/37/EK irányelve (2004. április 29.) a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók védelméről (hatodik 
egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 
50. o.).

45 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/37/EK irányelve (2004. április 29.) a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók védelméről (hatodik 
egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 
50. o.).

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez az irányelv egyértelműen 
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igazolja az Unió hozzáadott értékét és azt, 
hogy uniós szintű jogszabályokat kell 
elfogadni. Amellett, hogy hasonló 
minimális védelmi szintet határoz meg az 
egész Unióban, az irányelv az 
átláthatóságot és a végrehajtást is javítja, 
valamint hozzájárul az egyenlőbb 
versenyfeltételeknek a hatálya alá tartozó 
anyagokat felhasználó ágazatok gazdasági 
szereplői számára történő biztosításához.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A munkavállalók és más személyek 
munkahelyükön gyakran anyagok olyan 
kombinációjának vannak kitéve, amely 
fokozhatja az egészségügyi kockázatokat, 
káros hatást gyakorol reprodukciós 
rendszerükre, csökkent termékenységet és 
meddőséget okoz és károsan befolyásolja 
a magzati fejlődést és a szoptatást. 
Különös aggodalomra adnak okot a 
reprodukciót károsító anyagok, és a 
munkahelyi megelőzés megszervezése 
során a reprodukciót károsító anyagok 
esetében a rákkeltő anyagok és a 
mutagének esetében alkalmazottal azonos 
megközelítést kell követni. Mivel nem 
minden reprodukciót károsító anyag 
rendelkezik küszöbértékkel, rendkívül 
fontos kiterjeszteni a 2004/37/EK irányelv 
hatályát a reprodukciót károsító 
anyagokra annak érdekében, hogy az 
összhangba kerüljön az 1907/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel1a. Ez a munkavállalók és 
gyermekeik megfelelőbb védelméhez és 
valamennyi munkavállaló, különösen a 
várandós vagy szoptató női 
munkavállalók biztonságosabb 
munkahelyi részvételének biztosításához 
szükséges. Az 1907/2006/EK rendeletben 
a 211 különösen veszélyes anyagként 
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azonosított anyag fele reprodukciót 
károsító anyag. Egyes tagállamok 
helyzetéhez hasonlóan a munkahelyi 
prevenció megszervezésének ezért 
ugyanazt a megközelítést kell alkalmaznia 
a rákkeltő anyagokra, a mutagénekre és a 
reprodukciót károsító anyagokra, ezáltal 
biztosítva a jogi koherenciát és az egyenlő 
versenyfeltételeket a tagállamokban. 
____________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
1907/2006/EK rendelete (2006. december 
18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, 
az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 
2006.12.30., 1. o.).

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Valamennyi uniós politika és 
tevékenység meghatározása és 
végrehajtása során biztosítani kell az 
emberi egészségvédelem magas szintjét.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szociális jogok európai pillérének 
10. elve46, amelyet az Európai Parlament, 
az Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság közösen jelentett be 2017. 
november 17-én a tisztességes 
munkafeltételekről és a növekedésről 
megrendezett szociális csúcstalálkozón, 
biztosítja a munkavállalók magas szintű, 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezethez való jogát, 
beleértve a rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel szembeni munkahelyi 
védelmet is.

(2) A szociális jogok európai pillérének 
10. elve46, amelyet az Európai Parlament, 
az Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság közösen jelentett be 2017. 
november 17-én a tisztességes 
munkafeltételekről és a növekedésről 
megrendezett szociális csúcstalálkozón, 
biztosítja a munkavállalók magas szintű, 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezethez való jogát, 
beleértve a rákkeltő anyagoknak, 
mutagéneknek és reprodukciót károsító 
anyagoknak való munkahelyi expozícióval 
szembeni védelmet is, függetlenül a 
foglalkoztatás vagy az expozíció 
rendszerétől és időtartamától.

__________________ __________________
46 Szociális jogok európai pillére, 
2017. november, elérhető itt: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_en.pdf

46 Szociális jogok európai pillére, 
2017. november, elérhető itt: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_en.pdf

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság 2021. február 3-i 
közleményében felvázolt, a rák elleni 
küzdelemre irányuló európai terv célja a 
betegek, családjuk és az egészségügyi 
rendszerek rák miatti terhelésének 
csökkentése. Az Unióban a 
munkavégzéssel összefüggő elsődleges 
halálozási ok a rák: A munkavégzéssel 
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összefüggő éves halálozások 52%-a1 
jelenleg a munkával összefüggő ráknak 
tulajdonítható. A munkahelyi expozíció 
áll a rákos esetek 5,3–8,4%-a mögött, és 
évente hozzávetőlegesen 120 000 
diagnosztizált rákos megbetegedést és több 
mint 100 000 halálesetet okoz. Ezért a 
2004/37/EK irányelv III. mellékletének 
ezen irányelvben meghatározott 
módosításait követően további 
határértékeket kell bevezetni további 
anyagokra vagy anyagcsoportokra és 
folyamatokra vonatkozóan 2024 végéig. 
Különböző ügynökségek, érdekelt felek és 
az Egészségügyi Világszervezet 50–70 
anyagot vagy anyagcsoportot azonosított 
az olyan munkahelyi rákkeltő anyagok, 
mutagének és reprodukciót károsító 
anyagok prioritási listáiban, amelyekre 
vonatkozóan kötelező határértékek 
szükségesek. A Bizottságnak legkésőbb 
2021 végéig cselekvési tervet kell 
előterjesztenie a munkahelyi expozíciós 
határértékek elérésére vonatkozóan 
legalább 25 további anyagra vagy 
anyagcsoportra vagy folyamat során 
keletkező anyagra vonatkozóan. A 
2004/37/EK irányelv III. mellékletében 
említett további anyagok vagy 
anyagcsoportok közé kell tartozniuk 
többek között a következő anyagoknak és 
folyamatoknak: hegesztési füstök, 
benzo[a]pirén/poliaromás szénhidrogének 
(PAH), α-Klór-toluol (benzil-klorid), 
nitrózaminok, korom, szilícium-karbid 
rostok, 1,2-diklór-propán, 1,2-
dihidroxibenzol (pirokatechin), 2-klór-
1,3-butadién (kloroprén), 2,3-epoxipropil 
metakrilát (glicidil metakrilát), 
antrakinon, N-(hidroximetil) akrilamid 
(NMA), 1,2-diklór-propán, 1,2,3-
triklórpropán, butanon-oxim, etilén imin 
(aziridin), 1-4-dioxán, izoprén. A 
reprodukciót károsító anyagok között 
szerepelnie kell a következőknek: ólom és 
ólomvegyületek, biszfenol-A, szén-
monoxid, higany és kétértékű szervetlen 
higanyvegyületek, N-metil-2-pirrolidon, 
N,N-dimetil-acetamid, nitrobenzol, N,N-
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dimetil-formamid, 2-metoxi-etanol, 2-
metoxi-etil-acetát, 2-etoxi-etanol, 2-
etoxietil-acetát, di(2-etil-hexil)-ftalát, 
benzil-butil-ftalát és dibutil-ftalát.
__________________
1 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/hu/IP_20_1691
2 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/
3 https://osha.europa.eu/hu/themes/work-
related-diseases/work-related-cancer
4 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kötelező erejű foglalkozási 
expozíciós határértékek fontos elemei a 
munkavállalók védelmét szolgáló, a 
2004/37/EK irányelvben megállapított 
általános rendelkezéseknek, és azokat nem 
szabad túllépni. A határértékeknek és 
egyéb közvetlenül kapcsolódó 
rendelkezéseknek ki kell terjedniük 
valamennyi olyan rákkeltő anyagra és 
mutagénre, amely esetében az elérhető 
információk, ideértve a tudományos és 
műszaki adatokat is, ezt lehetővé teszik.

(3) A kötelező erejű foglalkozási 
expozíciós határértékek fontos elemei a 
munkavállalók védelmét szolgáló, a 
2004/37/EK irányelvben megállapított 
általános rendelkezéseknek, és azokat nem 
szabad túllépni. A határértékeknek és 
egyéb közvetlenül kapcsolódó 
rendelkezéseknek ki kell terjedniük 
valamennyi olyan rákkeltő anyagra, 
mutagénre és reprodukciót károsító 
anyagra, amely esetében az elérhető 
információk, ideértve a naprakész 
tudományos és műszaki adatokat is, ezt 
lehetővé teszik.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_1691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_1691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://osha.europa.eu/hu/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://osha.europa.eu/hu/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/


PE661.965v03-00 12/72 RR\1228417HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E kötelező erejű foglalkozási 
expozíciós határértékek betartása nem 
érinti a munkáltatóknak a 
2004/37/EK irányelv alapján fennálló 
egyéb kötelezettségeit, különösen azokat, 
amelyek a rákkeltő anyagok és mutagének 
munkahelyen történő alkalmazásának 
csökkentésére, a munkavállalók rákkeltő 
anyagoknak és mutagéneknek való 
kitettségének megelőzésére és 
csökkentésére, valamint az e célból 
végrehajtandó intézkedésekre vonatkoznak. 
Ezen intézkedéseknek – a műszakilag 
lehetséges mértékben – ki kell terjedniük a 
rákkeltő anyag vagy mutagén olyan 
anyaggal, keverékkel vagy eljárással való 
helyettesítésére, amely nem veszélyes vagy 
kevésbé veszélyes a munkavállalók 
egészségére, zárt rendszerek 
alkalmazására, illetve a munkavállalókat 
érintő expozíció szintjének csökkentésére 
irányuló egyéb intézkedésekre.

(4) E kötelező erejű foglalkozási 
expozíciós határértékek betartása nem 
érinti a munkáltatóknak a 
2004/37/EK irányelv alapján fennálló 
egyéb kötelezettségeit, különösen azokat, 
amelyek a rákkeltő anyagok, mutagének és 
reprodukciót károsító anyagok 
munkahelyen történő alkalmazásának 
csökkentésére, a munkavállalók rákkeltő 
anyagoknak, mutagéneknek és 
reprodukciót károsító anyagoknak való 
kitettségének megelőzésére és 
csökkentésére, valamint az e célból 
végrehajtandó intézkedésekre vonatkoznak. 
Ezen intézkedéseknek – a műszakilag 
lehetséges mértékben – ki kell terjedniük a 
rákkeltő anyag, mutagén és reprodukciót 
károsító anyag olyan anyaggal, keverékkel 
vagy eljárással való helyettesítésére, amely 
nem veszélyes vagy kevésbé veszélyes a 
munkavállalók egészségére, zárt 
rendszerek alkalmazására, illetve a 
munkavállalókat érintő expozíció 
szintjének csökkentésére irányuló egyéb 
intézkedésekre.

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Mélyreható ismeretekre van 
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szükség a munkavállalók által az 
egészségügyi ágazatban kezelt anyagok 
hatásáról. A 2004//37/EK irányelv 11. 
cikke értelmében a munkáltató által 
nyújtandó képzést nem csak időszakosan 
kell biztosítani az egészségügyi dolgozók 
számára, hanem azt rendszeresen 
biztosítani kell minden olyan egészségügyi 
dolgozó számára, aki citotoxikus 
anyagoknak vagy mutagéneknek van 
kitéve.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 2004/37 irányelv 5. cikkének (5) 
bekezdésében foglalt követelményeken 
túlmenően az egészségügyi és szociális 
ellátási ágazat munkáltatóinak meg kell 
akadályozniuk a várandós, szoptató vagy 
teherbe esni kívánó munkavállalók, 
betegek és családtagjaik rákkeltő 
anyagoknak, mutagéneknek és 
reprodukciót károsító anyagoknak való 
kitettségét.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A veszélyes anyagoknak való 
munkahelyi expozíció kezelése különösen 
fontos a megelőzés előmozdítása és az 
egészségügyi egyenlőtlenségek kezelése 
szempontjából, mivel a 
legkiszolgáltatottabb munkavállalók 
bizonyos kategóriái esetében túlzott 
expozícióra kerülhet sor vagy 
kiszolgáltatottabbak lehetnek a különböző 
típusú anyagokkal szemben. A nők 
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például túlreprezentáltak a veszélyes 
gyógyszereknek potenciálisan kitett 
onkológiai ápolók körében. Azokban az 
ágazatokban, ahol a munkavállalók 
rákkeltő anyagoknak, mutagéneknek vagy 
reprodukciót károsító anyagoknak vannak 
kitéve, a nemek közötti esélyegyenlőség 
általános érvényesítésének szerves részét 
kell képeznie a munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi politikák és megelőzési 
stratégiák kidolgozásának. A tagállamok 
hatóságainak a szociális partnerekkel 
konzultálva lépéseket kell tenniük annak 
érdekében, hogy a 2004/37/EK irányelv 7., 
8. és 10. cikkének végrehajtása során – 
különösen a szaniterhelyiségek, a 
munkaeszközök és az egyéni védőeszközök 
tekintetében – általánosan érvényesítsék a 
nemek közötti egyenlőséget és a 
fogyatékossággal élő munkavállalókra 
vonatkozó, illetve az LMBTQI+ 
szempontokat.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) Egyes munkavállalók, például az 
utazó munkavállalók emellett 
nehézségekkel is szembesülhetnek az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés terén is. Ezen túlmenően az 
olyan ágazatok, mint az acél- és vegyipar, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások 
takarítási ágazata kiküldött, utazó és 
migráns munkavállalókat foglalkoztat. A 
tagállamok hatóságainak biztosítaniuk 
kell különösen azt, hogy a munkavállalók 
expozíciójának megelőzését és 
csökkentését célzó, az 5. cikkben 
meghatározott intézkedések, valamint a 
2004/37/EK irányelv 11. és 12. cikkében 
előírt tájékoztatási és képzési 
követelmények figyelembe vegyék a 
kiküldött, utazó és migráns 
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munkavállalók kiszolgáltatott helyzetét.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4e) A 2003/670/EK bizottsági ajánlás1a 
szerint a tagállamok nemzeti törvényeikbe, 
rendeleteikbe vagy közigazgatási 
rendelkezéseikben szerepeltethetik a 
tudományosan elismert, kártérítési 
felelősséggel érintett és megelőző 
intézkedések hatálya alá tartozó 
foglalkozási megbetegedéseket. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy minden munkavállaló jogosult 
legyen a foglalkozási megbetegedések 
miatti kártérítésre, ha olyan betegségben 
szenved, amely eredetét és jellegét tekintve 
bizonyíthatóan a foglalkozással függ 
össze.
________________
1a. A Bizottság 2003. szeptember 19-i 
2003/670/EK ajánlása a foglalkozási 
megbetegedések európai jegyzékéről (HL 
L 238., 2003.9.25., 28. o.).

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

R the (4f) A foglalkozási eredetű rákos 
megbetegedések foglalkozási 
megbetegedésként történő bejelentése és 
elismerése azonban egyenlőtlen, 
különösen a veszélyes anyagoknak való 
kitettség és az abból eredő betegség 
diagnosztizálása között eltelt hosszú idő, a 
rák többtényezős jellege, valamint a 
betegség munkával összefüggőként való 
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hivatalos elismerésére és a kártérítésre 
irányuló összetett eljárások miatt. A 
munkával kapcsolatos egészségügyi 
problémákra vonatkozó adatok gyakran 
hiányoznak, megbízhatatlanok vagy 
elégtelenek. Ezért további erőfeszítésekre 
van szükség a foglalkozási 
megbetegedések bejelentésének, 
megelőzésének, diagnosztizálásának, 
korai felismerésének és az azokkal 
kapcsolatos kártalanításnak a javítása, 
valamint az egész életen át tartó – átfogó 
betegség- és expozíciós nyilvántartások 
alkalmazása mellett történő – megfelelőbb 
orvosi monitorozás érdekében.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
4 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4g) A kenetminta-vétel a 
rákgondozásban ritka, ami azt jelenti, 
hogy az expozíció jelentős kockázatait 
nem azonosítják. Ha szisztematikusan 
végeznének kenetminta-vételt, akkor 
számos kockázatot azonosítanának. Ezért 
az ilyen vizsgálatok alkalmazását fel kell 
venni a 2004//37/EK irányelv 3. cikkébe a 
kockázatértékelés tekintetében.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez az irányelv megerősíti a 
munkavállalók munkahelyi 
egészségvédelmét és biztonságát. A 
rendelkezésre álló információk fényében a 
2004/37/EK irányelvben új határértékeket 
kell megállapítani, ideértve az új 
tudományos és műszaki adatokat, 

(5) Ez az irányelv megerősíti a 
munkavállalók munkahelyi 
egészségvédelmét és biztonságát. A 
2004/37/EK irányelvben új határértékeket 
kell megállapítani, kockázatalapú 
módszertant alkalmazva. A kötelező erejű 
foglalkozási expozíciós határértékeknek 
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amelyeknek alapos társadalmi-gazdasági 
hatásvizsgálaton, valamint a munkahelyi 
expozíciómérési protokollok és technikák 
rendelkezésre állásának alapos 
értékelésén kell alapulniuk. Ezen 
információknak lehetőség szerint 
tartalmazniuk kell a dolgozók egészségére 
vonatkozó fennmaradó kockázatokat, az 
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 
kockázatértékelési bizottságának (RAC) 
véleményeit, valamint a munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó 
bizottság (ACSH) véleményeit. Az uniós 
szinten közzétett, a fennmaradó kockázattal 
kapcsolatos információk értékes forrásként 
szolgálnak a rákkeltő és mutagén 
anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak 
való kitettség korlátozását célul kitűző 
jövőbeli munka vonatkozásában.

tényeken kell alapulniuk, és azokat az 
összes rendelkezésre álló információ 
alapján kell megállapítani, beleértve a 
frissített tudományos és műszaki adatokat, 
a társadalmi-gazdasági hatások alapos 
értékelését, valamint az expozíciós mérési 
protokollok és technikák munkahelyen 
való elérhetőségét. Ezen információknak 
lehetőség szerint tartalmazniuk kell a 
dolgozók egészségére vonatkozó 
fennmaradó kockázatokat, az Európai 
Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 
kockázatértékelési bizottságának (RAC) 
véleményeit, valamint a munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó 
bizottság (ACSH) véleményeit, továbbá a 
Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) 
monográfiáit. Az uniós szinten közzétett, a 
fennmaradó kockázattal kapcsolatos 
információk értékes forrásként szolgálnak 
a rákkeltő és mutagén anyagokkal, 
valamint a reprodukciót károsító 
anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak 
való kitettség korlátozását célul kitűző 
jövőbeli munka vonatkozásában.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A RAC és a munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi tanácsadó bizottság 
ajánlásaival összhangban – amennyiben 
lehetséges – a belélegzésen keresztüli 
expozíciós út tekintetében foglalkozási 
expozíciós határértékeket határoznak meg 
nyolc órás idővel súlyozott átlagnak 
megfelelő referencia-időre vonatkoztatva 
(hosszú távú expozíciós határértékek), 
egyes rákkeltő anyagokra vagy 
mutagénekre vonatkozóan pedig rövidebb, 
tizenöt perces idővel súlyozott átlagnak 
megfelelő referencia-időre vonatkoztatva 
(rövid távú expozíciós határértékek), a 
rövid távú expozíció hatásainak a 

(6) A RAC és a munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi tanácsadó bizottság 
ajánlásaival összhangban – amennyiben 
lehetséges – a belélegzésen keresztüli 
expozíciós út tekintetében foglalkozási 
expozíciós határértékeket határoznak meg 
nyolc órás idővel súlyozott átlagnak 
megfelelő referencia-időre vonatkoztatva 
(hosszú távú expozíciós határértékek), 
egyes rákkeltő anyagokra, mutagénekre 
vagy reprodukciót károsító anyagokra 
vonatkozóan pedig rövidebb, tizenöt perces 
idővel súlyozott átlagnak megfelelő 
referencia-időre vonatkoztatva (rövid távú 
expozíciós határértékek), a rövid távú 
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lehetséges mértékben történő korlátozása 
érdekében.

expozíció hatásainak a lehetséges 
mértékben történő korlátozása érdekében. 

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A lehető legnagyobb védelem 
biztosítása érdekében minden rákkeltő 
anyag és mutagén esetében a belégzésen 
kívül figyelembe kell venni más 
felszívódási utakat is, ideértve a bőrön 
keresztüli felszívódás lehetőségét.

(7) A lehető legnagyobb védelem 
biztosítása érdekében minden rákkeltő 
anyag, mutagén és reprodukciót károsító 
anyag esetében a belégzésen kívül 
figyelembe kell venni más felszívódási 
utakat is, ideértve a bőrön keresztüli 
felszívódás lehetőségét.

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A munkahelyen a munkavállalókat 
többféle, gyakran veszélyes anyagnak 
teszik ki, ami megnövelheti a 
kockázatokat, és káros egészségügyi 
hatásokat okozhat. Ugyanolyan módon 
vagy ugyanazon célsejtre vagy -szövetre 
ható anyagoknak való együttes expozíció 
esetén az esetleges határértékek 
végrehajtását ki kell igazítani az együttes 
hatások figyelembevétele érdekében.

Indokolás

A munkavállalók gyakran egyszerre vannak kitéve az ipari folyamatokban felhasznált vagy 
azok során előállított többféle veszélyes vegyi anyagnak. A foglalkozási expozíciós 
határértékeket anyagonként állapítják meg, figyelmen kívül hagyva az ugyanolyan módon 
ható anyagoknak való lehetséges kombinált expozíciót (pl. a munkahelyen jelenlévő 
különböző rákkeltő anyagok esetében).

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az akrilnitril megfelel az 
1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet47 szerinti rákkeltő 
anyagként (1B. kategória) való besorolás 
kritériumainak, tehát a 2004/37/EK 
irányelv értelmében rákkeltő anyagnak 
minősül. A rendelkezésre álló információk, 
köztük a tudományos és műszaki adatok 
alapján e rákkeltő anyag tekintetében 
lehetséges hosszú és rövid távú határértéket 
meghatározni. Az akrilnitril a bőrön 
keresztül is felszívódhat. Ezért helyénvaló 
az akrilnitrilre vonatkozóan a 2004/37/EK 
irányelv értelmében határértéket 
meghatározni, valamint ahhoz a „bőr” 
megjegyzést hozzáfűzni. Az ACSH a RAC 
véleménye alapján egyetértett az akrilnitril 
biomonitorozásának hasznosságával. A 

(9) Az akrilnitril megfelel az 
1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet47 szerinti rákkeltő 
anyagként (1B. kategória) való besorolás 
kritériumainak, tehát a 2004/37/EK 
irányelv értelmében rákkeltő anyagnak 
minősül. A rendelkezésre álló információk, 
köztük a tudományos és műszaki adatok 
alapján e rákkeltő anyag tekintetében 
lehetséges hosszú és rövid távú határértéket 
meghatározni. Az akrilnitril a bőrön 
keresztül is felszívódhat. Az akrilnitril 
akut mérgező anyag, neurotoxicitást, a 
bőr, a szem és a légutak helyi irritációját, 
valamint a bőr szenzibilizációját okozza. 
Ezért helyénvaló az akrilnitrilre 
vonatkozóan a 2004/37/EK irányelv 
értelmében határértéket meghatározni, 
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biomonitorozás gyakorlati használatáról 
szóló útmutató fejlesztésekor kell 
figyelembe venni.

valamint ahhoz a „bőr” megjegyzést 
hozzáfűzni. Az ACSH a RAC véleménye 
alapján egyetértett az akrilnitril 
biomonitorozásának hasznosságával. A 
biomonitorozás gyakorlati használatáról 
szóló útmutató fejlesztésekor kell 
figyelembe venni.

__________________ __________________
47 Az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
rendelet. Elérhető a következő címen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32008
R1272.

47 Az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
rendelet. Elérhető a következő címen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32008
R1272.

Indokolás

Ez a módosítás az ECHA kockázatértékelési bizottságának véleményén alapul: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/102477c9-a961-2c96-5c4d-76fcd856ac19

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az akrilnitril tekintetében az 1 
mg/m³ (0,45 ppm) határérték és a 4 mg/m³ 
(1,8 ppm) rövid távú határérték nehezen 
teljesíthető rövid távon. Az irányelv 
hatályba lépésétől számított négy éves 
átmeneti időszakot kell bevezetni, 
amikortól ezeket a foglalkozási expozíciós 
határértékeket kell alkalmazni.

(10) Az akrilnitril tekintetében az 1 
mg/m³ (0,45 ppm) határérték és a 4 mg/m³ 
(1,8 ppm) rövid távú határérték nehezen 
teljesíthető rövid távon. Az irányelv 
hatályba lépésétől számított négy éves 
átmeneti időszakot kell bevezetni, 
amikortól ezeket a foglalkozási expozíciós 
határértékeket kell alkalmazni. Az 
expozíciót a lehető legnagyobb mértékben 
e határértékek alá kell csökkenteni.

Indokolás

Amennyiben az anyag cseréje vagy helyettesítése műszakilag nem lehetséges, a munkavállalók 
expozícióját a műszakilag lehetséges legalacsonyabb szintre kell csökkenteni. Ez az ún. 
minimalizálási kötelezettség, amelyet a 2004/37/EK irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdése 
ír elő.
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Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ami a nikkelvegyületeket illeti, a 
belélegezhető frakció esetében a 0,01 
mg/m³, a respirábilis frakció esetében 
pedig a 0,05 mg/m³ határérték nehezen 
teljesíthető számos ágazatban vagy 
folyamatban, ideértve különösen az 
olvasztást, a finomítást és a hegesztést. 
Továbbá mivel azonos kockázatkezelési 
intézkedések alkalmazhatók mind a 
króm(VI) mind a nikkelvegyületek 
esetében, a rákkeltő anyagok e két 
csoportjának való expozíció csökkentését 
célzó átmeneti intézkedéseket össze kell 
hangolni. Ezért 2025. január 17-ig átmeneti 
időszakot kell bevezetni, mely idő alatt a 
nikkelvegyületek belélegezhető frakciói 
esetében 0,1 mg/m³ határértéket kell 
alkalmazni. Ez az átmeneti időszak 
biztosítaná az összhangot a 2017/2398/EU 
irányelvben48 a króm(VI)-vegyületekre 
elfogadott OEL alkalmazásának az 
időpontjával.

(12) Ami a nikkelvegyületeket illeti, az 
ACSH-n belül a szociális partnerek között 
létrejött konszenzus alapján a respirábilis 
frakció esetében 0,01 mg/m³, a 
belélegezhető frakció esetében pedig 
0,05 mg/m³ határértéket vezetnek be. Az 
RAC szerint a genotoxicitás és a rák 
mechanizmusairól rendelkezésre álló 
információk alátámasztják a karcinogén 
hatások hatásmódon alapuló küszöbét. 
Emiatt az RAC 0,005 mg/m³ munkahelyi 
expozíciós határértéket javasolt a 
respirábilis frakcióra és 0,03 mg/m³ 
határértéket a belélegezhető frakcióra 
vonatkozóan, amely alatt nem lehet a rák 
jelentős fennmaradó kockázatára 
számítani a munkavállalók esetében. Ezek 
az értékek nehezen teljesíthetők számos 
ágazatban vagy folyamatban, ideértve 
különösen az olvasztást, a finomítást és a 
hegesztést. Továbbá mivel azonos 
kockázatkezelési intézkedések 
alkalmazhatók mind a króm(VI) mind a 
nikkelvegyületek esetében, a rákkeltő 
anyagok e két csoportjának való expozíció 
csökkentését célzó átmeneti intézkedéseket 
össze kell hangolni. Ezért 2025. január 17-
ig átmeneti időszakot kell bevezetni, mely 
idő alatt a nikkelvegyületek belélegezhető 
frakciói esetében 0,1 mg/m³ határértéket 
kell alkalmazni. Ez az átmeneti időszak 
biztosítaná az összhangot a 2017/2398/EU 
irányelvben48 a króm(VI)-vegyületekre 
elfogadott OEL alkalmazásának az 
időpontjával. Az expozíciót a lehető 
legnagyobb mértékben a bevezetett 
határérték alá és lehetőség szerint az RAC 
által javasolt határérték alá kell 
csökkenteni. 

__________________ __________________



PE661.965v03-00 22/72 RR\1228417HU.docx

HU

48 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/2398 irányelve (2017. december 12.) 
a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók védelméről szóló 
2004/37/EK irányelv módosításáról. 
Elérhető a következő címen: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1571906530859&u
ri=CELEX:32017L2398

48 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/2398 irányelve (2017. december 12.) 
a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók védelméről szóló 
2004/37/EK irányelv módosításáról. 
Elérhető a következő címen: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1571906530859&u
ri=CELEX:32017L2398

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A zöld gazdaság várhatóan bővülni 
fog az európai zöld megállapodás 
összefüggésében. Fontos, hogy az új 
munkahelyek létrehozásakor továbbra is 
biztosítsák és erősítsék a munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi 
szempontokat. A nikkelvegyületek jelentős 
szerepet játszanak a fosszilis 
üzemanyagok zöld alternatíváinak 
kifejlesztésében. Mivel a nikkelvegyületek 
iránti igény várhatóan növekedni fog, 
alapvető fontosságú a munkavállalók 
védelme és az e vegyi anyaggal 
kapcsolatos foglalkozási expozíciós 
határértékek teljes körű és hatékony 
végrehajtásának biztosítása.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A benzol megfelel az 
1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő 
anyagként (1A. kategória) való besorolás 
kritériumainak, tehát a 2004/37/EK 
irányelv értelmében rákkeltő anyagnak 

(13) A benzol megfelel az 
1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő 
anyagként (1A. kategória) való besorolás 
kritériumainak, tehát a 2004/37/EK 
irányelv értelmében rákkeltő anyagnak 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
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minősül. A benzol bőrön keresztül is 
felszívódhat. A 2004/37/EK irányelv III. 
mellékletében a benzolra vonatkozóan 
meghatározott határértéket felül kell 
vizsgálni a legfrissebb tudományos adatok 
fényében, és helyénvaló megtartani a „bőr” 
megjegyzést. A benzol biológiai 
monitoringjának hasznosságáról elfogadott, 
a RAC véleményén alapuló ACSH. A 
biomonitorozás gyakorlati használatáról 
szóló útmutató fejlesztésekor kell 
figyelembe venni.

minősül. A benzol bőrön keresztül is 
felszívódhat. A 2004/37/EK irányelv III. 
mellékletében a benzolra vonatkozóan 
meghatározott határértéket legkésőbb 
2030. január 1-jéig felül kell vizsgálni a 
legfrissebb tudományos adatok fényében, a 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
tanácsadó bizottság véleményével 
összhangban, és helyénvaló megtartani a 
„bőr” megjegyzést. A benzol biológiai 
monitoringjának hasznosságáról elfogadott, 
a RAC véleményén is alapuló ACSH. A 
biomonitorozás gyakorlati használatáról 
szóló útmutató fejlesztésekor kell 
figyelembe venni.

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A benzol esetében a 0,2 ppm (0,66 
mg/m3) felülvizsgált határértéknek való 
rövid távú megfelelés bizonyos ágazatok 
esetében nehéznek bizonyulhat. Ezen 
irányelv hatályba lépést követően 4 éves 
átmeneti időszakot kell bevezetni. A 
hatálybalépést követő második évtől a 
negyedik évig 0,5 ppm (1,65 mg/m³) 
átmeneti határértéket kell alkalmazni.

(14) A benzol esetében az ACSH 
keretében a szociális partnerek között 
létrejött konszenzus alapján 0,2 ppm (0,66 
mg/m³) felülvizsgált határértéket kell 
bevezetni. Az RAC szerint a 
munkavállalók kromoszóma-
károsodására vonatkozó 
hatásmechanizmus-alapú küszöbérték 
alkalmazható a rákkeltő hatás 
foglalkozási expozíciós határértékének 
megállapításához, amelyről úgy vélik, 
hogy nem jár jelentős fennmaradó 
rákkockázattal, és elkerülhetők az egyéb 
káros hatások. Emiatt az RAC 0,05 ppm 
munkahelyi expozíciós határértéket 
javasolt (0,16 mg/m³) Mivel a rövid távú 
megfelelés bizonyos ágazatok esetében 
nehéznek bizonyulhat, ezen irányelv 
hatályba lépést követően 4 éves átmeneti 
időszakot kell bevezetni. A hatálybalépést 
követő második évtől a negyedik évig 0,5 
ppm (1,65 mg/m³) átmeneti határértéket 
kell alkalmazni. Az expozíciót a lehető 
legnagyobb mértékben a bevezetett 
határérték alá és lehetőség szerint az RAC 
által javasolt határérték alá kell 
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csökkenteni.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A kristályos szilícium-dioxid 
belélegezhető porára (belélegezhető 
frakció) vonatkozóan az (EU) 2017/2398 
irányelv III. mellékletében meghatározott 
határértéket a 2004/37/EK irányelv 
szerinti bizottsági értékelések és a 
legújabb tudományos és műszaki adatok 
fényében felül kell vizsgálni.

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A kobalt és a kobaltvegyületek 
megfelelnek az 1272/2008/EK rendelet 
szerinti rákkeltő anyagként (1B. 
kategória) való besorolás kritériumainak, 
és a 2004/37/EK irányelv értelmében 
rákkeltő anyagnak minősülnek. A 
rendelkezésre álló információk, köztük a 
tudományos és műszaki adatok alapján a 
rákkeltő anyagok ezen csoportjának 
tekintetében lehetséges határértékeket 
meghatározni. A kobaltnak és 
kobaltvegyületeknek való munkahelyi 
expozíció okozhat bőrszenzibilizációt és 
légúti szenzibilizációt is. Ezért helyénvaló 
a kobalt és a kobaltvegyületek 
belélegezhető és respirábilis frakcióira 
vonatkozóan a 2004/37/EK irányelv 
értelmében két határértéket meghatározni, 
valamint bőr- és légzőszervi 
szenzibilizációra vonatkozó megjegyzést 
hozzáfűzni.
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
14 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) A veszélyes gyógyszerek káros 
egészségügyi hatásokat okozhatnak, 
például bizonyos típusú rákos 
megbetegedéseket és reproduktív 
rendellenességeket azoknál a 
munkavállalóknál, akik e gyógyszerek 
elkészítése, beadása vagy ártalmatlanítása 
kapcsán végzett munkájuk során ki 
vannak téve ezeknek. A veszélyes 
gyógyszerek olyan munkavállalókat 
érintenek, akik közvetlenül vagy közvetve 
kezelik ezeket. E munkavállalók körébe 
tartoznak azok az egészségügyi dolgozók, 
akik citosztatikus vagy citotoxikus 
gyógyszereket használnak rákos betegek 
kezelésére kórházakban vagy otthon, 
valamint a veszélyes gyógyszerek vagy az 
ilyen gyógyszerekkel szennyezett anyagok 
eltakarításával, szállításával, mosásával, 
illetve hulladékkezelésével kapcsolatos 
szolgáltatásokat végző személyek is. Ezért 
fontos az összes munkavállalót megvédeni 
a veszélyes gyógyszerek releváns 
farmakoterápiás csoportjainak a 
2004/37/EK irányelv I. mellékletébe 
történő felvételével. Az említett irányelv 
4. cikkében meghatározott csökkentési és 
pótlási követelmények nem vonatkoznak a 
veszélyes gyógyszerekre, mivel ezek 
elengedhetetlenek a betegek kezeléséhez. 
Az említett irányelv egyéb rendelkezéseit, 
különösen az ezen irányelvvel módosított 
5–18a. cikkét kell alkalmazni a veszélyes 
gyógyszereknek kitett munkavállalókra.

Indokolás

Európában csak az egészségügyi ágazatban 12,7 millió munkavállaló (ebből 7,3 millió ápoló) 
van kitéve munkahelyén veszélyes gyógyszereknek. Tanulmányok szerint a citotoxikus 
gyógyszereket (minden tumorellenes aktivitást kifejtő gyógyszer) kezelő egészségügyi 
dolgozóknál háromszor nagyobb eséllyel alakul ki rák (például emlőrák, vérképzőszervi rák), 
a citotoxikus gyógyszereknek kitett ápolók pedig kétszer nagyobb eséllyel vetélnek el.
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Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
14 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14d) A rákkeltő anyagok, mutagének 
vagy reprodukciót károsító anyagok 
munkahelyen vagy munkával kapcsolatos 
feladatok ellátása során történő 
használatáról, ideértve az ezen irányelvvel 
módosított 2004/37/EK irányelv 
mellékleteiben foglalt anyagokat is, 
jelentést kell tenni a munkavállalók 
egészségének felügyeletéért felelős 
nemzeti hatóságoknak. A bejelentendő 
anyagokra vonatkozó döntések 
meghozatalakor a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük a 89/391/EGK 
irányelv 17a. cikke alapján a Bizottsághoz 
benyújtott végrehajtási jelentéseket.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A munkavállalók egyenlő védelmi 
szintjének fenntartása mellett fontos a 
működési megvalósíthatóság és megfelelés 
biztosítása és megkönnyítése, valamint a 
mikrovállalkozásokra és a kkv-kra 
gyakorolt aránytalan hatás elkerülése – 
többek között az átültetés kkv-kra 
gyakorolt hatásának értékelése révén –, 
valamint minden szükséges intézkedés 
megtétele annak biztosítása érdekében, 
hogy a munkavállalók biztonsága és 
egészsége a vállalkozás méretétől 
függetlenül védelemben részesüljön. 
Ennek fényében konkrét intézkedések, 
például ösztönzők és digitális eszközök 
segíthetik őket abban, hogy jobban 
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megfeleljenek a 2004/37/EK irányelvben 
meghatározott kötelezettségeknek. E 
tekintetben a szociális partnerek és az 
Európai Munkahelyi Egészségvédelmi és 
Biztonsági Ügynökség fontos szerepet 
játszik, különösen abban, hogy segítse a 
kkv-kat a munkaerővel kapcsolatos 
kockázatok felmérésében és a megfelelő 
védintézkedések végrehajtásában. 

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az irányelvben megállapított 
határértékeket rendszeresen ellenőrizni 
kell, és felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelettel49 való összhang 
biztosítása érdekében.

(16) Az irányelvben megállapított 
határértékeket folyamatosan ellenőrizni 
kell, és rendszeresen felül kell vizsgálni – 
beleértve adott esetben jogalkotási 
javaslatok előterjesztését – az 
1907/2006/EK rendelettel49 való összhang 
biztosítása érdekében.

__________________ __________________
49 Az Európai Parlament és a Tanács 
1907/2006/EK rendelete 
(2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH). Elérhető a következő címen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

49 Az Európai Parlament és a Tanács 
1907/2006/EK rendelete 
(2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH). Elérhető a következő címen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Mivel ezen irányelv célját – 
nevezetesen, hogy védje a munkavállalókat 
azoktól az egészségüket és biztonságukat 
veszélyeztető kockázatoktól, amelyek 

(17) Mivel ezen irányelv célját – 
nevezetesen, hogy védje a munkavállalókat 
azoktól az egészségüket és biztonságukat 
veszélyeztető kockázatoktól, amelyek 
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munkájuk során a rákkeltő anyagoknak, 
illetve a mutagéneknek való kitettséggel 
kapcsolatosan merülnek vagy merülhetnek 
fel, valamint, hogy az ilyen kockázatokat 
megelőzze – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 
azonban az intézkedés terjedelme és hatása 
miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az e 
cikkben megállapított arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket.

munkájuk során a rákkeltő anyagoknak, a 
mutagéneknek vagy a reprodukciót 
károsító anyagoknak való kitettséggel 
kapcsolatosan merülnek vagy merülhetnek 
fel, valamint, hogy az ilyen kockázatokat 
megelőzze – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 
azonban az intézkedés terjedelme és hatása 
miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az e 
cikkben megállapított arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 153., 154. és 
155. cikke meghatározza a szociális 
partnerek hatáskörét és felhatalmazását a 
munkahelyi egészségvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos 
megállapodásokra vonatkozó tárgyalások 
folytatására és a megállapodások 
érvényesítésére, az Európai Unió Alapjogi 
Chartája (Charta) pedig többek között 
biztosítja az élethez való alapvető jogot (a 
Charta 2. cikke), valamint az egészséget, 
biztonságot és méltóságot tiszteletben 
tartó, tisztességes és igazságos 
munkafeltételeket (a Charta 31. cikkének 
(1) bekezdése).

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 pont (új)
2004/37/EK irányelv
Cím
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Hatályos szöveg Módosítás

-1. A 2004/37/EU irányelv címe 
helyébe a következő szöveg lép:

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 
április 29-i 2004/37/EK irányelve a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók védelméről (hatodik 
egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében)

„Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 
április 29-i 2004/37/EK irányelve a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal, 
mutagénekkel és reprodukciót károsító 
anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók védelméről (hatodik 
egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében)”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 a pont (új)
2004/37/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1a. Az 1. cikk (1) bekezdése első 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

(1) Ennek az irányelvnek az a célja, 
hogy védje a munkavállalókat azoktól az 
egészségüket és biztonságukat 
veszélyeztető kockázatoktól, amelyek 
munkájuk során a rákkeltő anyagoknak, 
illetve a mutagéneknek való kitettséggel 
kapcsolatosan merülnek vagy merülhetnek 
fel, valamint, hogy az ilyen kockázatokat 
megelőzze.

„(1) Ennek az irányelvnek az a célja, 
hogy védje a munkavállalókat azoktól az 
egészségüket és biztonságukat 
veszélyeztető kockázatoktól, amelyek 
munkájuk során a rákkeltő anyagoknak, a 
mutagéneknek vagy a reprodukciót 
károsító anyagoknak való kitettséggel 
kapcsolatosan merülnek vagy merülhetnek 
fel, valamint, hogy az ilyen kockázatokat 
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megelőzze.”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 b pont (új)
2004/37/EK irányelv
2 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A 2. cikk a következő ponttal 
egészül ki:
„ba) „reprodukciót károsító anyag”: az 
1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 
3. részében foglalt, 1A. vagy 1B. 
kategóriájú reprodukciót károsító 
anyagként való besorolásnak megfelelő 
anyag vagy keverék;”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 c pont (új)
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2004/37/EK irányelv
2 cikk – c pont (új)

Hatályos szöveg Módosítás

-1c. A 2. cikk c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

c) „határérték”: más meghatározás 
hiányában, a munkavállaló légzési zónáján 
belül a levegőben előforduló „rákkeltő 
anyag vagy mutagén” idővel súlyozott 
koncentrációátlagának meghatározott 
referencia-időre vonatkozó határértéke az 
ezen irányelv III. mellékletében foglaltak 
szerint

„c) „határérték”: más meghatározás 
hiányában, a munkavállaló légzési zónáján 
belül a levegőben előforduló „rákkeltő 
anyag, mutagén vagy reprodukciót 
károsító anyag” idővel súlyozott 
koncentrációátlagának meghatározott 
referencia-időre vonatkozó határértéke az 
ezen irányelv III. mellékletében foglaltak 
szerint.”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 d pont (új)
2004/37/EK irányelv
2 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1d. A 2. cikk a következő ponttal 
egészül ki:
„ca) „kockázatalapú határérték”: az 
EUMSZ 153. cikkének (2) bekezdésében 
megállapított eljárással összhangban 
meghatározandó, az egészségre káros 
hatás (pl. rák) kialakulása kockázatának 
megfelelő expozíciós szinten 
meghatározott határérték a felső és az 
alsó kockázati szint közötti 
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tartományban.”

Indokolás

Ma széles körű egyetértés van az érdekelt felek és a kormányok között abban, hogy a rákkeltő 
anyagokról és mutagénekről szóló irányelv szerinti határértékek megállapításának jelenlegi 
rendszerét meg kell újítani, hogy a kockázatalapú módszertan felé lehessen elmozdulni. A 
gyakorlatban az Európai Bizottság által alkalmazott jelenlegi módszertan figyelembe veszi az 
egészségügyi szempontok, a műszaki megvalósíthatóság és a társadalmi-gazdasági tényezők 
együttesét. Végső soron a rákkeltő anyagokra vonatkozóan javasolt kötelező munkahelyi 
expozíciós határértékek költség-haszon elemzésen alapulnak.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 e pont (új)
2004/37/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1e. A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:

(1) Ez az irányelv olyan 
tevékenységekre vonatkozik, amelyek 
során a munkavállalók munkájuk 
következtében ki vannak, vagy ki lehetnek 
téve rákkeltő anyagoknak vagy 
mutagéneknek.

„(1) Ez az irányelv olyan 
tevékenységekre vonatkozik, amelyek 
során a munkavállalók munkájuk 
következtében ki vannak, vagy ki lehetnek 
téve rákkeltő anyagoknak, mutagéneknek 
vagy reprodukciót károsító anyagoknak”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 f pont (új)
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2004/37/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1f. A 3. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

Minden olyan tevékenység esetében, amely 
magában foglalhatja a rákkeltő anyagoknak 
vagy mutagéneknek való kitettséggel 
kapcsolatos kockázatot, meg kell határozni 
a munkavállalók expozíciójának jellegét, 
mértékét és időtartamát, a munkavállalók 
egészségét és biztonságát fenyegető 
kockázatok értékelésének és a szükséges 
intézkedések meghozatalának lehetővé 
tétele érdekében. Az értékelést 
rendszeresen, továbbá minden olyan 
esetben meg kell újítani, amikor olyan 
változás következik be, amely hatással 
lehet arra, hogy a munkavállalók milyen 
mértékben vannak kitéve a rákkeltő 
anyagoknak vagy mutagéneknek. A 
munkáltatónak az illetékes hatóságok 
kérésére rendelkezésükre kell bocsátania 
azokat az információkat, amelyeket az 
értékelés készítéséhez felhasznált.

Minden olyan tevékenység esetében, amely 
magában foglalhatja a rákkeltő 
anyagoknak, mutagéneknek vagy 
reprodukciót károsító anyagoknak való 
kitettséggel kapcsolatos kockázatot, 
szisztematikus kockázatértékelést 
alkalmazva meg kell határozni a 
munkavállalók expozíciójának jellegét, 
mértékét és időtartamát, a munkavállalók 
egészségét és biztonságát fenyegető 
kockázatok értékelésének és a szükséges 
intézkedések meghozatalának lehetővé 
tétele érdekében. Az értékelést 
rendszeresen, továbbá minden olyan 
esetben meg kell újítani, amikor olyan 
változás következik be, amely hatással 
lehet arra, hogy a munkavállalók milyen 
mértékben vannak kitéve a rákkeltő 
anyagoknak, mutagéneknek vagy 
reprodukciót károsító anyagoknak. A 
munkáltatónak az illetékes hatóságok 
kérésére rendelkezésükre kell bocsátania 
azokat az információkat, amelyeket az 
értékelés készítéséhez felhasznált.”

(02004L0037)

Indokolás

Fontos a szisztematikus kockázatértékelést kötelezettségként előírni.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 g pont (új)
2004/37/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

-1g. A 3. cikk (4) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:

(4) A kockázatértékelés elvégzése 
során a munkáltatók különös figyelmet 
fordítanak minden olyan hatásra, amely a 
különleges kockázatnak kitett 
munkavállalók egészségét és biztonságát 
érinti és, többek között, figyelembe veszik 
azt a kívánalmat, hogy az ilyen 
munkavállalókat ne alkalmazzák olyan 
területen, ahol kapcsolatba kerülhetnek 
rákkeltő anyagokkal vagy mutagénekkel.

„(4) A kockázatértékelés elvégzése 
során a munkáltatók különös figyelmet 
fordítanak minden olyan hatásra, amely a 
különleges kockázatnak kitett 
munkavállalók egészségét és biztonságát 
érinti és, többek között, figyelembe veszik 
azt a kívánalmat, hogy az ilyen 
munkavállalókat ne alkalmazzák olyan 
területen, ahol kapcsolatba kerülhetnek 
rákkeltő anyagokkal, mutagénekkel vagy 
reprodukciót károsító anyagokkal.”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 h pont (új)
2004/37/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1h. A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:

(1) A munkáltató csökkenti a rákkeltő 
anyagok, illetve mutagének alkalmazását a 
munkahelyen, elsősorban úgy, hogy 
amennyire műszakilag lehetséges, azt 
olyan anyaggal, keverékkel vagy eljárással 
helyettesíti, amely megfelelő alkalmazási 
feltételek mellett nem veszélyes, illetve 
kevésbé veszélyes a munkavállalók 

„(1) Amennyiben rákkeltő anyag, 
mutagén vagy reprodukciót károsító 
anyag van jelen a munkahelyen, a 
munkáltató csökkenti ezek alkalmazását a 
munkahelyen, elsősorban úgy, hogy 
amennyire műszakilag lehetséges, azt 
olyan anyaggal, keverékkel vagy eljárással 
helyettesíti, amely megfelelő alkalmazási 
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egészségére vagy biztonságára. feltételek mellett nem veszélyes, illetve 
kevésbé veszélyes a munkavállalók 
egészségére vagy biztonságára. Ez a 
bekezdés nem vonatkozik az 
I. mellékletben meghatározott veszélyes 
gyógyszerek használatára.”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 i pont (új)
2004/37/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1i. A 5. cikk (2) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:

(2) Ha műszakilag nem lehetséges a 
rákkeltő anyag vagy mutagén 
helyettesítése olyan anyaggal, keverékkel 
vagy eljárással, amely megfelelő 
alkalmazási feltételek mellett nem 
veszélyes, illetve kevésbé veszélyes az 
egészségre vagy a biztonságra, a 
munkáltató biztosítja, hogy amennyire 
műszakilag lehetséges, a rákkeltő anyagot 
vagy mutagént zárt rendszerben állítsák 
elő és használják.

„(2) Ha műszakilag nem lehetséges a 
rákkeltő anyag, mutagén vagy 
reprodukciót károsító anyag helyettesítése 
olyan anyaggal, keverékkel vagy eljárással, 
amely megfelelő alkalmazási feltételek 
mellett nem veszélyes, illetve kevésbé 
veszélyes az egészségre vagy a 
biztonságra, a munkáltató biztosítja, hogy 
amennyire műszakilag lehetséges, a 
rákkeltő anyagot, mutagént vagy 
reprodukciót károsító anyagot zárt 
rendszerben állítsák elő és használják.”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
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mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 j pont (új)
2004/37/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1j. A 5. cikk (4) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:

(4) Az expozíció mértéke nem 
haladhatja meg a rákkeltő anyagra 
vonatkozóan a III. mellékletben 
meghatározott határértéket.

„(4) Az expozíció mértéke nem 
haladhatja meg a rákkeltő anyagra, 
mutagénre vagy reprodukciót károsító 
anyagra vonatkozóan a III. mellékletben 
meghatározott határértéket. Ugyanolyan 
módon vagy ugyanazon célsejtre vagy -
szövetre ható anyagok együttesének való 
expozíció esetén az említett anyagok 
lehetséges határértékeinek végrehajtását 
ki kell igazítani az együttes hatások 
figyelembevétele érdekében.” 

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – -1 k pont (új)
2004/37/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész
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Hatályos szöveg Módosítás

-1k. Az 5. cikk (5) bekezdése bevezető 
szövegének helyébe a következő szöveg 
lép:

(5) Rákkeltő anyag vagy mutagén 
használatakor a munkáltató az alábbi 
intézkedéseket alkalmazza:

„(5) Rákkeltő anyag, mutagén vagy 
reprodukciót károsító anyag használatakor 
a munkáltató az alábbi intézkedéseket 
alkalmazza:”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 l pont (új)
2004/37/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés – a pont

Hatályos szöveg Módosítás

-1l. Az 5. cikk (5) bekezdésének a) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

a) a rákkeltő anyag vagy a mutagén 
mennyiségének korlátozása a 
munkahelyen;

„a) a rákkeltő anyag, a mutagén vagy a 
reprodukciót károsító anyag 
mennyiségének korlátozása a 
munkahelyen;”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.
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Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 m pont (új)
2004/37/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés – c pont

Hatályos szöveg Módosítás

-1m. Az 5. cikk (5) bekezdése c) 
pontjának helyébe a következő szöveg lép:

c) olyan munkafolyamatok és műszaki 
ellenőrző intézkedések kialakítása, 
amelyek segítségével elkerülhető vagy 
minimalizálható a rákkeltő anyagok vagy 
mutagének munkahelyi kibocsátása;

„c) olyan munkafolyamatok és műszaki 
ellenőrző intézkedések kialakítása, 
amelyek segítségével elkerülhető vagy 
minimalizálható a rákkeltő anyagok, 
mutagének vagy reprodukciót károsító 
anyagok munkahelyi kibocsátása;”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 n pont (új)
2004/37/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés – d pont

Hatályos szöveg Módosítás

-1n. Az 5. cikk (5) bekezdésének d) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

d) a rákkeltő anyagok vagy 
mutagének eltávolítása a forrásnál, olyan 
helyi elszívó vagy általános szellőző 
rendszerek, amelyek a közegészség és a 
környezet védelme szükségességének 

„d) a rákkeltő anyagok, mutagének 
vagy reprodukciót károsító anyagok 
eltávolítása a forrásnál, olyan helyi elszívó 
vagy általános szellőző rendszerek, 
amelyek a közegészség és a környezet 
védelme szükségességének megfelelőek és 
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megfelelőek és azzal összeegyeztethetőek; azzal összeegyeztethetőek;”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 o pont (új)
2004/37/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés – e pont

Hatályos szöveg Módosítás

-1o. Az 5. cikk (5) bekezdése e) 
pontjának helyébe a következő szöveg lép:

e) a rákkeltő anyagok vagy 
mutagének mérésére vonatkozó meglévő 
és megfelelő eljárások alkalmazása, 
különösen az előre nem látható eseményből 
vagy balesetből eredő, rendkívüli expozíció 
korai felderítése érdekében;

„e) a rákkeltő anyagok, mutagének 
vagy reprodukciót károsító anyagok 
mérésére vonatkozó meglévő és megfelelő 
eljárások alkalmazása, különösen az előre 
nem látható eseményből vagy balesetből 
eredő, rendkívüli expozíció korai 
felderítése érdekében;”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 p pont (új)
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2004/37/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1p. Az 5. cikk (5) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:
„ia) egyéni védőeszközök rendelkezésre 
bocsátásának biztosítása;”

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 q pont (új)
2004/37/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés – j pont

Hatályos szöveg Módosítás

-1q. Az 5. cikk (5) bekezdésének j) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

j) a veszélyeztetett területek 
elhatárolása és megfelelő figyelmeztető, 
valamint biztonsági jelzések alkalmazása, 
beleértve a „Dohányozni tilos” jelzéseket is 
azokon a területeken, ahol a munkavállalók 
ki vannak, vagy ki lehetnek téve rákkeltő 
anyagoknak vagy mutagéneknek;

„j) a veszélyeztetett területek 
elhatárolása és megfelelő figyelmeztető, 
valamint biztonsági jelzések alkalmazása, 
beleértve a „Dohányozni tilos” jelzéseket is 
azokon a területeken, ahol a munkavállalók 
ki vannak, vagy ki lehetnek téve rákkeltő 
anyagoknak, mutagéneknek vagy 
reprodukciót károsító anyagoknak;”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 r pont (új)



RR\1228417HU.docx 41/72 PE661.965v03-00

HU

2004/37/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1r. Az 5. cikk (5) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:
„ma) a 92/85/EK irányelvvel 
összhangban megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a várandós, a nemrég 
szült és a szoptató munkavállalókat 
megfelelő védelemben részesítsék, és 
semmilyen körülmények között sem 
kötelezhetők olyan tevékenységre, amely 
veszélyeztetheti a biztonságukat vagy 
egészségüket.”

Indokolás

A reprodukciót károsító anyagok súlyosan károsíthatják a várandós és szoptató 
munkavállalókat, ezért speciális intézkedésekre van szükségünk a munkavállalók ezen 
csoportját illetően.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 s pont (új)
2004/37/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

Hatályos szöveg Módosítás

-1s. A 6. cikk első bekezdésének a) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

a) a végzett tevékenységekről és/vagy 
ipari eljárásokról, beleértve a rákkeltő 
anyagok, illetve mutagének 
alkalmazásának okát;

„a) a végzett tevékenységekről és/vagy 
ipari eljárásokról, beleértve a rákkeltő 
anyagok, mutagének vagy reprodukciót 
károsító anyagok alkalmazásának okát;”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
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lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 t pont (új)
2004/37/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

-1t. A 6. cikk első bekezdésében a b) 
pont helyébe a következő szöveg lép:

b) a rákkeltő anyagot vagy mutagént 
tartalmazó előállított vagy felhasznált 
anyagok vagy keverékek mennyiségéről;

„b) a rákkeltő anyagot, mutagént vagy 
reprodukciót károsító anyagokat 
tartalmazó előállított vagy felhasznált 
anyagok vagy keverékek mennyiségéről;

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 u pont (új)
2004/37/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

-1u. A 10. cikk (1) bekezdésének 
bevezető része helyébe a következő szöveg 
lép:

(1) Olyan tevékenységek esetében, 
amelyeknél fennáll a rákkeltő anyagok 
vagy mutagének okozta szennyeződés 

„(1) Olyan tevékenységek esetében, 
amelyeknél fennáll a rákkeltő anyagok, 
mutagének vagy reprodukciót károsító 
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kockázata, a munkáltatónak kötelessége 
meghozni a megfelelő intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy:

anyagok okozta szennyeződés kockázata, a 
munkáltatónak kötelessége meghozni a 
megfelelő intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy:”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 v pont (új)
2004/37/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

Hatályos szöveg Módosítás

-1v. A 10. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

a) a munkavállalók ne étkezzenek, ne 
igyanak és ne dohányozzanak olyan 
munkaterületeken, ahol fennáll a rákkeltő 
anyagok vagy mutagének okozta 
szennyeződés kockázata;

„a) a munkavállalók ne étkezzenek, ne 
igyanak és ne dohányozzanak olyan 
munkaterületeken, ahol fennáll a rákkeltő 
anyagok, mutagének vagy reprodukciót 
károsító anyagok okozta szennyeződés 
kockázata;”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.
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Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 w pont (új)
2004/37/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 1 és 2 francia bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1 w. A 11. cikk (1) bekezdés második 
albekezdésének francia bekezdései 
helyébe a következő szöveg lép:

–- úgy kell módosítani, hogy 
figyelembe vegye az új vagy megváltozott 
kockázatokat, és

–- úgy kell módosítani, hogy 
figyelembe vegye az új vagy megváltozott 
kockázatokat, 

– időszakonként biztosítani kell 
egészségügyi környezetben minden olyan 
munkavállaló esetében, aki rákkeltő 
anyagoknak, mutagéneknek vagy 
reprodukciót károsító anyagoknak van 
kitéve, különösen új gyógyszerek 
előfordulása esetén,

– szükség esetén, időszakonként meg 
kell ismételni.

– szükség esetén időszakonként más 
környezetben rendelkezésre kell 
bocsátani.”

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 x pont (új)
2004/37/EK irányelv
11 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1x. A 11. cikk (2) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(2) A munkáltatók tájékoztatják a 
munkavállalókat azokról a berendezésekről 
és az azokhoz kapcsolódó tartályokról, 
amelyek rákkeltő anyagokat vagy 
mutagéneket tartalmaznak, és biztosítják, 
hogy minden rákkeltő anyagot vagy 
mutagént tartalmazó tartály, csomag és 
berendezés jól látható és olvasható 
címkével legyen ellátva, valamint jól 
látható figyelmeztető és veszélyre utaló 

„(2) A munkáltatók tájékoztatják a 
munkavállalókat azokról a berendezésekről 
és az azokhoz kapcsolódó tartályokról, 
amelyek rákkeltő anyagokat, mutagéneket 
vagy reprodukciót károsító anyagokat 
tartalmaznak, és biztosítják, hogy minden 
rákkeltő anyagot, mutagént vagy 
reprodukciót károsító anyagokat 
tartalmazó tartály, csomag és berendezés 
jól látható és olvasható címkével legyen 
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jelzéseket tesznek ki. ellátva, valamint jól látható figyelmeztető 
és veszélyre utaló jelzéseket tesznek ki.”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 y pont (új)
2004/37/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1y. A 14. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

(3) Amennyiben megállapítást nyer, 
hogy egy munkavállaló olyan 
rendellenességben szenved, amely 
gyaníthatóan a rákkeltő anyagoknak vagy 
mutagéneknek történt kitettségének a 
következménye, a munkavállalók 
egészségügyi felülvizsgálatáért felelős 
orvos vagy hatóság elrendelheti, hogy a 
rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek 
hasonlóan kitett munkavállalókat is vessék 
alá egészségügyi felülvizsgálatnak. 

„(3) Amennyiben megállapítást nyer, 
hogy egy munkavállaló olyan 
rendellenességben szenved, amely 
gyaníthatóan a rákkeltő anyagoknak, 
mutagéneknek vagy reprodukciót károsító 
anyagoknak történt kitettségének a 
következménye, a munkavállalók 
egészségügyi felülvizsgálatáért felelős 
orvos vagy hatóság elrendelheti, hogy a 
rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek 
hasonlóan kitett munkavállalókat is vessék 
alá egészségügyi felülvizsgálatnak. ”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
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kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 z pont (új)
2004/37/EK irányelv
14 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1z. A 14. cikk (8) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

(8) Az illetékes hatóság számára 
jelenteni kell minden olyan rákos 
megbetegedést, amely a nemzeti 
jogszabályok, illetve gyakorlat értelmében 
a munkavégzés során rákkeltő anyagoknak 
vagy mutagéneknek való kitettség 
következménye.

„(8) Az illetékes hatóság számára 
jelenteni kell minden olyan rákos és 
reproduktív megbetegedést, amely a 
nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat 
értelmében a munkavégzés során rákkeltő 
anyagoknak, mutagéneknek vagy 
reprodukciót károsító anyagoknak való 
kitettség következménye. A tagállamok a 
89/391/EGK irányelv 17a. cikke alapján a 
Bizottsághoz benyújtott végrehajtási 
jelentéseikbe belefoglalják az e 
bekezdésben említett információkat.”

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 aa pont (új)
2004/37/EK irányelv
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1aa. A 15. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A tagállamok a 89/391/EGK 
irányelv 17a. cikke szerint a Bizottságnak 
benyújtott végrehajtási jelentések 
részeként a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják a 14. cikk (8) bekezdésében 
említett információkat.”
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Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 ab pont (új)
2004/37/EK irányelv
16 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1ab. A 16. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(1) A Tanács a Szerződés 137. 
cikkének (2) bekezdésében megállapított 
eljárásnak megfelelően, a rendelkezésre 
álló adatok alapján, beleértve a 
tudományos és műszaki adatokat, 
határértékeket állapít meg irányelvekben 
minden olyan rákkeltő anyag és mutagén 
vonatkozásában, amelyek tekintetében ez 
lehetséges, valamint szükség esetén egyéb 
közvetlenül kapcsolódó rendelkezést is 
hoz.

„(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
az EUMSZ 153. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően, a rendelkezésre álló adatok 
alapján, beleértve a tudományos és 
műszaki adatokat, kockázatalapú 
határértékeket állapít meg irányelvekben 
minden olyan rákkeltő anyag, mutagén 
vagy reprodukciót károsító anyag 
vonatkozásában, amelyek tekintetében ez 
lehetséges, valamint szükség esetén egyéb 
közvetlenül kapcsolódó rendelkezést is 
hoz.”

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 ac pont (új)
2004/37/EK irányelv
17 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1 ac. A 17. cikk első bekezdésének 
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helyébe a következő szöveg lép:
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
17a. cikknek megfelelően a II. mellékletet 
szigorúan csak technikailag módosító 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy 
figyelembe vegye a rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos műszaki 
fejlődést, a kapcsolódó nemzetközi 
szabályozásokban és előírásokban 
bekövetkező változásokat, valamint a 
vonatkozó új ismereteket.

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 17a. cikknek megfelelően a II. 
mellékletet szigorúan csak technikailag 
módosító felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 
figyelembe vegye a rákkeltő anyagokkal, 
mutagénekkel vagy reprodukciót károsító 
anyagokkal kapcsolatos műszaki fejlődést, 
a kapcsolódó nemzetközi 
szabályozásokban és előírásokban 
bekövetkező változásokat, valamint a 
vonatkozó új ismereteket.”

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 ad pont (új)
2004/37/EK irányelv
18a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1ad. A 18a. cikk a második bekezdés 
után a következő bekezdéssel egészül ki:
„A Bizottság legkésőbb 2021. december 
31-ig – figyelembe véve a különböző 
ügynökségek, érdekelt felek és az 
Egészségügyi Világszervezet azon kiemelt 
fontosságú rákkeltő anyagokkal, 
mutagénekkel és reprodukciót károsító 
anyagokkal kapcsolatos meglévő 
ajánlásait, amelyekre vonatkozóan 
határértékekre van szükség – az ACSH-
val folytatott konzultációt követően 
cselekvési tervet terjeszt elő legalább 25 
anyagra, anyagcsoportra vagy 
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technológiai úton előállított anyagra 
vonatkozó, az ezen irányelvben 
említetteken túli foglalkozási expozíciós 
határértékek megállapítására. A Bizottság 
legkésőbb 2024. december 31-ig – 
figyelembe véve a szóban forgó cselekvési 
tervet és a legújabb tudományos 
fejleményeket – az ACSH-val folytatott 
konzultációt követően jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő.”

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 ae pont (új)
2004/37/EK irányelv
18a cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1ae. A 18a. cikk a második bekezdés 
után a következő bekezdéssel egészül ki:
„A Bizottság legkésőbb 2022. március 1-
jéig, figyelembe véve a legújabb 
tudományos ismereteket, valamint az 
érintett felekkel, különösen az 
egészségügyi szakemberekkel és az 
egészségügyi szakma képviselőivel 
folytatott megfelelő konzultációt követően 
elkészíti a veszélyes gyógyszerek 
fogalommeghatározását, és létrehozza az 
I. melléklet vonatkozó bejegyzésében 
szereplő anyagok listáját. A Bizottság ezt a 
jegyzéket kétévente felülvizsgálja. A 
Bizottság legkésőbb 2022. december 1-
jéig, a megfelelő érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően elkészíti a 
veszélyes gyógyszerek előállítására, 
beadására és ártalmatlanítására 
vonatkozó uniós irányelveket és gyakorlati 
előírásokat. Ezeket az irányelveket és 
normákat közzé kell tenni az Európai 
Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 
honlapján, és azokat az érintett illetékes 
hatóságoknak valamennyi tagállamban 
terjeszteniük kell. A 
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fogalommeghatározás, a lista, az 
iránymutatások és a normák kidolgozása 
érdekében folytatott konzultációknak 
átláthatóknak kell lenniük. Az érdekelt 
felek és szakértők érdekeltségi 
nyilatkozatait időben közzé kell tenni.”

Indokolás

Tanulmányok szerint a citotoxikus gyógyszereket (minden tumorellenes aktivitást kifejtő 
gyógyszer) kezelő egészségügyi dolgozóknál háromszor nagyobb eséllyel alakul ki rák 
(például emlőrák, vérképzőszervi rák), a citotoxikus gyógyszereknek kitett ápolók pedig 
kétszer nagyobb eséllyel vetélnek el.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 af pont (új)
2004/37/EK irányelv
18a cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1af. A 18a. cikk a második bekezdés 
után a következő bekezdéssel egészül ki:
„A Bizottság legkésőbb 2022. június 1-
jéig, figyelembe véve az egyes 
tagállamokban a rákkeltő anyagok 
határértékeinek megállapítására szolgáló, 
meglévő módszertant, valamint a 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
tanácsadó bizottság véleményét, 
meghatározza a 2. cikkben említett felső 
és alsó kockázati szinteket. A Bizottság az 
érintett érdekeltekkel folytatott megfelelő 
konzultációt követően legkésőbb 2022. 
december 1-jéig elkészíti az ezen irányelv 
szerinti kockázatalapú határértékek 
megállapításának módszertanára 
vonatkozó uniós iránymutatásokat. Ezeket 
az iránymutatásokat az EU-OSHA 
weboldalán közzé kell tenni, és azokat az 
érintett illetékes hatóságoknak 
valamennyi tagállamban terjeszteniük 
kell.”
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Indokolás

Ma széles körű egyetértés van az érdekelt felek és a kormányok között abban, hogy a rákkeltő 
anyagokról és mutagénekről szóló irányelv szerinti határértékek megállapításának jelenlegi 
rendszerét meg kell újítani, hogy a kockázatalapú módszertan felé lehessen elmozdulni. A 
gyakorlatban az Európai Bizottság által alkalmazott jelenlegi módszertan figyelembe veszi az 
egészségügyi szempontok, a műszaki megvalósíthatóság és a társadalmi-gazdasági tényezők 
együttesét. Végső soron a rákkeltő anyagokra vonatkozóan javasolt kötelező munkahelyi 
expozíciós határértékek költség-haszon elemzésen alapulnak.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 ag pont (új)
2004/37/EK irányelv
18a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1 ag. A 18a. cikk a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„A Bizottság legkésőbb 2022. december 1-
jéig, figyelembe véve a legfrissebb 
tudományos fejleményeket, a RAC 
véleményét, valamint a megfelelő érdekelt 
felekkel való megfelelő konzultációt 
követően, uniós iránymutatásokat készít 
arról, hogyan kell az 5. cikk (4) 
bekezdésében említett határértékek 
végrehajtását anyagok együttesének való 
expozíció esetén kiigazítani. Ezeket az 
iránymutatásokat az EU-OSHA 
weboldalán közzé kell tenni, és azokat az 
érintett illetékes hatóságoknak 
valamennyi tagállamban terjeszteniük 
kell.”

Indokolás

A munkavállalók gyakran egyszerre vannak kitéve az ipari folyamatokban felhasznált vagy 
azok során előállított többféle veszélyes vegyi anyagnak. A foglalkozási expozíciós 
határértékeket anyagonként állapítják meg, figyelmen kívül hagyva az ugyanolyan módon 
ható anyagoknak való lehetséges kombinált expozíciót (pl. a munkahelyen jelenlévő 
különböző rákkeltő anyagok esetében).
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Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 ah pont (új)
2004/37/EK irányelv
18a cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1ah. A 18a. cikk a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„A Bizottság legkésőbb 2023. december 
31-ig – az ACSH-val folytatott 
konzultációt követően, valamint a RAC 
2018. évi véleményét és a legújabb 
tudományos ismereteket figyelembe véve – 
jogalkotási javaslatot terjeszt elő a kobalt- 
és kobaltvegyületekre vonatkozó 
határérték bevezetésére.”

Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 ai pont (új)
2004/37/EK irányelv
18a cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1ai. A 18a. cikk a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„A Bizottság legkésőbb 2028. január 1-
jéig, figyelembe véve a RAC véleményét és 
a legújabb tudományos fejleményeket, 
megkezdi a benzol határértéke további 
csökkentése megvalósíthatóságának 
értékelését. A Bizottság adott esetben, 
legkésőbb 2030. január 1-jéig javaslatot 
tesz az említett anyag vonatkozásában 
szükséges módosításokra.”

Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 aj pont (új)
2004/37/EK irányelv
18a cikk – 4 d bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1aj. A 18a. cikk a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„A Bizottság legkésőbb 2028. január 1-
jéig, figyelembe véve a RAC 2018. évi 
véleményét és a legfrissebb tudományos 
ismereteket, értékeli a nikkelvegyületekre 
vonatkozó határérték további csökkentése 
megvalósíthatóságát. A Bizottság adott 
esetben, legkésőbb 2030. január 1-jéig 
javaslatot tesz az említett anyag 
vonatkozásában szükséges 
módosításokra.”

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 ak pont (új)
2004/37/EK irányelv
I melléklet – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1 ak. Az I. melléklet a következő ponttal 
egészül ki:
„8a. Az 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet I. 
mellékletében meghatározott, az 1A. vagy 
1B. kategóriába tartozó rákkeltő, mutagén 
és/vagy reprodukciót károsító anyagként 
való besorolás kritériumainak megfelelő 
veszélyes gyógyszereknek való 
expozícióval járó munka.” 

Indokolás

Európában csak az egészségügyi ágazatban 12,7 millió munkavállaló (ebből 7,3 millió ápoló) 
van kitéve munkahelyén veszélyes gyógyszereknek. Tanulmányok szerint a citotoxikus 
gyógyszereket (minden tumorellenes aktivitást kifejtő gyógyszer) kezelő egészségügyi 
dolgozóknál háromszor nagyobb eséllyel alakul ki rák (például emlőrák, vérképzőszervi rák), 
a citotoxikus gyógyszereknek kitett ápolók pedig kétszer nagyobb eséllyel vetélnek el.

Módosítás 73
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 al pont (új)
2004/37/EK irányelv
II melléklet – 1 pont

Hatályos szöveg Módosítás

-1al. A II. melléklet 1. pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

1. A rákkeltő anyagoknak vagy 
mutagéneknek kitett munkavállalók 
egészségügyi felülvizsgálatáért felelős 
orvosnak és/vagy hatóságnak ismernie kell 
az egyes munkavállalók expozíciójának 
feltételeit és körülményeit.

„1. A rákkeltő anyagoknak, 
mutagéneknek vagy reprodukciót károsító 
anyagoknak kitett munkavállalók 
egészségügyi felülvizsgálatáért felelős 
orvosnak és/vagy hatóságnak ismernie kell 
az egyes munkavállalók expozíciójának 
feltételeit és körülményeit.

Indokolás

A francia munkaügyi minisztérium – SUMER 2015. évi felmérése alapján készült konzervatív 
becslések szerint az egyes uniós tagállamokban a munkaerő legalább 1%-a ki van téve 
legalább egy reprodukciót károsító anyagnak a munkahelyén. A rákkeltő anyagokról és 
mutagénekről szóló irányelv hatályának a reprodukciót károsító anyagok szerepeltetésének 
lehetővé tétele érdekében történő kiterjesztése megerősítené a jelenlegi munkahelyi biztonsági 
és egészségvédelmi rendszert, jogi koherenciát eredményezne, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos jogszabályokat jobban összehangolná uniós szinten.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont – bevezető rész
2004/37/EK irányelv
III melléklet – A pont – 4 sor

Hatályos szöveg 

A kristályos 
szilícium-
dioxid 
belélegezhető 
pora

– – 0,1 – – – – – –

Módosítás

A kristályos 
szilícium-dioxid 
belélegezhető 
pora

– – 0,05 -– – – – - –
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Indokolás

Az (EU) 2017/2398 irányelv kötelezi az Európai Bizottságot, hogy értékelje a kristályos 
szilícium-dioxid belélegezhető porára (RCS) vonatkozó határérték 2022-ig történő 
módosításának szükségességét. A határérték a 2004/37/EK irányelv III. mellékletébe való 
2017. évi felvétele óta 0,1 mg/m³ marad annak ellenére, hogy 2010 és 2069 között várhatóan 
341 000 munkavállaló veszíti életét az említett szintű expozíció miatt. Ez a számadat kizárólag 
a tüdőrák eseteit veszi figyelembe, még akkor is, ha az expozíció által okozott egyéb 
betegségek miatt a halálozási arány várhatóan magasabb lesz. Spanyolország és Finnország, 
valamint más nem uniós országok nemzeti szinten alacsonyabb határértékkel rendelkeznek 
(0,05 mg/m³), ami azt mutatja, hogy ez műszakilag és gazdaságilag megvalósítható. 
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INDOKOLÁS

Az Európai Unióban a munkavégzéssel összefüggő leggyakoribb halálozási ok a rák. Az 
adatok szerint az éves foglalkozási eredetű halálozások mintegy 52%-a foglalkozási eredetű 
rákos megbetegedésekhez kötődik, 24%-ot tesznek ki a a szív- és érrendszeri betegségek, 
22%-ot pedig az egyéb betegségek. 

A Bizottság a rák elleni küzdelmet a 2019–2024 közötti időszak prioritásainak egyikeként 
jelölte meg. A Bizottság szerint Európában a rákos megbetegedések 40%-a valójában 
megelőzhető. A munkavállalók fokozott védelme és a foglalkozási eredetű kockázatok 
csökkentése vagy megszüntetése jó irány a munkavállalók mutagén vagy rákkeltő anyagokkal 
kapcsolatos kockázatoknak való kitettségének megelőzése tekintetében. 

A Bizottság már foglalkozott a rákkeltő és mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak 
való munkahelyi kitettség kérdésével a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel 
kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv 
frissítése érdekében elfogadott három javaslat – az első 2016 májusában, a második 2017 
januárjában, a harmadik 2018 áprilisában – elfogadása révén.

Az irányelvvel kapcsolatban ez a negyedik jogalkotási javaslat, amelynek célja új foglalkozási 
expozíciós határértékek megállapítása az alábbi három anyag vonatkozásában: akrilnitril, 
nikkelvegyületek és benzol. 

Az előadó üdvözli a bizottsági javaslatot és az új foglalkozási expozíciós határértékek 
felülvizsgálatát. Az irányelv új módosításai arra irányulnak, hogy az EU-ban számos 
különböző ágazatban – többek között az olajipari, textilipari, gyártási, építkezési és vegyipari 
ágazatban – dolgozó több mint egy millió munkavállaló számára a munkavédelem új szintjét 
biztosítsák. A nikkelvegyületek belélegezhető és respirábilis frakciói közötti különbségtétel is 
üdvözlendő, mivel tekintettel az expozíció és a hatás különböző típusaira különböző 
határértékek kerülnek megállapításra. 

Továbbá, a javaslat megfelelő, az anyagtól függően eltérő átmeneti időszakot tesz lehetővé a 
vállalkozások számára, így azok igazodni tudnak az elfogadott új határértékekhez. Az előadó 
fontosnak tartja olyan megközelítés alkalmazását, amely megkönnyíti ezt az átmenetet a kis-, 
közép- és mikrovállalkozások számára. Az új határértékek eléréséig specifikus megközelítést 
kell alkalmazni a kkv-kra, amelyek korlátozott pénzügyi és emberi erőforrásokkal 
rendelkeznek. Ösztönzők, támogatás és digitális eszközök jelenthetik e vállalkozások 
igényeinek megfelelő kielégítését. 

Végül, az előadó ajánlatosnak tekinti a veszélyes gyógyszerek kérdésének ambiciózus módon 
történő kezelését. Valójában Európában évente több mint 12,7 millió egészségügyi dolgozó, 
köztük 7,3 millió ápoló van potenciálisan veszélyes gyógyszereknek kitéve. E gyógyszerek 
kezelése, előkészítése és beadása komoly egészségügyi kockázatoknak teszi ki az 
egészségügyi dolgozókat, ami azt jelenti, hogy a tanulmányok szerint ők háromszoros 
valószínűséggel betegszenek meg rákban. Az előadó ezért döntött úgy, hogy ne csak az 
irányelv I. mellékletét módosítsák, hanem felszólított iránymutatások bevezetésére, ami 
lehetővé tenné egyrészt az információk és a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét, 
másrészt egy uniós nyilvántartás létrehozását, amely magában foglalná a veszélyes 
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gyógyszerek meghatározását, valamint az antineoplasztikus, immunszuppresszáns és 
vírusellenes veszélyes gyógyszerek és azok hatóanyagainak rendszeresen frissített jegyzékét. 
A tanulmányok valójában kimutatják, hogy a jogalkotási intézkedések csak akkor 
eredményesek, ha azokat jogilag nem kötelező erejű iránymutatások és magyarázó 
intézkedések kísérik. 
Végül, az előadó szeretné megismételni, hogy a Parlament kész együttműködni a 
reprodukciót károsító anyagok kérdésének kezelése tekintetében, amellyel a korábbi 
felülvizsgálatok során már foglalkoztak, ám amely még mindig holtponton van. A 
megbeszélések újrakezdése során remélhetőleg a társjogalkotók megfelelő és 
kiegyensúlyozott megoldást tudnak találni e problémára.

KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

Az EPP, a S&D, a Renew Europe, a Verts/ALE és a Baloldal Európa-párti és demokratikus, a 
munkavállalók a munkahelyen előforduló káros anyagoknak való kitettséggel kapcsolatos 
kockázatoktól való védelme mellett elkötelezett  képviselőcsoportként teljes mértékben 
támogatja a rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló irányelv Európai Bizottság által 
bevezetett és az e Parlament képviselői által módosított felülvizsgálatát. Ezért 
képviselőcsoportjaink támogatni fogják a ZAMBELLI asszonyhoz (ID képviselőcsoport) utalt 
jogalkotási jelentést. Támogatásunk azonban semmiképpen sem kapcsolhat bennünket ehhez 
a képviselőcsoporthoz és az általa kifejtett álláspontokhoz, amelyeket határozottan ellenzünk. 
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24.2.2021

VÉLEMÉNY A JOGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

A vélemény előadója: Gilles Lebreton

RÖVID INDOKOLÁS

Nem szabad elfelejteni, hogy a rák – függetlenül attól, hogy a munkavégzéshez kapcsolódik-e 
– a szív- és érrendszeri betegségek után a második legnagyobb halálozási ok az Európai 
Unióban, és az összes haláleset mintegy negyedéért felelős, és a korai elhalálozás egyik fő 
oka. A következményei nemcsak az egyén egészségét és a családi életet érintik, hanem a 
nemzeti egészségügyi és szociális ellátórendszerekre, az állami költségvetésekre, a 
termelékenységre és a gazdasági növekedésre is kiterjednek.

Ebben az összefüggésben a Bizottság tervet kíván előterjeszteni a betegség okozta szenvedés 
csökkentésére, valamint arra, hogy segítse a tagállamokat a rák elleni küzdelem 
megerősítésében és az ellátás javításában.

A munkahelyen az évente regisztrált, munkával összefüggő halálesetek 52%-át a rák okozza, 
míg a keringési megbetegedések esetében ez 24%, az egyéb betegségek esetében 22%, a 
sérülések esetében pedig 2%.

A 2004/37/EK irányelvet az EUMSZ 153. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján fogadták 
el a munkavállalók egészségének és biztonságának javítása céljából. A 16. cikk úgy 
rendelkezik, hogy az EUMSZ 153. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással 
határértékeket kell megállapítani minden olyan rákkeltő anyag és mutagén vonatkozásában, 
amelyek tekintetében ez lehetséges.

E javaslat célja, hogy új vagy felülvizsgált határértékek megállapításával javítsa az ezen 
irányelvben előírt védelem szintjét.

E célból négy munkáltatói szervezet reagált az előzetes konzultációra, megerősítve, hogy 
támogatják a munkavállalóknak a munkával összefüggő rákos megbetegedésekkel szembeni 
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hatékony védelmét célzó intézkedéseket, többek között azáltal, hogy uniós szinten kötelező 
érvényű foglalkozási expozíciós határértékeket állapítanak meg, ugyanakkor hangsúlyozva, 
hogy arányos és technikailag megvalósítható értékeket kell meghatározni. Míg a munkaadók 
elismerték, hogy a Bizottság elsőbbségi anyagokra vonatkozó kritériumai relevánsak, 
javasolták a műszaki és gazdasági megvalósíthatóság kritériumainak beemelését is.

A közegészségügy előtérbe helyezése érdekében a javaslat nem rendelkezik a szabályok 
könnyítéséről a mikrovállalkozások és a kkv-k javára. A Bizottság szerint a felülvizsgálat 
által érintett valamennyi anyag esetében a kkv-k által megvalósítandó beruházások a 
következő 60 évben elért forgalmuknak csak kis hányadát teszik ki. Csak néhány, 
nikkelvegyületeket felhasználó kkv szembesülhet nehézségekkel az előnyben részesített 
lehetőségnek való megfelelés terén. Ezért – e nehézségek leküzdése érdekében – valamennyi 
előnyben részesített lehetőség esetében átmeneti időszakokat határoztak meg.

Az érintett vállalatok általában érzékenyek ezekre az egészségügyi prioritásokra. Ám a 
bizonytalan gazdasági és társadalmi környezetben egyértelműségre és jogi stabilitásra van 
szükségük. Ezért szükséges például az érintett termékek és anyagok, valamint a belélegzés 
módjainak pontos meghatározása, valamint az esetleges felülvizsgálatok ütemezésének előre 
történő rögzítése.

Végezetül érdemes felhívni a figyelmet a Bizottság által a 2004-es irányelv felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatok magyarázata és indokolása érdekében tett tájékoztatási erőfeszítésekre.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2004/37/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv45 célja, hogy a 
munkájuk során rákkeltő anyagoknak és 
mutagéneknek kitett munkavállalók 
számára védelmet nyújtson az expozícióból 
eredő egészségügyi és biztonsági 
kockázatokkal szemben. Az említett 
irányelv egységes szintű védelmet ír elő a 
rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek 
való foglalkozási expozícióval kapcsolatos 
kockázatokkal szemben, egy olyan 
általános elvi keret révén, amely lehetővé 

(1) A 2004/37/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv45 célja, hogy a 
munkájuk során rákkeltő anyagoknak, 
mutagéneknek vagy a reprodukciót 
károsító anyagoknak kitett munkavállalók 
számára védelmet nyújtson az expozícióból 
eredő egészségügyi és biztonsági 
kockázatokkal szemben. Az említett 
irányelv egységes szintű védelmet ír elő a 
rákkeltő anyagoknak, mutagéneknek vagy 
a reprodukciót károsító anyagoknak való 
foglalkozási expozícióval kapcsolatos 
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teszi a tagállamok számára a 
minimumkövetelmények egységes 
alkalmazásának biztosítását. A 
minimumkövetelmények célja a 
munkavállalók uniós szintű védelme. A 
tagállamok szigorúbb intézkedéseket is 
elfogadhatnak.

kockázatokkal szemben, egy olyan 
általános elvi keret révén, amely lehetővé 
teszi a tagállamok számára a 
minimumkövetelmények egységes 
alkalmazásának biztosítását. A 
minimumkövetelmények célja a 
munkavállalók uniós szintű védelme. A 
tagállamok szigorúbb intézkedéseket is 
elfogadhatnak. Ezeket a 
minimumkövetelményeket az érintett 
gazdasági és társadalmi szereplőkkel 
folytatott konzultációt követően kell 
meghatározni, és azoknak arányos és 
technikailag megvalósítható értékeken és 
folyamatokon kell alapulniuk, a 
munkavállalók egészsége és biztonsága 
érdekében.

_________________ _________________
45 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/37/EK irányelve (2004. április 29.) a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók védelméről (hatodik 
egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 
50. o.).

45 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/37/EK irányelve (2004. április 29.) a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak 
kitett munkavállalók védelméről (hatodik 
egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 
50. o.).

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A munkáltatók ezen irányelv 
megállapított kötelezettségeinek 
figyelembe kell venniük, hogy a kkv-k és a 
mikrovállalkozások – amelyek az Unióban 
működő vállalkozások nagy többségét 
képviselik – korlátozott pénzügyi, 
technikai és humán erőforrással 
rendelkeznek. Ezért a tagállamoknak – 
elkerülendő, hogy a rendelkezések 
aránytalanul sújtsák ezeket a 
vállalkozásokat – értékelniük kell, hogy az 
irányelv végrehajtása és a kapcsolódó 
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adminisztratív teher milyen hatást 
gyakorol ezekre a vállalkozásokra – 
különös figyelemmel a 
mikrovállalkozásokra –, és közzé kell 
tenniük ezeknek az értékeléseknek az 
eredményeit. Ennek során a 
tagállamoknak minden munkavállaló 
számára egyenlő védelmet kell 
biztosítaniuk, és elő kell segíteniük a 
mikrovállalkozások és a kkv-k 
megfelelését. Ennek fényében az olyan 
egyedi intézkedések, mint az ösztönzők és 
a digitális eszközök segíthetik a kkv-kat és 
a mikrovállalkozásokat a 2004/37/EK 
irányelvben megállapított kötelezettségek 
teljesítésében, valamint a rákkeltő 
anyagoknak és mutagéneknek való 
munkahelyi kitettséggel kapcsolatos 
kockázatok felszámolása terén tett 
előrelépésben.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szociális jogok európai pillérének 
10. elve46, amelyet az Európai Parlament, 
az Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság közösen jelentett be 2017. 
november 17-én a tisztességes 
munkafeltételekről és a növekedésről 
megrendezett szociális csúcstalálkozón, 
biztosítja a munkavállalók magas szintű, 
egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezethez való jogát, 
beleértve a rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel szembeni munkahelyi 
védelmet is.

(2) A szociális jogok európai pillérének 
10. elve46, amelyet az Európai Parlament, 
az Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság közösen jelentett be 2017. 
november 17-én a tisztességes 
munkafeltételekről és a növekedésről 
megrendezett szociális csúcstalálkozón, 
biztosítja a munkavállalók biztonságos, 
egészséges és megfelelően kialakított 
munkakörnyezethez való jogát, ami a 
munkahelyi egészségük és biztonságuk 
magas szintű védelmét jelenti, amely 
magában foglalja a rákkeltő anyagoknak 
és mutagéneknek való munkahelyi 
kitettség elleni védelmet is.

_________________ _________________
46 Szociális jogok európai pillére, 
2017. november, elérhető itt: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

46 Szociális jogok európai pillére, 
2017. november, elérhető itt: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
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political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_en.pdf

political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_en.pdf.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kötelező erejű foglalkozási 
expozíciós határértékek fontos elemei a 
munkavállalók védelmét szolgáló, a 
2004/37/EK irányelvben megállapított 
általános rendelkezéseknek, és azokat nem 
szabad túllépni. A határértékeknek és 
egyéb közvetlenül kapcsolódó 
rendelkezéseknek ki kell terjedniük 
valamennyi olyan rákkeltő anyagra és 
mutagénre, amely esetében az elérhető 
információk, ideértve a tudományos és 
műszaki adatokat is, ezt lehetővé teszik.

(3) A kötelező erejű foglalkozási 
expozíciós határértékek fontos elemei a 
munkavállalók védelmét szolgáló, a 
2004/37/EK irányelvben megállapított 
általános rendelkezéseknek, és azokat nem 
szabad túllépni. A társadalmi, gazdasági 
és technológiai fejlődés fényében a 
munkavállalók és a vállalatok minden 
lehetséges foglalkozási kockázattal 
szembeni védelmére irányuló erőfeszítések 
fokozása érdekében olyan határértékeket 
és egyéb rendelkezéseket kell 
megállapítani, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak minden olyan rákkeltő 
anyagra és mutagénre vonatkozó kötelező 
erejű foglalkozási expozíciós 
határértékekhez, amelyekre vonatkozóan 
a rendelkezésre álló információk, beleértve 
a tudományos és műszaki adatokat is, ezt 
lehetővé teszik.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E kötelező erejű foglalkozási 
expozíciós határértékek betartása nem 
érinti a munkáltatóknak a 
2004/37/EK irányelv alapján fennálló 
egyéb kötelezettségeit, különösen azokat, 
amelyek a rákkeltő anyagok és mutagének 
munkahelyen történő alkalmazásának 
csökkentésére, a munkavállalók rákkeltő 
anyagoknak és mutagéneknek való 

(4) E kötelező erejű foglalkozási 
expozíciós határértékek betartása nem 
érinti a munkáltatóknak a 
2004/37/EK irányelv alapján fennálló 
egyéb kötelezettségeit, különösen azokat, 
amelyek a rákkeltő anyagok és mutagének 
munkahelyen történő alkalmazásának 
csökkentésére, a munkavállalók rákkeltő 
anyagoknak és mutagéneknek való 
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kitettségének megelőzésére és 
csökkentésére, valamint az e célból 
végrehajtandó intézkedésekre vonatkoznak. 
Ezen intézkedéseknek – a műszakilag 
lehetséges mértékben – ki kell terjedniük a 
rákkeltő anyag vagy mutagén olyan 
anyaggal, keverékkel vagy eljárással való 
helyettesítésére, amely nem veszélyes vagy 
kevésbé veszélyes a munkavállalók 
egészségére, zárt rendszerek 
alkalmazására, illetve a munkavállalókat 
érintő expozíció szintjének csökkentésére 
irányuló egyéb intézkedésekre.

kitettségének megelőzésére és 
csökkentésére, valamint az e célból 
végrehajtandó intézkedésekre 
vonatkoznak.  Ezen intézkedéseknek – a 
műszakilag lehetséges mértékben – ki kell 
terjedniük a rákkeltő anyag vagy mutagén 
olyan anyaggal, keverékkel vagy eljárással 
való helyettesítésére, amely nem veszélyes 
a munkavállalók egészségére, zárt 
rendszerek alkalmazására, illetve a 
munkavállalókat érintő expozíció 
szintjének csökkentésére vagy 
megszüntetésére irányuló egyéb 
intézkedésekre. Az e területre vonatkozó 
kutatási programoknak – különösen a 
munkavállalók egészségét érintő 
kockázatok tekintetében – 
támogathatónak kell lenniük a jövőbeli 
nemzeti és európai helyreállítási tervek 
keretében.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv egyértelműbb 
helyzetet teremt a munkavállalók, a 
munkáltatók és a végrehajtó hatóságok 
számára, és hozzájárul a gazdasági 
szereplők egyenlő versenyfeltételeinek 
megteremtéséhez, továbbá kedvező hatást 
gyakorol a foglalkoztatásra vonatkozó 
számadatokra és a gazdaságra.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A lehető legnagyobb védelem 
biztosítása érdekében minden rákkeltő 
anyag és mutagén esetében a belégzésen 

(7) A lehető legnagyobb védelem 
biztosítása érdekében minden rákkeltő 
anyag és mutagén esetében a belégzésen 
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kívül figyelembe kell venni más 
felszívódási utakat is, ideértve a bőrön 
keresztüli felszívódás lehetőségét.

kívül figyelembe kell venni más 
felszívódási utakat is, ideértve a bőrön 
keresztüli, valamint a nyálkahártyán át 
történő felszívódás lehetőségét.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A munkavállalók veszélyes 
anyagok elegyének is ki lehetnek téve. Az 
együttes hatások figyelembevétele 
érdekében a veszélyes anyagoknak való 
kombinált kitettség esetén ki kell igazítani 
a szabályokat, és lefelé kell módosítani a 
határértékeket.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A benzol megfelel az 
1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő 
anyagként (1A. kategória) való besorolás 
kritériumainak, tehát a 2004/37/EK 
irányelv értelmében rákkeltő anyagnak 
minősül. A benzol bőrön keresztül is 
felszívódhat. A 2004/37/EK irányelv III. 
mellékletében a benzolra vonatkozóan 
meghatározott határértéket felül kell 
vizsgálni a legfrissebb tudományos adatok 
fényében, és helyénvaló megtartani a „bőr” 
megjegyzést. A benzol biológiai 
monitoringjának hasznosságáról elfogadott, 
a RAC véleményén alapuló ACSH. A 
biomonitorozás gyakorlati használatáról 
szóló útmutató fejlesztésekor kell 
figyelembe venni.

(13) A benzol megfelel az 
1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltő 
anyagként (1A. kategória) való besorolás 
kritériumainak, tehát a 2004/37/EK 
irányelv értelmében rákkeltő anyagnak 
minősül. A benzol bőrön keresztül is 
felszívódhat. A 2004/37/EK irányelv III. 
mellékletében a benzolra vonatkozóan 
meghatározott határértéket legkésőbb 
2030. január 1-jéig, a munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó 
bizottság véleményével összhangban felül 
kell vizsgálni a legfrissebb tudományos 
adatok fényében, és helyénvaló megtartani 
a „bőr” megjegyzést. A benzol biológiai 
monitoringjának hasznosságáról elfogadott, 
a RAC véleményén alapuló ACSH. A 
biomonitorozás gyakorlati használatáról 
szóló útmutató fejlesztésekor kell 
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figyelembe venni.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A benzol esetében a 0,2 ppm (0,66 
mg/m3) felülvizsgált határértéknek való 
rövid távú megfelelés bizonyos ágazatok 
esetében nehéznek bizonyulhat. Ezen 
irányelv hatályba lépést követően 4 éves 
átmeneti időszakot kell bevezetni. A 
hatálybalépést követő második évtől a 
negyedik évig 0,5 ppm (1,65 mg/m³) 
átmeneti határértéket kell alkalmazni.

(14) A benzol esetében a 0,2 ppm (0,66 
mg/m3) – a korábbi 1 ppm (3,25 mg/m³) 
értékhez képest alacsonyabb –felülvizsgált 
határértéknek való rövid távú megfelelés 
bizonyos ágazatok esetében – és egyes 
vállalkozások, különösen a 
mikrovállalkozások és a kkv-k számára – 
nehéznek bizonyulhat. Ezért ezen irányelv 
hatályba lépést követően 4 éves átmeneti 
időszakot kell bevezetni. A hatálybalépést 
követő második évtől a negyedik évig 0,5 
ppm (1,65 mg/m³) átmeneti határértéket 
kell alkalmazni.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A kobalt és a kobaltvegyületek 
megfelelnek az 1272/2008/EK rendelet 
szerinti rákkeltő anyagként (1B. 
kategória) való besorolás kritériumainak, 
és a 2004/37/EK irányelv értelmében 
rákkeltő anyagnak minősülnek. A 
rendelkezésre álló információk, köztük a 
tudományos és műszaki adatok alapján e 
rákkeltő anyagok tekintetében lehetséges 
határértékeket meghatározni. A kobaltnak 
és kobaltvegyületeknek való munkahelyi 
expozíció bőrszenzibilizációt és légúti 
szenzibilizációt okozhat. Ezért a 
2004/37/EK irányelv keretében helyénvaló 
határértékeket megállapítani mind a 
kobalt, mind a kobaltvegyületek 
belélegezhető és respirábilis frakcióira 
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vonatkozóan.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az irányelvben megállapított 
határértékeket rendszeresen ellenőrizni 
kell, és felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelettel való összhang 
biztosítása érdekében49.

(16) Az irányelvben megállapított 
határértékeket szigorúan és rendszeresen 
ellenőrizni kell, és az ismeretek és a 
technológiák fejlődése alapján legalább 
ötévente felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelettel, valamint a 
társadalmi, gazdasági és technológiai 
fejlődéssel való folyamatos összhang 
biztosítása érdekében.

__________________ __________________
49 Az Európai Parlament és a Tanács 
1907/2006/EK rendelete 
(2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH). Elérhető a következő címen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907

49 Az Európai Parlament és a Tanács 
1907/2006/EK rendelete 
(2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH). Elérhető a következő címen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az ezen irányelvben előírt átmeneti 
időszakoknak  biztosítaniuk kell a 
megfelelő intézkedések elfogadásának 
lehetőségét a szükséges változások 
előrejelzése és a beruházások tervezése 
érdekében, elkerülve a vállalkozásokra és 
a munkavállalókra gyakorolt negatív 
hatásokat. A kkv-k és a 
mikrovállalkozások esetében például az 
egyes anyagokra megállapított átmeneti 
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időszakok segíteniük kell a konkrét 
technikai kihívások kezelésében és a 
beruházások kellő időben történő 
megtervezésében.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Mivel ezen irányelv célját – 
nevezetesen, hogy védje a munkavállalókat 
azoktól az egészségüket és biztonságukat 
veszélyeztető kockázatoktól, amelyek 
munkájuk során a rákkeltő anyagoknak, 
illetve a mutagéneknek való kitettséggel 
kapcsolatosan merülnek vagy merülhetnek 
fel, valamint, hogy az ilyen kockázatokat 
megelőzze – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 
azonban az intézkedés terjedelme és hatása 
miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az e 
cikkben megállapított arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(17) Mivel ezen irányelv célját – 
nevezetesen, hogy védje a munkavállalókat 
azoktól az egészségüket és biztonságukat 
veszélyeztető kockázatoktól, amelyek 
munkájuk során a rákkeltő anyagoknak, 
illetve a mutagéneknek való kitettséggel 
kapcsolatosan merülnek vagy merülhetnek 
fel, valamint, hogy az ilyen kockázatokat 
megelőzze – a tagállamok képesek 
megvalósítani, az Unió szintjén azonban az 
intézkedés terjedelme és hatása miatt e cél 
még jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az e 
cikkben megállapított arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket. Az 
ilyen intézkedések mindenesetre 
minimumkövetelmények, amelyek nem 
fosztják meg a tagállamokat attól a 
joguktól, hogy nagyobb védelmet biztosító 
rendelkezéseket határozzanak meg.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Mivel az ezen irányelvben előírtak 
célja minimumkövetelmények 
meghatározása, ez az irányelv 
akadályozza a tagállamokat abban, hogy 
szigorúbb védelmi rendelkezéseket 
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vezessenek be.
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