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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) (Egységes szerkezetbe foglalt változat)
(EGT vonatkozású szöveg)

lamok számára lehetővé váljon a minimumkövetelmények
egységes alkalmazása.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 137. cikke (2) bekezdésére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),

(5)

A csírasejt-mutagének olyan anyagok, amelyek tartós elváltozást okozhatnak egy sejt genetikai anyagának mennyiségében vagy szerkezetében, olyan változást eredményezve
az említett sejt fenotípusos jellemzőiben, amely átvihető az
utódsejtekre.

(6)

Hatásmechanizmusuk folytán a csírasejt-mutagének rákkeltő hatásúak lehetnek.

(7)

A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i
67/548/EGK tanácsi irányelv (6) VI. melléklete minden
anyag tekintetében tartalmazza az osztályozási szempontokat és a címkézési eljárásokat.

(8)

A tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására,
csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló,
1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) minden ilyen készítmény tekintetében részletesen tartalmazza az osztályozási szempontokat és a címkézési eljárásokat.

(9)

A munkavállalókat minden munkavégzési helyzetben
védeni kell a munkájuk során keletkező egy vagy több rákkeltő anyagot vagy mutagént tartalmazó készítményekkel
és a rákkeltő vagy mutagén vegyületekkel szemben.

(10)

Néhány anyag esetében a lehető legnagyobb védelem biztosítása érdekében figyelembe kell venni minden felszívódási
utat, beleértve a bőrön keresztül való behatolás lehetőségét is.

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,
a Szerződés 251.
megfelelően (2),

cikkében

megállapított

eljárásnak

mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

A munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 1990
június 28-i 90/394/EGK tanácsi irányelvnek (hatodik
egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1)
bekezdése értelmében) (3) több alkalommal lényeges
módosítására került sor (4). Az érthetőség és az ésszerűség
érdekében az említett irányelvet ezért egységes szerkezetbe
kell foglalni.
A munkavállalók biztonságának és egészsége védelmének
biztosításához elengedhetetlen azoknak a minimumkövetelményeknek a betartása, amelyek célja a biztonság és
egészségvédelem magasabb szintjének biztosítása a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme tekintetében, valamint minimális védelmi szint biztosítása
minden munkavállaló számára a Közösségben.
Ez az irányelv egyedi irányelv a munkavállalók munkahelyi
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző
intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i
89/391/EGK tanácsi irányelv (5) 16. cikkének (1) bekezdése
értelmében. Ezért azon irányelv rendelkezései teljes mértékben alkalmazandók a rákkeltő anyagoknak és mutagéneknek kitett munkavállalókra, az ezen irányelvben foglalt
szigorúbb és/vagy külön rendelkezések sérelme nélkül.
Meg kell határozni a rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel
kapcsolatos kockázatok elleni védelem egységes szintjét a
Közösség egésze számára, és ezt a védelmi szintet nem
részletes előírásokat tartalmazó követelményekkel, hanem
általános elvek keretében kell meghatározni, hogy a tagál-

(1) HL C 368., 1999.12.20., 18. o.
(2) Az Európai Parlament 2003. szeptember 2-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2004. március 30-i határozata.
(3) HL L 196., 1990.7.26., 1. o. A legutóbb az 1999/38/EK irányelvvel
(HL L 138., 1999.6.1., 66.o.) módosított irányelv.
(4) Lásd a IV. melléklet A. részét.
(5) HL L 183., 1989.6.29., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított
irányelv.

(6) HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel
(HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.
(7) HL L 200., 1999.7.30., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.
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Noha a tudomány jelenlegi állása szerint nem alakítható ki
olyan szint, amely alatt az egészséget érintő kockázatok
megszűnnének, a rákkeltő anyagoknak, illetve a mutagéneknek való kitettség mérséklése mindenképpen csökkenti
ezeket a kockázatokat.
Minden olyan rákkeltő anyagra és mutagénre, amellyel
kapcsolatban a tudományos és műszaki adatokat is magában foglaló rendelkezésre álló információ lehetővé teszi,
határértékeket és egyéb közvetlenül vonatkozó rendelkezéseket kell megállapítani, az e kockázatok csökkenéséhez
való hozzájárulás érdekében.
A foglalkozási expozíció határértékeit a munkavállalók
védelmére vonatkozó általános rendelkezések fontos elemének kell tekinteni. Az ilyen határértékeket szükség esetén a legújabb tudományos adatok figyelembevételével
felül kell vizsgálni.

(14)

A munkavállalók egészségvédelmére az elővigyázatosság
elvét kell alkalmazni.

(15)

Megelőző intézkedéseket kell hozni a rákkeltő anyagoknak, illetve mutagéneknek kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére.

(16)

Ez az irányelv a belső piac szociális dimenziója megvalósításának gyakorlati eleme.

(17)

A 74/325/EGK tanácsi határozat (1) alapján a Bizottság
konzultált a munkahelyi biztonsági és egészségügyi tanácsadó bizottsággal az ezen irányelvvel felváltott irányelvekre
vonatkozó javaslatok kidolgozása céljából.

(18)

Ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak a IV. melléklet
B. részében meghatározott, átültetésre vonatkozó határidőkkel kapcsolatos kötelezettségeit,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Célkitűzés
(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.
Ez az irányelv megállapítja az e területre vonatkozó különleges
minimumkövetelményeket, beleértve a határértékeket.
(1) HL L 185., 1974.7.9., 15. o. A 2003. július 22-i tanácsi határozattal
(HL C 218., 2003.9.13., 1. o.) hatályon kívül helyezett határozat.
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(2) Ez az irányelv nem alkalmazható azokra a munkavállalókra,
akik kizárólag olyan sugárzásnak vannak kitéve, amelyre az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés vonatkozik.
(3) A 89/391/EGK irányelv maradéktalanul alkalmazandó az (1)
bekezdésben említett teljes területre, az ebben az irányelvben foglalt szigorúbb és/vagy különös rendelkezések sérelme nélkül.
(4) Az azbesztre, amellyel a 83/477/EGK irányelv (2) foglalkozik,
ennek az irányelvnek a rendelkezései alkalmazandók annyiban,
amennyiben azok a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre nézve kedvezőbbek.
2. cikk
Fogalommeghatározások
Ezen irányelv alkalmazásában,
a) „rákkeltő anyag”:
i. a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletében foglalt, az 1. vagy
a 2. kategóriába tartozó rákkeltő anyagként való besorolás
kritériumainak megfelelő anyag;
ii. egy vagy több, az i. pontban említett anyagból álló készítmény, amennyiben az egyes anyagok közül egynek vagy
többnek a koncentrációja megfelel a valamely készítménynek az 1. vagy 2. kategóriába tartozó rákkeltő anyagok
közé sorolásához megkövetelt koncentrációra megállapított határértékeknek, amelyek vagy:
– a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében, vagy
– az 1999/45/EK irányelv II. mellékletének B. részében
szerepelnek, ha az anyag vagy anyagok nem szerepel(nek) vagy koncentrációra megállapított határértékek
nélkül szerepel(nek) a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében;
iii. az ezen irányelv I. mellékletében említett anyag, készítmény vagy eljárás, valamint az abban említett eljárás során
létrejövő anyag vagy készítmény;
b) „mutagén”:
i. a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletében foglalt, az 1. vagy
a 2. kategóriába tartozó mutagénként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag;
ii. egy vagy több, az i. alpontban említett anyagból álló készítmény, amennyiben az egyes anyagok közül egynek vagy
többnek a koncentrációja megfelel a valamely készítménynek az 1. vagy 2. kategóriába tartozó mutagének közé
sorolásához megkövetelt koncentrációra megállapított
határértékeknek, amelyek vagy:

(2) A Tanács 1983. szeptember 19-i 83/477/EGK irányelve a munkájuk
során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók
védelméről (második egyedi irányelv a 80/1107/EGK irányelv 8. cikke
értelmében) (HL L 263., 1983.9.24., 25. o.) A legutóbb a 2003/18/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 97., 2003.4.15.,
48. o.) módosított irányelv.
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– a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében, vagy
– az 1999/45/EK irányelv II. mellékletének B. részében szerepelnek, ha az anyag vagy anyagok nem szerepel(nek)
vagy koncentrációra megállapított határértékek nélkül szerepel(nek) a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében;
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.
3. cikk
Az irányelv alkalmazási köre – a kockázatok
meghatározása és értékelése
(1) Ez az irányelv olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyek
során a munkavállalók munkájuk következtében ki vannak, vagy
ki lehetnek téve rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek.
(2) 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.
(3) A kockázatértékelésnél figyelembe kell venni az expozíció
minden egyéb módját, mint például a bőrbe, illetve a bőrön
keresztül történő felszívódást is.
(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.

II. FEJEZET
A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

37
5. cikk

Az expozíció megelőzése és csökkentése
(1) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés
eredményei a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető kockázatot tárnak fel, a munkavállalók kockázatnak való
kitettségét el kell kerülni.
(2) Ha műszakilag nem lehetséges a rákkeltő anyag vagy mutagén
helyettesítése olyan anyaggal, készítménnyel 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.
(3) Amennyiben a zárt rendszer műszakilag nem megoldható, a
munkáltató biztosítja, hogy a munkavállalók expozíciójának
szintje a műszakilag lehetséges legalacsonyabb szintre csökkenjen.
(4) Az expozíció mértéke nem haladhatja meg a rákkeltő anyagra
vonatkozóan a III. mellékletben meghatározott határértéket.
(5) Rákkeltő anyag vagy mutagén használatakor a munkáltató az
alábbi intézkedéseket alkalmazza:
a) a rákkeltő anyag vagy a mutagén mennyiségének korlátozása
a munkahelyen;
b) a rákkeltő anyagnak vagy mutagénnek kitett vagy várhatóan
kitett munkavállalók számának lehető legalacsonyabban tartása;
c) olyan munkafolyamatok és műszaki ellenőrző intézkedések
kialakítása, amelyek segítségével elkerülhető vagy minimalizálható a rákkeltő anyagok vagy mutagének munkahelyi kibocsátása;
d) a rákkeltő anyagok vagy mutagének eltávolítása a forrásnál,
olyan helyi elszívó vagy általános szellőző rendszerek, amelyek a közegészség és a környezet védelme szükségességének
megfelelőek és azzal összeegyeztethetőek;
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;

4. cikk
Csökkentés és helyettesítés
(1) A munkáltató csökkenti a rákkeltő anyagok, illetve mutagének alkalmazását a munkahelyen, elsősorban úgy, hogy amennyire műszakilag lehetséges, azt olyan anyaggal, készítménnyel
vagy eljárással helyettesíti, amely megfelelő alkalmazási feltételek
mellett nem veszélyes, illetve kevésbé veszélyes a munkavállalók
egészségére vagy biztonságára.
(2) A munkáltató kérésre benyújtja vizsgálatának megállapításait
az illetékes hatóságoknak.

f) megfelelő munkafolyamatok és munkamódszerek alkalmazása;
g) csoportos, és/vagy ahol az expozíció más eszközökkel nem
előzhető meg, egyéni védintézkedések;
h) higiéniai intézkedések, különösen a padló, a falak és egyéb
felületek rendszeres tisztítása;
i) a munkavállalók tájékoztatása;
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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;
k) tervek kidolgozása olyan veszélyhelyzetekre, amelyek a szokásosnál nagyobb fokú expozíciót eredményezhetnek;
l) biztonságos tárolási, kezelési és szállítási módok, különösen
plombált és egyértelműen, valamint jól láthatóan felcímkézett
tartályok alkalmazása;
m) a hulladéknak a munkavállalók által történő biztonságos
begyűjtésére, tárolására és kezelésére vonatkozó módok, beleértve plombált, egyértelműen és jól láthatóan felcímkézett tartályok alkalmazását.
6. cikk
Az illetékes hatóság tájékoztatása
Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető kockázatot tárnak fel, a munkáltató kérelemre megfelelő
információt bocsát az illetékes hatóság rendelkezésére:
a) a végzett tevékenységekről és/vagy ipari eljárásokról, beleértve
a rákkeltő anyagok, illetve mutagének alkalmazásának okát;
b) a rákkeltő anyagot vagy mutagént tartalmazó előállított vagy
felhasznált anyagok vagy készítmények mennyiségéről;
c) a rákkeltő anyagnak vagy mutagénnek kitett munkavállalók
számáról;
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8. cikk
Előre látható expozíció

(1) Egyes tevékenységek esetében, mint például a karbantartás,
amelyek tekintetében előre látható, hogy a munkavállalók rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek való kitettsége jelentősen
növekedhet, és amelyek tekintetében a munkavállalók expozíciójának korlátozására vonatkozó további műszaki megelőző intézkedések minden lehetőségét kimerítették, a munkáltató a munkavállalókkal és/vagy a munkavállalók érdekképviseletét a
vállalkozásnál vagy a létesítményben ellátó személyekkel folytatott konzultációt követően – és saját felelősségét nem érintve –
meghatározza a munkavállalók rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek való kitettsége idejének minimálisra csökkentéséhez és
a munkavállalók ilyen tevékenység végzése közben biztosítandó
védelméhez szükséges intézkedéseket.
Az első albekezdés értelmében az érintett munkavállalókat védőöltözettel és egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni, amelyeket a
rendkívüli expozíció fennállása alatt viselniük kell; az expozíció
nem lehet folyamatos, és a hatásnak az egyes munkavállalók csak
a feltétlenül szükséges ideig lehetnek kitéve.
(2) Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy
azokat a területeket, amelyeken az (1) bekezdés első albekezdésében említett tevékenységeket végzik, jól láthatóan határolják el és
jelezzék, vagy egyéb eszközökkel előzzék meg, hogy illetéktelen
személyek ilyen területekre bejuthassanak.

9. cikk
Belépés a veszélyes területekre

d) a meghozott megelőző intézkedésekről;
e) az alkalmazott védőeszköz típusáról;
f) az expozíció jellegéről és mértékéről;
g) a helyettesítés eseteiről.

A munkáltatók megfelelő intézkedéseket hoznak annak
biztosítására, hogy azokra a területekre, ahol olyan tevékenységek
folynak, amelyek tekintetében a 3. cikk (2) bekezdésében említett
értékelés eredményei a munkavállalók egészségét vagy
biztonságát veszélyeztető kockázatot tárnak fel, csak olyan
munkavállalók léphessenek be, akiktől ezt munkájuk vagy
feladatuk megköveteli.

7. cikk
Előre nem látott expozíció
(1) Előre nem látható esemény vagy baleset esetén, amely a munkavállalók rendkívüli expozícióját eredményezheti, a munkáltató
erről tájékoztatja a munkavállalókat.
(2) Az eredeti állapot visszaállításáig és a rendkívüli expozíció
okainak megszüntetéséig:
a) az érintett területen csak azok a munkavállalók dolgozhatnak,
akiknek a jelenléte elengedhetetlen a javítások és a többi szükséges munka elvégzéséhez;

10. cikk
Higiéniai és egyéni védelem
(1) Olyan tevékenységek esetében, amelyeknél fennáll a rákkeltő
anyagok vagy mutagének okozta szennyeződés kockázata, a
munkáltatónak kötelessége meghozni a megfelelő intézkedéseket
annak biztosítására, hogy:
a) a munkavállalók ne étkezzenek, ne igyanak és ne dohányozzanak olyan munkaterületeken, ahol fennáll a rákkeltő
anyagok vagy mutagének okozta szennyeződés kockázata;

b) az érintett munkavállalókat védőruházattal és egyéni légzésvédő eszközzel kell ellátni, amelyeket ők kötelesek viselni; az
expozíció nem lehet folyamatos, és a hatásnak az egyes munkavállalók csak a feltétlenül szükséges ideig lehetnek kitéve;

b) a munkavállalók megfelelő védőöltözettel vagy más megfelelő
különleges ruházattal legyenek ellátva;

c) a védőfelszereléssel el nem látott munkavállalók nem dolgozhatnak az érintett területen.

d) a munkavállalók számára megfelelő mosdókat és illemhelyeket biztosítsanak;

c) külön tárolási lehetőséget biztosítsanak a munka- vagy védőöltözet és az utcai ruházat számára;
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e) a védőeszközt megfelelően tárolják egy jól meghatározott
helyen, és, ha lehetséges minden használat előtt, de használatot követően minden esetben ellenőrizzék és tisztítsák;
f) a hibás védőeszközt a további használat előtt javítsák meg
vagy cseréljék ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések költségei
nem terhelhetik a munkavállalókat.
11. cikk
A munkavállalók tájékoztatása és oktatása
(1) A munkáltató meghozza a szükséges intézkedéseket annak
biztosítására, hogy a munkavállalók és/vagy a munkavállalók
érdekképviseletét a vállalkozásnál vagy a létesítményben ellátó
személyek az összes rendelkezésre álló információ alapján kielégítő és megfelelő oktatásban részesüljenek, különösen a következőkre vonatkozó tájékoztatás és utasítások formájában:
a) az egészséget veszélyeztető lehetséges kockázatok, beleértve a
dohányzásból eredő további kockázatot;
b) az expozíció megelőzése végett meghozandó óvintézkedések;
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b) a munkavállalókat és/vagy a munkavállalók érdekképviseletét
a vállalkozásnál vagy a létesítményben ellátó személyeket a
lehető leggyorsabban tájékoztassák a rendkívüli expozíció eseteiről, beleértve a 8. cikkben említetteket, azok okairól, és a
helyzet orvoslására hozott vagy hozandó intézkedésekről;
c) a munkáltató naprakész listát vezessen azokról a munkavállalókról, akik olyan tevékenységben vesznek részt, amely tekintetében a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei a munkavállalók egészségét vagy biztonságát
veszélyeztető kockázatot tárnak fel, jelezve rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek való kitettségüket, amennyiben az
erre vonatkozó információ rendelkezésre áll;
d) az orvos és/vagy az illetékes hatóság, valamint minden más
személy, aki felelősséggel tartozik a munkahelyi egészségért és
biztonságért, hozzáférjen a c) pontban említett listához;
e) minden munkavállaló hozzáférjen a listán szereplő, személyesen rá vonatkozó adatokhoz;
f) a munkavállalók és/vagy a munkavállalók érdekképviseletét a
vállalkozásnál vagy a létesítményben ellátó személyek hozzáférhessenek az anonim csoportos adatokhoz.
13. cikk

c) a higiéniai követelmények;
d) a védőeszközök és -öltözet viselése és használata;
e) azok a lépések, amelyeket a munkavállalóknak, beleértve a
mentést végző munkavállalókat, váratlan események esetén,
illetve ezek megelőzése érdekében meg kell tenniük.
Az oktatást:

Konzultáció a munkavállalókkal és a munkavállalók
részvétele
A munkavállalókkal és/vagy képviselőikkel folytatott
konzultációra, valamint a munkavállalók és/vagy képviselőik
részvételére az ezen irányelv hatálya alá tartozó kérdésekben a
89/391/EGK irányelv 11. cikkének megfelelően kerül sor.

– úgy kell módosítani, hogy figyelembe vegye az új vagy megváltozott kockázatokat, és
– szükség esetén, időszakonként meg kell ismételni.
(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 jelzéseket tesznek ki.
12. cikk
A munkavállalók tájékoztatása
Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy:
a) a munkavállalók és/vagy a munkavállalók érdekképviseletét a
vállalkozásnál vagy a létesítményben ellátó személyek ellenőrizhessék ennek az irányelvnek az alkalmazását, illetve részt
vehessenek ezen irányelv alkalmazásában, különös tekintettel:
i. a védőöltözet és -eszköz kiválasztásának, viselésének és
használatának a munkavállalók egészségét és biztonságát
érintő következményeire, a védőöltözet és -eszköz hatékonyságának meghatározására vonatkozó munkáltatói
felelősséget nem érintve;
ii. a 8. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett, a
munkáltató által meghatározott intézkedésekre, az ilyen
intézkedések meghatározására vonatkozó munkáltatói
felelősséget nem érintve;

III. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

14. cikk
Egészségügyi felülvizsgálat
(1) A tagállamok a nemzeti jogszabályokkal és/vagy gyakorlattal
összhangban megállapítják az olyan munkavállalók egészségügyi
felülvizsgálatának végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, akik
tekintetében a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei az egészséget vagy a biztonságot veszélyeztető kockázatot
tárnak fel.
(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezéseknek lehetővé kell
tenniük, hogy minden munkavállalót, amennyiben szükséges, alávessenek a megfelelő egészségügyi felülvizsgálatnak:
– az expozíciót megelőzően,
– azt követően, rendszeres időközönként.
Az említett rendelkezéseknek közvetlenül lehetővé kell tenniük az
egyéni és munkahelyi egészségvédelmi intézkedések végrehajtását.
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(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.

05/5. kötet

(2) A 89/391/EGK irányelv 17. cikkében megállapított eljárásnak
megfelelően kell elfogadni a II. mellékletnek a műszaki fejlődésből és a nemzetközi szabályozások, előírások változásaiból, illetve
a rákkeltő anyagokra és mutagénekre vonatkozó ismeretekből
eredő, szigorúan technikai kiigazításait.
18. cikk

Ebben az esetben a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban el kell
végezni az expozíció veszélyének újraértékelését.

Az adatok értékelése

(4) Egészségügyi felülvizsgálat esetében egyéni egészségügyi
dokumentációt kell készíteni, az egészségügyi felülvizsgálatért
felelős orvosnak vagy hatóságnak pedig megelőző vagy védintézkedéseket kell javasolnia minden egyes munkavállaló számára.

A Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a 14. cikk (8)
bekezdésében említett adatoknak az illetékes tagállami hatóságok
által végzett értékelését.

(5) A munkavállalókat információval és tanáccsal kell ellátni minden olyan egészségügyi felülvizsgálatra vonatkozóan, amelynek
az expozíciót követően vethetik alá magukat.

19. cikk

(6) A nemzeti jogszabályokkal és/vagy gyakorlattal összhangban:
– a munkavállalók hozzájuthatnak az őket érintő egészségügyi
felülvizsgálat eredményeihez, és

A Bizottság értesítése

– az érintett munkavállalók vagy a munkáltató kérheti az egészségügyi felülvizsgálat eredményeinek ellenőrzését.

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon
rendelkezéseit, amelyeket a jövőben az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.

(7) A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó
gyakorlati ajánlásokat a II. melléklet tartalmazza.

20. cikk

(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.

Hatályon kívül helyezés

A dokumentumok megőrzése

Az ezen irányelv IV. mellékletének A. részében említett
irányelvekkel módosított 90/394/EGK irányelv hatályát veszti, a
tagállamoknak az ezen irányelv IV. mellékletének B. részében
meghatározott átültetési határidőkre vonatkozó kötelezettségei
sérelme nélkül.

(1) A 12. cikk c) pontjában említett listát és a 14. cikk (4) bekezdésében említett egészségügyi dokumentációt az expozíció
megszűnésétől számított legalább 40 évig meg kell őrizni, a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat ezen
irányelvre történő hivatkozásnak kell tekinteni és az V.
mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell
értelmezni.

15. cikk

(2) Ha a vállalkozás megszünteti tevékenységét, ezeket a dokumentumokat az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani, a
nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően.

21. cikk
Hatálybalépés

16. cikk
Határértékek
(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.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
22. cikk
Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

(2) A határértékeket és az egyéb közvetlenül kapcsolódó rendelkezéseket a III. melléklet tartalmazza.
Kelt Strasbourgban, 2004. április 29-én.
17. cikk
Mellékletek

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

(1) Az I. és a III. melléklet módosítására csak a Szerződés 137. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően
kerülhet sor.

az elnök

az elnök

P. COX

M. McDOWELL
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja
I. MELLÉKLET
Anyagok, készítmények és eljárások listája
(2. cikk a) pontjának iii. alpontja)

1. Auramin gyártás.
2. A szénkoromban, kőszénkátrányban vagy kőszén-kátrányszurokban jelenlévő policiklusos aromás
szénhidrogéneknek való kitettséget magában foglaló munka.
3. A réz-nikkel kéneskő pörkölése és elektrolitikus finomítása során keletkező pornak, füstnek és permetnek való
kitettséget magában foglaló munka.
4. Erős savas eljárás az izopropil-alkohol gyártása során.
5. Keményfapornak való kitettséget magában foglaló munka (1).

(1)

Néhány keményfa felsorolása megtalálható „ Wood Dust and Formaldehyde” cím alatt a Monographs on the Evaluation of
Carcinogenic Risks to Humans (Monográfiák az emberi szervezetben rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatok becsléséről)
62. kötetében, Nemzetközi Rákkutató Központ (IARC), Lyon, 1995. évi kiadás.
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II. MELLÉKLET
A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó gyakorlati ajánlások
(14. cikk (7) bekezdése)

1. A rákkeltő anyagoknak vagy mutagéneknek kitett munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatáért felelős orvosnak
és/vagy hatóságnak ismernie kell az egyes munkavállalók expozíciójának feltételeit és körülményeit.
2. A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatát a foglalkozás-egészségügy elveivel és gyakorlatával összhangban
kell elvégezni; annak legalább a következő intézkedéseket kell magában foglalnia:
– a munkavállaló kórtörténetének és szakmai pályafutásának nyilvántartása,
– személyes beszélgetés,
– szükség esetén biológiai ellenőrzés, valamint a korai és visszafordítható károsodások kivizsgálása.
Amennyiben egészségügyi felülvizsgálatnak vetik alá, minden munkavállaló esetében születhet döntés további
vizsgálatokról a foglalkozás-egészségügy rendelkezésére álló legújabb ismeretek figyelembevételével.
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III. MELLÉKLET
Határértékek és egyéb közvetlenül kapcsolódó rendelkezések
(16. CIKK)
A. FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓRA VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉKEK
Az anyag
neve

Határértékek
EINECS (1)

CAS (2)

Megjegyzés
mg/m3 (3)

ppm (4)

Átmeneti intézkedések

Benzol

200-753-7

71-43-2

3,25 (5)

1 (5)

(6)Bőr

Határérték: 3 ppm
(= 9,75 mg/m3)
(2003. június 27-ig)

Vinil-klorid
monomer

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

–

–

–

5,00 (5) (7)

–

–

–

Keményfapor

–

(1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances (Létező Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke).
(2) CAS: Chemical Abstracts Service szám.
(3) mg/m3 = milligramm per köbméter 20°C-os és 101,3 kPa-os levegőben (760 higanymilliméter nyomás).
(4) ppm = milliomodrész adott térfogatnyi levegőben (ml/m3).
(5) Nyolcórás referencia-időszakra vonatkoztatva mért vagy számított adat.
(6) Bőrrel való érintkezés útján jelentősen hozzájárulhat a teljes test terheléséhez.
(7) Belélegezhető frakció; ha keményfapor más faporral keveredik, a határérték a keverékben szereplő összes faporra alkalmazandó.

B. EGYÉB KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK
p.m.
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IV. MELLÉKLET
A. rész
Hatályon kívül helyezett irányelv és annak későbbi módosításai
(20. cikkbeli hivatkozás)
90/394/EGK tanácsi irányelv

(HL L 196., 1990.7.26., 1. o.)

97/42/EK tanácsi irányelv

(HL L 179., 1997.7.8., 4. o.)

1999/38/EK tanácsi irányelv

(HL L 138., 1999.6.1., 66. o.)

B. rész
A nemzeti jogba történő átültetés határideje
(20. cikkbeli hivatkozás)
Irányelv

Átültetés határideje

90/394/EGK

1992. december 31.

97/42/EK

2000. június 27.

1999/38/EK

2003. április 29.
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V. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

90/394/EK irányelv

Ezen irányelv

1. cikk

1. cikk

2. cikk a) pontja

2. cikk a) pontja

2. cikk aa) pontja

2. cikk b) pontja

2. cikk b) pontja

2. cikk c) pontja

3- 9. cikk

3- 9. cikk

10. cikk (1) bekezdésének a) pontja

10. cikk (1) bekezdésének a) pontja

10. cikk (1) bekezdése b) pontjának első mondata

10. cikk (1) bekezdésének b) pontja

10. cikk (1) bekezdése b) pontjának második mondata

10. cikk (1) bekezdésének c) pontja

10. cikk (1) bekezdésének c) pontja

10. cikk (1) bekezdésének d) pontja

10. cikk (1) bekezdése d) pontjának első és második
mondata

10. cikk (1) bekezdésének e) pontja

10. cikk (1) bekezdése d) pontjának harmadik mondata

10. cikk (1) bekezdésének f) pontja

10. cikk (2) bekezdése

10. cikk (2) bekezdése

11-18. cikk

11-18. cikk

19. cikk (1) bekezdésének első albekezdése
19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése
19. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése
19. cikk (2) bekezdése

19. cikk
20. cikk
21. cikk

20. cikk

22. cikk

I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET
IV. MELLÉKLET
V. MELLÉKLET

