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LYHYET PERUSTELUT 

 Euroopan unionin rooli 

 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2004/37/EY 

muuttamisesta on välttämätön myös niiden näkökulmasta, jotka ajavat toissijaisuusperiaatteen 

soveltamista sosiaaliturvaan. Kyse on työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa 

aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen liittyviltä 

vaaroilta. 

 

Mielestämme ehdotetun direktiivin aiottu rooli olisi voitu hoitaa aivan hyvin kansainvälisillä 

yleissopimuksilla tai muuta kautta. 

 

On kuitenkin selvää, että tarvitaan kiireellisiä toimia, koska työntekijöiden liikkuessa 

jäsenvaltiosta toiseen he joutuvat tietyissä ammateissa ja altistumistilanteissa toimimaan 

hajanaisten säännösten puitteissa. On siis kaikkien – työntekijöiden, työnantajien ja 

sosiaaliturvajärjestelmän takaavan valtion – etujen mukaista, että kaikki noudattavat 

pikimmiten suosituksia, jotka perustuvat uusimpaan tieteelliseen näyttöön. 

 

 Alan edellyttämä varovaisuus 
 

Alaa koskeva direktiivi ei saisi olla sitova eikä siinä saisi asettaa liian lyhyitä määräaikoja. 

Sen pitäisi olla vain kannustin yrityksille noudattaa normeja mahdollisimman pian mutta 

ottaen kaikesta huolimatta huomioon kunkin jäsenvaltion taloudelliset realiteetit. Pakottavia 

normeja ei myöskään voida asettaa ilman, että on olemassa täsmällisiä tutkimuksia, joista 

tutkijoiden enemmistö on samaa mieltä. 

 

Mutta mitä tulee ammattitauteja koskevaan osuuteen, erityisenä tekijänä on hengitysteitse 

tapahtuvan altistumisen tai muun syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan tekijän tai perimän 

muutoksia aiheuttavan aineen kanssa tapahtuvan kontaktin ja sen seurauksena syntyvien 

sairauksien kiistattoman toteamisen välillä oleva erittäin pitkä 10–40 vuoden viive. Koska 

tuorein direktiivi on vuodelta 2004, on syytä tarkistaa nopeasti toksisten aineiden ja 

altistumismäärien luetteloa. Lisäksi on huomattava, että 1970-luvulla oli huomattavasti 

kaivos-, metallurgia- ja teollisuustoimintaa, joten monet työntekijät – ja välillisesti heidän 

perheensä – altistuivat useille aineille. Myös syövät, joiden aiheuttajana on monia tekijöitä, 

vaikeuttavat jo lainsäädäntöä. 

 

 Strategia 
 

Yhdenmukaistamisen, jonka ainoana tavoitteena on ennalta varautumisen periaatteen 

soveltaminen, olisi loogisesti ja tehokkaasti tapahduttava seuraavassa järjestyksessä: 

 

1. Jäsenvaltiot määrittävät aineet tai aineryhmät, jotka aiheuttavat kiistatta suoraan 

syöpää. 

2. Laaditaan luettelo töistä, joihin liittyy hengitysteitse tai muutoin tapahtuvaa 

altistumista näille aineille. 

3. Määritellään tuotetta koskeva vähimmäisaltistumisaika ja ammattitaudin 

kehittymisaika. 
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4. Määritellään enimmäisaltistuma. 

 

Edellä mainittu on jo laajalti kodifioitu tunnustettuja ammattitauteja koskevaan Ranskan 

lainsäädäntöön. Kyse on erittäin kattavista taulukoista, joita voitaisiin hyvin käyttää yhtenä 

teknisenä perustana kunkin jäsenvaltion hyväksymien suositusten yhdenmukaistamiselle, 

jollei jäsenvaltioilla jo ole vastaavaa välinettä. 

 

 Lausunnon laadinta 
 

Edellä mainitusta johtuen valmistelija sisällyttää lausuntoon uusia aineita, joiden on 

vaihtovuoroisissa tutkimuksissa määritelty aiheuttavan syöpää ja joista on niissä esitetty myös 

arvioituja tai uudelleen arvioituja lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toksisuustasoja. 

 

Valmistelija kuitenkin lisää siihen luettelon, jonka sisältämien valmisteiden on määritelty 

ainakin yhdessä jäsenvaltiossa lainsäädännön tai säännösten kautta aiheuttavan suoraan ja 

kiistatta syöpätapauksia. Valmistelija sisällyttää siksi valvonnan käsitteen ja toivoo, että kukin 

jäsenvaltio soveltaa tätä kattavampaa valvontaa (joissakin maissa näin jo tehdäänkin) 

odotettaessa, että kansallisesti vahvistetaan enimmäisaltistumat. 

TARKISTUS 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 
 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 (17 a) Kromihappo, alkali- tai maa-

alkalikromaatit ja -dikromaatit sekä 

sinkkikromaatti täyttävät syöpää 

aiheuttavien aineiden luokituskriteerit 

vähintään yhden jäsenvaltion 

työlainsäädännössä. Kyseisessä 

lainsäädännössä on todettu, että ne 

aiheuttavat primaarisia keuhkoputki- ja 

keuhkosyöpiä sekä nenäontelosyöpiä. 

Näitä aineita olisi näin ollen seurattava ja 

arvioitava säännöllisesti ja vähintään 

kahden vuoden välein. 
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Or. fr 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi) 
 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 (17 b)  Tietyt aromaattiset amiinit ja 

niiden suolat eli 4-aminobifenyyli ja 

suolat (ksenylamiini), 4,4’-

diaminobifenyyli ja suolat (bentsidiini), 2-

naftyyliamiini ja suolat, 4,4’-metyleenibis 

(2-kloorianiliini) ja suolat (MBOCA), 

3,3’-dimetoksibentsidiini ja suolat (o-

dianisidiini), 3,3’-dimetyylibentsidiini ja 

suolat (o-tolidiini), 4-kloori-2-

metyylianiliini ja suolat (p-kloori-o-

toluidiini), auramiini (tekninen laatu) 

sekä bentsidiinistä johdetut väriaineet CI 

direct black 38, CI direct blue 6, CI direct 

brown 95 täyttävät syöpää aiheuttavien 

aineiden luokituskriteerit vähintään 

yhden jäsenvaltion työlainsäädännössä. 

Kyseisessä lainsäädännössä on todettu, 

että ne aiheuttavat virtsarakko- ja 

virtsatiesyöpiä. Näitä aineita olisi näin 

ollen seurattava ja arvioitava 

säännöllisesti ja vähintään kahden 

vuoden välein. 

Or. fr 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 c kappale (uusi) 
 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 (17 c)  Arseenin sekä arseenipölyn tai -

höyryn ja kultapitoisten arsenopyriittien 

pölyn tai -höyryn hengittäminen täyttävät 

syöpää aiheuttavien aineiden 

luokituskriteerit vähintään yhden 
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jäsenvaltion työlainsäädännössä. 

Kyseisessä lainsäädännössä on todettu, 

että ne aiheuttavat maksan 

angiosarkoomia, primaarisia 

keuhkoputki- ja keuhkosyöpiä sekä 

ihosyöpiä. Näitä aineita olisi näin ollen 

seurattava ja arvioitava säännöllisesti ja 

vähintään kahden vuoden välein. 

Or. fr 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 d kappale (uusi) 
 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 (17 d)  Tietyt öljyjohdannaiset eli osin 

puhdistetut tai puhdistamattomat maaöljyt 

ja regeneroidut maaöljyt, joita käytetään 

koneistuksessa ja metallien käsittelyssä, 

aromaattiset ekstraktit, 

krakkausjäännökset, käytetyt 

moottoriöljyt sekä öljytuotteiden 

palamisesta aiheutuva noki täyttävät 

syöpää aiheuttavien aineiden 

luokituskriteerit vähintään yhden 

jäsenvaltion työlainsäädännössä. 

Kyseisessä lainsäädännössä on todettu, 

että ne aiheuttavat ihosyöpiä. Näitä 

aineita olisi näin ollen seurattava ja 

arvioitava säännöllisesti ja vähintään 

kahden vuoden välein. 

Or. fr 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 e kappale (uusi) 
 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 (17 e)  Formaldehydi täyttää syöpää 
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aiheuttavien aineiden luokituskriteerit 

vähintään yhden jäsenvaltion 

työlainsäädännössä. Kyseisessä 

lainsäädännössä on todettu, että se 

aiheuttaa nenänielusyöpiä. Tätä ainetta 

olisi näin ollen seurattava ja arvioitava 

säännöllisesti ja vähintään kahden 

vuoden välein. 

Or. fr 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 f kappale (uusi) 
 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 (17 f)  Hepatiitti A, B, C, D ja E -virukset 

täyttävät syöpää aiheuttavien aineiden 

luokituskriteerit vähintään yhden 

jäsenvaltion työlainsäädännössä. 

Kyseisessä lainsäädännössä on todettu, 

että ne aiheuttavat maksasyöpiä. Näitä 

aineita olisi näin ollen seurattava ja 

arvioitava säännöllisesti ja vähintään 

kahden vuoden välein.  

Or. fr 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 g kappale (uusi) 
 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 (17 g)  Kadmiumpitoinen pöly ja höyry 

täyttävät syöpää aiheuttavien aineiden 

luokituskriteerit vähintään yhden 

jäsenvaltion työlainsäädännössä. 

Kyseisessä lainsäädännössä on todettu, 

että ne aiheuttavat primaarisia 

keuhkoputki- ja keuhkosyöpiä. Näitä 

aineita olisi näin ollen seurattava ja 
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arvioitava säännöllisesti ja vähintään 

kahden vuoden välein. 

Or. fr 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 h kappale (uusi) 
 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 (17 h)  Volframikarbidiin ennen 

sintrausta liittyvän kobalttipölyn 

hengittäminen täyttää syöpää aiheuttavien 

aineiden luokituskriteerit vähintään 

yhden jäsenvaltion työlainsäädännössä. 

Kyseisessä lainsäädännössä on todettu, 

että se aiheuttaa primaarisia 

keuhkoputki- ja keuhkosyöpiä. Tätä 

ainetta olisi näin ollen seurattava ja 

arvioitava säännöllisesti ja vähintään 

kahden vuoden välein. 

Or. fr 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 i kappale (uusi) 
 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 (17 i)  Bis(kloorimetyyli)eetteri täyttää 

syöpää aiheuttavien aineiden 

luokituskriteerit vähintään yhden 

jäsenvaltion työlainsäädännössä. 

Kyseisessä lainsäädännössä on todettu, 

että se aiheuttaa primaarisia 

keuhkoputki- ja keuhkosyöpiä. Tätä 

ainetta olisi näin ollen seurattava ja 

arvioitava säännöllisesti ja vähintään 

kahden vuoden välein. 

Or. fr 
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Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 j kappale (uusi) 
 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 (17 j)  Tietyt aineet eli N-metyyli N’nitro 

N-nitrosoguanidiini, N-etyyli N’nitro N-

nitrosoguanidiini, N-metyyli N-

nitrosourea ja N-etyyli N-nitrosourea 

täyttävät syöpää aiheuttavien aineiden 

luokituskriteerit vähintään yhden 

jäsenvaltion työlainsäädännössä. 

Kyseisessä lainsäädännössä on todettu, 

että ne aiheuttavat aivokasvaimia. Näitä 

aineita olisi näin ollen seurattava ja 

arvioitava säännöllisesti ja vähintään 

kahden vuoden välein. 

Or. fr 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/37/EY 

Liite I – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a.  Työ, johon liittyy altistumista 

kromihapolle, alkali- tai maa-

alkalikromaateille ja -dikromaateille sekä 

sinkkikromaatille. 

Or. fr 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/37/EY 

Liite I – 6 b kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 6 b.  Työ, johon liittyy altistumista 

tietyille aromaattisille amiineille ja niiden 

suoloille, eli 4-aminobifenyyli ja suolat 

(ksenylamiini), 4,4’-diaminobifenyyli ja 

suolat (bentsidiini), 2-naftyyliamiini ja 

suolat, 4,4’-metyleenibis (2-kloorianiliini) 

ja suolat (MBOCA), 3,3’-

dimetoksibentsidiini ja suolat (o-

dianisidiini), 3,3’-dimetyylibentsidiini ja 

suolat (o-tolidiini), 4-kloori-2-

metyylianiliini ja suolat (p-kloori-o-

toluidiini), auramiini (tekninen laatu) 

sekä bentsidiinistä johdetut väriaineet eli 

CI direct black 38, CI direct blue 6, CI 

direct brown 95. 

Or. fr 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/37/EY 

Liite I – 6 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 c.  Työ, johon liittyy altistumista 

arseenille sekä arseenipölyn tai -höyryn ja 

kultapitoisten arsenopyriittien pölyn tai -

höyryn hengittämiselle. 

Or. fr 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/37/EY 

Liite I – 6 d kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 6 d.  Työ, johon liittyy altistumista 

tietyille öljyjohdannaisille, eli osin 

puhdistetut tai puhdistamattomat maaöljyt 

ja regeneroidut maaöljyt, joita käytetään 

koneistuksessa ja metallien käsittelyssä, 

aromaattiset ekstraktit, 

krakkausjäännökset, käytetyt 

moottoriöljyt sekä öljytuotteiden 

palamisesta aiheutuva noki. 

Or. fr 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/37/EY 

Liite I – 6 e kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 e.  Työ, johon liittyy altistumista 

formaldehydille. 

Or. fr 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/37/EY 

Liite I – 6 f kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 f.  Työ, johon liittyy altistumista 

rautamalmikaivoksissa työskennellessä 

vapautuville ja hengitetyille aineille. 

Or. fr 
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Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/37/EY 

Liite I – 6 g kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 g.  Työ, johon liittyy altistumista 

hepatiitti A, B, C, D ja E -viruksille. 

Or. fr 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/37/EY 

Liite I – 6 h kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 h.  Työ, johon liittyy altistumista 

kadmiumpitoiselle pölylle ja höyrylle. 

Or. fr 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/37/EY 

Liite I – 6 i kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 i.  Työ, johon liittyy altistumista 

volframikarbidiin ennen sintrausta 

liittyvälle kobalttipölylle. 

Or. fr 
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Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/37/EY 

Liite I – 6 j kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 j.  Työ, johon liittyy altistumista 

bis(kloorimetyyli)eetterille. 

Or. fr 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/37/EY 

Liite I – 6 k kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 k.  Työ, johon liittyy altistumista 

tietyille aineille eli N-metyyli N’nitro N-

nitrosoguanidiini, N-etyyli N’nitro N-

nitrosoguanidiini, N-metyyli N-

nitrosourea ja N-etyyli N-nitrosourea. 

Or. fr 

 

 

 

 


