
IRÁNYELVEK 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1831 IRÁNYELVE 

(2019. október 24.) 

a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek 
ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (2) 
bekezdésére, 

mivel: 

(1) A 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett, szociális jogok európai pillérének (2) 10. alapelve kimondja, hogy 
minden munkavállalónak joga van az egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezethez. A 
magas szintű munkahelyi egészségvédelemhez és biztonsághoz, valamint a szakmai szükségleteknek megfelelő és 
hosszabb időszakot felölelő munkaerőpiaci jelenlétet lehetővé tevő jog a vegyi anyagoknak való munkahelyi 
expozícióval szembeni védelmet is magában foglalja. 

(2) A Bizottság a „Biztonságosabb és egészségesebb munkahely mindenkinek” című közleményében (3) egyértelműen 
hangsúlyozta, hogy tovább kell javítani a munkájuk során veszélyes vegyi anyagoknak kitett munkavállalók 
védelmét. 

(3) A 98/24/EK irányelv előírja, hogy a Bizottság a munkavállalók veszélyes vegyi anyagoknak való kitettségből fakadó 
kockázatokkal szembeni védelmének érdekében indikatív foglalkozási expozíciós határértékek formájában európai 
uniós célkitűzésekre tegyen javaslatot, amelyeket uniós szinten kell megállapítani. 

(4) A 98/24/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a 89/391/EGK tanácsi 
irányelv (4) 17. cikkében meghatározott eljárással összhangban elfogadott intézkedések révén, a mérési technikák 
hozzáférhetőségének figyelembevételével megállapítsa, illetve felülvizsgálja az indikatív foglalkozási expozíciós 
határértékeket. 

(5) A 98/24/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a Bizottság a rendelkezésre álló legújabb tudományos 
adatok független tudományos felmérésével értékelje a veszélyes vegyi anyagok egészséget érintő hatásai és a 
foglalkozási expozíció szintje közötti összefüggést. 

(6) A Bizottságot e feladatának elvégzésében a 2014/113/EU bizottsági határozattal (5) létrehozott, foglalkozási 
vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság segíti. 

(7) A 98/24/EK irányelv hatályában a „foglalkozási expozíciós határérték” más meghatározás hiányában a munkavállaló 
légzési zónáján belül a levegőben előforduló vegyi anyag idővel súlyozott koncentrációátlagának meghatározott 
referenciaidőre vonatkoztatott határértéke. 

(8) Az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek olyan, az egészséget érintő foglalkozási expozíciós határértékek, 
amelyek az elérhető legújabb tudományos adatokon alapulnak, és amelyeket a Bizottság fogad el, a mérési technikák 
hozzáférhetőségének figyelembevételével. Ezek olyan küszöbértékek, amelyek alatt általában várhatóan semelyik 
vegyi anyag sem fejt ki kedvezőtlen hatást a munkában töltött egész életpályára tekintett, rövid időszakokat felölelő 
vagy napi rendszerességű expozíciót követően. Uniós célértékekként arra hivatottak, hogy segítsék a munkáltatókat 
a kockázatok meghatározásában és értékelésében, valamint a 98/24/EK irányelvnek megfelelő megelőző és 
védintézkedések meghozatalában. 

(1) HL L 131., 1998.5.5., 11. o. 
(2) A szociális jogok európai pillére, 2017. november, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and- 

monetary-union/european-pillar-social-rights_hu 
(3) A Bizottság közleménye: „Biztonságosabb és egészségesebb munka mindenki számára – Az Európai Unió munkahelyi 

egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása”, COM (2017) 12 final. http://ec.europa.eu/ 
social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2709 

(4) A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.). 

(5) A Bizottság 2014/113/EU határozata (2014. március 3.) a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos 
bizottság létrehozásáról és a 95/320/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 62., 2014.3.4., 18. o.). 
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(9) A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság ajánlásaival összhangban az 
indikatív foglalkozási expozíciós határértékek egy súlyozott átlaggal számított, nyolcórás referenciaidőszak 
viszonyában (hosszú távú expozíciós határértékek) kerülnek meghatározása, bizonyos vegyi anyagokat illetően 
pedig a rövid távú expozícióból származó hatások figyelembevétele érdekében egy rövidebb, általában tizenöt 
perces, súlyozott átlaggal számított referenciaidő vonatkozásában (rövid távú expozíciós határértékek). 

(10) A tagállamoknak nemzeti foglalkozási expozíciós határértéket kell bevezetniük minden olyan vegyi anyagra, amelyre 
uniós szintű indikatív foglalkozási expozíciós határértéket határoztak meg. Ennek során figyelembe kell venniük az 
uniós határértéket, a határérték természetét ugyanakkor a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően 
határozhatják meg. 

(11) Az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek fontos részét képezik a munkavállalók veszélyes vegyi anyagoknak 
való kitettségből fakadó egészségi kockázatokkal szembeni védelmére vonatkozó általános rendelkezéseknek. 

(12) A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság a 98/24/EK irányelv 3. cikke 
alapján értékelte az ezen irányelv mellékletében szereplő 10 bejegyzésben felsorolt vegyi anyagok egészségre kifejtett 
hatásai és a foglalkozási expozíció szintje közötti kapcsolatot. Hasonlóképpen, az említett vegyi anyagok 
mindegyikére indikatív foglalkozási expozíciós határértékek megállapítását javasolta a belélegzésen keresztüli 
expozíciós út tekintetében, egy súlyozott átlaggal számított, nyolcórás referenciaidőszak viszonyában. Ezért ezen 
irányelv mellékletében helyénvaló hosszú távú expozíciós határértékeket meghatározni az összes említett vegyi 
anyagra vonatkozóan. 

(13) E vegyi anyagok némelyike, úgymint az anilin, a trimetil-amin, a 2-fenil-propán (kumol), a szek-butil-acetát, a 4- 
amino-toluol, az izobutil-acetát, az izoamil-alkohol, az n-butil-acetát és a foszforil-triklorid esetében a foglalkozási 
vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság rövid távú expozíciós határértékek 
megállapítását javasolta. 

(14) Bizonyos anyagok esetében a lehető legnagyobb védelem biztosítása érdekében figyelembe kell venni a bőrön 
keresztüli felszívódás lehetőségét is. A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos 
bizottság a bőrön keresztül történő jelentős felszívódás lehetőségének fennállását az ezen irányelv mellékletében 
szereplő bejegyzésekben felsorolt vegyi anyagok közül az anilin, a 2-fenil-propán (kumol) és a 4-amino-toluol 
vonatkozásában állapította meg. Ezért e vegyi anyagokra az indikatív foglalkozási expozíciós határértékeken kívül 
helyénvaló arra vonatkozó megjegyzéseket is felvenni ezen irányelv mellékletébe, hogy azok a bőrön keresztül 
történő jelentős felszívódás lehetőségét is hordozzák. 

(15) Az említett vegyi anyagok egyike, a 2-fenil-propán (kumol) jelenleg szerepel a 2000/39/EK bizottsági irányelv (6) 
mellékletében. A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság új 
foglalkozási expozíciós határértékek megállapítását javasolta ezen anyag vonatkozásában. Ezért ezen irányelv 
mellékletébe indokolt egy felülvizsgált határértékét felvenni a 2-fenil-propánra (kumolra), ezzel együtt törölni a 
2000/39/EK irányelv mellékletéből az említett anyagra vonatkozó bejegyzést. 

(16) A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai 
nyilatkozatával (7) összhangban a tagállamok vállalták, hogy az irányelvet átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez 
indokolt esetben magyarázó dokumentumo(ka)t csatolnak annak megvilágítása céljából, hogy milyen kapcsolat áll 
fenn az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök vonatkozó részei között. 

(17) Ezen irányelv vonatkozásában a Bizottság indokoltnak tekinti e dokumentumok táblázatos formában történő 
megküldését, amely mutatja a nemzeti intézkedések és ezen irányelv közötti kapcsolatot, mivel néhány anyagra már 
létezik nemzeti foglalkozási expozíciós határérték a nemzeti jogrendszerben, továbbá azért, mert nemzeti szinten 
különféle és technikai jellegű jogi eszközök létezhetnek a foglalkozási expozíciós határértékek meghatározására. 

(18) A 98/24/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor a munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal, amely 2017. december 6-án és 2018. május 31-én szakvéleményt adott ki. 
A bizottság elismerte, hogy jelenleg kihívást jelent olyan mérési módszereket találni, amelyekkel igazolni lehetne a 
javasolt határértékeknek való megfelelést a foszforil-triklorid és az izoamil-alkohol tekintetében, és hogy 
erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az átültetési időszak végére megfelelő technikák álljanak 
rendelkezésre. 

(19) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 89/391/EGK irányelv 17. cikke szerint létrehozott 
műszaki fejlődési bizottság véleményével, 

(6) A Bizottság 2000/39/EK irányelve (2000. június 8.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt 
foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról (HL L 142., 2000.6.16., 47. o.). 

(7) HL C 369., 2011.12.17., 14. o. 
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ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 

1. cikk 

Ez az irányelv a mellékletben felsorolt vegyi anyagokra vonatkozóan megállapítja az uniós indikatív foglalkozási expozíciós 
határértékek ötödik listáját. 

2. cikk 

A tagállamok az uniós határértékek figyelembevételével nemzeti foglalkozási expozíciós határértékeket állapítanak meg a 
mellékletben felsorolt vegyi anyagokra. 

3. cikk 

A 2000/39/EK irányelv mellékletében a kumolra vonatkozó hivatkozást 2021. május 20-ig-i hatállyal el kell hagyni. 

4. cikk 

1. A tagállamok legkésőbb 2021. május 20-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. 

E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak, és az értesítéseikhez táblázatos formájú magyarázó 
dokumentumo(ka)t csatolnak az ezen irányelv és a rendelkezések közötti kapcsolat bemutatása céljából. 

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz 
hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg. 

2. A tagállamok közlik a Bizottsággal azon főbb nemzeti jogszabályi rendelkezéseiknek szövegét, amelyeket az ezen 
irányelv által szabályozott területen fogadnak el. 

5. cikk 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. 

6. cikk 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

Kelt Brüsszelben, 2019. október 24-én.  

a Bizottság részéről 
az elnök 

Jean-Claude JUNCKER     
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MELLÉKLET 

EK-szám  (1) CAS-szám  (2) A vegyi anyag 
neve 

Határértékek 

Megjegyzés  (3) 8 óra  (4) Rövid távú  (5) 

mg/m3  (6) ppm  (7) mg/m3  (6) ppm  (7) 

200-539-3 62-53-3 Anilin  (8) 7,74 2 19,35 5 bőr 

200-817-4 74-87-3 Klór-metán 42 20 - - - 

200-875-0 75-50-3 Trimetil- 
amin 

4,9 2 12,5 5 - 

202-704-5 98-82-8 2-Fenil-pro
pán 
(Kumol) (8) 

50 10 250 50 bőr 

203-300-1 105-46-4 szek-Butil- 
acetát 

241 50 723 150 - 

203-403-1 106-49-0 4-Amino- 
toluol 

4,46 1 8,92 2 bőr 

203-745-1 110-19-0 Izobutil- 
acetát 

241 50 723 150 - 

204-633-5 123-51-3 Izoamil-al
kohol 

18 5 37 10 - 

204-658-1 123-86-4 n-Butil-ace
tát 

241 50 723 150 - 

233-046-7 10025- 
87-3 

Foszforil- 
triklorid 

0,064 0,01 0,12 0,02 - 

(1) EK-szám: Az Európai Közösség (EK) által kiadott szám, az anyagok európai uniós numerikus azonosítója. 
(2) CAS-szám: A Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (Chemical Abstract Service) által kiadott nyilvántartási szám. 
(3) A foglalkozási expozíciós határértékhez rendelt bőr megjegyzés a bőrön keresztül történő jelentős felszívódás lehetőségét jelöli. 
(4) Egy súlyozott átlaggal mért vagy számított, nyolcórás referenciaidőszakhoz viszonyított érték (TWA). 
(5) Rövid távú expozíciós határérték (STEL). Az a határérték, amelyet nem szabad túllépni. Eltérő rendelkezés hiányában 15 perces 

időszakra vonatkozik. 
(6) mg/m3: milligramm per köbméter levegő. A gáz vagy gőz állapotú vegyi anyagokra vonatkozó határérték 20 °C és 101,3 kPa mellett 

van megadva. 
(7) ppm: milliomodrész adott térfogatnyi levegőben (ml/m3). 
(8) Az expozíció ellenőrzése során figyelembe kell venni a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos 

bizottság által javasolt vonatkozó biológiai ellenőrzési határértékeket.   
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