
17.05.2021 saabusid Euroopa Parlamendi (EP) ettepanekud direktiivi 2004/37/EÜ muutmiseks, 

sealhulgas: 

1. Uuendada sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmu piirnorme 

Direktiivi 2004/37/EÜ III lisa kohaselt on kristallilise ränidioksiidi piirnorm 0,1 mg/m3. EP 

ettepaneku kohaselt tuleks direktiivi (EL) 2017/2398 III lisas sätestatud sissehingatava 

kristallilise ränidioksiiditolmu piirnorm direktiivi 2004/37/EÜ kohaseid komisjoni hindamisi 

ning uusi teaduslikke ja tehnilisi andmeid arvesse võttes läbi vaadata. EP ettepanek, kehtiv 

direktiiv ja Eesti õigus: 

Kemikaal Kehtiv direktiiv EP ettepanek Eestis kehtiv piirnorm 

Sissehingatav 

kristalliline 

ränidioksiiditolm 

0,1 mg/m3 0,05 mg/m3 1) 0,1 mg/m3 (kvartsi peentolm) 

2) 0,05 mg/m3 (kristobaliidi 

peentolm) 

3) 0,05 mg/m3 (tridümiidi 

peentolm) 

 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute kohaselt tuleks muuta Eesti õiguses 

Vabariigi Valitsuse 20.03.2001.a määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate 

materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste 

ohutegurite piirnormid“ (edaspidi ohtlike kemikaalide määrus) lisa ning sätestada kvartsi 

peentolmule uus piirnorm. 

2. Laiendada direktiivi 2004/37/EÜ kohaldamisala – kohaldades direktiivi ka 

töödele, kus kasutatakse reproduktiivtoksilisi aineid 

EP eesmärk on viia direktiiv kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 

1907/2006 (REACH-määrus), et kaitsta töötajate, eriti rasedate või rinnaga toitvate 

naistöötajate ohutust. Reproduktiivtoksilised ained võivad vähendada viljakust või põhjustada 

viljatust ning mõjuda negatiivselt loote arengule ja imetamisele. 

Alljärgnevalt on välja toodud reproduktiivtoksiliste ainete osas peamised ja olulisemad EP 

muudatusettepanekud, kehtiva direktiivi sõnastus ja EE õigus. 

EP muudatusettepanek Kehtiv direktiiv  EE õigus 

Pealkiri asendatakse 

järgmisega: „Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 29. 

aprilli 2004. aasta direktiiv 

2004/37/EÜ töötajate kaitse 

kohta tööl kantserogeenide, 

mutageenide ja 

reproduktiivtoksiliste ainetega 

kokkupuutest tulenevate 

ohtude eest (kuues 

üksikdirektiiv nõukogu 

direktiivi 89/391/EMÜ artikli 

16 lõike 1 tähenduses)“ 

Pealkiri: „Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 29. 

aprilli 2004. aasta direktiiv 

2004/37/EÜ töötajate 

kaitse kohta tööl 

kantserogeenide ja 

mutageenidega 

kokkupuutest tulenevate 

ohtude eest (kuues 

üksikdirektiiv nõukogu 

direktiivi 89/391/EMÜ 

artikli 16 lõike 1 

tähenduses)“ 

Vabariigi Valitsuse 

15.12.2005.a määruse nr 

308 „Kantserogeensete ja 

mutageensete kemikaalide 

käitlemisele esitatavad 

töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded“ (edaspidi 

kantserogeenide määrus). 

 

Eeldab kantserogeenide 

määruse pealkirja muutmist. 

Artikli 1 lõike 1 esimene lõik 

asendatakse järgmisega: 

Artikkel 1 lõige 1: 

Käesoleva direktiivi 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0114_ET.html


„Käesoleva direktiivi eesmärk 

on kaitsta töötajaid nende 

tervist ja ohutust ähvardavate 

ohtude eest, sealhulgas selliste 

ohtude ennetamine, mis 

tulenevad või võivad tuleneda 

kantserogeenide, mutageenide 

või reproduktiivtoksiliste 

ainetega kokkupuutumisest 

tööl.“ 

eesmärgiks on kaitsta 

töötajaid nende tervist 

ja ohutust ähvardavate 

ohtude eest, sealhulgas 

selliste ohtude ennetamine, 

mis tulenevad või võivad 

tuleneda kantserogeenide 

või mutageenidega 

kokkupuutumisest tööl. 

 

Kantserogeenide määruse § 

1 lg 1 kehtiv sõnastus: 

„Määrusega sätestatakse 

töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuded töötamisel 

kantserogeensete ja 

mutageensete kemikaalidega 

(edaspidi kantserogeen ja 

mutageen).“ 

Artiklisse 2 lisatakse järgmine 

punkt: „ba)  

„reproduktiivtoksiline aine“ – 

aine või segu, mis vastab 

määruse (EÜ) nr 1272/2008 

VI lisa 3. osas sätestatud 1A 

või 1B kategooria 

reproduktiivtoksiliseks 

klassifitseerimise 

kriteeriumidele;“ 

Puudub. Puudub, seega eeldab 

kantserogeenide määruse 

täiendamist. 

Artiklis 2 asendatakse punkt c 

järgmisega: „piirnorm“ – 

töötaja hingamispiirkonna õhus 

kindlaksmääratud 

vaatlusperioodi jooksul esineva 

„kantserogeeni“, „mutageeni“ 

või „reproduktiivtoksilise 

aine“ kontsentratsiooni aja-

kaalu keskmine piirnorm 

vastavalt käesoleva direktiivi 

III lisas sätestatule, kui ei ole 

määratud teisiti.“ 

Artikkel 2 punkt c: 

„“piirnorm” tähendab 

töötaja hingamispiirkonna 

õhus kindlaksmääratud 

vaatlusperioodi jooksul 

esineva “kantserogeeni” 

või “mutageeni” 

kontsentratsiooni aja-kaalu 

keskmist piirnormi 

vastavalt käesoleva 

direktiivi III lisas 

sätestatule, kui ei ole 

määratud teisiti“. 

Ei eelda EE õiguse 

muutmist. 

 

Töötervishoiu ja tööohutuse 

seaduse § 3 lõige 3 sätestab: 

„Töökeskkonna keemiliste 

ohutegurite ja käesoleva 

seaduse § 6 lõike 1 punktis 

1 loetletud füüsikaliste 

ohutegurite parameetrid ei 

tohi ületada piirnorme.“ 

 

Ohtlike kemikaalide 

määruse lisa sätestab, et 

piirnorm on ohtliku 

kemikaali suurim lubatud 

keskmine sisaldus 

töökeskkonna õhus, 

mõõdetud või arvutatud 

ajaga kaalutud 8-tunnise 

kokkupuuteaja keskmisena. 

Artikli 3 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: Käesolevat 

direktiivi kohaldatakse 

tööprotsessi suhtes, mille 

käigus töötajad oma töö tõttu 

puutuvad kokku või võivad 

kokku puutuda 

Artikkel 3 lõige 1: 

„Käesolevat direktiivi 

kohaldatakse tööprotsessi 

suhtes, mille käigus 

töötajad oma töö tõttu 

puutuvad kokku või 

võivad kokku puutuda 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist.  

 

Kantserogeenide määruse § 

1 lg 2 kehtiv sõnastus: 

„Määrust kohaldatakse, kui 

käideldav aine või segu 



kantserogeenide, mutageenide 

või reproduktiivtoksiliste 

ainetega.“ 

kantserogeenide või 

mutageenidega.“ 

selles sisalduva aine alusel 

on klassifitseeritav Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1272/2008, 

mis käsitleb ainete ja segude 

klassifitseerimist, 

märgistamist ja pakendamist 

ning millega muudetakse 

direktiive 67/548/EMÜ ja 

1999/45/EÜ ja tunnistatakse 

need kehtetuks ning 

muudetakse määrust (EÜ) 

nr 1907/2006 (ELT L 353, 

31.12.2008, lk 1–1355), 

kohaselt 1A või 

1B kategooria 

kantserogeeniks või 

mutageeniks, või kui aine 

või segu on nimetatud 

käesoleva määruse §-s 2 või 

vabaneb §-s 2 loetletud 

tööprotsesside käigus.“ 

Artikli 3 lõike 2 esimene lõik 

asendatakse järgmisega: 

„Igasuguse tööprotsessi puhul, 

millega võib kaasneda 

kantserogeenide, mutageenide 

või reproduktiivtoksiliste 

ainetega kokkupuute oht, tuleb 

süstemaatilise riskihindamise 

teel kindlaks määrata 

kokkupuute iseloom, aste ja 

kestus, et oleks võimalik 

hinnata kõiki ohte töötajate 

tervisele ja tööohutusele ning 

näha ette rakendatavad 

meetmed. Hindamist tuleb 

korrata regulaarselt ja alati siis, 

kui toimub mis tahes muudatus 

tingimustes, mis võivad 

mõjutada töötajate 

kokkupuudet kantserogeenide, 

mutageenide või 

reproduktiivtoksiliste ainetega. 

Tööandja esitab vastutavate 

asutuste nõudmisel neile teabe, 

mida hindamisel on kasutatud.“ 

Artikkel 3 lõige 2: 

„Igasuguse tööprotsessi 

puhul, millega võib 

kaasneda kantserogeenide 

või mutageenidega 

kokkupuute oht, tuleb 

kindlaks määrata 

kokkupuute iseloom, aste 

ja kestus, et oleks võimalik 

hinnata kõiki ohte 

töötajate tervisele ja 

tööohutusele ning näha 

ette rakendatavad 

meetmed.“ 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist. 

 

Kantserogeenide määruse § 

3 lg 1 kehtiv sõnastus: 

„Kõikide tööprotsesside 

puhul, kus esineb töötajate 

kantserogeenide või 

mutageenidega kokkupuute 

oht, peab tööandja 

töökeskkonna riskianalüüsi 

käigus kindlaks määrama 

kokkupuute laadi, ulatuse ja 

kestuse ning sellest 

tulenevalt hindama riski 

töötajate tervisele ja 

ohutusele ning võtma 

tarvitusele vajalikud 

ennetusabinõud.“ 



Artikli 3 lõige 4 asendatakse 

järgmisega: „Ohu hindamise 

käigus peavad tööandjad erilist 

tähelepanu pöörama eriti 

vastuvõtlike töötajate tervist ja 

tööohutust puudutavatele 

mõjudele ning võtma muu 

hulgas arvesse, et selliseid 

töötajaid ei ole soovitav 

kasutada piirkondades, kus nad 

võivad kokku puutuda 

kantserogeenide, mutageenide 

või reproduktiivtoksiliste 

ainetega.“ 

Artikkel 3 lõige 4: „Ohu 

hindamise käigus peavad 

tööandjad erilist 

tähelepanu 

pöörama eriti vastuvõtlike 

töötajate tervist ja 

tööohutust puudutavatele 

mõjudele ning võtma muu 

hulgas arvesse, et selliseid 

töötajaid ei ole 

soovitav kasutada 

piirkondades, kus nad 

võivad kokku puutuda 

kantserogeenide või 

mutageenidega.“ 

Ei eelda EE õiguse 

muutmist.  

 

Kantserogeenide määruse § 

3 lige 3: „Tööandja peab 

erilist tähelepanu pöörama 

riskitundlike töötajate, nagu 

rasedate, rinnaga toitvate 

naiste ja alaealiste töötajate 

osalemisele tööprotsessis 

ning arvestama nende 

ohutuse tagamiseks 

õigusaktidega sätestatud 

piiranguid.“ 

Artikkel 4 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: „Kui töökohal 

leidub kantserogeeni, 

mutageeni või reproduktiivtok

silist ainet, peab tööandja 

vähendama selle kasutust, 

asendades selle nii suures 

ulatuses, kui see on tehniliselt 

võimalik, aine, preparaadi või 

menetlusega, mis oma 

kasutustingimustes vastavalt 

olukorrale kas ei ole töötajate 

tervisele ja tööohutusele ohtlik 

või on vähem 

ohtlik. Käesolevat lõiget ei 

kohaldata I lisas sätestatud 

ohtlike ravimite kasutamise 

suhtes.“ 

Artikkel 4 lõige 1: 

„Tööandja peab 

vähendama kantserogeeni 

või mutageeni kasutust 

töökohal, asendades selle 

nii suures ulatuses, kui see 

on tehniliselt võimalik, 

aine, segu või protsessiga, 

mis oma 

kasutustingimustes 

vastavalt olukorrale kas ei 

ole töötajate tervisele ja 

tööohutusele ohtlik või on 

vähem ohtlik.“ 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist. 

 

Kantserogeenide määruse § 

4 lg 1 kehtiv sõnastus: „Kui 

töökeskkonna riskianalüüsi 

tulemused näitavad, et 

kantserogeenid või 

mutageenid võivad ohustada 

töötajate tervist, tuleb 

võimaluse piires vältida 

töötajate kokkupuudet 

nende ainetega, piirates 

nende ainete kasutamist, 

asendades need töötajatele 

ohutumate kemikaalidega 

või kasutades ohutumat 

tehnoloogiat.“ 

Artikli 5 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: „Kui tehniliselt ei 

ole võimalik asendada 

kantserogeeni, 

mutageeni või reproduktiivtok

silist ainet aine, preparaadi või 

menetlusega, mis oma 

kasutustingimustes vastavalt 

olukorrale kas ei ole tervisele 

ja tööohutusele ohtlik või on 

vähem ohtlik, siis tagab 

tööandja, et kantserogeeni, 

mutageeni või reproduktiivtok

silist ainet valmistatakse nii 

suures ulatuses, kui see on 

Artikkel 5 lõige 2: „Kui 

tehniliselt ei ole võimalik 

asendada kantserogeeni 

või mutageeni aine, segu 

või protsessiga, mis oma 

kasutustingimustes 

vastavalt olukorrale kas ei 

ole tervisele ja 

tööohutusele 

ohtlik või on vähem ohtlik, 

siis tagab tööandja, et 

kantserogeeni või 

mutageeni valmistatakse 

nii suures ulatuses, kui see 

on tehniliselt 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist. 

 

Kantserogeenide määruse § 

4 lg 3 kehtiv sõnastus: „Kui 

tehniliselt ei ole võimalik 

asendada kantserogeene või 

mutageene ohutumate 

kemikaalidega või kasutada 

ohutumat tehnoloogiat, peab 

tööandja tagama tehniliste 

võimaluste piires nende 

käitlemise suletud 

süsteemis.“ 



tehniliselt võimalik, suletud 

süsteemis.“ 

võimalik, suletud 

süsteemis.“ 

Artikli 5 lõige 4 asendatakse 

järgmisega: „Kokkupuude ei 

tohi ületada III lisas 

kantserogeenile, mutageenile 

või reproduktiivtoksilisele 

ainele sätestatud 

piirnormi. Kokkupuute korral 

sama toimeviisiga või sama 

sihtraku või koe suhtes 

mõjuvate ainete 

kombinatsiooniga on vaja 

kohandada nende ainete 

võimalike piirnormide 

rakendamist, et võtta arvesse 

koosmõju.“ 

Artikkel 5 lõige 4: 

„Kokkupuude ei tohi 

ületada III lisas 

kantserogeenile sätestatud 

piirnormi.“ 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist. 

 

Kantserogeenide määruse § 

4 lg 3 kehtiv sõnastus: „Kui 

lõikes 3 nimetatud suletud 

süsteemi kasutamine ei ole 

tehniliselt võimalik, peab 

tööandja tagama, et töötajate 

kokkupuude 

kantserogeenide või 

mutageenidega oleks 

minimeeritud ning vastava 

kemikaali tekitatav ohutegur 

ei ületaks sätestatud 

töökeskkonna piirnormi.“ 

Artikli 5 lõike 5 sissejuhatav 

osa asendatakse järgmisega: 

„Kantserogeeni, 

mutageeni või reproduktiivtok

silise aine kasutamisel 

kohaldab tööandja kõiki 

järgmisi meetmeid:“ 

Artikkel 5 lõike 5 

sissejuhatav osa: 

„Kantserogeeni või 

mutageeni kasutamisel 

kohaldab tööandja kõiki 

järgmisi meetmeid:“ 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist. 

 

Kantserogeenide määruse § 

4 lõike 5 sissejuhatav lause: 

„Kantserogeenide või 

mutageenide kasutamisel 

peab tööandja rakendama 

järgmisi meetmeid:“ 

Artikli 5 lõike 5 punktid a, c, d, 

e, jasendatakse järgmisega:  

„a) kantserogeeni, 

mutageeni või reproduktiivtok

silise aine koguste piiramine 

töökohal; 

c) tööprotsesside ja tehnilise 

kontrolli meetmete 

kavandamine selliselt, et 

kantserogeeni, 

mutageeni või reproduktiivtok

silise aine vabanemine 

töökohal oleks välditud või 

miinimumini viidud; 

d)  kantserogeenide, 

mutageenide või 

reproduktiivtoksiliste 

ainete eemaldamine nende 

tekkimise kohas, kohtäratõmbe 

süsteem või üldventilatsioon, 

kõik meetodid, mis on 

Artikkel 5 lõike 5 punktid 

a, c, d ja e: „a) 

kantserogeeni või 

mutageeni koguste 

piiramine töökohal; 

c) tööprotsesside ja 

tehnilise kontrolli 

meetmete kavandamine 

selliselt, 

et kantserogeeni või 

mutageeni vabanemine 

töökohal oleks välditud 

või miinimumini viidud; 

d) kantserogeenide ja 

mutageenide eemaldamine 

nende tekkimise 

kohas, kohtäratõmbe 

süsteem või 

üldventilatsioon, kõik 

meetodid, 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist. 

 

Kantserogeenide määruse § 

4 lõike 5 punktide 1, 3, 4, 5 

kehtiv tekst: 

„1) töökeskkonnas hoitava 

või käideldava 

kantserogeeni või mutageeni 

koguse piiramine 

vajamineva miinimumini; 

3) tööprotsessi kavandamine 

nii, et kantserogeeni või 

mutageeni pihkumine 

töökeskkonda oleks välditud 

või, kui vältimine ei ole 

võimalik, viidud 

miinimumini koos 

kontrollmeetmete 

rakendamisega; 



asjakohased ning kooskõlas 

rahva tervise ja 

keskkonnakaitse vajadusega; 

e)  olemasolevate asjakohaste 

kantserogeenide, mutageenide 

või reproduktiivtoksiliste 

ainete mõõtmismeetodite 

kasutamine, eriti selleks, et 

varakult avastada 

ettenägematust sündmusest või 

õnnetusest tulenevad 

erakorralised kokkupuuted 

kantserogeenide või 

mutageenidega; 

„j)  ohupiirkondade 

märgistamine ning asjakohaste 

hoiatus- ja ohutusmärkide, 

sealhulgas 

siltide „Suitsetamine keelatud“

 kasutamine piirkondades, kus 

töötajad puutuvad või võivad 

kokku puutuda 

kantserogeenide, 

mutageenide või reproduktiivt

oksiliste ainetega;“ 

mis on asjakohased ning 

kooskõlas rahva tervise ja 

keskkonnakaitse 

vajadusega; 

e) olemasolevate 

asjakohaste 

kantserogeenide ja 

mutageenide 

mõõtmismeetodite 

kasutamine, eriti selleks, et 

varakult avastada 

ettenägematust 

sündmusest või õnnetusest 

tulenevad erakorralised 

kokkupuuted 

kantserogeenide või 

mutageenidega; 

j) ohupiirkondade 

märgistamine ning 

asjakohaste hoiatus- ja 

ohutusmärkide, sealhulgas 

siltide “suitsetamine 

keelatud” kasutamine 

piirkondades, kus töötajad 

puutuvad või võivad 

kokku puutuda 

kantserogeenide või 

mutageenidega;“ 

4) kantserogeeni või 

mutageeni eemaldamine 

nende võimalikust 

pihkumise kohast 

kohtäratõmbe, 

üldventilatsiooni või teiste 

asjakohaste meetmete abil; 

5) seiremeetodite 

kasutamine kantserogeeni 

või mutageeni pihkumise 

õigeaegseks avastamiseks;“ 

Artikli 6 esimese lõigu punkt a 

ja b asendatakse järgmisega:  

„a) kasutatavad tööprotsessid 

ja/või tööstusmenetlused ning 

kantserogeenide, mutageenide 

või reproduktiivtoksiliste 

ainete kasutamise põhjused; 

b) valmistatavate või 

kasutatavate kantserogeene, 

mutageene või reproduktiivtok

silisi aineid sisaldavate ainete 

või segude kogused;“ 

Artikkel 6 esimese lõigu 

punktid a ja b: „a) 

kasutatavad tööprotsessid 

ja/või tööstuslikud 

protsessid ning 

kantserogeenide või 

mutageenide kasutamise 

põhjused;  

b) valmistatavate või 

kasutatavate kantserogeene 

või mutageene sisaldavate 

ainete või segude 

kogused;“ 

 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist.  

 

Kantserogeenide määruse § 

8 lõike 1 punktide 3 ja 4 

kehtiv tekst:  

„3) tööprotsesside või 

tehnoloogiate loetelu, mille 

puhul kasutatakse 

kantserogeene või 

mutageene ja nende 

kasutamise põhjendused; 

4) valmistatavate või 

kasutatavate kantserogeene 

või mutageene sisaldavate 

ainete või segude kogused;“ 

 

Artikli 10 lõike 1 sissejuhatav 

osa asendatakse järgmisega: 

„Tööandjad on kõikide 

Artikkel 10 lõike 1 

sissejuhatav lause: 

„Tööandjad on kõikide 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist. 

 



tööprotsesside puhul, mille 

juures esineb kantserogeenide, 

mutageenide või reproduktiivt

oksiliste ainetega saastatuse 

oht, kohustatud võtma 

asjakohaseid meetmeid 

tagamaks, et:“  

 

Artikli 10 lõike 1 punkt a 

asendatakse järgmisega:“ 

töötajad ei söö, joo ega suitseta 

tööpiirkondades, kus esineb 

kantserogeenide, 

mutageenide või reproduktiivt

oksiliste ainetega saastatuse 

oht;“ 

tööprotsesside puhul, mille 

juures esineb 

kantserogeenide või 

mutageenidega saastatuse 

oht, kohustatud võtma 

asjakohaseid meetmeid 

tagamaks, et:“  

 

Artikkel 10 lõike 1 punkt 

a: „töötajad ei söö, joo ega 

suitseta tööpiirkondades, 

kus esineb 

kantserogeenide või 

mutageenidega saastatuse 

oht; 

Kantserogeenide määruse § 

7 sissejuhatav lause ja  

punkti 1 kehtiv tekst: 

„Tööandja peab töötajate 

võimaliku kantserogeenide 

või mutageenidega 

kokkupuute vältimiseks 

võtma tarvitusele järgmised 

tööhügieeni abinõud: 

  1) keelama söömise, 

joomise ja suitsetamise 

piirkondades, kus esineb 

kantserogeenide või 

mutageenidega saastatuse 

oht;“ 

Artikli 11 lõike 1 teise lõigu 

taanded asendatakse 

järgmisega: 

„–  uue või muutunud ohu 

arvessevõtmiseks kohandada, 

– regulaarselt korraldada 

tervishoiuasutustes kõigile 

töötajatele, kes puutuvad 

kokku kantserogeenide, 

mutageenide või 

reproduktiivtoksiliste 

ainetega, eriti uute ravimite 

puhul, 

– regulaarselt korraldada 

mujalgi, kui see on vajalik.“ 

Artikkel 11 lõige 1 teise 

lõigu taanded:  

„Koolitust tuleb:  

– uue või muutunud ohu 

arvessevõtmiseks 

kohandada ja  

– vajaduse korral 

regulaarselt korrata“ 

Eeldab kantserogeenide 

määruse täiendamist. 

 

Kantserogeenide määruse § 

9 lõike 2 kehtiv tekst: 

„Väljaõpet tuleb korrata, kui 

tööprotsessis tehakse olulisi 

muudatusi, mis puudutavad 

kasutatavaid kantserogeene 

või mutageene, seadmeid 

või tehnoloogiat.“ 

Artikli 11 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

„Tööandjad teavitavad 

töötajaid kantserogeene, 

mutageene või reproduktiivtok

silisi aineid sisaldavatest 

seadmetest ja nendega seotud 

konteineritest ja tagavad, et 

kõik kantserogeene, 

mutageene või reproduktiivtok

silisi aineid sisaldavad 

konteinerid, pakendid ja 

seadmed kannavad selgeid ja 

loetavaid silte ning on 

märgistatud hästi nähtavate 

hoiatus- ja ohumärkidega.“ 

Artikkel 11 lõige 2: 

„Tööandjad teavitavad 

töötajaid kantserogeene 

või mutageene 

sisaldavatest seadmetest ja 

nendega seotud 

konteineritest ja tagavad, 

et kõik 

kantserogeene või 

mutageene sisaldavad 

konteinerid, pakendid ja 

seadmed kannavad selgeid 

ja loetavaid silte ning on 

märgistatud hästi 

nähtavate hoiatus- ja 

ohumärkidega.“ 

 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist.  

 

Kantserogeenide määruse § 

10 lõiked 1 ja 2:  

„(1) Tööandja teavitab 

töötajaid ettevõttes 

kasutatavatest 

kantserogeene või 

mutageene sisaldavatest 

seadmetest ja konteineritest 

ning tagab, et kõik neid 

aineid sisaldavad seadmed, 

konteinerid ja pakendid 

kannavad selgesti loetavat 

märgistust ning hästi 

nähtavaid hoiatusmärke. 



 (2) Tööandja peab koostama 

ja kinnitama kirjalikud 

juhised kantserogeenide ja 

mutageenide käitlemiseks 

ning tagama, et need oleksid 

töötajatele kättesaadavad 

ning vajadusel nähtavale 

kohale välja pandud.“ 

Artikli 14 lõike 3 esimene lõik 

asendatakse järgmisega: „Kui 

töötajal avastatakse 

tervisehäire, mis on oletatavalt 

tekkinud kokkupuute tagajärjel 

kantserogeenide, 

mutageenide või reproduktiivt

oksiliste ainetega, võib 

töötajate tervisekontrolli eest 

vastutav arst või asutus nõuda, 

et teised samamoodi 

kantserogeenide, 

mutageenide või reproduktiivt

oksiliste 

ainetega kokkupuutunud 

töötajad läbiksid 

tervisekontrolli. “ 

Artikkel 14 lõike 3 

esimene lõik: „Kui töötajal 

avastatakse tervisehäire, 

mis on oletatavalt tekkinud 

kokkupuute tagajärjel 

kantserogeenide või 

mutageenidega, võib 

töötajate 

tervisekontrolli eest 

vastutav arst või 

ametiasutus nõuda, et 

teised samamoodi 

kantserogeenide või 

mutageenidega 

kokkupuutunud töötajad 

läbiksid tervisekontrolli.“ 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist. 

 

Kantserogeenide määruse § 

12 lõike 2 kehtiv tekst: „Kui 

tervisekontrolli käigus 

avastatakse ühel töötajal 

kantserogeeni või 

mutageeniga kokkupuute 

tagajärjel tekkinud 

tervisehäire, peavad 

tervisekontrolli läbima ka 

teised töötajad, kes töötavad 

samalaadsetes tingimustes. 

Sellisel juhul tuleb teostada 

ka täiendav töökeskkonna 

riskianalüüs.“ 

 

EP selgitus muudatusettepanekule: Prantsuse tööministeeriumi korraldatud uuringu (SUMER, 

2015) põhjal tehtud konservatiivsete hinnangute kohaselt puutub igas ELi riigis vähemalt 1 

% töötajatest tööl kokku vähemalt ühe reproduktiivtoksilise ainega. Kantserogeenide ja 

mutageenide direktiivi (CMD) kohaldamisala laiendamine reproduktiivtoksiliste ainete 

lisamise eesmärgil tugevdaks praegust töötervishoiu- ja tööohutussüsteemi, tooks kaasa 

õigusliku sidususe ja aitaks paremini ühtlustada kemikaale käsitlevaid õigusakte ELi tasandil. 

Reproduktiivtoksiliste ainete nimekirja leiab REACH-määruse lisast XIV. 

3. Lisada direktiivi 2004/37/EÜ lisasse I (ainete, segude ja protsesside loetelu) ohtlike 

ravimite asjakohased farmakoterapeutilised rühmad 

EP muudatusettepanek Kehtiv direktiiv  EE õigus 

Artikli 4 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

„Kui töökohal 

leidub kantserogeeni, 

mutageeni või reproduktiivtok

silist ainet, peab tööandja 

vähendama selle kasutust, 

asendades selle nii suures 

ulatuses, kui see on tehniliselt 

Artikkel 4 lõige 1: 

„Tööandja peab 

vähendama kantserogeeni 

või mutageeni kasutust 

töökohal, asendades selle 

nii suures ulatuses, kui see 

on tehniliselt võimalik, 

aine, segu või protsessiga, 

mis oma 

Eeldab kantserogeenide 

määruse muutmist. 

 

Kantserogeenide määruse § 

4 lg 1 kehtiv sõnastus: „Kui 

töökeskkonna riskianalüüsi 

tulemused näitavad, et 

kantserogeenid või 

mutageenid võivad ohustada 



võimalik, aine, preparaadi või 

menetlusega, mis oma 

kasutustingimustes vastavalt 

olukorrale kas ei ole töötajate 

tervisele ja tööohutusele ohtlik 

või on vähem 

ohtlik. Käesolevat lõiget ei 

kohaldata I lisas sätestatud 

ohtlike ravimite kasutamise 

suhtes.“ 

kasutustingimustes 

vastavalt olukorrale kas ei 

ole töötajate tervisele ja 

tööohutusele ohtlik või on 

vähem ohtlik.“ 

töötajate tervist, tuleb 

võimaluse piires vältida 

töötajate kokkupuudet 

nende ainetega, piirates 

nende ainete kasutamist, 

asendades need töötajatele 

ohutumate kemikaalidega 

või kasutades ohutumat 

tehnoloogiat.“ 

I lisasse lisatakse järgmine 

punkt: 

„8a.  Töö, mis hõlmab 

kokkupuudet ohtlike 

ravimitega, mis vastavad 

Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 2008. aasta määruse 

(EÜ) nr 1272/2008 I lisas 

sätestatud 1A või 1B 

kategooria kantserogeenseteks, 

mutageenseteks ja/või 

reproduktiivtoksilisteks 

aineteks klassifitseerimise 

kriteeriumidele.“ 

Puudub. Puudub, seega eeldab 

kantserogeenide määruse 

täiendamist. 

 

Ohtlikud ravimid võivad põhjustada kahjulikke tervisemõjusid (näiteks vähktõve ja 

reproduktiivtervise häireid) töötajatele, kes puutuvad ohtlike ravimistega kokku nende 

valmistamise, manustamise või kasutusest kõrvaldamise käigus. Eelkõige mõjutavad ohtlikud 

ravimid: 1) tervishoiutöötajate tervist, kes kasutavad vähihaigete ravimiseks tsütostaatilisi või 

tsütotoksilisi ravimeid, ning 2) töötajad, kes tegelevad ohtlike ravimite või selliste ravimitega 

saastunud materjali puhastamise, transpordi, pesemise või kasutusest kõrvaldamisega. 

 

Euroopa Parlamendi selgitus ettepanekule: Ainuüksi tervishoiusektoris puutub ohtlike 

ravimitega Euroopas kokku 12,7 miljonit töötajat (neist 7,3 miljonit õde). Uuringud näitavad, 

et tsütotoksilisi ravimeid (kõik kasvajavastase toimega ravimid) käsitsevatel 

tervishoiutöötajatel on kolm korda suurem tõenäosus vähi (näiteks rinnavähk, hematopoeetiline 

vähk) tekkeks ja tsütotoksiliste ravimitega kokku puutunud õdedel on raseduse katkemise oht 

kaks korda suurem. 


