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Töötajate kaitse tööl kantserogeenide, mutageenide ja 
reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I
Euroopa Parlamendi 17. veebruari 2022. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega 
kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 
2020/0262(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0571),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning eelkõige 
artikli 153 lõike 2 punkti b koosmõjus artikli 153 lõike 1 punktiga a, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0301/2020), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. veebruari 2021. aasta 
arvamust1,

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 22. detsembri 2021. aasta kirjas 
võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A9-0114/2021), 

1 ELT C 56, 16.2.2021, lk 63.



1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
ühisavalduse, mis avaldatakse koos seadusandliku akti lõpliku tekstiga Euroopa Liidu 
Teataja L-seerias;

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

4. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P9_TC1-COD(2020)0262

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. veebruaril 
2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
(EL) 2022/…, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl 
kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2022/431) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus direktiivi 2004/37/EÜ kohaldamisala kohta

[avaldatakse L-seerias vahetult pärast õigusakti]

Euroopa Parlament ja nõukogu on ühisel seisukohal, et ohtlikud ravimid, mis sisaldavad 

aineid, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt kantserogeenseks (1A või 

1B kategooria), mutageenseks (1A või 1B kategooria) või reproduktiivtoksiliseks aineks 

(1A või 1B kategooria) klassifitseerimise kriteeriumidele, kuuluvad direktiivi 2004/37/EÜ 

kohaldamisalasse. Kõiki direktiivi 2004/37/EÜ nõudeid kohaldatakse ohtlike ravimite suhtes 

sellele vastavalt.

Komisjoni avaldus tegevuskava ja seadusandlike ettepanekute kohta

Komisjonile artikli 18a kolmanda lõiguga pandud kohustused seoses tegevuskava ja 

seadusandliku ettepaneku esitamisega ei saa minna vastuollu komisjoni institutsiooniliste 

õigustega ja tema algatusõigusega, mis tulenevad otseselt aluslepingutest.

Artikli 18a kolmandas lõigus viidatakse direktiivi 2004/37/EÜ artiklile 16, milles on 

sätestatud kohustus kehtestada piirnormid olemasoleva teabe, sealhulgas teaduslike ja 

tehniliste andmete alusel kõikidele nendele ainetele, mille puhul see on võimalik. Selle sätte 

rakendamisel palutakse komisjonil esitada ka artikli 18a kolmandas lõigus osutatud 

tegevuskava. Läbipaistvuse huvides sisaldab see tegevuskava järgmist 25 uut või läbivaadatud 

ainet, mida tuleb teaduslikult hinnata. Loetletud ainete hindamine on osa kehtestatud 

menetlusest, mis hõlmab konsulteerimist sotsiaalpartneritega, tööohutuse ja töötervishoiu 

nõuandekomitee arvamust ja mõjuhinnangut, millega valmistatakse õigeaegselt ette kõik 

vajalikud seadusandlikud ettepanekud.


