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RÖVID INDOKOLÁS

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 célja a munkavállalók egészségének és biztonságának 
fokozottabb védelme azáltal, hogy öt vegyi anyag tekintetében csökkentik a foglalkozási 
expozíciót. A javaslatot hatásvizsgálat kíséri.

Az EU-ban a munkavégzéssel összefüggő, leggyakoribb (53%) halálozási ok a rák. A 
munkavállalók és családtagjaik számára a rák nemcsak jelentős életminőség-romlást 
eredményez, hanem az egészségügyi ellátásra fordított közvetlen költségeket, valamint a 
jelenlegi és jövőbeni fizetések elmaradása miatt közvetett anyagi veszteségeket is okoz. A 
foglalkozási eredetű rákos megbetegedések az egész gazdaságban is éreztetik hatásukat, 
hiszen csökkentik a munkaerő-kínálatot és a munkatermelékenységet, valamint megterhelik 
az államháztartást azon – elkerülhető – közkiadások révén, amelyeket egészségügyi ellátásra 
és egyéb ellátásokra kell fordítani. Végezetül, a foglalkozási eredetű rákos megbetegedések a 
vállalkozások oldalán a személyzet helyettesítése, a termelékenység csökkenése, valamint a 
munkahelyi ártalmak ellensúlyozására fizetett veszélyességi bérpótlékok miatt jelentenek 
pluszköltségeket.

A szociális partnerek, a munkavállalói és munkaadói szervezetek megerősítették, hogy a 
munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv harmadik módosítására kiválasztott 
következő öt rákkeltő anyag kiemelt fontosságú a munkavállalók védelme tekintetében, és 
ennélfogva ösztönözték a Bizottságot, hogy folytassa a foglalkozási expozíciós határértékek 
meghatározására vonatkozó előkészítő munkát a következő anyagok tekintetében: 

1. az irányelv hatálya alá eső kadmium és annak szervetlen vegyületei;
2. az irányelv hatálya alá eső berillium és szervetlen berilliumvegyületek;
3. az irányelv hatálya alá tartozó arzénsav és sói, valamint szervetlen arzénvegyületek;
4. formaldehid;
5. 4,4’-metilén-bisz(2-klór-anilin)

Az irányelv egy sor általános minimumkövetelményt határoz meg annak érdekében, hogy 
megszüntesse, illetve csökkentse a hatálya alá tartozó összes rákkeltő anyagnak és 
mutagénnek való expozíciót. A munkáltatóknak fel kell ismerniük és fel kell mérniük a 
munkavállalókat érintő minden olyan kockázatot, amely bizonyos rákkeltő anyagoknak és 
mutagéneknek való munkahelyi kitettségből eredhet, és amennyiben e kockázatok fennállnak, 
meg kell előzniük az expozíciót.

A 2004/37/EK irányelv módosítására irányuló jelenlegi kezdeményezés összhangban van a 
szociális jogok európai pillérével. Végrehajtja a pillér 10. alapelvét (egészséges, biztonságos 
és megfelelően kialakított munkakörnyezet), közvetlenül hozzájárulva a munkavállalók 
egészségének és biztonságának magas szintű védelméhez. A Bizottság a „Biztonságosabb és 
egészségesebb munkahely mindenkinek” című, 2017. januári közleményében is a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság kulcsfontosságú prioritásaként határozta meg a jogi 
szabályozás korszerűsítését a rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek való kitettségre 
vonatkozó foglalkozási expozíciós határértékek aktualizálása által.
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A becslések szerint a javaslat elfogadása azzal járna, hogy a különböző típusú rákos 
megbetegedéseket okozó rákkeltő és mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak való, 
foglalkozási kitettség jobb megelőzése és a velük szembeni megfelelőbb védelem hosszabb 
távon több mint 1 000 000 uniós munkavállaló javát szolgálná, és így 22 000 megbetegedési 
esetet lehetne megelőzni.

Az előadó határozottan támogatja a fent említett javaslatot – egyúttal néhány módosítást 
javasol, amelyek elsősorban a lehetséges – a tudományos adatok alapján a listára felvett –
rákkeltő anyagok és mutagének rendszeres áttekintésének és frissítésének szükségességét 
hangsúlyozzák. Az előadó úgy véli továbbá, hogy az uniós jogszabályoknak valamennyi 
olyan anyagra ki kell terjedniük, amely növeli a foglalkozási eredetű rákos megbetegedések 
kialakulásának kockázatát.

MÓDOSÍTÁS:

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 szociális jogok európai 
pillérének 10. alapelve43 – amelyet
2017. november 17-én jelentettek be 
Göteborgban – előírja, hogy minden 
dolgozónak joga van az egészséges, 
biztonságos és megfelelően kialakított 
munkakörnyezethez. A munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság magas 
védelmi szintjéhez való jog, valamint a 
dolgozók professzionális igényeihez 
igazított munkakörnyezet, amely lehetővé 
teszi a számukra a munkaerő-piaci 
részvételük meghosszabbítását, magában 
foglalja a munkahelyi rákkeltő anyagokkal 
és mutagénekkel szembeni védelmet is.

(1) Az Európai Unió egyik 
legfontosabb szociálpolitikai célkitűzése, 
hogy a jobb élet- és munkakörülményeket 
célzó, megújított közelítési folyamat révén 
Európában megelőzze a szociális 
szétforgácsolódást és a szociális 
dömpinget. Ez az egyik célkitűzése a 
szociális jogok 2017. november 17-én 
Göteborgban bejelentett európai 
pillérének is, amelynek 10. alapelve
előírja, hogy minden dolgozónak joga van 
az egészséges, biztonságos és megfelelően 
kialakított munkakörnyezethez. A 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
magas védelmi szintjéhez való jog, 
valamint a dolgozók professzionális 
igényeihez igazított munkakörnyezet, 
amely lehetővé teszi a számukra a
munkaerő-piaci részvételük 
meghosszabbítását, magában foglalja a 
munkahelyi rákkeltő anyagokkal és 
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mutagénekkel szembeni védelmet is.

__________________ __________________

43 Szociális jogok európai pillére, 
2017. november, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_en

43 Szociális jogok európai pillére, 
2017. november, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_hu

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió Alapjogi 
Chartája többek között biztosítja az élethez 
való alapvető jogot (2. cikk), valamint az 
egészséget, biztonságot és méltóságot 
tiszteletben tartó, tisztességes és igazságos 
munkafeltételeket (31. cikk (1) bekezdés).

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az EUMSZ 153., 154. és 155. 
cikke meghatározza a szociális partnerek 
munkahelyi egészségvédelemre és 
biztonságra vonatkozó megállapodások 
megtárgyalásával és érvényesítésével 
kapcsolatos hatáskörét és felhatalmazását.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2004/37/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv44 célja, hogy a 
munkájuk során rákkeltő anyagoknak és 
mutagéneknek kitett munkavállalók 
számára védelmet nyújtson az expozícióból 
eredő egészségügyi és biztonsági 
kockázatokkal szemben. A 
2004/37/EK irányelv egységes szintű 
védelmet biztosít a rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos kockázatokkal 
szembeni védelem tekintetében, mégpedig 
egy olyan általános elvi keret révén, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
biztosítsák a minimumkövetelmények 
egységes alkalmazását. A rendelkezésre 
álló információkon, köztük tudományos és 
műszaki adatokon, a gazdasági 
megvalósíthatóságon, alapos társadalmi-
gazdasági hatásvizsgálaton, valamint az 
expozíciós mérési protokollok és technikák 
társadalmi-gazdasági hatásain és 
munkahelyen való elérhetőségén alapuló, 
kötelező erejű foglalkozási expozíciós 
határértékek fontos elemei a 
munkavállalók védelmét szolgáló, a 
2004/37/EK irányelvben megállapított 
általános rendelkezéseknek. A 
2004/37/EK irányelvben meghatározott 
minimumkövetelmények célja a 
munkavállalók uniós szintű védelmének 
biztosítása. A tagállamok szigorúbb 
kötelező erejű foglalkozási expozíciós 
határértékeket határozhatnak meg.

(2) Az ezen irányelvben szereplő, a
2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre44 vonatkozó módosítások célja, 
hogy hatékonyabb egészségügyi 
intézkedések bevezetésére kerüljön sor, 
valamint az elővigyázatosság elvével 
összhangban a munkájuk során rákkeltő 
anyagoknak és mutagéneknek kitett 
munkavállalók számára nyújtott védelem 
és biztonság javuljon és erősödjön. A 
2004/37/EK irányelv egységes szintű 
védelmet biztosít a rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos kockázatokkal 
szembeni védelem tekintetében, mégpedig 
egy olyan általános elvi keret révén, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 
biztosítsák a minimumkövetelmények 
egységes alkalmazását. A kötelező erejű 
foglalkozási expozíciós határértékeket a 
jelenleg rendelkezésre álló információkon, 
köztük tudományos és műszaki adatokon, a 
gazdasági megvalósíthatóságon, alapos 
társadalmi-gazdasági hatásvizsgálaton, 
valamint az expozíciós mérési protokollok 
és technikák munkahelyen való 
elérhetősége alapján állapítják meg.
Elengedhetetlen, hogy a 
2004/37/EK irányelvben meghatározott
fontos elemeket a legújabb tudományos 
tanulmányok és adatok fényében állandó 
felülvizsgálat alá vonják, illetve 
rendszeresen átdolgozzák és frissítsék. A 
2004/37/EK irányelvben meghatározott 
minimumkövetelmények célja a 
munkavállalók uniós szintű védelmének 
biztosítása. A tagállamok szigorúbb 
kötelező erejű foglalkozási expozíciós 
határértékeket határozhatnak meg.

________________ ________________

44 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 

44 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 
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irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 
50. o.).

irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében) (HL L 158., 2004.4.30., 
50. o.).

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A foglalkozási expozíciós 
határértékek a 2004/37/EK irányelv 
szerinti kockázatkezelés körébe tartoznak. 
E 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. Ebben az 
összefüggésben bizonytalanságok esetén 
rendkívül fontos figyelembe venni az 
elővigyázatosság elvét.

(3) A foglalkozási expozíciós 
határértékek a 2004/37/EK irányelv 
szerinti kockázatkezelés körébe tartoznak.
A határértékeket az elővigyázatosság 
elvével, a munkavállalók védelmének 
elvével, valamint a rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatban rendelkezésre 
álló legfrissebb tudományos 
tanulmányokkal és technikai adatokkal 
összhangban rendszeresen felül kell 
vizsgálni és aktualizálni kell. Emellett 
figyelembe kell venni a fejlettebb mérési 
technikákat, kockázatcsökkentési 
intézkedéseket és egyéb releváns 
tényezőket. E 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. Ebben az 
összefüggésben bizonytalanságok esetén 
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rendkívül fontos figyelembe venni az 
elővigyázatosság elvét.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A legtöbb rákkeltő anyag és 
mutagén esetében nem lehetséges 
tudományosan azon szinteket azonosítani, 
amelyek alatt az expozíció nem 
eredményez káros hatásokat. Noha a 
rákkeltő anyagok és mutagének 
tekintetében a határértékek munkahelyeken 
történő, a 2004/37/EK irányelv szerinti 
meghatározása nem szünteti meg teljes 
egészében a munkahelyi expozícióból 
eredően a munkavállalók egészségét és 
biztonságát érintő kockázatokat 
(fennmaradó kockázat), mindenképpen 
hozzájárul az ilyen expozícióból eredő 
kockázatok jelentős csökkentéséhez, a 
2004/37/EK irányelv szerinti fokozatos és 
célirányos megközelítésnek megfelelően. 
Más rákkeltő anyagok és mutagének 
esetében lehetséges tudományosan azon 
szinteket azonosítani, amelyek alatt az 
expozíció várhatóan nem eredményez 
káros hatásokat.

(4) A legtöbb rákkeltő anyag és 
mutagén esetében nem lehetséges 
tudományosan azon szinteket azonosítani, 
amelyek alatt az expozíció nem 
eredményez káros hatásokat. Noha a 
rákkeltő anyagok és mutagének 
tekintetében a határértékek munkahelyeken
történő, a 2004/37/EK irányelv szerinti 
meghatározása nem szünteti meg teljes 
egészében a munkahelyi expozícióból 
eredően a munkavállalók egészségét és 
biztonságát érintő kockázatokat 
(fennmaradó kockázat), mindenképpen 
hozzájárul az ilyen expozícióból eredő 
kockázatok jelentős csökkentéséhez, a 
2004/37/EK irányelv szerinti fokozatos és 
célirányos megközelítésnek megfelelően.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ez az irányelv megerősíti a 
munkavállalók munkahelyi 
egészségvédelmét és biztonságát. A 

(6) Ez az irányelv megerősíti a 
munkavállalók védelmi szintjét munkahelyi 
egészségük és biztonságuk javítása 
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rendelkezésre álló információk fényében a 
2004/37/EK irányelvben új határértékeket 
kell megállapítani, ideértve az új 
tudományos és műszaki adatokat, valamint 
a kutatási eredményeken alapuló bevált 
gyakorlatokat, technikákat és munkahelyi 
expozíciós mérési protokollokat. Ezen 
információknak lehetőség szerint 
tartalmazniuk kell a dolgozók egészségére 
vonatkozó fennmaradó kockázatokat, a 
foglalkozási vegyianyag-expozíciós 
határértékekkel foglalkozó tudományos 
bizottság (SCOEL) ajánlásait és 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. Az 
említett információk átláthatóságát a 
jövőben is ösztönözni kell.

tekintetében. A rendelkezésre álló 
információk fényében a 
2004/37/EK irányelvben új határértékeket 
kell megállapítani, ideértve az új 
tudományos és műszaki adatokat, valamint 
a kutatási eredményeken alapuló bevált 
gyakorlatokat, technikákat és munkahelyi 
expozíciós mérési protokollokat. Ezen
információknak lehetőség szerint 
tartalmazniuk kell a dolgozók egészségére 
vonatkozó fennmaradó kockázatokat, a 
foglalkozási vegyianyag-expozíciós 
határértékekkel foglalkozó tudományos 
bizottság (SCOEL) ajánlásait és 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. Továbbra 
is ösztönözni kell átláthatóságot biztosító 
intézkedéseket, valamint az uniós szintű 
megelőzési és tájékoztatási kampányokat.

Módosítás 8

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. Az ezen 
irányelvben előírt, a 2004/37/EK irányelv 
III. mellékletével kapcsolatos módosítások 
a 2004/37/EK irányelv korszerűsítésére 
irányuló kezdeményezés hosszú távú 

(7) A tudományos adatok fényében, a 
lehető legnagyobb védelem biztosítása 
érdekében minden rákkeltő anyag és 
mutagén esetében a belégzésen kívül 
figyelembe kell venni a megfigyeléseket 
más felszívódási utakra vonatkozóan is, 
tekintettel a bőrön keresztüli felszívódás 
lehetőségére – konkrétan a bőrre, a bőr és 
a légutak fokozott érzékenységére, illetve 
a légzőszervi és bőrszenzibilizációra 
vonatkozó megjegyzés formájában. Az 
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folyamatának újabb lépését jelentik. ezen irányelvben előírt, a 
2004/37/EK irányelv III. mellékletével 
kapcsolatos módosítások a 
2004/37/EK irányelv korszerűsítésére 
irányuló kezdeményezés hosszú távú 
folyamatának újabb lépését jelentik.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Várható, hogy a rákkeltő 
anyagoknak és mutagéneknek való 
munkahelyi expozícióra vonatkozó uniós 
határértékek meghatározása hatékonyan 
hozzájárul a jelentős egészségügyi 
problémák és a rák megelőzéséhez, 
továbbá amellett, hogy javítja a 
munkavállalók és a közvetlen közelükben 
lévő személyek életminőségét és jóllétét, 
meghosszabbítja a munkával töltött 
életszakaszukat, növeli a termelékenységet 
és versenyképességet az EU-ban, és 
elősegíti az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítását az EU-ban működő 
vállalkozások számára.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A kadmium esetében a 
0,001 mg/m3 határértéknek való rövid távú 
megfelelés bizonyos ágazatok esetében 
nehéznek bizonyulhat. Ezért egy hétéves
átmeneti időszakot kell bevezetni, 
amelynek során 0,004 mg/m3 határérték 

(12) A kadmium esetében a 
0,001 mg/m3 határértéknek való rövid távú 
megfelelés bizonyos ágazatok esetében 
nehéznek bizonyulhat. Ezért egy ötéves
átmeneti időszakot kell bevezetni, 
amelynek során 0,004 mg/m3 határérték 
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alkalmazandó. alkalmazandó.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A berillium esetében a 
0,0002 mg/m3 határértéknek való rövid 
távú megfelelés bizonyos ágazatok 
esetében nehéznek bizonyulhat. Ezért egy 
ötéves átmeneti időszakot kell bevezetni, 
amelynek során 0,0006 mg/m3 határérték 
alkalmazandó.

(14) A berillium esetében a 
0,0002 mg/m3 határértéknek való rövid 
távú megfelelés bizonyos ágazatok 
esetében nehéznek bizonyulhat. Ezért egy 
négyéves átmeneti időszakot kell 
bevezetni, amelynek során 0,0006 mg/m3 
határérték alkalmazandó.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Kellően bizonyított a dízelmotorok 
kipufogógáz-kibocsátásának rákkeltő 
hatása. A Nemzetközi Rákkutató 
Ügynökség 2012-ben a dízelmotorok által 
kibocsátott kipufogógázt az „emberre 
nézve rákkeltő hatású” kategóriába 
(1. csoport) sorolta be, mivel elegendő 
bizonyíték támasztja alá, hogy az említett 
kipufogógáznak való kitettség a tüdőrák 
fokozott kockázatával jár. Az új 
dízelmotor-technológia megváltoztatta a 
dízelmotorok által kibocsátott anyagok 
minőségét és mennyiségét, és a hozzájuk 
kapcsolódó rák kockázata csökkent, de 
teljesen nem szűnt meg. A régiről az új 
dízeltechnológiára való átállással 
kapcsolatos, hosszú átmeneti idő miatt 
még sok évig számolni kell azzal, hogy a 
munkavállalók egyidejűleg lesznek kitéve 
a régi és az új dízelmotorok kipufogógáz-
kibocsátásának. A dízelmotorok 
kipufogógáz-kibocsátásai eljárás során 
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keletkeznek, következésképpen nem 
szerepelnek az 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
osztályozásban. A rendelkezésre álló 
információk, köztük a tudományos és 
műszaki adatok alapján a dízelmotor-
kipufogógázra vonatkozóan határértéket 
kell megállapítani. Ezért helyénvaló a 
dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátásának 
való kitettséggel járó tevékenységeket az 
I. mellékletbe felvenni, és a 
2004/37/EK irányelv III. mellékletében 
meghatározni a dízelmotorok 
kipufogógáz-kibocsátására vonatkozó 
határértéket. Az irányelv I. és 
III. mellékletében szereplő bejegyzéseknek 
minden típusú dízelmotorból származó 
gázt le kell fedniük, függetlenül attól, 
hogy a kipufogógáz-kibocsátás régi vagy 
új dízelmotorokból származik-e. 
Ismeretes, hogy a dízelmotorok 
kipufogógáz-kibocsátásainak való 
kitettség releváns markere az elemi szén. 

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) A többgyűrűs aromás 
szénhidrogének (PAH) bizonyos keverékei 
megfelelnek az 1272/2008/EK rendelet 
szerinti rákkeltő anyagként való besorolás 
kritériumainak, és ezért a 2004/37/EK 
irányelv meghatározása szerint rákkeltő 
anyagoknak minősülnek. Az ilyen 
keverékeknek való expozíció 
megvalósulhat többek között égési 
folyamatokkal járó munkavégzés –
például belső égésű motorok 
kibocsátásához kapcsolódóan – és magas 
hőmérsékletű égési folyamatok során. Az 
irányelv I. mellékletének 2. meglévő 
bejegyzését ezért ki kell terjeszteni azon 
egyéb munkahelyi expozíciós helyzetekre 
is, amelyek során a munkavállalók ezen 
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anyagoknak és keverékeiknek vannak 
kitéve. Ezenkívül a rendelkezésre álló 
információk – többek között a tudományos 
és műszaki adatok – alapján helyénvaló az 
A részben megállapítani a benzo[a]pirént 
mint indikátort tartalmazó többgyűrűs 
aromás szénhidrogén-keverékekre 
vonatkozó határértéket. 

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Hasonlóképpen, az irányelv 
végrehajtása hozzáadott értékének hosszú 
távú értékelése azt mutatja, hogy az EU 
több mint 1 000 000 munkavállalója 
számára fogja javítani a 
munkakörülményeket, és több mint 
22 000 foglalkozási megbetegedést fog 
megelőzni.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A munkavállalók hatékony védelme 
érdekében az ebben az irányelvben foglalt 
határértékek az 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet50,
végrehajtásának fényében folyamatosan 
felülvizsgálat tárgyát képezik majd, 
különösen a 2004/37/EK irányelvben 
foglalt határértékek és a veszélyes vegyi 
anyagoknak az említett rendelet szerinti 
származtatott hatásmentes szintjei közötti 
kölcsönhatások figyelembevételének 
céljával.

(21) A munkavállalók hatékony védelme 
érdekében az ebben az irányelvben foglalt 
határértékeket az 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet50

végrehajtásának fényében meg kell 
erősíteni, és azok folyamatosan ellenőrzés 
és rendszeres felülvizsgálat tárgyát képezik 
majd, különösen a 2004/37/EK irányelvben 
foglalt határértékek és a veszélyes vegyi 
anyagoknak az említett rendelet szerinti 
származtatott hatásmentes szintjei közötti 
kölcsönhatások figyelembevételének 
céljával.
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________________ ________________

50 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.).

50 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.).

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az ezen irányelvben 
meghatározott átmeneti időszakok 
betartása lehetővé teszi a megfelelő 
intézkedések elfogadását az új 
fejlemények előzetes megfontolása és a 
beruházások tervezése érdekében, hogy 
elkerülhetőek legyen a vállalkozásokra 
vagy a munkavállalókra gyakorolt káros 
hatások. A kkv-k esetében például az 
egyes anyagokra vonatkozó átmeneti 
időszakok segíteni fognak a konkrét 
technikai kihívások kezelésében és a 
beruházások kellő időben történő 
megtervezésében.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 bekezdés (új)
2004/37/EK irányelv
I melléklet – 5 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2004/37/EK irányelv I. melléklete a 
következő ponttal egészül ki:

„5a. A dízelmotor-kipufogógázoknak való 
kitettséggel járó munka.”

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 a bekezdés (új)
2004/37/EK irányelv
I melléklet – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2004/37/EK irányelv I. melléklete a 
következő ponttal egészül ki:

„5b. A szénkoromban, kőszénkátrányban 
vagy kőszén-kátrányszurokban jelenlévő 
többgyűrűs aromás szénhidrogéneknek 
való kitettséggel járó munka, valamint 
rákkeltő többgyűrűs aromás 
szénhidrogéneknek való kitettséggel járó 
munka, különösen égési folyamatokkal 
járó munkavégzés – például belső égésű 
motorok kibocsátásához kapcsolódóan –
vagy magas hőmérsékletű égési 
folyamatok során.”

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés
2004/37/EK irányelv
III melléklet – A pont – tablázat – „Átmeneti intézkedések” oszlop – 1 sor 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Határérték: 0 004 mg/m3 202z.yyyy.xx-ig 
[7 év]

Határérték: 0 004 mg/m3 202z.yyyy.xx-ig 
[5 év]
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés
2004/37/EK irányelv
III melléklet – A pont – tablázat – „Átmeneti intézkedések” oszlop – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Határérték: 0,0006 mg/m3 202z.yyyy.xx-ig 
[5 év]

Határérték: 0,0006 mg/m3 202z.yyyy.xx-ig 
[4 év]

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés
2004/37/EK irányelv
III melléklet – A pont – táblázat – „Az anyag neve” oszlop – 5 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv értelmében rákkeltő hatású 
benzo[a]pirén tartalmú többgyűrűs 
aromás szénhidrogén-keverékek;

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés
2004/37/EK irányelv
III melléklet – A pont – táblázat – „Határértékek” oszlop – „8 óra” oszlop – „mg/m3” oszlop –
5 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

0,0000710a

________________

10a benzo(a)pirén mint a teljes többgyűrűs 
aromás szénhidrogén-koncentráció 
markere

Indokolás

Ezt a szintet Németországban alkalmazzák, és jelenleg ez a legjobb gyakorlat az EU-ban. 
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés
2004/37/EK irányelv
III melléklet – A pont – táblázat – „Az anyag neve” oszlop – 5 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Dízelmotor-kipufogógáz

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés
2004/37/EK irányelv
III melléklet – A pont – táblázat – „Határértékek” oszlop – „8 óra” oszlop – „mg/m3” oszlop –
5 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

0,00001110b

________________

10b elemi szénként mérve

Indokolás

Ez megfelel a munkahelyi biztonsággal foglalkozó holland szakértői bizottság által kiszámított 
100 000 főre eső 4 halálesetnek 40 év munkahelyi expozícióra vonatkoztatva. A 
munkavállalókat nem szabad a háttérszinteket meghaladó dízelmotor-kipufogógáznak kitenni.
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