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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 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és 
a Jogi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0000/2020), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik 
szöveggel váltja fel, 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

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2004/37/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv3 célja, hogy a munkájuk 
során rákkeltő anyagoknak és 
mutagéneknek kitett munkavállalók 
számára védelmet nyújtson az expozícióból 

(1) A 2004/37/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv3 célja, hogy a munkájuk 
során rákkeltő anyagoknak és 
mutagéneknek kitett munkavállalók 
számára védelmet nyújtson az expozícióból 
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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.

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 
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.

__________________ __________________
3 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.).

3 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.).

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szociális jogok európai 
pillérének 10. elve4, 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 

(2) 2017. november 17-én az Unióban 
jelentkező társadalmi kihívásokra adott 
válaszként az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság közösen kihirdette a 
szociális jogok európai pillérét (a 
továbbiakban: „a pillér”). A pillérben 
húsz elv szerepel, három kategóriába 
sorolva: esélyegyenlőség és hozzáférés a 
munkaerőpiachoz; tisztességes 
munkafeltételek; szociális védelem és 
társadalmi befogadás. A pillér 10. 
alapelve biztosítja a munkavállalók magas 
szintű, egészséges, biztonságos és 
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védelmet is. megfelelően kialakított 
munkakörnyezethez való jogát. Ennek 
magában kell foglalnia a rákkeltő 
anyagokkal és mutagénekkel szembeni 
munkahelyi védelmet is. 

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

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

Or. en

Módosítás 3

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, 
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.

(5) A 2004/37/EK irányelv ezen 
irányelv által előírt módosításainak célja, 
hogy megerősítse a munkavállalók 
munkahelyi egészségvédelmét és 
biztonságát. A módosítások a 
rendelkezésre álló legfrissebb információk 
fényében gondoskodnak arról, hogy a 
2004/37/EK irányelvben új határértékek 
kerüljenek megállapításra, ideértve az új 
tudományos és műszaki adatokat, 
amelyeknek alapos gazdasági-társadalmi 
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 
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való kitettség korlátozását célul kitűző 
jövőbeli munka vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 4

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, rövid 
távon nehézségekbe ütközhet az 1 mg/m³ 
(0,45 ppm) és a 4 mg/m³ (1,8 ppm) rövid 
távú határérték betartása. Helyénvaló ezért 
az irányelv hatályba lépésétől számított 
négy éves átmeneti időszak bevezetése, 
amelynek lejártát követően e foglalkozási 
expozíciós határértékeket alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 5

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 

(12) Ami a nikkelvegyületeket illeti, 
nehézségekbe ütközhet a belélegezhető 
frakció esetében a 0,01 mg/m³, a 
respirábilis frakció esetében pedig a 0,01 
mg/m³ határérték betartása 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 a fent nevezett két csoportjának 
való expozíció csökkentését célzó átmeneti 
intézkedéseket össze kell hangolni. 
Helyénvaló ezért 2025. január 17-ig tartó 
átmeneti időszak bevezetése, mely idő alatt 
a nikkelvegyületek belélegezhető frakciói 
esetében 0,1 mg/m³ határértéket kell 
alkalmazni. A fent nevezett átmeneti 
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irányelvben6 a króm(VI)-vegyületekre 
elfogadott OEL alkalmazásának az 
időpontjával.

időszak biztosítaná az összhangot a 
2017/2398/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben6 a króm(VI)-
vegyületekre elfogadott OEL 
alkalmazásának az időpontjával.

__________________ __________________
6 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.

6 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.

Or. en

Módosítás 6

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 bizonyos 
ágazatokban rövid távonnehézségekbe 
ütközhet a 0,2 ppm (0,66 mg/m3) 
felülvizsgált határérték betartása. 
Helyénvaló ezért  ezen irányelv hatályba 
lépést követően 4 éves átmeneti időszak 
bevezetése. A hatálybalépést követő 
második évtől a negyedik évig 0,5 ppm 
(1,65 mg/m³) átmeneti határértéket kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A veszélyes gyógyszereknek való 
kitettség káros egészségügyi hatásokat 
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okozhat egészségügyi dolgozók és betegek 
számára, sőt, akut és krónikus 
egészségügyi következményei is lehetnek, 
például bőrkiütések, reprodukciós 
károsodások (többek között meddőség, 
spontán abortusz és veleszületett 
rendellenességek), valamint leukémia, 
emlőrák és más rákos megbetegedések. A 
veszélyes gyógyszerek felváltása vagy 
helyettesítése általában nem jöhet 
számításba, mert a betegek hozzáférését az 
elérhető legjobb kezelésekhez nem szabad 
veszélyeztetni. A munkavállalók és a 
betegek megvédhetők a veszélyes 
gyógyszereknek való kitettségtől, ha az 
ilyen termékek gyártása és használata zárt 
rendszerben történik, műszaki és 
adminisztratív ellenőrzésekre kerül sor és 
a megfelelő védőfelszerelések használata 
biztosított.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A Nemzeti Munkahelyi Biztonsági 
és Egészségügyi Intézet (NIOSH) 2016 
szeptemberében meghatározta és 
jegyzékbe foglalta az egészségügyi 
létesítményekben alkalmazott 
antineoplasztikus és egyéb veszélyes 
gyógyszereket (NIOSH-jegyzék). A 
NIOSH-jegyzék tartalmazza az 
antineoplasztikus, immunszuppresszáns és 
vírusellenes veszélyes gyógyszereket és 
hatóanyagaikat. A veszélyes gyógyszerek e 
három farmakoterápiás csoportját 
elsősorban rák, szervátültetés, ízületi 
gyulladás, humán immunhiányos vírusok, 
valamint hepatitisz B és C kezelésére 
alkalmazzák, és genotoxikus, rákkeltő, 
mutagén vagy reprodukciót károsító 
tulajdonságokkal rendelkezhetnek. Ezért 
fontos, hogy a NIOSH-jegyzékben 
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felsorolt  veszélyes gyógyszereknek kitett 
munkavállalók és betegek védelemben 
részesüljenek az ilyen termékek gyártása, 
összeállítása, alkalmazása vagy 
ártalmatlanítása során, valamint 
mindazon takarítási, fuvarozási, szállítási, 
mosodai és hulladékelszállítási 
szolgáltatások nyújtása során, amelyek 
ilyen termékekkel vagy ilyen termékekkel 
fertőzött felületekkel kerülhetnek 
kapcsolatba, illetve ilyen termékekkel 
kezelt betegek gondozásával állnak 
összefüggésben.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
14 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) A Bizottságnak a veszélyes 
gyógyszereknek kitett munkavállalók 
munkahelyi biztonságának biztosítása 
érdekében – az antineoplasztikus, 
immunszuppresszáns és vírusellenes 
veszélyes gyógyszereknek és 
hatóanyagaiknak a 2004/37/EK irányelv 
I. mellékletébe történő felvétele mellett és 
azt kiegészítve – a legújabb fejlemények és 
tudományos ismeretek 
figyelembevételével, valamint az érintett 
érdekelt felekkel, köztük szociális 
partnerekkel folytatott konzultációt 
követően iránymutatásokat kell 
kibocsátania a veszélyes gyógyszerek 
kezelésére vonatkozó legjobb gyakorlatok, 
az ilyen termékeknek való foglalkozási 
expozíció felszíni, környezeti és biológiai 
nyomon követése, valamint a munkáltatók 
által biztosítandó tájékoztatás, oktatás, 
képzés és figyelemfelkeltés tekintetében. A 
Bizottságnak továbbá uniós nyilvántartást 
kell létrehoznia és rendszeresen 
frissítenie, amely meghatározza a 
veszélyes gyógyszereket és tartalmazza az 
antineoplasztikus, immunszuppresszáns és 
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vírusellenes veszélyes gyógyszerek és 
hatóanyagaik jegyzékét. 

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Ezen irányelv végrehajtásakor a 
tagállamok nem írhatnak elő olyan 
közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 
korlátozásokat, amelyek elvennék a kedvet 
kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
alapításától és fejlesztésétől. E tekintetben 
mind a tagállamoknak, mind pedig a 
közreműködő uniós és nemzeti szerveknek 
törekedniük kell arra, hogy az ezen 
irányelvnek való megfelelés biztosítása 
érdekében ösztönzőket, iránymutatást és 
tanácsokat nyújtsanak a 
mikrovállalkozások és a kkv-k számára. 
Ezzel összefüggésben a szociális 
partnereket bátorítani kell arra, hogy a 
bevált gyakorlatok meghatározása és 
továbbfejlesztése érdekében kössenek 
megállapodásokat, adjanak ki 
iránymutatást és tegyenek egyéb közös 
fellépéseket.

Or. en

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 2004/37/EK irányelv a 
következő cikkel egészül ki:
„18b. cikk
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Bizottsági iránymutatások és uniós 
nyilvántartás
A Bizottság 2021 negyedik negyedévéig 
tudományos adatok alapján és az érintett 
érdekelt felekkel, köztük a szociális 
partnerekkel folytatott konzultációt 
követően iránymutatásokat bocsát ki 
legalább a következők tekintetében:
a) a veszélyes gyógyszerek 
gyártására, összeállítására, ügyvezetésére 
és ártalmatlanítására vonatkozó legjobb 
gyakorlatok;
b) a veszélyes gyógyszereknek való 
foglalkozási expozíció felszíni, környezeti 
és biológiai nyomon követése; 
c) a veszélyes gyógyszereknek való 
munkahelyi kitettség megelőzése 
érdekében a munkáltatók által 
biztosítandó tájékoztatás, oktatás, képzés 
és figyelemfelkeltés.
A Bizottság az első albekezdésben említett 
határidőig uniós nyilvántartást hoz létre, 
amely meghatározza a veszélyes 
gyógyszereket és tartalmazza az 
antineoplasztikus, immunszuppresszáns és 
vírusellenes veszélyes gyógyszerek és 
hatóanyagaik jegyzékét. A Bizottság ezt a 
jegyzéket rendszeres jelleggel frissíti.”;

Or. en

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A 2004/37/EK irányelv I. 
melléklete a következő ponttal egészül ki:
„8a. Antineoplasztikus, 
immunszuppresszáns és vírusellenes 
veszélyes gyógyszereknek és 
hatóanyagaiknak való kitettséggel járó 
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munka*.
______________
*. Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségügyi Intézet – Az egészségügyi 
létesítményekben alkalmazott 
antineoplasztikus és egyéb veszélyes 
gyógyszerek módosított jegyzéke, 2016. 
szeptember”.

Or. en
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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.


