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Tarkistus 19
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 153 artiklan mukaan 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
antaa direktiivein säännöksiä 
vähimmäisvaatimuksista parantaakseen 
erityisesti työympäristöä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden suojelun 
paremman tason takaamiseksi. Näissä 
direktiiveissä on vältettävä säätämästä 
sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai 
oikeudellisia rasitteita, jotka 
vaikeuttaisivat pienten ja keskisuurten 
yritysten perustamista taikka niiden 
kehittämistä.

(1) Perussopimuksen 153 artiklan mukaan 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
antaa direktiivein säännöksiä 
vähimmäisvaatimuksista parantaakseen 
erityisesti työympäristöä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden suojelun 
paremman tason takaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 20
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) On syytä huomauttaa, että 
vaarallisille aineille ja seoksille 
altistumista tapahtuu työmarkkinoiden 
monilla eri osa-alueilla – mukaan 
luettuina teollisuus, palvelualat, 
maatalous, terveydenhuolto ja opetus – ja 
sekä suurissa yrityksissä että pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä. Sen vuoksi 
terveys- ja turvallisuusnormeja olisi 
sovellettava poikkeuksetta kaikilla 
työmarkkinoiden aloilla ja 
kaikentyyppisiin yrityksiin riippumatta 
niiden koosta.
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Tarkistus 21
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 
artiklan 1 kohdassa määrätään, että 
jokaisella työntekijällä on oikeus sellaisiin 
työoloihin, jotka ovat hänen terveytensä, 
turvallisuutensa ja ihmisarvonsa mukaisia.

(2) Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
31 artiklan 1 kohdassa määrätään, että 
jokaisella työntekijällä on oikeus sellaisiin 
työoloihin, jotka ovat hänen terveytensä, 
turvallisuutensa ja ihmisarvonsa mukaisia.
Työterveys- ja työturvallisuusnormeja ei 
siksi voida missään olosuhteissa pitää 
työntekijöitä palkkaaviin yrityksiin 
kohdistuvina hallinnollisina rajoitteina.

Or. en

Perustelu

Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät oikeudet on vahvistettu perusoikeuskirjassa, ja siksi 
olisi korostettava, että tällaisia direktiiveillä täytäntöönpantuja oikeuksia ei voida pitää 
yrityksiin kohdistuvina rajoitteina.

Tarkistus 22
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Nämä muutokset ovat tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa edellä mainittujen 
direktiivien tehokkuuden säilyminen.

(5) Nämä muutokset ovat tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa edellä mainittujen 
direktiivien tehokkuuden säilyminen
heikentämättä kuitenkaan näissä 
direktiiveissä säädettyä työntekijöiden 
suojelun tasoa.

Or. en
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Tarkistus 23
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Komissio kuuli työmarkkinaosapuolia 
asiaan liittyvän unionin toiminnan 
mahdollisista suuntaviivoista 
perussopimuksen 154 artiklan mukaisesti.

(7) Komissio kuuli työmarkkinaosapuolia 
asiaan liittyvän unionin toiminnan 
mahdollisista suuntaviivoista 
perussopimuksen 154 artiklan mukaisesti, 
ja työmarkkinaosapuolet totesivat, että 
selittävän ohjeistuksen antaminen 
varsinkin pk-yrityksille olisi tarpeellista.

Or. en

Tarkistus 24
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) On syytä huomauttaa, että tietyissä 
ammateissa toimivat työntekijät –
esimerkiksi kampaamo- tai kosmetiikka-
alan työntekijät – joutuvat päivittäin 
kosketuksiin erilaisten aineiden ja seosten 
kanssa, usein ilman riittävää suojaa.
Työntekijöitä vaarallisilta aineilta ja 
seoksilta suojelevien säännösten olisi siksi 
katettava tällaiset ammatit. Tässä 
yhteydessä on syytä muistuttaa 
työmarkkinaosapuolten Coiffure EU ja 
UNI Europa Hair & Beauty 
hyväksymästä kampaamoalan 
työterveyden ja -turvallisuuden suojelua 
koskevasta eurooppalaisesta 
puitesopimuksesta, jonka on tarkoitus 
osaltaan parantaa työterveyttä ja 
-turvallisuutta näissä ammateissa.
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