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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/ /EY,

annettu ,

terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista

työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä)

aiheutuville riskeille (kuudestoista direktiivin 89/391/ETY

16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 137 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1, jonka komissio on tehnyt työturvallisuuden, työhygienian

ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 77, 18.3.1993, s. 12 ja EYVL C 230, 19.8.1994, s. 3.
2 EYVL C 249, 13.9.1993, s. 28.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 20. huhtikuuta 1994 (EYVL C 128, 9.5.1994, s. 146),

vahvistettu 16. syyskuuta 1999 (EYVL C 54, 25.2.2000, s. 75), neuvoston yhteinen kanta,
vahvistettu (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja Euroopan parlamentin päätös,
tehty (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Perustamissopimuksen mukaisesti neuvosto voi antaa direktiivein vähimmäisvaatimukset

parantaakseen erityisesti työympäristöä ja taatakseen näin korkeatasoisemman työntekijöiden

turvallisuuden ja terveyden suojelun. Näitä direktiivejä säädettäessä on vältettävä asettamasta

sellaisia hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten ja

keskisuurten yritysten perustamista taikka haittaisivat niiden kehitystä.

2) Työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevan yhteisön peruskirjan soveltamiseen

liittyvästä toimintaohjelmasta annetun komission tiedonannon mukaisesti työntekijöiden

altistukselle fysikaalisista tekijöistä johtuville riskeille on asetettava turvallisuutta ja terveyttä

koskevia vähimmäisvaatimuksia. Euroopan parlamentti antoi toimintaohjelmasta syyskuussa

1990 päätöslauselman1, jossa kehotettiin komissiota laatimaan erityisdirektiivi meluun,

tärinään ja muihin työpaikan fysikaalisiin tekijöihin liittyvistä vaaroista.

3) Ensimmäiseksi on syytä toteuttaa toimenpiteet, joilla työntekijöitä suojellaan tärinän

aiheuttamilta riskeiltä, koska ne vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen

aiheuttamalla erityisesti tuki- ja liikuntaelimistöön, hermostoon ja verenkiertoon liittyviä

ongelmia. Näillä toimenpiteillä pyritään sekä varmistamaan jokaisen työntekijän terveys ja

turvallisuus että luomaan perusta kaikkien yhteisön työntekijöiden vähimmäissuojalle, jotta

vältettäisiin mahdollinen kilpailun vääristyminen.

                                                
1 EYVL C 260, 15.10.1990, s. 167.
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4) Tässä direktiivissä säädetään vähimmäisvaatimuksista, ja näin ollen jäsenvaltiot voivat pitää

voimassa tai antaa tiukempia työsuojelumääräyksiä ja erityisesti asettaa alempia päivittäisiä

toiminta-arvoja tai alempia päivittäisen tärinälle altistuksen raja-arvoja. Direktiivin

täytäntöönpano ei saa olla perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan tilanteen heikentämiseen.

5) Tärinän torjumiseksi perustettavassa suojajärjestelmässä on tarpeen rajoittua määrittelemään

tarpeetonta yksityiskohtaisuutta välttäen tavoitteet, periaatteet ja perusarvot, jotta jäsenvaltiot

voivat soveltaa vähimmäisvaatimuksia samalla tavoin.

6) Tärinälle altistumista voidaan vähentää tehokkaammin toteuttamalla ehkäisytoimenpiteitä jo

työpisteitä ja työpaikkoja suunniteltaessa sekä valitsemalla työvälineet, työmenettelyt ja

työmenetelmät siten, että riskejä vähennetään jo niiden syntyvaiheessa. Näin ollen

työvälineisiin ja työmenetelmiin liittyvillä säännöksillä edistetään työntekijöiden suojelua.

7) On tärkeää, että työnantajat toteuttavat teknisen kehityksen ja tieteellisen tietämyksen

edellyttämiä tärinälle altistukseen liittyviä mukautuksia parantaakseen työntekijöiden

terveyden ja turvallisuuden suojelua.

8) Meri- ja lentoliikenteen alalla ei tekniikan nykytason vuoksi ole aina mahdollista noudattaa

kokokehotärinän altistuksen raja-arvoja. On siis syytä säätää mahdollisuuksista myöntää

poikkeuksia asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.
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9) Koska tämä direktiivi on toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden

parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin

89/391/ETY1 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi, kyseistä direktiiviä

sovelletaan tärinälle altistumiseen, rajoittamatta kuitenkaan tässä direktiivissä olevien

ankarampien ja/tai yksityiskohtaisempien säännösten soveltamista.

10) Tällä direktiivillä edistetään käytännössä sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden

toteutumista.

11) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY2 mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

                                                
1 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
2 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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I JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1. Tässä direktiivissä, joka on kuudestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa

tarkoitettu erityisdirektiivi, säädetään vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi heidän

terveyteensä ja turvallisuuteensa kohdistuvilta riskeiltä, jotka aiheutuvat tai saattavat aiheutua

altistumisesta tärinälle.

2. Tämän direktiivin vaatimuksia sovelletaan toimintaan, jossa työntekijät altistuvat tai saattavat

altistua työnsä kuluessa tärinästä aiheutuville riskeille.

3. Direktiiviä 89/391/ETY sovelletaan kaikilta osin 1 kohdassa tarkoitetulla alalla, sanotun

kuitenkaan rajoittamatta tähän direktiiviin sisältyvien tiukempien ja/tai yksityiskohtaisempien

säännösten soveltamista.
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2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) 'käsitärinällä' tärinää, joka ihmisen käsiin tai käsivarsiin välittyessään vaarantaa

työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden aiheuttamalla erityisesti verenkiertoon, luustoon,

niveliin, hermostoon tai lihaksiin liittyviä ongelmia;

b) 'kokokehotärinällä' tärinää, joka koko kehoon välittyessään vaarantaa työntekijöiden

terveyden ja turvallisuuden aiheuttamalla erityisesti alaselän sairauksia ja selkärangan

vammoja.

3 artikla

Altistuksen raja-arvot ja toiminta-arvot

1. Käsitärinä:

a) kahdeksan tunnin vertailuaikaan standardoidun päivittäisen altistuksen raja-arvoksi

vahvistetaan 5 m/s2;

b) kahdeksan tunnin vertailuaikaan standardoidun päivittäisen altistuksen toiminta-arvoksi

vahvistetaan 2,5 m/s2.

Työntekijöiden altistusta käsitärinälle arvioidaan tai mitataan liitteessä olevan A osan 1 kohdan

säännösten perusteella.
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2. Kokokehotärinän osalta:

a) kahdeksan tunnin vertailuaikaan standardoidun päivittäisen altistuksen raja-arvoksi

vahvistetaan 1,15 m/s2 tai jäsenvaltion halutessa tärinäannoksen arvoksi (VDV) 21 m/s1,75;

b) kahdeksan tunnin vertailuaikaan standardoidun päivittäisen altistuksen toiminta-arvoksi

vahvistetaan 0,6 m/s2 tai jäsenvaltion halutessa tärinäannoksen arvoksi (VDV) 11 m/s1,75.

Työntekijöiden altistusta kokokehotärinälle arvioidaan tai mitataan liitteessä olevan B osan

1 kohdan säännösten perusteella.

II JAKSO

TYÖNANTAJIEN VELVOLLISUUS

4 artikla

Riskien määrittely ja arviointi

1. Työnantajan on direktiivin 89/391/ETY 6 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa

säädettyjä velvollisuuksia hoitaessaan arvioitava ja tarvittaessa mitattava tärinän tasot, joille

työntekijät altistuvat. Mittaus on suoritettava tapauksen mukaan tämän direktiivin liitteessä olevan

A osan 2 kohdan tai B osan 2 kohdan mukaisesti.
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2. Tärinän altistustaso voidaan arvioida seuraamalla kulloisiakin työskentelytapoja ja

käyttämällä asiaa koskevia tietoja työvälineiden tai välinetyypin aiheuttaman tärinän

todennäköisestä määrästä kulloisissakin käyttöolosuhteissa, mukaan lukien työvälineiden

valmistajan antamat tiedot. Toimenpide eroaa mittauksesta, joka edellyttää erityisten laitteiden ja

soveltuvan menetelmän käyttöä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut arviointi ja mittaus on suunniteltava ammattitaitoisesti ja

toteutettava sopivin väliajoin ottaen erityisesti huomioon direktiivin 89/391/ETY 7 artiklassa

mainitut palveluntuottajien tai henkilöiden pätevyysvaatimukset. Tärinän altistustason arvioinnista

ja/tai mittauksesta saadut tiedot on säilytettävä sopivassa muodossa, jotta niitä voidaan käyttää

myöhemmin.

4. Työnantajan on direktiivin 89/391/ETY 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti otettava riskien

arvioinnissa erityisesti huomioon seuraavat seikat:

a) altistuksen taso, tyyppi ja kesto, mukaan lukien altistus keskeytyvälle tärinälle tai toistuville

iskuille,

b) tämän direktiivin 3 artiklassa säädetyt altistuksen raja-arvot ja altistuksen toiminta-arvot,

c) vaikutukset riskeille erityisen alttiiden työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen,

d) tärinän ja työpaikan tai tärinän ja muiden välineiden yhteisvaikutuksesta työntekijöiden

turvallisuuteen kohdistuvat välilliset vaikutukset,
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e) työvälineiden valmistajien asiaa koskevien yhteisön direktiivien mukaisesti antamat tiedot,

f) vaihtoehtoiset työvälineet, jotka on suunniteltu vähentämään tärinälle altistumisen tasoa,

g) altistuksen jatkuminen kokokehotärinälle työajan jälkeen työnantajan vastuulla,

h) erityiset työskentelyolosuhteet, kuten työskentely alhaisissa lämpötiloissa,

i) terveydentilan seurannassa kerätyt tiedot, mukaan lukien julkaistut tiedot, silloin kun se on

mahdollista.

5. Työnantajalla on oltava hallussaan arviointi riskeistä direktiivin 89/391/ETY 9 artiklan

1 kohdan a alakohdan mukaisesti, ja hänen on yksilöitävä ne toimenpiteet, jotka toteutetaan tämän

direktiivin 5 ja 6 artiklan mukaisesti. Riskien arviointi on laadittava soveltuvassa muodossa

kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, ja siihen voi sisältyä työnantajan esittämää

näyttöä siitä, että tärinään liittyvien riskien luonne ja laajuus eivät anna aihetta tätä

yksityiskohtaisempaan riskien arviointiin. Riskien arviointi on pidettävä ajan tasalla erityisesti, kun

on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka voisivat aiheuttaa sen vanhentumisen, tai kun

terveydentilan seurannan tulokset osoittavat sen tarpeelliseksi.
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5 artikla

Altistuksen estämistä tai vähentämistä koskevat säännökset

1. Tärinälle altistumisesta aiheutuvat riskit on poistettava niiden syntyvaiheessa, tai niitä on

vähennettävä mahdollisimman matalalle tasolle, ottaen huomioon tekninen kehitys ja toimenpiteet,

jotka ovat käytettävissä riskin hallitsemiseksi sen syntyvaiheessa.

Riskejä on vähennettävä noudattaen direktiivin 89/391/ETY 6 artiklan 2 kohdassa säädettyjä yleisiä,

ehkäiseviä toimenpiteitä koskevia periaatteita.

2. Kun 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa säädetyt altistuksen

toiminta-arvot on ylitetty, työnantajan on laadittava ja toteutettava 4 artiklassa tarkoitetun riskien

arvioinnin perusteella teknisiä ja/tai organisatorisia toimenpiteitä koskeva ohjelma, jonka

tarkoituksena on vähentää tärinään liittyvät riskit mahdollisimman alhaiselle tasolle kiinnittäen

huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

a) vaihtoehtoiset työmenetelmät, jotka vähentävät mahdollisuutta altistua tärinälle,

b) sellaisten ergonomialtaan asianmukaisten työvälineiden valinta, jotka aiheuttavat

mahdollisimman vähäistä tärinää työtilanne huomioon ottaen,

c) tärinästä johtuvien vaurioiden riskiä vähentävien lisälaitteiden, erityisesti tehokkaasti

kokokehotärinää heikentävien istuinten, käyttäminen,

d) asianmukaiset työvälineiden, työpaikan ja työpaikalla käytettävien järjestelmien

huolto-ohjelmat,
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e) työpaikkojen ja työpisteiden suunnittelu ja niitä koskevat järjestelyt,

f) asianmukainen tiedottaminen ja koulutus, joiden avulla työntekijöitä opastetaan käyttämään

työvälineitä oikein ja turvallisesti tärinälle altistumisen vähentämiseksi mahdollisimman alhaiselle

tasolle,

g) altistuksen keston ja määrän rajoittaminen,

h) sopivat työaikajärjestelyt, joihin on sisällytettävä riittävästi lepojaksoja,

i) kylmältä ja kostealta suojaavan vaatetuksen antaminen altistuvien työntekijöiden käyttöön.

3. Työntekijät eivät saa missään tapauksessa altistua yli altistuksen raja-arvon.

Jos altistuksen raja-arvo ylittyy huolimatta toimenpiteistä, jotka työnantaja on toteuttanut tämän

direktiivin mukaisesti, on tämän välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin altistuksen vähentämiseksi

altistuksen raja-arvon alapuolelle. Työnantajan on eriteltävä, miksi altistuksen raja-arvo on ylitetty,

ja muutettava suojelu- ja ehkäisytoimenpiteitä siten, ettei ylitys toistu.

4. Työnantajan on direktiivin 89/391/ETY 15 artiklan nojalla mukautettava tässä artiklassa

tarkoitetut toimenpiteet riskeille erityisen alttiita työntekijöitä koskevien vaatimusten mukaisiksi.
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6 artikla

Työntekijöille annettavat tiedot ja koulutus

Rajoittamatta direktiivin 89/391/ETY 10 ja 12 artiklan soveltamista työnantajan on varmistettava,

että työssään tärinästä aiheutuville riskeille altistuvat työntekijät ja/tai heidän edustajansa saavat

tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta riskien arvioinnista saatuihin tuloksiin liittyviä

tietoja ja koulutusta, jotka koskevat erityisesti:

a) tämän direktiivin soveltamistoimenpiteitä tärinästä aiheutuvien riskien poistamiseksi tai

vähentämiseksi mahdollisimman alhaiselle tasolle,

b) altistuksen raja-arvoja ja altistuksen toiminta-arvoja,

c) tämän direktiivin 4 artiklan mukaisten tärinän arviointien ja mittausten tuloksia ja käytössä

olevien työvälineiden takia mahdollisesti aiheutuvia vammoja,

d) vammojen oireiden kartoittamisen ja raportoinnin tarpeellisuutta ja suoritustapaa,

e) olosuhteita, joissa työntekijöillä on oikeus terveydentilan seurantaan,

f) turvallisia työtapoja tärinälle altistumisen vähentämiseksi mahdollisimman alhaiselle tasolle.
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7 artikla

Työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen

Työntekijöiden ja/tai heidän edustajiensa kuuleminen ja osallistuminen on järjestettävä direktiivin

89/391/ETY 11 artiklan mukaisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

III JAKSO

MUUT SÄÄNNÖKSET

8 artikla

Terveydentilan seuranta

1. Rajoittamatta direktiivin 89/391/ETY 14 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on säädettävä

järjestelyistä, joilla voidaan varmistaa työntekijöiden terveydentilan tarpeellinen seuranta, jossa

otetaan huomioon tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun riskien arvioinnin tulokset, jos

ne osoittavat, että työntekijöiden terveydelle aiheutuu riski. Nämä järjestelyt, mukaan lukien

potilaskertomuksia ja niiden nähtäväksi saamista koskevat vaatimukset, on otettava käyttöön

kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.

Terveydentilan seurannalla, jonka tulokset on otettava huomioon ehkäisevien toimenpiteiden

toteuttamiseksi kussakin työpaikassa, pyritään ehkäisemään ja diagnosoimaan varhaisessa vaiheessa

kaikki tärinästä aiheutuvat sairaudet. Seuranta on tarpeen, kun

– työntekijän altistuminen tärinälle on sen kaltaista, että altistumisen ja tunnistettavan sairauden

tai haitallisen terveysvaikutuksen välillä voidaan osoittaa olevan yhteys,
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– on todennäköistä, että sairaus tai vaikutukset ilmenevät työntekijän nimenomaisissa

työolosuhteissa,

– on olemassa testattuja menetelmiä sairauden tai haitallisten terveysvaikutusten toteamiseksi.

Edellä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa säädetyt toiminta-arvot

ylittävälle tärinälle altistuvilla työntekijöillä on joka tapauksessa oikeus asianmukaiseen

terveydentilan seurantaan.

2. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön järjestelyjä sen varmistamiseksi, että kaikista niistä

työntekijöistä, joiden terveydentilaa seurataan edellä olevan 1 kohdan mukaisesti, laaditaan

potilaskertomus, joka pidetään ajan tasalla. Potilaskertomuksiin on sisällytettävä yhteenveto

suoritetun terveydentilan seurannan tuloksista. Ne on säilytettävä sellaisessa muodossa, että niihin

voidaan tutustua myöhemmin, kuitenkin lääketieteellisten tietojen salassapitovelvollisuutta

noudattaen.

Toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettava pyynnöstä jäljennökset tarvittavista

potilaskertomuksista. Työntekijällä on oltava oikeus tutustua pyynnöstä häntä koskevaan

potilaskertomukseen.

3. Jos työntekijällä todetaan terveydentilan seurannassa tunnistettava sairaus tai haitallinen

terveysvaikutus, jonka lääkäri tai työterveyshuollon ammattilainen katsoo johtuvan työssä

tapahtuneesta altistumisesta tärinälle,

a) lääkärin tai muun tarvittavan pätevyyden omaavan henkilön on ilmoitettava työntekijälle

häntä koskevista tuloksista. Työntekijälle on annettava erityisesti tiedot ja ohjeet

mahdollisesta terveydentilan seurannasta, johon hänen olisi osallistuttava altistumisen

päättymisen jälkeen,
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b) työnantajan on

– tarkistettava 4 artiklan mukaisesti suoritettu riskien arviointi,

– tarkistettava 5 artiklan mukaiset riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi tarkoitetut

toimenpiteet,

– otettava huomioon työterveyshuollon ammattilaisen tai muun pätevän henkilön tai

toimivaltaisen viranomaisen ohjeet toteuttaessaan riskin poistamiseksi tai

vähentämiseksi vaadittavia toimenpiteitä 5 artiklan mukaisesti, mukaan lukien

mahdollisuus siirtää työntekijä vaihtoehtoisiin työtehtäviin, joissa ei ole lisäaltistumisen

riskiä, ja

– järjestettävä terveydentilan jatkuva seuranta ja huolehdittava muiden vastaavalla tavalla

altistuneiden työntekijöiden terveydentilan tarkastamisesta. Näissä tapauksissa

toimivaltainen lääkäri tai työterveyshuollon ammattilainen tai toimivaltainen

viranomainen voi ehdottaa, että altistuneille henkilöille suoritetaan lääkärintarkastus.



7914/1/01 REV 1 JEB/tm,sh 16
DG J   FI

9 artikla

Siirtymäkausi

Pannessaan täytäntöön 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita jäsenvaltiot voivat noudattaa

enintään kuuden vuoden pituista siirtymäkautta …∗∗∗∗  laskettuna, jos käytetään työvälineitä, jotka on

annettu työntekijöiden käyttöön ennen …∗∗∗∗∗∗∗∗  ja joiden osalta ei voida noudattaa altistuksen raja-

arvoja, tekniikan viimeisin kehitys ja/tai organisatoristen toimenpiteiden toteuttaminen huomioon

ottaen.

Jäsenvaltiot voivat maa- ja metsätaloudessa käytettävien työvälineiden osalta jatkaa siirtymäkautta

enintään kolmen vuoden pituiseksi.

10 artikla

Poikkeukset

1. Jäsenvaltiot voivat työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua koskevia yleisiä

periaatteita noudattaen poiketa kokokehotärinän osalta 5 artiklan 3 kohdasta meri- ja lentoliikenteen

alaan kuuluvissa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, kun altistuksen raja-arvoa ei tekniikan

tason ja työpaikan erityisominaisuuksien vuoksi voida noudattaa teknisten ja/tai organisatoristen

toimenpiteiden toteuttamisesta huolimatta.

                                                
∗∗∗∗  Kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
∗∗∗∗∗∗∗∗  Kuusi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
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2. Kun työntekijän altistuminen tärinälle on tavallisesti alhaisempi kuin 3 artiklan 1 kohdan b

alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa säädetyt arvot, mutta vaihtelee huomattavasti työvaiheesta

toiseen ja saattaa satunnaisesti ylittää altistuksen raja-arvon, jäsenvaltio voi myös myöntää

poikkeuksia 5 artiklan 3 kohdasta. Keskimääräisen tärinäaltistuksen on kuitenkin oltava 40 tunnin

jaksona altistuksen raja-arvoa alhaisempi ja altistustavasta aiheutuvien riskien on osoitettava olevan

vähäisemmät kuin altistuksen raja-arvon mukaisesta altistumisesta aiheutuvat riskit.

3. Jäsenvaltiot voivat myöntää edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia sen jälkeen, kun

työmarkkinaosapuolia on kuultu kansallisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti. Poikkeuksia

myönnettäessä on asetettava ehtoja, jotka kyseisissä erityisolosuhteissa takaavat, että

myöntämisestä aiheutuvat riskit minimoidaan ja että asianomaisten työntekijöiden terveydentilaa

seurataan tehostetusti. Poikkeukset tarkistetaan joka neljäs vuosi ja perutaan heti, kun niiden

perusteena olevat olosuhteet muuttuvat.

4. Jäsenvaltiot antavat joka neljäs vuosi komissiolle luettelon 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista

poikkeuksista ja ilmoittavat tarkasti ne olosuhteet ja syyt, joiden perusteella poikkeukset on

myönnetty.
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11 artikla

Tekniset muutokset

Liitteeseen tehtävistä puhtaasti teknisistä muutoksista säädetään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua

sääntelymenettelyä noudattaen:

a) työvälineiden ja/tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista, valmistamista tai toteuttamista

koskevasta teknisestä yhdenmukaistamisesta ja standardoinnista annettavien direktiivien

mukaisesti ja/tai

b) tekniikan kehityksen, sopivimmissa yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai

eritelmissä tapahtuvien muutosten ja tärinää koskevien uusien tietojen mukaisesti.

12 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa direktiivin 89/391/ETY 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi

kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
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IV JAKSO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Kertomukset

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle viiden vuoden välein tämän direktiivin täytäntöönpanoa

koskeva kertomus, jossa esitetään työmarkkinaosapuolten näkemykset.

Kertomusten perusteella komissio antaa tiedot asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous-

ja sosiaalikomitealle sekä työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavalle

komitealle.

14 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään …∗∗∗∗ . Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle

viipymättä.

Kun jäsenvaltiot antavat näitä säädöksiä, niissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä

tällainen viittaus silloin, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten

viittaus tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne kansalliset säännökset, jotka ne

antavat tai ovat jo antaneet tässä direktiivissä tarkoitetulla alalla.

                                                
∗∗∗∗  3 vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
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15 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa

lehdessä.

16 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE

A – KÄSITÄRINÄ

1) Altistuksen arviointi

Käsitärinän altistustason arviointi perustuu kahdeksan tunnin vertailuaikaan standardoidun
päivittäisen altistuksen arvon A (8) laskemiseen. Arvo ilmoitetaan taajuuspainotetun
kiihtyvyyden tehollisarvojen neliöiden summan neliöjuurena (kokonaisarvona). Tehollisarvot
määritetään toisiaan vastaan kohtisuorissa suunnissa ahwx, ahwy, ahwz. Altistusta arvioidaan
standardin ISO 5349-1 (2001) luvuissa 4 ja 5 ja liitteessä A määritellyllä tavalla.

Altistustaso voidaan arvioida valmistajien toimittamiin, käytettyjen työvälineiden päästötasoa
koskeviin tietoihin perustuvan arvion pohjalta ja erityisiä työskentelytapoja havainnoimalla tai
mittaamalla.

2) Mittaus

Kun tehdään 4 artiklan 1 kohdan mukaisia mittauksia:

a) käytettäviin menetelmiin voi kuulua työntekijän henkilökohtaista altistusta kyseiselle
tärinälle koskevan edustavan näytteen otto; käytettävien menetelmien ja laitteiden on
sovelluttava mitattavan tärinän erityispiirteisiin, ulkoisiin tekijöihin ja mittalaitteen
ominaisuuksiin standardin ISO 5349-2 (2001) mukaisesti.

b) käytettäessä molemmin käsin pideltäviä laitteita mittaukset on tehtävä molemmista
käsistä. Altistus määritetään näistä kahdesta arvosta korkeamman perusteella; myös
toisen käden tulos on ilmoitettava.

3) Häiriöt

4 artiklan 4 kohdan d alakohdan säännöksiä sovelletaan erityisesti silloin, kun tärinä häiritsee
hallintalaitteiden asianmukaista käsittelyä tai mittareiden lukemista.
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4) Välilliset riskit

4 artiklan 4 kohdan d alakohdan säännöksiä sovelletaan erityisesti silloin, kun tärinä häiritsee
rakenteiden vakautta tai liitosten kestävyyttä.

5) Henkilönsuojaimet

Käsitärinältä suojaavat henkilönsuojaimet voivat olla osa 5 artiklan 2 kohdassa mainittua
toimenpiteitä koskevaa ohjelmaa.

B – KOKOKEHOTÄRINÄ

1) Altistuksen arviointi

Tärinän altistustason arviointi perustuu päivittäisen altistuksen A (8) laskemiseen.
Päivittäinen altistus ilmoitetaan 8:aa tuntia vastaavana jatkuvana kiihtyvyytenä, ja se
lasketaan taajuuspainotettujen kiihtyvyyksien suurimpana tehollisarvona tai suurimpana
tärinäannoksen arvona (VDV), jotka on määritetty kolmessa toisiaan vastaan kohtisuorassa
suunnassa (1,4 a wx, 1,4 a wy, a wz , istuvan tai seisovan työntekijän osalta). Altistus
määritellään standardin ISO 2631-1 (1997) lukujen 5, 6 ja 7, liitteen A ja liitteen B
mukaisesti.

Altistustaso voidaan arvioida valmistajien toimittamiin, käytettyjen työvälineiden päästötasoa
koskeviin tietoihin perustuvan arvion pohjalta ja erityisiä työskentelytapoja havainnoimalla tai
mittaamalla.

Jäsenvaltioilla on oikeus ottaa meriliikenteen alalla huomioon ainoastaan tärinä, jonka taajuus
on yli 1 Hz.

2) Mittaus

Kun tehdään 4 artiklan 1 kohdan mukaisia mittauksia, käytettäviin menetelmiin voi kuulua
työntekijän henkilökohtaista altistusta kyseiselle tärinälle koskevan edustavan näytteen otto.
Käytettävien menetelmien on sovelluttava mitattavan tärinän erityispiirteisiin, ulkoisiin
tekijöihin ja mittalaitteen ominaisuuksiin.

3) Häiriöt

4 artiklan 4 kohdan d alakohdan säännöksiä sovelletaan erityisesti silloin, kun tärinä häiritsee
hallintalaitteiden asianmukaista käsittelyä tai mittareiden lukemista.
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4) Välilliset riskit

4 artiklan 4 kohdan d alakohdan säännöksiä sovelletaan erityisesti silloin, kun tärinä häiritsee
rakenteiden vakautta tai liitosten kestävyyttä.

5) Altistuksen jatkuminen

Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan säännöksiä sovelletaan erityisesti silloin, kun
työntekijällä on työn luonteen vuoksi käytettävissään työnantajan valvomat lepotilat.
Kokokehotärinä on vähennettävä näissä tiloissa niiden käyttötarkoituksen ja -olosuhteiden
edellyttämälle tasolle, lukuun ottamatta force majeure -tilanteita.

________________________
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I JOHDANTO

Komissio toimitti 8.2.1993 neuvostolle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 118 a artiklaan

perustuvan ehdotuksen neuvoston direktiiviksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista

vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä

aiheutuville riskeille.

Ehdotuksen tarkoituksena oli täydentää direktiiviä 89/391/ETY täsmentämällä miten eräitä sen

säännöksiä on sovellettava fysikaalisille tekijöille altistumisen erityistapauksessa. Se kattoi kaikki

toiminnot, joissa työntekijät voivat altistua tällaisesta altistumisesta aiheutuville riskeille, lukuun

ottamatta eräitä julkishallintoon ja pelastuspalveluun liittyviä erityistilanteita.

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 20.4.1994 ja talous- ja sosiaalikomitea 30.6.1993.

Komissio esitti muutetun ehdotuksen 8.7.1994.

Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan oikeusperustaksi tuli entisen 118 a artiklan sijaan 137

artiklan 2 kohta, jossa edellytetään yhteispäätösmenettelyä Euroopan parlamentin kanssa sekä

alueiden komitean kuulemista.

Alueiden komitea ilmoitti 13.1.2000 päivätyllä kirjeellä, ettei se anna lausuntoa kyseisestä

direktiiviehdotuksesta.

Alkuperäisen ehdotuksen tarkoituksena oli käsitellä samassa säädöksessä neljänlaisia fysikaalisia

tekijöitä (melu, tärinä, optinen säteily sekä sähkömagneettiset kentät), joista kutakin olisi käsitelty

omassa liitteessään.

Neuvoston yleisenä lähestymistapana, jonka komissio on hyväksynyt on ollut keskittyä aluksi muita

fysikaalisia tekijöitä koskevien teknisten vaikeuksien vuoksi yhteen ainoaan osa-alueeseen (tärinä),
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jonka osalta voitiin saavuttaa yhteisymmärrys kohtuullisessa ajassa, hylkäämättä kuitenkaan muita

osa-alueita, joita neuvosto käsittelee jatkossa. Tässä suhteessa neuvosto vahvistaa pöytäkirjaan

merkittävässä lausumassa sitoumuksensa jatkaa komission ehdotuksen tarkastelua muiden

fysikaalisten tekijöiden (melu, optinen säteily ja sähkömagneettiset kentät) osalta.

Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 25.6.2001 perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn

menettelyn mukaisesti.

II TAVOITE

Neuvoston hajauttaman direktiiviehdotuksen tavoitteena on edistää työntekijöiden suojelemista

heidän terveyteensä ja turvallisuuteensa kohdistuvilta riskeiltä, jotka aiheutuvat altistumisesta

tärinälle.

III YHTEISEN KANNAN ERITTELY

1. YLEISET HUOMATUKSET

Perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohdan mukaan neuvosto "voi antaa direktiivein säännökset

vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion

edellytykset ja kussakin jäsenvaltiossa voimassa oleva tekninen sääntely".

Yhteinen kanta täyttää perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohdan tavoitteet kyseisellä alalla,

koska sillä on tarkoitus ottaa käyttöön vähimmäisvaatimukset työntekijöiden turvallisuuden ja

terveyden suojelemiseksi riskeiltä, jotka aiheutuvat altistumisesta tärinälle.

Yhteisessä kannassa on lisäksi noudatettu komission ehdottamia tavoitteita, jotka ovat saaneet

Euroopan parlamentin kannatuksen, samalla kun komission muutettuun ehdotukseen on tehty

tiettyjä muutoksia.

Yhteisessä kannassa vahvistetaan käsitärinän ja kokokehotärinän osalta altistuksen raja-arvot,

joita ei missään tapauksessa saa ylittää, sekä altistuksen toiminta-arvot, jotka määräävät,
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mitä ennaltaehkäisytoimenpiteitä vaaditaan työntekijöiden altistumisriskien vähentämiseksi.

Yhteisessä kannassa vahvistetut ennaltaehkäisytoimenpiteet perustuvat ennen kaikkea työnantajalle

asetettuun velvollisuuteen määritellä ja arvioida riskit erilaisia tärinän altistustason

arviointimenetelmiä käyttäen. Tässä tapauksessa yhteisessä kannassa viitataan ISO-standardeihin.

Työnantajan on riskien arvioinnin perusteella laadittava ja toteutettava teknisiä ja/tai organisatorisia

toimenpiteitä koskeva ohjelma, jonka tarkoituksena on altistuksen estäminen tai vähentäminen heti

kun altistuksen toiminta-arvot ylittyvät.

Yhteisessä kannassa säädetään myös työssään tärinästä aiheutuville riskeille altistuville

työntekijöille ja/tai heidän edustajillensa annettavia tietoja ja koulutusta koskevista

yksityiskohtaisista toimenpiteistä sekä tehostetusta terveydentilan seurannasta, jonka mukaan

työntekijällä on oikeus vaatia jäljennös potilaskertomuksestaan.

Kaiken kaikkiaan neuvoston yhteinen kanta on komission ehdotuksen mukainen, vaikka se eroaakin

siitä rakenteeltaan ehdotuksen hajauttaminen vuoksi. Siihen sisältyy suurin osa tarkistuksista, jotka

on esitetty komission ehdotuksen tätä osa-aluetta koskevan parlamentin ensimmäisen käsittelyn

jälkeen.

Tärkeimmät erot komission ehdotukseen nähden ovat altistumisen raja-arvon ja toiminta-arvojen

nostaminen kokokehotärinän osalta, kynnystason käsitteen poistaminen, erityisten poikkeusten

myöntäminen meri- ja lentoliikenteen aloille sekä kausityön osalta samoin kuin siirtymäkausien

asettaminen nykyisille työvälineille ja lisäsiirtymäkauden asettaminen maa- ja metsätalouden aloilla

käytetyille työvälineille.
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2. PARLAMENTIN TARKISTUKSET ENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymät tärinään sovellettavat tarkistukset ovat

seuraavat: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ja

33,

2.1 Neuvoston hyväksymät Euroopan parlamentin tarkistukset

Tarkistukset 1, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 31 ja 33 on hyväksytty kokonaisuudessaan, ellei

sanatarkasti niin ainakin keskeisen sisällön osalta, sekä komission muutettuun ehdotukseen että

neuvoston yhteiseen kantaan.

Neuvosto on lisäksi muotoillut hieman uudelleen tarkistuksia 7, 10, 11, 13 ja 20, jotka komissio oli

jo sisällyttänyt muutettuun ehdotukseensa, muuttamatta kuitenkaan niiden merkitystä.

Tarkistuksia 21, 27, 29 ja 32, jotka oli sisällytetty muutettuun ehdotukseen, ei otettu kuitenkaan

sellaisenaan yhteiseen kantaan. Neuvosto säilyttää kuitenkin asiasisällöltään kyseisiä tarkistuksia

vastaavat komission muutetun ehdotuksen säännökset.

Lisäksi tarkistus 12, jota komissio ei sisällyttänyt muutettuun ehdotukseensa, on otettu yhteiseen

kantaan hieman muutetussa muodossa.

Neuvosto katsoo siten ottaneensa yhteisessä kannassaan laajalti huomioon Euroopan parlamentin

ehdottamat tarkistukset sekä komission muutetun ehdotuksen.

2.2 Euroopan parlamentin tarkistukset, joita neuvosto ei hyväksynyt

Neuvosto ei katsonut aiheelliseksi hyväksyä yhteiseen kantaansa, eikä muutoin komissiokaan

muutettuun ehdotukseensa, tarkistuksia 6, 15 ja 25.

Neuvosto ei hyväksynyt kyseisiä tarkistuksia seuraavista syistä:
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– kynnystasot, joiden uutta määritelmää ehdotettiin tarkistuksessa 6, poistettiin. Neuvosto

katsoi, että poisto vahvistaa tekstiä, koska direktiivin säännöksiä on sovellettava niin kauan

kuin riski on olemassa;

– tarkistuksessa 15 asetetaan työntekijöille liian tiukka velvollisuus, neuvosto katsoi, että

terveydentilan seurantaa olisi pidettävä työntekijöiden oikeutena eikä velvollisuutena; ja

– komission vuosittain antama kertomus direktiivin soveltamisesta kattaa jo tarkistuksessa 25

komissiolle asetetun velvollisuuden antaa kertomus.

3.3 Neuvoston lisäämät uudet säännökset

a) Direktiivin rakenne

Neuvosto katsoi aiheelliseksi hajauttaa fysikaalisia tekijöitä koskeva direktiiviehdotus neljäksi

erityisdirektiiviksi, joissa käsitellään kutakin neljää fysikaalista tekijää erikseen.

Neuvosto katsoi ensinnäkin, että kyseisten tekijöiden erilaisen luonteen vuoksi oli vaikea

nähdä, että niitä voitaisiin käsitellä yhteisessä säädöksessä, vaikka siinä olisikin neljä erillistä

liitettä. Lisäksi se katsoi, että ottaen huomioon todelliset vaarat, jotka tärinälle altistumisesta

voi aiheutua, ja toisaalta sen, että muun muassa optisen säteilyn ja sähkömagneettisten

kenttien vaikutuksia tunnetaan huonommin, tärinää koskevan direktiivin antamista olisi

pidettävä ensisijaisena.

Neuvosto tunnustaa kuitenkin pöytäkirjaan merkittävässä lausumassa, että komission

muutettu ehdotus jää muiden fysikaalisten tekijöiden osalta odottamaan neuvoston käsittelyä.

Se on siten sitoutunut jatkamaan muiden osa-alueiden tarkastelua.
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b) Altistuksen raja-arvot ja toiminta-arvot kokokehotärinän osalta

Päivittäisen altistuksen raja-arvoa kokokehotärinän osalta ja toiminta-arvoa on yhteisessä

kannassa korotettu komission muutettuun ehdotukseen verrattuna. Päivittäisen altistuksen

raja-arvo muuttuu 0,7 m/s2 :sta 1,15 m/s2:ksi ja toiminta-arvo 0,5 m/s2 :sta 0,6 m/s2:ksi.

Neuvosto katsoo, että neuvoston hyväksymät arvot edustavat oikeudenmukaista tasa-painoa

työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemista koskevan vaatimuksen ja tarpeen

välttää sitä, että direktiivin soveltamisesta aiheutuu kohtuuttomia rasitteita yrityksille ja

erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, välillä.

c) Kynnystasojen poistaminen

Neuvosto on sitä mieltä, että kynnystasojen poistaminen vahvistaa tekstiä, koska sen myötä

direktiivin säännöksiä on sovellettava niin kauan kuin riski on olemassa.

d) Siirtymäkausi

Neuvosto katsoi aiheelliseksi esittää vapaaehtoista siirtymäkautta raja-arvon noudattamiseen

liittyvien velvollisuuksien täytäntöönpanon osalta, jotta nykyisiä työvälineitä voitaisiin

mukauttaa. Maa- ja metsätaloudessa käytettävien työvälineiden osalta neuvosto katsoi, että

siirtymäkautta voitaisiin jatkaa enintään kolmen vuoden pituiseksi.

Neuvosto katsoi, että direktiivin tosiasiallinen täytäntöönpano erityisesti pk-yrityksissä

edellyttää perehdytystä ja kohdennettuja tiedotuskampanjoita, koulutusmoduulien laatimista

ja kurssien järjestämistä, sekä uusien laitteiden ja/tai tarvikkeiden hankkimista joillekin

teollisuuden aloille.
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e) Erityisaloja koskevat poikkeukset

Neuvosto lisäsi yhteiseen kantaansa uusia poikkeuksia kokokehotärinän raja-arvoihin meri- ja

lentoliikenteen aloilla, samoin kuin poikkeuksen sellaista erityistapausta varten, jossa

altistumien vaihtelee huomattavasti ajankohdittain.

Neuvosto katsoi tosiasiallisesti, että meri- ja lentoliikenteen alat edellyttävät erityiskohtelua,

ja sääti, että kyseisten poikkeusten myöntämiseen sovelletaan erittäin tiukkoja edellytyksiä,

mukaan lukien velvollisuus taata kyseisten työntekijöiden osalta tehostettu terveydentilan

seuranta.

IV YHTEENVETO

Neuvosto katsoo, että kokonaisuudessaan yhteisen kannan teksti täyttää komission muutetun

ehdotuksen perustavoitteet. Se katsoo lisäksi ottaneensa huomioon niiden tavoitteiden

olennaisen sisällön, joihin Euroopan parlamentin ehdottamillaan tarkistuksilla pyrkii.

________________________



EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel 29.06.2001
KOM(2001) 1095 lopullinen

1992/0449 (COD)

.20,66,21�7,('21$172�(85223$1�3$5/$0(17,//(

(<�Q�SHUXVWDPLVVRSLPXNVHQ�����DUWLNODQ���NRKGDQ�WRLVHQ�DODNRKGDQ�PXNDLQHQ

QHXYRVWRQ�YDKYLVWDPDVWD�\KWHLVHVWl�NDQQDVWD�(XURRSDQ�SDUODPHQWLQ�MD�QHXYRVWRQ
GLUHNWLLYLLQ�WXUYDOOLVXXWWD�MD�WHUYH\WWl�NRVNHYLVWD�YlKLPPlLVYDDWLPXNVLVWD

W\|QWHNLM|LGHQ�DOWLVWXHVVD�I\\VLVWHQ�WHNLM|LGHQ�DLKHXWWDPLOOH�YDDURLOOH��WlULQl�
�GLUHNWLLYLQ��������(7<����DUWLNODQ���NRKGDVVD�WDUNRLWHWWX�Q�V�HULW\LVGLUHNWLLYL�



2

1992/0449( COD)

.20,66,21�7,('21$172�(85223$1�3$5/$0(17,//(

(<�Q�SHUXVWDPLVVRSLPXNVHQ�����DUWLNODQ���NRKGDQ�WRLVHQ�DODNRKGDQ�PXNDLQHQ

QHXYRVWRQ�YDKYLVWDPDVWD�\KWHLVHVWl�NDQQDVWD�(XURRSDQ�SDUODPHQWLQ�MD�QHXYRVWRQ
GLUHNWLLYLLQ�WXUYDOOLVXXWWD�MD�WHUYH\WWl�NRVNHYLVWD�YlKLPPlLVYDDWLPXNVLVWD

W\|QWHNLM|LGHQ�DOWLVWXHVVD�I\\VLVWHQ�WHNLM|LGHQ�DLKHXWWDPLOOH�YDDURLOOH��WlULQl�
�GLUHNWLLYLQ��������(7<����DUWLNODQ���NRKGDVVD�WDUNRLWHWWX�Q�V�HULW\LVGLUHNWLLYL�

�� 7$867$

– Ehdotus toimitettiin parlamentille* ja neuvostolle (COM(1992)560lopullinen)

8.2.1993 (EYVL C 77, 18.3.1993)
* parlamentti ei kuulunut ehdotuksen tekohetkellä yhteispäätösmenettelyn
piiriin

– Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa

30.6.1993 (EYVL C 249) 13.9.1993)

ja alueiden komitea *
* ilmoitti 13. tammikuuta 2000 päivätyllä kirjeellä, ettei se anna lausuntoa

– Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä

20.4.1994 (EYVL C 128, 9.5.1994)

– Muutettu ehdotus toimitettiin neuvostolle

8.7.1994 (EYVL C 230, 19.8.1994)

– Neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen ja hyväksyi yhteisen kannan

28.11.2000 (yksimielisesti)
ja
11.06.2001 (yksimielisesti)

�� .20,66,21�(+'278.6(1�7$5.2,786

Alkuperäinen ehdotus perustui perustamissopimuksen 118a artiklaan (nyk. 137
artikla), ja se on puitedirektiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
erityisdirektiivi.
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Direktiivin tarkoituksena on suojata työntekijöitä terveyttä ja turvallisuutta näiden
altistuessa fyysisten tekijöiden aiheuttamille vaaroille. Ehdotus kattaa neljä fyysistä
tekijää: melun (kuulovamman vaarat), tärinän (käsille, käsivarsille ja koko vartalolle
aiheutuvat vaarat), sähkömagneettiset kentät ja optisen säteilyn (ihmiskehoon
indusoituvasta sähkövirrasta, sähköiskuista ja palovammoista sekä lämpöenergian
absorboitumisesta johtuvat terveysvaarat).

Tärinää ja sähkömagneettista säteilyä koskevat säännökset ovat uusia, kun taas melua
koskevia säännöksiä sisältyy jo neuvoston direktiiviin 86/188/ETY, jonka toinen
vaihe tämä ehdotus on kyseisen direktiivin 10 artiklassa säädetyn lähestymistavan
mukaan.

Neuvoston yleinen lähestymistapa on ollut keskittyä yhteen tekijään (tärinään), josta
voidaan päästä sopimukseen varhaisessa vaiheessa ja jota koskevaa yhteisön
erityislainsäädäntöä ei ole.

Kaikki valtuuskunnat ja komissio hyväksyivät tämän lähestymistavan, jossa
ehdotusta käsitellään vaiheittain. Tämä ei merkitse muiden komission ehdotuksen
osien hylkäämistä, vaan ne jäävät neuvoston asialistalle tulevaa käsittelyä varten.
Neuvoston pöytäkirjaan tehdyssä lausunnossa neuvosto vahvistaa, että ehdotus säilyy
neuvoston asialistalla ja sitoutuu käsittelemään muita fysikaalisia tekijöitä
myöhemmin.

�� +820,2,7$�<+7(,6(67b�.$11$67$

���� <OHLVWl

Ehdotuksen jakamisen vuoksi tekstissä rajoitutaan käsittelemään erityisiä
vähimmäisvaatimuksia työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi
mekaaniselle tärinälle altistumisesta aiheutuvilta tai mahdollisesti aiheutuvilta
vaaroilta.

Yhteisessä kannassa asetetaan käsiin ja käsivarsiin sekä koko vartaloon kohdistuvaa
tärinää varten altistuksen raja-arvot, joita korkeammille arvoille työntekijät eivät saa
altistua. Siinä asetetaan myös toimenpiteitä edellyttävät arvot, joiden perusteella
määritetään, mitkä ehkäisytoimet ovat tarpeen työntekijöille aiheutuvan vaaran
vähentämiseksi.

Yhteisessä kannassa esitetyt ehkäisytoimenpiteet perustuvat pääasiassa riskin
määritykseen ja arviointiin, joka työnantajan on tehtävä käyttämällä eri menetelmiä
arvioidakseen altistustasoa mekaaniselle tärinälle. Tältä osin yhteisessä kannassa
viitataan ISO-standardeihin.

Työnantajan on laadittava ja pantava täytäntöön teknisten ja/tai organisatoristen
toimenpiteiden ohjelma riskinarvioinnin perusteella ja heti, kun altistuksen raja-arvot
ylitetään. Toimenpiteiden tarkoituksena on vähentää altistusta.

Yhteisessä kannassa esitetään myös yksityiskohtaisia sääntöjä niille työntekijöille
tiedottamisesta ja heidän kouluttamisestaan, jotka altistuvat tärinästä johtuville
vaaroille. Yksityiskohtaiset säännöt koskevat myös tehostettua terveysseurantaa, ja
niissä annetaan työntekijöille erityisoikeus tehostettuun terveysseurantaan, kun raja-
arvot on ylitetty.
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Yleisesti ottaen neuvoston yhteinen kanta noudattelee komission ehdotuksen henkeä.
Siinä on tosin erilainen rakenne, mikä johtuu ehdotuksen jakamisesta osiin. Siinä
otetaan huomioon useimmat Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn jälkeen
tehdyt muutokset, jotka koskevat komission ehdotuksen tärinäosaa.

Merkittävimmät erot verrattuina komission ehdotukseen ovat altistuksen raja-arvojen
ja toimenpiteitä edellyttävien arvojen korottaminen koko vartaloon kohdistuvan
tärinän osalta, kynnysarvoa koskevan käsitteen poistaminen, erityispoikkeuksien
myöntäminen meri- ja ilmaliikennealalle ja kausityöhön sekä siirtymäkauden
myöntäminen nykyisille työvälineille yleensä ja maa- ja metsätaloudessa
käytettäville työvälineille (pidempi kausi).

���� (XURRSDQ�SDUODPHQWLQ�WDUNLVWXNVHW�HQVLPPlLVHVVl�NlVLWWHO\VVl

Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemät tärinään liittyvät
tarkistukset ovat 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32 ja 33.

Tarkistukset 1, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 31 ja 33 hyväksyttiin sellaisinaan
sekä yhteiseen kantaan että muutettuun ehdotukseen.

Lisäksi muutettuun ehdotukseen hyväksyttyjen tarkistusten 7, 10, 11, 13 ja 20
sanamuotoa muutettiin hieman neuvostossa, niiden merkitys kuitenkin säilyttäen.
Komissio hyväksyy tämän.

Tarkistuksia 21, 27, 29 ja 32, jotka hyväksyttiin muutettuun ehdotukseen, ei ole
hyväksytty yhteiseen kantaan. Komissio hyväksyy näiden tarkistusten hylkäämisen,
jotta päästäisiin yleiseen sopimukseen ja koska se katsoo, että yhteisessä kannassa
säilytetään komission muutetun ehdotuksen niiden säännösten olennainen sisältö,
joita kyseiset tarkistukset koskevat, joiltakin osin tiukemminkin.

Tarkistuksia 6, 15 ja 25 ei ole hyväksytty yhteiseen kantaan eikä muutettuun
ehdotukseen jo ensimmäisessä käsittelyssä esitetyistä syistä.

Tarkistus 12, jota ei ollut hyväksytty muutettuun ehdotukseen, on sisällytetty hieman
muutettuna yhteiseen kantaan.

Muutetun ehdotuksen ja neuvoston yhteisen kannan tärkeimmät erot ovat seuraavat:

a) erilainen rakenne ja artikloiden uudelleennumerointi, jotka johtuvat päätöksestä
jakaa fyysisiä tekijöitä koskeva yleisdirektiivi neljää fyysistä tekijää
käsitteleväksi neljäksi erilliseksi erityisdirektiiviksi.

Komissio hyväksyi jakamisen sillä edellytyksellä, että muutettu ehdotus säilyy
neuvoston asialistalla, kunnes kaikki fyysiset tekijät on käsitelty, ja että
neuvosto antaa sitoumuksen jatkaa ehdotuksen jäljelle jääneiden osien
käsittelyä, kunnes kaikki on käsitelty.

b) päivittäisen altistuksen raja-arvoa koko vartaloon kohdistuvan tärinän osalta on
korotettu yhteisessä kannassa 1,15 m/s2:iin (muutetussa ehdotuksessa 0,7 m/s2)
ja toimenpiteitä edellyttäviä arvoja 0,6 m/s2:iin (muutetussa ehdotuksessa
0,5 m/s2).
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Komissio hyväksyi nämä uudet arvot, jotta päästäisiin yleiseen sopuratkaisuun,
vaikkakin se on edelleen sitä mieltä, että muutetun ehdotuksen mukaiset
alemmat arvot olisi vahvistettava.

c) kynnysarvojen poistaminen yhteisestä kannasta.

Komissio hyväksyi tämän poiston, koska se vahvistaa tekstiä saattamalla
direktiivin säännökset sovellettaviksi, silloin kun vaara esiintyy.

d) yhteiseen kantaan on lisätty uusia poikkeuksia koko vartaloon kohdistuvaa
tärinää koskevien raja-arvojen osalta meri- ja ilmaliikenteen alalla samoin kuin
poikkeus erityistapauksissa, joissa altistuminen vaihtelee huomattavasti eri
aikoina. Komissio hyväksyi nämä poikkeukset ottaen huomioon, että meri- ja
ilmaliikenteen ominaisuudet vaativat erityishuomiota ja poikkeusten
myöntämiseen sovelletaan tiukkoja ehtoja samoin kuin takuita lääketieteellisen
seurannan tehostamiseksi kyseisten työntekijöiden osalta.

���� 1HXYRVWRQ�HVLWWlPlW�XXGHW�VllQQ|NVHW�MD�NRPLVVLRQ�NDQWD

Yhteisen kannan 9 artiklaan sisältyy vapaaehtoinen siirtymäkausi niiden
velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi, jotka koskevat raja-arvojen noudattamista
käytössä olevien työvälineiden mukauttamista varten. Maa- ja metsätaloudessa
käytettäville laitteille myönnetään kolmen vuoden lisäsiirtymäkausi.

Komissio on samaa mieltä neuvoston kanssa siitä, että käytännön täytäntöönpano
varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä edellyttää tietoisuuden lisäämistä ja
kohdennettuja tiedotuskampanjoita, koulutusmoduulien laatimista ja kurssien
järjestämistä sekä uusien laitteiden ja/tai apuvälineiden hankkimista.

Komissio hyväksyi näin ollen nämä siirtymäkaudet ja tunnusti, että jotkin
teollisuudenalat tarvitsevat aikaa pystyäkseen mukautumaan.

�� </(,6(7�3bb7(/0b7�7$,�+820,27

Komissio tukee yhteistä kantaa kokonaisuudessaan.

�� .20,66,21�/$8680$7
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3. Neuvosto pyytää komissiota arvioimaan direktiivin täytäntöönpanon tieteellisten
tutkimusten ja tietojen perusteella ja ehdottamaan tarvittaessa asianmukaisia
muutoksia.

Komissio totesi, että toimivaltuutensa mukaisesti sen on varmistettava, että
direktiivin säännöksiä sovelletaan.


