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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.



PR\641053FI.doc 3/10 PE 382.212v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.......................................................................................................................9



PE 382.212v01-00 4/10 PR\641053FI.doc

FI



PR\641053FI.doc 5/10 PE 382.212v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 
89/391/ETY ja sen erityisdirektiivien sekä neuvoston direktiivien 83/477/ETY, 
91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY muuttamisesta käytännön täytäntöönpanoa 
koskevien kertomusten yksinkertaistamiseksi ja järkeistämiseksi
(KOM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0390)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 137 artiklan 
2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0242/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 ARTIKLA

17 a artiklan 1 kohta (direktiivi 89/391/ETY)

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava viiden 
vuoden välein komissiolle yksi kertomus 
tämän direktiivin sekä 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen erityisdirektiivien 
käytännön täytäntöönpanosta ja 
ilmoitettava siinä työmarkkinaosapuolten 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava viiden 
vuoden välein komissiolle yksi kertomus 
tämän direktiivin sekä 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen erityisdirektiivien 
käytännön täytäntöönpanosta ja 
ilmoitettava siinä työmarkkinaosapuolten 
kanta. Kertomuksessa esitetään arvio eri 

  
1 EUVL C... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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kanta. direktiivien käytännön täytäntöönpanoon 
liittyvistä näkökohdista sekä annetaan 
sukupuoleen perustuvia tietoja ja 
erityistietoja siitä, miten työelämässä 
naisiin ja miehiin vaikuttavat terveyteen 
ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat ja 
politiikat.

Perustelu

On tärkeää tuntea työelämässä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien kysymysten vaikutukset 
naisten ja miesten terveyteen.

Tarkistus 2
1 ARTIKLA

17 a artiklan 2 kohta (direktiivi 89/391/ETY)

2. Komission päättää kertomuksen 
rakenteesta yhteystyössä työturvallisuuden 
ja työterveyden neuvoa-antavan komitean 
kanssa.

2. Komissio päättää kertomuksen ja sen 
sisältöä selventävän kyselylomakkeen 
rakenteesta yhteystyössä työturvallisuuden 
ja työterveyden neuvoa-antavan komitean 
kanssa.

Kertomuksessa on yleisosa, jossa 
käsitellään tämän direktiivin säännöksiä, 
sekä erityisosia, joissa käsitellään
1 kohdassa tarkoitettujen direktiivien 
täytäntöönpanon näkökohtia.

Kertomuksessa on yleisosa, jossa 
käsitellään tämän direktiivin säännöksiä, 
jotka koskevat kaikkia 1 kohdassa 
tarkoitettuihin direktiiveihin sovellettavia 
yhteisiä periaatteita ja näkökohtia.
Yleisosaa täydennetään kunkin direktiivin 
erikoisnäkökohtien soveltamista 
koskevilla erityiskappaleilla, joissa 
esitetään käytettävissä olevat 
erityisindikaattorit ja 
työmarkkinaosapuolten mielipide. Niihin 
sisällytetään myös kuvaus ja arviointi 
kussakin jäsenvaltiossa sovellettavista 
strategioista ja ennalta ehkäisevistä 
järjestelmistä, joilla pyritään 
saavuttamaan korkea työntekijöiden 
terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
taso työelämässä.  

Perustelu

Yhtenä asiakirjana annettavassa kertomuksessa ei pidä unohtaa kunkin erityiskertomuksen 
erityisiä näkökohtia, joista on säädetty nykyisissä direktiiveissä. Sen takia sitä on 
täydennettävä erityisindikaattoreilla ja sekä kuvaamalla ja arvioimalla kussakin 
jäsenvaltiossa sovellettavia strategioita ja ennalta ehkäiseviä järjestelmiä, joilla pyritään 
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saavuttamaan korkea työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin taso 
työelämässä.

Tarkistus 3
1 ARTIKLA

17 a artiklan 3 kohta (direktiivi 89/391/ETY)

3. Komissio antaa jäsenvaltioille tiedoksi 
kertomuksen rakenteen sekä sen sisältöä 
selventävän kyselylomakkeen kuusi 
kuukautta ennen kertomuksen kattaman 
ajanjakson päättymistä. Kertomus on 
toimitettava komissiolle yhdeksän 
kuukauden kuluessa sen kattaman 
viisivuotiskauden päättymisestä.

3. Komissio antaa jäsenvaltioille tiedoksi 
kertomuksen rakenteen sekä edellä 
mainitun kyselylomakkeen vähintään 
kuusi kuukautta ennen kertomuksen 
kattaman ajanjakson päättymistä. 
Kertomus on toimitettava komissiolle 
yhdeksän kuukauden kuluessa sen 
kattaman viisivuotiskauden päättymisestä.

Perustelu

On tärkeätä, että jäsenvaltiot tuntevat kertomuksen rakenteen mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa.

Tarkistus 4
3 ARTIKLA

Kumotaan seuraavat säännökset [lisätään 
4 artiklassa ilmoitettu päiväys] alkaen:

Kumotaan seuraavat säännökset ... *alkaen:

________
* Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Perustelu

Edellä mainittujen säädösten suunnitellun kumoamispäivämäärän on oltava sama kuin tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

Tarkistus 5
5 ARTIKLA

Tämä direktiivi tulee voimaan […] päivänä 
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan seuraavana 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Perustelu

Direktiivin voimaantulopäivämäärän on oltava seuraava päivä siitä, kun direktiivi on 
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PERUSTELUT

I. Johdanto

Euroopan yhteisöissä työntekijöiden terveyttä ja työolosuhteita koskevat kysymykset ovat 
alkaneet askarruttaa komissiota ja neuvostoa vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa. 
Seitsemänkymmentäluvulla ja kahdeksankymmentäluvun alussa Seveso-direktiivin myötä ja 
perustettaessa työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea alettiin ensi kertaa 
kantaa huolta työolosuhteista ja kehittää jollakin tavalla silloisen Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisön työntekijöiden terveyttä koskevia erityisohjelmia.

Direktiivi 83/477/ETY työntekijöiden suojelemiseksi vaaroilta, jotka liittyvät 
asbestialtistukseen työssä, on esimerkki tästä osittaisen tai riskitekijöiden kautta määritellyn 
huolestuneisuuden ensimmäisestä tasosta, jota on käsitelty direktiivissä. Muut seikat, kuten 
työntekijöiden terveys, työolosuhteet, terveyteen, hygieniaan ja turvallisuuteen liittyvien 
palveluiden järjestäminen työpaikalla sekä oma luettelo ammattitaudeista eivät saavuttaneet 
jäsenvaltioiden yksimielistä hyväksyntää.

Silloin puhuttiin sosiaalisesta polkumyynnistä tai vilpillisestä kilpailusta, jota harjoittivat 
yrityksen ja maat, jotka eivät investoineet työntekijöiden terveyteen tai turvallisuuteen.

Vuonna 1989, kun puitedirektiivi 89/391/ETY annettiin, otettiin merkittävä edistysaskel, joka 
vastasi Maailman terveysjärjestön aikaisemmin tekemiä aloitteita ja työntekijöiden terveyttä 
koskevia ohjelmia ja joka toimi ennen kaikkea vastauksena Kansainvälisen työjärjestön 
vuosien 1981 ja 1985 yleissopimuksiin ja suosituksiin, joista ensin mainitut koskivat 
työntekijöiden terveyttä ja jälkimmäiset työterveyspalveluiden järjestämistä.

Tätä direktiiviä on seurannut ainakin 16 direktiiviä, joilla on pyritty edelleen lisäämään 
työolosuhteiden yhdenmukaisuutta laajentuneessa Euroopan yhteisössä.

Lisäksi yhdeksänkymmentäluvulla annettiin muita direktiivejä, jotka koskivat nuorten 
työntekijöiden suojelemista, tilapäistä työtä tekeviä työntekijöitä ja aluksilla tehtävää työtä. 
Kuten nykyään voidaan todeta, suurella määrällä direktiivejä ei ollut käytännön vaikutusta. 
Tähän voidaan esittää lukuisia syitä, mutta yksi niistä on ollut täytäntöönpanon valvonnan 
puute sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla.

Vaikka lähes kaikissa direktiiveissä, alkaen vuonna 1989 toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä annetusta direktiivistä, 
vaaditaan jäsenvaltioita toimittamaan komissiolle direktiiveihin sisältyvien määräysten 
käytännön täytäntöönpanosta kertomus, jossa ne ilmoittavat työmarkkinaosapuolten 
näkökannan, tiedetään, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole esittäneet kyseisiä kertomuksia.

II. Euroopan komission ehdotus

Nyt tehdyllä komission ehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan ja järkiperäistämään 
määräyksiä, jotka sisältyvä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi 
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työpaikalla annettuihin yhteisön direktiiveihin, joissa säädetään, että jäsenvaltiot ja komissio 
ovat velvollisia laatimaan kertomuksia käytännön täytäntöönpanosta.

Tällä hetkellä jäsenvaltioiden velvoitteesta laatia käytännön täytäntöönpanoa koskevia 
kertomuksia säädetään useassa eri direktiivissä, mutta eri määräajoin – joissakin joka neljäs 
vuosi ja joissakin joka viides vuosi. Nyt komissio ehdottaa, että kertomus laaditaan yhtenä 
asiakirjana joka viides vuosi.

III. Muutosehdotukset

Vaikka komissio viittaa tarpeeseen yksinkertaistaa kyseistä menettelyä sellaisten 
hallinnollisten seikkojen perusteella, jotka vaikeuttavat ja byrokratisoivat kunkin kertomuksen 
laatimista, totuus on, että on tarpeen lisätä koordinointia ja vuorovaikutusta eri direktiivien 
välillä ja tehdä näin kattava ja vertaileva analyysi eri strategioista, joita noudatetaan terveyden 
ja turvallisuuden alalla kussakin jäsenvaltiossa.

Kuten jo todettiin, jotta yhtenä asiakirjana joka viides vuosi laadittava kertomus vastaisi 
tarpeita turvata terveys ja turvallisuus työpaikalla, missään nimessä ei voida väheksyä tai 
aliarvioida erityisiä näkökohtia, joita koskevia säännöksiä on kussakin direktiivissä.

Yhtenä asiakirjana annettavassa kertomuksessa on esitettävä arvio useista eri näkökohdista, 
jotka liittyvät eri direktiivien käytännön täytäntöönpanoon. On myös toimitettava 
sukupuoleen perustuvia tietoja ja erityisiä tietoja siitä, miten terveyttä ja turvallisuutta 
koskevat ongelmat ja politiikat työpaikalla vaikuttavat naisiin ja miehiin.

Komissio määrittelee edellä mainitun kertomuksen rakenteen yhteistyössä työturvallisuuden 
ja työterveyden neuvoa-antavan komitean kanssa, mukaan lukien yleisosa, jossa käsitellään 
puitedirektiivin 89/391/ETY määräyksiä, jotka koskevat yhteisiä periaatteita ja näkökohtia, 
joita sovelletaan kaikkiin muihin erityisdirektiiveihin.

Kyseistä yleisosaa on täydennettävä erityiskappalein, jotka koskevat kunkin direktiivin 
jokaisen erityisnäkökohdan soveltamista, käytettävissä olevat erityisindikaattorit ja aktiivisesti 
laadintaan osallistuvien työmarkkinaosapuolten mielipide mukaan luettuina. Siihen on 
sisällytettävä myös kuvaus ja arvio strategioista ja ennalta ehkäisevistä järjestelmistä, joita 
sovelletaan kussakin jäsenvaltiossa.

Valiokunta korostaa kuitenkin, että on harjoitettava aitoa eri jäsenvaltioiden käytäntöjä 
lähentävää politiikkaa. Tämän vuoksi valiokunta vaatii, että komissio laatii perusteellisen 
kertomuksen nykytilanteesta kaikissa jäsenvaltioissa ja että se pyrkii harjoittamaan yhtenäistä 
politiikkaa, jolla parannetaan työntekijöiden hyvinvointia työssä.
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