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TARKISTUKSET 001-053 
esittäjä(t): Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Mietintö
Marita Ulvskog A8-0064/2017
Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen liittyviltä vaaroilta

Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Direktiivin 2004/37/EY 
tarkoituksena on suojella työntekijöitä 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä 
liittyviltä vaaroilta, ja siinä vahvistetaan 
tätä koskevat vähimmäisvaatimukset, 
mukaan luettuina raja-arvot, käytettävissä 
olevan tieteellisen ja teknisen tiedon 
perusteella.

(1) Direktiivin 2004/37/EY 
tarkoituksena on suojella työntekijöitä 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille, perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille ja lisääntymiselle vaarallisille 
aineille altistumiseen työssä liittyviltä 
vaaroilta, ja siinä vahvistetaan tätä 
koskevat vähimmäisvaatimukset, mukaan 
luettuina raja-arvot, käytettävissä olevan 
tieteellisen ja teknisen tiedon, taloudellisen 
toteutettavuuden, sosioekonomisen 
vaikutuksen perusteellisen arvioinnin 
sekä altistumisen mittausta työpaikalla 
koskevien protokollien ja tekniikoiden 
saatavuuden perusteella. Kyseisen 
direktiivin vaatimuksilla pyritään 
suojelemaan työntekijöitä unionin tasolla, 
ja niitä on pidettävä 
vähimmäisvaatimuksina. Jäsenvaltiot 
voivat asettaa työperäisen altistumisen 
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tiukempia sitovia raja-arvoja.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) On keskeisen tärkeää ottaa 
huomioon ennalta varautumisen periaate, 
erityisesti tapauksissa, joissa on 
epäselvää, miten aineiden ja niiden 
seosten käsittely vaikuttaa työntekijöiden 
terveyteen, tai joissa tieteellistä ja teknistä 
tietoa ei ole riittävästi saatavilla.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Raja-arvoja olisi tarkistettava, kun se 
on uuden tieteellisen tiedon vuoksi 
tarpeellista.

(2) Direktiiviä 2004/37/EY, myös 
työperäisen altistumisen sitovia raja-
arvoja, olisi tarkasteltava säännöllisesti ja 
vähintään viiden vuoden välein ja 
tarvittaessa tarkistettava vastaavasti, kun 
otetaan huomioon uusi tieteellinen ja 
tekninen tieto sekä altistumistasojen 
mittausta työpaikalla koskevat näyttöön 
perustuvat tekniikat ja protokollat. 
Tarkistukset olisi tehtävä ottaen 
huomioon kemiallisten aineiden 
työperäisen altistuksen raja-arvoja 
käsittelevän tiedekomitean (SCOEL) ja 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavan komitean (ACSH) suositukset ja 
lausunnot. Jälkimmäisessä on jokaisesta 
jäsenvaltiosta kolme täysjäsentä, jotka 
edustavat kansallista hallitusta, 
ammattijärjestöjä ja työnantajajärjestöjä. 
Tarkistukset olisi tehtävä yhteistyössä 
kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen 
(IARC) kanssa. Lisäksi on tarpeen esittää 
epidemiologiset tiedot syövän ja sellaisten 
sairauksien esiintyvyydestä, jotka liittyvät 
työntekijöiden altistumiseen syöpää 
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aiheuttaville aineille, perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle 
vaarallisille aineille, ja tähän liittyvistä 
olosuhteista kolmen viime 
vuosikymmenen aikana.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) On syytä korostaa, että työntekijöitä 
on tärkeää suojella altistumiselta syöpää 
aiheuttaville aineille, perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille ja lisääntymiselle 
vaarallisille aineille. Miehet ja naiset 
altistuvat usein työpaikalla erilaisten 
aineiden yhdistelmälle, joka saattaa lisätä 
terveysriskejä, aiheuttaa haittoja 
lisääntymiselimille ja hedelmällisyyden 
heikentymistä tai hedelmättömyyttä sekä 
haitata sikiön kehittymistä ja imetystä. 
Lisääntymiselle vaaralliset aineet 
herättävät hyvin suurta huolta, ja niihin 
olisi sovellettava työsuojelussa samaa 
lähestymistapaa kuin syöpää aiheuttaviin 
ja perimän muutoksia aiheuttaviin 
aineisiin. Naisten osallistuminen 
työmarkkinoille on välttämätöntä, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -
strategiassa asetettu yleistavoite, jonka 
mukaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste 
nostetaan 75 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä. Koska kaikki lisääntymiselle 
vaaralliset aineet eivät ole 
kynnysarvoaineita, on erittäin tärkeää 
laajentaa direktiivin 2004/37/EY 
soveltamisalaa lisääntymiselle vaarallisiin 
aineisiin, jotta se voidaan saattaa 
Euroopan parlamentin ja direktiivin (EY) 
N:o 1907/20061 a mukaiseksi ja jotta 
voidaan suojella entistä paremmin 
työntekijöitä ja heidän jälkeläisiään ja 
varmistaa naisten turvallisemmat olot 
työpaikalla. 
_____________________
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1 a. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY 
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 793/93, komission asetuksen 
(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 
76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 
30.12.2006, s. 1).

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Koska aineille altistumisesta ei ole 
saatavilla yhtenäisiä tietoja, altistuneita 
työntekijöitä tai altistumisvaarassa olevia 
työntekijöitä olisi suojeltava tekemällä 
terveystarkastuksista pakollisia sen sijaan, 
että tarkastuksia tehdään vain, kun se 
katsotaan tarpeelliseksi. Jäsenvaltioiden 
olisi siksi jatkettava terveystarkastuksia 
työntekijöille, joiden osalta direktiivin 
2004/37/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisen 
arvioinnin tulokset osoittavat terveyteen 
tai turvallisuuteen kohdistuvan vaaran 
olemassaolon, vielä työelämän 
lopussakin. Direktiivin 2004/37/EY 
14 artiklaa olisi tarkistettava sen 
varmistamiseksi, että kaikille altistuneille 
työntekijöille tehdään terveystarkastuksia 
koko eliniän ajan.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Jäsenvaltioiden olisi kerättävä 
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työnantajilta asianmukaisia ja yhtenäisiä 
tietoja, jotta voidaan varmistaa 
työntekijöiden turvallisuus ja 
asianmukainen terveydenhuolto ja 
parantaa niitä. Komission olisi tuettava 
tietojen keräämisen parhaita käytänteitä 
jäsenvaltioiden kesken ja annettava 
ehdotuksia siitä, miten tietojen keräämistä 
voidaan parantaa. Jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava komissiolle tietoja, joita 
tarvitaan direktiivin 2004/37/EY 
täytäntöönpanoa koskevien kertomusten 
laatimiseen.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 d) Unionissa ei ole yhdenmukaista 
menetelmää, jolla mitataan työntekijöiden 
altistumista syöpää aiheuttaville aineille, 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille 
ja lisääntymiselle vaarallisille aineille. 
Komission olisi kehitettävä pian tällainen 
unionin menetelmä, jotta voidaan 
varmistaa yhtäältä samanlainen ja 
korkeatasoinen työntekijöiden suojelu ja 
toisaalta tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 e) Työntekijöiden terveysriskien 
avoimuutta olisi parannettava lisäämällä 
direktiivin 2004/37/EY liitteeseen III 
kaksi uutta saraketta, jotta voidaan 
ilmoittaa kuhunkin työperäisen 
altistumisen sitovaan raja-arvoon liittyvä 
syövän jäännösriski ja viimeisimmän 
arvioinnin päivämäärä.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 f) Sen jälkeen, kun direktiivin 
2004/37/EY liitettä III on muutettu tämän 
direktiivin mukaisesti, uusia raja-arvoja 
aineille, seoksille ja menetelmille olisi 
ehdotettava kohtuullisessa ajassa. Eri 
virastot, sidosryhmät ja Maailman 
terveysjärjestö ovat nimenneet 50–
70 ainetta, jotka kuuluvat ensisijaisten 
työpaikoilla syöpää aiheuttavien aineiden, 
perimän muutoksia aiheuttavien aineiden 
ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
luetteloon. Direktiivin 2004/37/EY 
liitteeseen III olisi lisättävä muun muassa 
sellaisia aineita, seoksia ja menetelmiä, 
kuten dieselmoottorien pakokaasut, 
formaldehydi, kadmium ja 
kadmiumyhdisteet, beryllium ja 
berylliumyhdisteet, nikkeliyhdisteet, 
arseeni ja arseeniyhdisteet sekä 
akrylonitriili.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Joidenkin syöpää aiheuttavien ja 
perimän muutoksia aiheuttavien aineiden 
osalta on parhaan mahdollisen suojelun 
tason varmistamiseksi tarpeen ottaa 
huomioon kaikki imeytymistiet, mukaan 
lukien mahdollinen ihon läpi 
tunkeutuminen.

(3) Kaikkien syöpää aiheuttavien, 
perimän muutoksia aiheuttavien ja 
lisääntymiselle vaarallisten aineiden osalta 
on parhaan mahdollisen suojelun tason 
varmistamiseksi tarpeen ottaa huomioon 
kaikki imeytymistiet, mukaan lukien 
mahdollinen ihon läpi tunkeutuminen.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kemiallisten aineiden työperäisen 
altistuksen raja-arvoja käsittelevä 
tiedekomitea, jäljempänä ’tiedekomitea’, 
avustaa komissiota erityisesti tuoreimpien 
käytettävissä olevien tieteellisten tietojen 
arvioinnissa ja EU:n tason työperäisten 
altistumisraja-arvojen ehdottamisessa 
neuvoston direktiivin 98/24/EY47 ja 
direktiivin 2004/37/EY mukaisesti 
työntekijöiden suojelemiseksi kemiallisilta 
riskeiltä. Kemiallisten tekijöiden 
o-toluidiini ja 2-nitropropaani osalta 
käytettävissä ei ollut tiedekomitean 
suositusta, minkä vuoksi tarkasteltiin muita 
riittävän luotettavia, julkisesti saatavilla 
olevia tieteellisen tiedon lähteitä.48, 49

(4) Kemiallisten aineiden työperäisen 
altistuksen raja-arvoja käsittelevä 
tiedekomitea, jäljempänä ’tiedekomitea’, 
avustaa komissiota erityisesti tuoreimpien 
käytettävissä olevien tieteellisten tietojen 
kartoituksessa, arvioinnissa ja 
seikkaperäisessä analysoinnissa ja EU:n 
tason työperäisten altistumisraja-arvojen 
ehdottamisessa neuvoston direktiivin 
98/24/EY47 ja direktiivin 2004/37/EY 
mukaisesti työntekijöiden suojelemiseksi 
kemiallisilta riskeiltä. Kun kyse on 
kemiallisista tekijöistä, kuten o-toluidiini 
ja 2-nitropropaani, käytettävissä ei ollut 
tiedekomitean suositusta, minkä vuoksi 
tarkasteltiin muita riittävän luotettavia, 
julkisesti saatavilla olevia tieteellisen 
tiedon lähteitä.48, 49

__________________ __________________
47 Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 
7. huhtikuuta 1998, työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta 
työpaikalla esiintyviin kemiallisiin 
tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

47 Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 
7. huhtikuuta 1998, työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta 
työpaikalla esiintyviin kemiallisiin 
tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
(EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

48 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol77/mono77-11.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol99/mono99-15.pdf ja 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol100F/mono100F-11.pdf

48 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol77/mono77-11.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol99/mono99-15.pdf ja 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol100F/mono100F-11.pdf

49 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol1-42/mono29.pdf ja 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol71/mono71-49.pdf

49 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol1-42/mono29.pdf ja 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph
s/vol71/mono71-49.pdf

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol77/mono77-11.pdf
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Oppaat ja hyvät käytänteet, joita on 
laadittu sellaisten aloitteiden yhteydessä 
kuin NEPSin laatima 
työmarkkinavuoropuheluun perustuva 
sopimus työntekijöiden työterveyden 
suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä 
sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja 
käytön avulla, ovat arvokkaita välineitä, 
jotka täydentävät sääntelytoimenpiteitä ja 
etenkin tukevat raja-arvojen tehokasta 
täytäntöönpanoa.

(6) Oppaat ja hyvät käytänteet, joita on 
laadittu sellaisten aloitteiden yhteydessä 
kuin NEPSin laatima 
työmarkkinavuoropuheluun perustuva 
sopimus työntekijöiden työterveyden 
suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä 
sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja 
käytön avulla, ovat arvokkaita ja 
tarpeellisia välineitä, jotka täydentävät 
sääntelytoimenpiteitä ja etenkin tukevat 
raja-arvojen tehokasta täytäntöönpanoa, ja 
ne olisi siksi otettava vakavasti huomioon.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Direktiivin 2004/37/EY liitteessä III 
vahvistettuja vinyylikloridimonomeeria ja 
kovapuupölyjä koskevia raja-arvoja olisi 
tarkistettava tuoreemman tieteellisen tiedon 
perusteella.

(7) Direktiivin 2004/37/EY liitteessä III 
vahvistettuja vinyylikloridimonomeeria ja 
kovapuupölyjä koskevia raja-arvoja olisi 
tarkistettava tuoreemman tieteellisen tiedon 
perusteella, ja kovapuun ja pehmeäpuun 
välisestä erottelusta olisi luovuttava 
direktiivin 2004/37/EY liitteen III raja-
arvojen osalta, kuten kemiallisten 
aineiden työperäisen altistuksen raja-
arvoja käsittelevä tiedekomitea suosittelee. 
Tiedekomitea päättelee puupölyä 
koskevassa riskinarvioinnissaan 
(SCOEL/SUM/102 final), että 
käytettävissä olevien tietojen perusteella 
ja työntekijöiden terveyden suojelemisen 
näkökulmasta pehmeäpuupölyn ja 
kovapuupölyn välinen erottelu ei ole 
aiheellista.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi 
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) 1,2-Epoksipropaani täyttää asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää 
aiheuttavan aineen (kategoria 1B) 
luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 
2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava 
aine. Käytettävissä olevien tietojen, 
mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen 
tieto, perusteella on mahdollista määritellä 
selkeä altistumistaso, jota pienemmän 
altistumisen tälle syöpää aiheuttavalle 
aineelle ei odoteta aiheuttavan 
haittavaikutuksia. Sen vuoksi on aiheellista 
vahvistaa 1,2-epoksipropaanille tällainen 
raja-arvo.

(8) 1,2-Epoksipropaani täyttää asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 mukaiset syöpää 
aiheuttavan aineen (kategoria 1B) 
luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 
2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava 
aine. Käytettävissä olevien tietojen, 
mukaan luettuna tieteellinen ja tekninen 
tieto, perusteella on mahdollista määritellä 
altistumistaso, jota pienemmän 
altistumisen tälle syöpää aiheuttavalle 
aineelle ei odoteta aiheuttavan 
haittavaikutuksia. Sen vuoksi on aiheellista 
vahvistaa 1,2-epoksipropaanille tällainen 
raja-arvo.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tällä muutoksella vahvistetaan 
työntekijöiden terveyden suojelua 
työpaikalla.

(18) Tällä muutoksella vahvistetaan 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelua työpaikalla, edellyttäen että 
direktiiviin 2004/37/EY tehtävät 
muutokset saatetaan jäsenvaltioissa 
asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, ne pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön ja yritykset ja 
työntekijät soveltavat niitä 
asianmukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että 
työsuojeluviranomaisilla on riittävät 
taloudelliset ja henkilöresurssit 
tehtäviensä suorittamiseen, ja samalla 
niiden olisi autettava yrityksiä ja 
erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
(pk-yrityksiä) noudattamaan näitä uusia 
sääntöjä ja niiden olisi tehtävä tiivistä 
yhteistyötä Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston kanssa ja 
varattava riittävästi taloudellisia 
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resursseja tämän direktiivin 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
tukemiseen, ilman että menetetään 
työpaikkoja.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Työturvallisuuden ja 
työterveyden neuvoa-antava komitea 
(ACSH) viittaa lausunnoissaan useiden 
aineiden työperäisen altistumisen sitovien 
raja-arvojen tarkistusjaksoon. ACSH:n 
mukaan hengitettävän kiteisen piioksidin 
ja kovapuupölyjen työperäisen 
altistumisen sitovia raja-arvoja olisi 
tarkistettava 3–5 vuoden kuluessa, 
akryyliamidin ja 1,3-butadieenin kolmen 
vuoden kuluessa ja kromi(VI):n 
asianmukaisen tarkistusjakson puitteissa. 
Tämän vuoksi komission olisi pyydettävä 
ACHS:ää antamaan kyseisistä aineista 
ajantasaiset lausunnot.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Tulenkestävistä keraamisista 
kuiduista antamassaan lausunnossa 
ACSH totesi, että työperäisen altistumisen 
raja-arvo on tarpeellinen, muttei saanut 
aikaan yhteistä kantaa raja-arvosta. 
Tämän vuoksi komission olisi 
kannustettava ACSH:ta antamaan 
lausunto tulenkestävien keraamisten 
kuitujen työperäisen altistumisen sitovasta 
raja-arvosta.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja 
erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuja perusoikeuksia ja 
periaatteita.

(20) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistettuja perusoikeuksia ja 
periaatteita ja erityisesti sen 2 artiklassa 
vahvistettua oikeutta elämään ja 
31 artiklan 1 kohdassa vahvistettua 
oikeutta oikeudenmukaisiin ja 
kohtuullisiin työoloihin, joissa otetaan 
huomioon henkilön terveys, turvallisuus 
ja ihmisarvo.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tässä direktiivissä vahvistettuja raja-
arvoja tarkastellaan uudelleen asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 täytäntöönpanon 
valossa, jotta voidaan etenkin ottaa 
huomioon direktiivissä 2004/37/EY 
vahvistettujen raja-arvojen ja mainitun 
asetuksen mukaisesti johdettujen 
vaikutuksettomien altistumistasojen 
(DNEL) vuorovaikutus.

(21) Tässä direktiivissä vahvistettuja raja-
arvoja tarkastellaan uudelleen asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 täytäntöönpanon 
valossa, jotta voidaan etenkin ottaa 
huomioon direktiivissä 2004/37/EY 
vahvistettujen raja-arvojen ja mainitun 
asetuksen mukaisesti johdettujen 
vaikutuksettomien altistumistasojen 
(DNEL) vuorovaikutus, jotta työntekijöitä 
suojellaan tehokkaasti.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita eli parantaa elin- ja työoloja ja 
suojella työntekijöiden terveyttä vaaroilta, 
jotka aiheutuvat altistumisesta syöpää 
aiheuttaville aineille, vaan ne voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten 

(22) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita eli parantaa elin- ja työoloja ja 
suojella työntekijöiden terveyttä vaaroilta, 
jotka aiheutuvat altistumisesta syöpää 
aiheuttaville aineille, perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille ja lisääntymiselle 
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unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 
kohdassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

vaarallisille aineille, vaan ne voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 
3 kohdassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Koska tämä säädös koskee 
työntekijöiden terveyttä heidän 
työpaikallaan, määräajaksi sen 
saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi asetettava kaksi vuotta.

(23) Koska tämä säädös koskee 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelua heidän työpaikallaan, määräajan 
sen saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi oltava viimeistään 
kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
Otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

-1. Korvataan otsikko seuraavasti:
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2004, työntekijöiden 
suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville tekijöille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
(kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 
16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
erityisdirektiivi)

”Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2004, työntekijöiden 
suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville tekijöille, perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle 
vaarallisille aineille altistumiseen työssä 
liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)”
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 a. Korvataan 1 artiklan 1 kohdan 
1 alakohta seuraavasti:

Tämän direktiivin tarkoituksena on suojella 
työntekijöitä heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka 
aiheutuvat tai voivat aiheutua 
altistumisesta työssä syöpää aiheuttaville 
aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille, mukaan lukien näiden vaarojen 
ehkäisy.

”Tämän direktiivin tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka 
aiheutuvat tai voivat aiheutua 
altistumisesta työssä syöpää aiheuttaville 
aineille, perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille tai lisääntymiselle vaarallisille 
aineille, mukaan lukien näiden vaarojen 
ehkäisy.”

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 b. Lisätään 2 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
b a) ’lisääntymiselle vaarallisella 
aineella’ ainetta, joka täyttää asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 
3 osassa säädetyt luokituskriteerit, joiden 
perusteella se voidaan luokitella 
kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi 
lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi;

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
2 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

-1 c. Korvataan 2 artiklan c alakohta 
seuraavasti:

c) ’raja-arvolla’, jollei toisin 
täsmennetä, syöpää aiheuttavan aineen tai 
perimän muutoksia aiheuttavan aineen 
pitoisuusrajan aikapainotettua keskiarvoa 
ilmassa työntekĳän hengitysalueella 
suhteessa liitteessä III määritettyyn 
täsmälliseen viiteaikaan.

”c) ’raja-arvolla’, jollei toisin 
täsmennetä, syöpää aiheuttavan aineen, 
perimän muutoksia aiheuttavan aineen tai 
lisääntymiselle vaarallisen aineen 
pitoisuusrajan aikapainotettua keskiarvoa 
ilmassa työntekĳän hengitysalueella 
suhteessa liitteessä III määritettyyn 
täsmälliseen viiteaikaan.”

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 d alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
3 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 d. Korvataan 3 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
toimintaan, jossa työntekijät altistuvat tai 
voivat altistua työnsä johdosta syöpää 
aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille.

”1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
toimintaan, jossa työntekijät altistuvat tai 
voivat altistua työnsä johdosta syöpää 
aiheuttaville aineille, perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle 
vaarallisille aineille.”

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 e alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 e. Korvataan 3 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

2. Kaikessa toiminnassa, jossa on vaara 
altistua syöpää aiheuttaville aineille tai 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille, 
työntekijöiden altistumisen laatu, määrä ja 
kesto on määritettävä sen 

”2. Kaikessa toiminnassa, jossa on vaara 
altistua syöpää aiheuttaville aineille, 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai 
lisääntymiselle vaarallisille aineille, 
työntekijöiden altistumisen laatu, määrä ja 
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mahdollistamiseksi, että jokainen vaara 
työntekijöiden terveydelle tai 
turvallisuudelle arvioidaan ja tarpeelliset 
toimenpiteet toteutetaan.

kesto on määritettävä sen 
mahdollistamiseksi, että jokainen vaara 
työntekijöiden terveydelle tai 
turvallisuudelle arvioidaan ja tarpeelliset 
toimenpiteet toteutetaan.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 f alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 f. Korvataan 3 artiklan 2 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:

Arviointi tulee uusia säännöllisesti ja aina 
kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka 
voivat vaikuttaa työntekijöiden 
altistumiseen syöpää aiheuttaville aineille 
tai perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille.

”Arviointi tulee uusia säännöllisesti ja aina 
kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka 
voivat vaikuttaa työntekijöiden 
altistumiseen syöpää aiheuttaville aineille, 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai 
lisääntymiselle vaarallisille aineille.”

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 g alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
3 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 g. Korvataan 3 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. Vaaraa arvioitaessa työnantajien on 
kiinnitettävä erityistä huomiota jokaiseen 
vaaralle erityisen alttiiden työntekijöiden 
terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan 
vaikutukseen, ja heidän on muun muassa 
otettava huomioon tarve olla käyttämättä 
sellaisia työntekijöitä alueilla, joissa he 
voivat joutua kosketuksiin syöpää 
aiheuttavien aineiden tai perimän 
muutoksia aiheuttavien aineiden kanssa.

”4. Vaaraa arvioitaessa työnantajien on 
kiinnitettävä erityistä huomiota jokaiseen 
vaaralle erityisen alttiiden työntekijöiden 
terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvaan 
vaikutukseen, ja heidän on muun muassa 
otettava huomioon tarve olla käyttämättä 
sellaisia työntekijöitä alueilla, joissa he 
voivat joutua kosketuksiin syöpää 
aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia 
aiheuttavien aineiden tai lisääntymiselle 
vaarallisten aineiden kanssa.”
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 h alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
4 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 h. Korvataan 4 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Työnantajan tulee vähentää niin 
paljon kuin se on teknisesti mahdollista 
syöpää aiheuttavan aineen tai perimän 
muutoksia aiheuttavan aineen käyttöä 
työpaikalla korvaamalla se aineella, 
seoksella tai menetelmällä, joka 
käyttöolosuhteissaan ei ole vaarallinen tai 
on vähemmän vaarallinen työntekijän 
terveydelle tai turvallisuudelle.

”1. Työnantajan tulee vähentää niin 
paljon kuin se on teknisesti mahdollista 
syöpää aiheuttavan aineen, perimän 
muutoksia aiheuttavan aineen tai 
lisääntymiselle vaarallisen aineen käyttöä 
työpaikalla korvaamalla se aineella, 
seoksella tai menetelmällä, joka 
käyttöolosuhteissaan ei ole vaarallinen tai 
on vähemmän vaarallinen työntekijän 
terveydelle tai turvallisuudelle.”

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 i alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
5 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 i. Korvataan 5 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Jos syöpää aiheuttavaa ainetta tai 
perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta ei 
ole teknisesti mahdollista korvata aineella, 
seoksella tai menetelmällä, joka 
käyttöolosuhteissaan ei ole vaarallinen tai 
on vähemmän vaarallinen terveydelle tai 
turvallisuudelle, työnantajan on 
varmistettava, että syöpää aiheuttavaa 
ainetta tai perimän muutoksia aiheuttavaa 
ainetta valmistetaan ja käytetään niin 
pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista 
suljetussa järjestelmässä.

”2. Jos syöpää aiheuttavaa ainetta, 
perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta tai 
lisääntymiselle vaarallista ainetta ei ole 
teknisesti mahdollista korvata aineella, 
seoksella tai menetelmällä, joka 
käyttöolosuhteissaan ei ole vaarallinen tai 
on vähemmän vaarallinen terveydelle tai 
turvallisuudelle, työnantajan on 
varmistettava, että syöpää aiheuttavaa 
ainetta, perimän muutoksia aiheuttavaa 
ainetta tai lisääntymiselle vaarallista 
ainetta valmistetaan ja käytetään niin 
pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista 
suljetussa järjestelmässä.”
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 j alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
5 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 j. Korvataan 5 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. Altistuminen ei saa ylittää syöpää 
aiheuttavalle aineelle liitteessä III säädettyä 
raja-arvoa.

”4. Altistuminen ei saa ylittää syöpää 
aiheuttavalle aineelle, perimän muutoksia 
aiheuttavalle aineelle tai lisääntymiselle 
vaaralliselle aineelle liitteessä III säädettyä 
raja-arvoa.”

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 k alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
5 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 k. Korvataan 5 artiklan 5 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:

5. Kaikkialla missä syöpää aiheuttavaa 
ainetta tai perimän muutoksia aiheuttavaa 
ainetta käytetään, työnantajan on 
sovellettava kaikkia seuraavia keinoja: 

”5. Kaikkialla missä syöpää aiheuttavaa 
ainetta, perimän muutoksia aiheuttavaa 
ainetta tai lisääntymiselle vaarallista 
ainetta käytetään, työnantajan on 
sovellettava kaikkia seuraavia keinoja:

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 l alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
5 artikla – 5 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 l. Korvataan 5 artiklan 5 kohdan 
a alakohta seuraavasti:

a) syöpää aiheuttavan aineen tai 
perimän muutoksia aiheuttavan aineen 
määrien rajoittaminen työpaikalla;

”a) syöpää aiheuttavan aineen, perimän 
muutoksia aiheuttavan aineen tai 
lisääntymiselle vaarallisen aineen määrien 
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rajoittaminen työpaikalla;”

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 m alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
5 artikla – 5 kohta – c alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 m. Korvataan 5 artiklan 5 kohdan 
c alakohta seuraavasti:

c) työmenetelmien ja teknisten 
valvontatoimenpiteiden suunnittelu siten, 
että syöpää aiheuttavien aineiden tai 
perimän muutoksia aiheuttavien aineiden 
vapautuminen työpaikalla estyy tai on 
mahdollisimman vähäistä;

”c) työmenetelmien ja teknisten 
valvontatoimenpiteiden suunnittelu siten, 
että syöpää aiheuttavien aineiden, perimän 
muutoksia aiheuttavien aineiden tai 
lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
vapautuminen työpaikalla estyy tai on 
mahdollisimman vähäistä;”

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 n alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
5 artikla – 5 kohta – d alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 n. Korvataan 5 artiklan 5 kohdan 
d alakohta seuraavasti:

d) syöpää aiheuttavien aineiden tai 
perimän muutoksia aiheuttavien aineiden 
poistaminen niiden syntypaikalta, 
paikallispoistojärjestelmät tai yleiset 
ilmanvaihtojärjestelmät, jotka ovat 
tarkoituksenmukaisia ja sopusoinnussa 
kansanterveyden ja ympäristön 
suojelemisen tarpeen kanssa;

”d) syöpää aiheuttavien aineiden, 
perimän muutoksia aiheuttavien aineiden 
tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
poistaminen niiden syntypaikalta, 
paikallispoistojärjestelmät tai yleiset 
ilmanvaihtojärjestelmät, jotka ovat 
tarkoituksenmukaisia ja sopusoinnussa 
kansanterveyden ja ympäristön 
suojelemisen tarpeen kanssa;”

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 o alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
5 artikla – 5 kohta – e alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

-1 o. Korvataan 5 artiklan 5 kohdan 
e alakohta seuraavasti:

e) olemassa olevien sopivien 
menettelyjen käyttäminen syöpää 
aiheuttavien aineiden tai perimän 
muutoksia aiheuttavien aineiden 
mittaamiseksi, erityisesti odottamattoman 
tapahtuman tai onnettomuuden 
aiheuttaman epänormaalin altistumisen 
aikaiseksi havaitsemiseksi;

”e) olemassa olevien sopivien 
menettelyjen käyttäminen syöpää 
aiheuttavien aineiden, perimän muutoksia 
aiheuttavien aineiden tai lisääntymiselle 
vaarallisten aineiden mittaamiseksi, 
erityisesti odottamattoman tapahtuman tai 
onnettomuuden aiheuttaman epänormaalin 
altistumisen aikaiseksi havaitsemiseksi;”

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 p alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
5 artikla – 5 kohta – j alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 p. Korvataan 5 artiklan 5 kohdan 
j alakohta seuraavasti:

j) vaara-alueiden rajaaminen ja 
sopivien varoitus- ja turvamerkkien käyttö 
mukaan lukien ”tupakointi kielletty” -
merkkien käyttäminen alueilla, joissa 
työntekijät altistuvat tai voivat altistua 
syöpää aiheuttaville aineille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille;

”j) vaara-alueiden rajaaminen ja 
sopivien varoitus- ja turvamerkkien käyttö 
mukaan lukien ”tupakointi kielletty” -
merkkien käyttäminen alueilla, joissa 
työntekijät altistuvat tai voivat altistua 
syöpää aiheuttaville aineille, perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille tai 
lisääntymiselle vaarallisille aineille;”

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 q alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 q. Korvataan 6 artiklan a alakohta 
seuraavasti:

a) toiminnasta tai käytetyistä teollisista 
prosesseista tai molemmista mukaan lukien 
syyt syöpää aiheuttavien aineiden tai 

”a) toiminnasta tai käytetyistä teollisista 
prosesseista tai molemmista mukaan lukien 
syyt syöpää aiheuttavien aineiden, perimän 
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perimän muutoksia aiheuttavien aineiden 
käyttämiseen; 

muutoksia aiheuttavien aineiden tai 
lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
käyttämiseen;”

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 r alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 r. Korvataan 6 artiklan b alakohta 
seuraavasti:

b) valmistettavien tai käytettävien 
syöpää aiheuttavia aineita tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita sisältävien 
aineiden tai seoksien määristä;

”b) valmistettavien tai käytettävien 
syöpää aiheuttavia aineita, perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita tai 
lisääntymiselle vaarallisia aineita 
sisältävien aineiden tai seoksien määristä;”

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 s alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 s. Lisätään artikla seuraavasti:
”6 a artikla
Tietojen toimittaminen komissiolle
Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tämän direktiivin 6 artiklassa 
tarkoitetut tiedot osana direktiivin 
89/391/ETY 17 a artiklassa tarkoitettua 
täytäntöönpanokertomusta.”

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 t alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Nykyinen teksti Tarkistus

-1 t. Korvataan 10 artiklan 1 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:

1. Työnantajien on toteutettava kaikessa 
toiminnassa, jossa on syöpää aiheuttavilla 
aineilla tai perimän muutoksia aiheuttavilla 
aineilla saastumisen vaara, aiheelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

”1. Työnantajien on toteutettava kaikessa 
toiminnassa, jossa on syöpää aiheuttavilla 
aineilla, perimän muutoksia aiheuttavilla 
aineilla tai lisääntymiselle vaarallisilla 
aineilla saastumisen vaara, aiheelliset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 u alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 u. Korvataan 10 artiklan 1 kohdan 
a alakohta seuraavasti:

a) työntekijät eivät syö, juo tai tupakoi 
alueilla, joilla on syöpää aiheuttavilla 
aineilla tai perimän muutoksia aiheuttavilla 
aineilla saastumisen vaara;

”a) työntekijät eivät syö, juo tai tupakoi 
alueilla, joilla on syöpää aiheuttavilla 
aineilla, perimän muutoksia aiheuttavilla 
aineilla tai lisääntymiselle vaarallisilla 
aineilla saastumisen vaara;

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 v alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
11 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 v. Korvataan 11 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Työnantajien on tiedotettava 
työntekijöille syöpää aiheuttavia aineita tai 
perimän muutoksia aiheuttavia aineita 
sisältävistä laitteistoista ja niihin liittyvistä 
säiliöistä ja varmistettava, että kaikki 
syöpää aiheuttavia aineita tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita sisältävät 
säiliöt, pakkaukset ja laitteistot on merkitty 

”2. Työnantajien on tiedotettava 
työntekijöille syöpää aiheuttavia aineita, 
perimän muutoksia aiheuttavia aineita tai 
lisääntymiselle vaarallisia aineita 
sisältävistä laitteistoista ja niihin liittyvistä 
säiliöistä ja varmistettava, että kaikki 
syöpää aiheuttavia aineita, perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita tai 
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selvästi ja helposti luettavasti, sekä 
asetettava esiin selvästi näkyviä varoitus- 
ja vaaramerkkejä.

lisääntymiselle vaarallisia aineita 
sisältävät säiliöt, pakkaukset ja laitteistot 
on merkitty selvästi ja helposti luettavasti, 
sekä asetettava esiin selvästi näkyviä 
varoitus- ja vaaramerkkejä.”

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 w alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
14 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 w. Korvataan 14 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
kansallisen lainsäädännön tai käytännön 
mukaiset järjestelyt asianmukaisten 
terveystarkastuksien järjestämiseksi 
työntekijöille, joiden osalta 3 artiklan 2 
kohdan mukaisen arvioinnin tulokset 
osoittavat terveyden tai turvallisuuden 
vaaran olemassaolon.

”1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
kansallisen lainsäädännön tai käytännön 
mukaiset järjestelyt asianmukaisten 
terveystarkastuksien järjestämiseksi koko 
elinajaksi työntekijöille, joiden osalta 
3 artiklan 2 kohdan mukaisen arvioinnin 
tulokset osoittavat terveyteen tai 
turvallisuuteen kohdistuvan vaaran 
olemassaolon.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 x alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
14 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 x Korvataan 14 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
järjestelyjen tulee olla sellaisia, että kaikki 
työntekijät, jos se on perusteltua, voivat 
käydä asianmukaisissa 
terveystarkastuksissa:

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
järjestelyjen on mahdollistettava, että 
kaikki työntekijät, jos se on perusteltua, 
voivat käydä koko elinaikansa 
asianmukaisissa terveystarkastuksissa:

– ennen altistumista, – ennen altistumista,

– säännöllisin väliajoin sen jälkeen. – säännöllisin väliajoin 
altistumisjaksolla,

– altistumisen päätyttyä ja työsuhteen 
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päätyttyä.
Järjestelyjen tulee olla sellaisia, että on 
suoraan mahdollista toteuttaa 
henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä ja 
työhygieenisiä toimenpiteitä.

Järjestelyjen tulee olla sellaisia, että on 
suoraan mahdollista toteuttaa 
henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä ja 
työhygieenisiä toimenpiteitä.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 y alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
14 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 y. Korvataan 14 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

3. Jos työntekijän havaitaan kärsivän 
jostain poikkeavuudesta, jonka epäillään 
johtuvan altistumisesta syöpää aiheuttaville 
aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille, voi työntekijöiden 
terveystarkastuksista vastuussa oleva 
lääkäri tai viranomainen vaatia muita 
samalla lailla altistuneita työntekijöitä 
käymään terveystarkastuksissa. Siinä 
tapauksessa altistumisen aiheuttama vaara 
on arvioitava uudelleen 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.”

”3. Jos työntekijän havaitaan kärsivän 
jostain poikkeavuudesta, jonka epäillään 
johtuvan altistumisesta syöpää aiheuttaville 
aineille, perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille tai lisääntymiselle vaarallisille 
aineille, voi työntekijöiden 
terveystarkastuksista vastuussa oleva 
lääkäri tai viranomainen vaatia muita 
samalla lailla altistuneita työntekijöitä 
käymään terveystarkastuksissa. Siinä 
tapauksessa altistumisen aiheuttama vaara 
on arvioitava uudelleen 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.”

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 z alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
14 artikla – 8 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 z. Korvataan 14 artiklan 8 kohta 
seuraavasti:

8. Kaikki syöpätapaukset, joiden on 
kansallisen lainsäädännön tai käytännön 
mukaisesti todettu aiheutuneen 
työperäisestä altistumisesta syöpää 
aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille, on annettava tiedoksi 

”8. Kaikki syöpätapaukset, joiden on 
kansallisen lainsäädännön tai käytännön 
mukaisesti todettu aiheutuneen 
työperäisestä altistumisesta syöpää 
aiheuttaville aineille, perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle 
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toimivaltaiselle viranomaiselle. vaarallisille aineille, on annettava tiedoksi 
toimivaltaiselle viranomaiselle.”

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a a. Lisätään 15 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tämän direktiivin 14 artiklan 
8 kohdassa tarkoitetut tiedot osana 
direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklassa 
tarkoitettua täytäntöönpanokertomusta.”

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
16 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 a b. Korvataan 16 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Neuvosto määrittelee 
perustamissopimuksen 137 artiklan 2 
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 
käytettävissä olevan tiedon, mukaan lukien 
tieteellisen ja teknillisen tiedon, perusteella 
direktiivein raja-arvot kaikille niille syöpää 
aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille, joille se on 
mahdollista, ja tarvittaessa antaa muita 
suoranaisesti tähän liittyviä säännöksiä.

”1. Neuvosto määrittelee 
perustamissopimuksen 137 artiklan 
2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 
käytettävissä olevan tiedon, mukaan lukien 
tieteellisen ja teknillisen tiedon, perusteella 
direktiivein raja-arvot kaikille niille syöpää 
aiheuttaville aineille, perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle 
vaarallisille aineille, joille se on 
mahdollista, ja tarvittaessa antaa muita 
suoranaisesti tähän liittyviä säännöksiä.”
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Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a c alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
17 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 a c. Korvataan 17 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Liitteeseen II tehtävät, pelkästään 
tekniset mukautukset, jotka johtuvat 
tekniikan kehityksestä, syöpää aiheuttavia 
aineita tai perimän muutoksia aiheuttavia 
aineita koskevista kansainvälisten 
määräysten tai vaatimusten muutoksista ja 
syöpää aiheuttavia aineita tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan 
tietämyksen tuloksista, annetaan direktiivin 
89/391/ETY 17 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

”2. Liitteeseen II tehtävät, pelkästään 
tekniset mukautukset, jotka johtuvat 
tekniikan kehityksestä, syöpää aiheuttavia 
aineita, perimän muutoksia aiheuttavia 
aineita tai lisääntymiselle vaarallisia 
aineita koskevista kansainvälisten 
määräysten tai vaatimusten muutoksista ja 
syöpää aiheuttavia aineita, perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita tai 
lisääntymiselle vaarallisia aineita 
koskevan tietämyksen tuloksista, annetaan 
direktiivin 89/391/ETY 17 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.”

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
Liite II – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a. Korvataan liitteessä II oleva 1 kohta 
seuraavasti:

1. Syöpää aiheuttaville aineille tai 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille 
altistuneiden työntekijöiden 
terveystarkastuksista vastaavan lääkärin tai 
viranomaisen tulee olla perehtynyt kunkin 
työntekijän altistumisoloihin tai 
olosuhteisiin.

”1. Syöpää aiheuttaville aineille, perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille tai 
lisääntymiselle vaarallisille aineille 
altistuneiden työntekijöiden 
terveystarkastuksista vastaavan lääkärin tai 
viranomaisen tulee olla perehtynyt kunkin 
työntekijän altistumisoloihin tai 
olosuhteisiin.”
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Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 2004/37/EY
Liite III – A osa

Komission teksti

RAJA-ARVOT (3)CAS-nro 
(1)

EY-nro (2) AINEEN NIMI

mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7)

Huomautus 
(4)

  Kovapuupölyt 3 (8)   

  Kromi(VI)yhdisteet, 
jotka ovat direktiivin 
2 artiklan a 
alakohdan i 
alakohdassa 
tarkoitettuja syöpää 
aiheuttavia aineita
(kromina)

0,025   

  Tulenkestävät 
keraamiset kuidut,
jotka ovat direktiivin 
2 artiklan a 
alakohdan i 
alakohdassa 
tarkoitettuja syöpää 
aiheuttavia aineita

  0,3 

  Hengitettävä kiteinen 
piidioksidi

0,1 (9)   

71-43-2 200-753-7 Bentseeni 3,25 1  Iho

75-01-4 200-831-0 Vinyylikloridimono
meeri

2,6 1  

75-21-8 200-849-9 Etyleenioksidi 1,8 1  Iho

75-56-9 200-879-2 1,2-Epoksipropaani 2,4 1  

79-06-1 201-173-7 Akryyliamidi 0,1   Iho

79-46-9 201-209-1 2-Nitropropaani 18 5  

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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95-53-4 202-429-0 o-Toluidiini 0,5 0,1  

106-99-0 203-450-8 1,3-Butadieeni 2,2 1  

302-01-2 206-114-9 Hydratsiini 0,013 0,01  Iho

593-60-2 209-800-6 Bromietyleeni 4,4 1  

________________
1 CAS nro: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.
2 EY-numero eli EINECS-, ELINCS- tai No Longer Polymers -numero on aineen 
virallinen numero Euroopan unionissa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI 
olevan 1 osan 1.1.1.2 kohdassa määritellyn mukaisesti.
3 Mitattu tai laskettu suhteessa kahdeksan tunnin viiteaikaan.
4 Huomattava kehon kokonaiskuormituksen lisääntyminen ihon kautta altistumalla 
mahdollista.
5 mg/m3 = milligrammaa ilmakuutiometriä kohti 20 °C:ssa ja 101,3 kPa:ssa (760 mm 
elohopeamittarilla).
6 ppm = miljoonasosaa tilavuutena ilmassa (ml/m3).
7 f/ml = kuituja millilitrassa.
8 Hengittyvä osuus: jos kovapuupölyjä on sekoittunut muihin puupölyihin, raja-
arvoa sovelletaan kaikkiin seoksessa mukana oleviin puupölyihin.
9 Keuhkorakkuloihin päätyvä osuus.

Tarkistus

RAJA-ARVOT (3)CAS nro 
(1)

EY-nro (2) AINEEN NIMI

mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7)

Huomautus 
(4)

  Puupölyt 2 (8)   Kovapuupöl
yt: 3 mg/m3 
[viiden 
vuoden 
kuluttua 
voimaantul
opäivästä] 
asti 
Pehmeäpuu
pölyt: 
5 mg/m3 
[viiden 
vuoden 
kuluttua 
voimaantul
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opäivästä] 
asti

  Kromi(VI)yhdisteet, 
jotka ovat direktiivin 
2 artiklan a 
alakohdan i 
alakohdassa 
tarkoitettuja syöpää 
aiheuttavia aineita
(kromina)

0,001   

  Tulenkestävät 
keraamiset kuidut,
jotka ovat direktiivin 
2 artiklan a 
alakohdan i 
alakohdassa 
tarkoitettuja syöpää 
aiheuttavia aineita 

  0,3 

  Hengitettävä kiteinen 
piidioksidi

0,05 (9)   Siirtymäaja
n arvo 
0,1 mg/m3 
[kymmenen 
vuoden 
kuluttua 
voimaantul
opäivästä] 
asti – 
tarkistetaan 
viiden 
vuoden 
kuluttua 
voimaantul
osta

71-43-2 200-753-7 Bentseeni 3,25 1  Iho

75-01-4 200-831-0 Vinyylikloridimono
meeri

2,6 1  

75-21-8 200-849-9 Etyleenioksidi 1,8 1  Iho

75-56-9 200-879-2 1,2-Epoksipropaani 2,4 1  

79-06-1 201-173-7 Akryyliamidi 0,1   Iho

79-46-9 201-209-1 2-Nitropropaani 18 5  

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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95-53-4 202-429-0 o-Toluidiini 0,5 0,1  

106-99-0 203-450-8 1,3-Butadieeni 2,2 1  

302-01-2 206-114-9 Hydratsiini 0,013 0,01  Iho

593-60-2 209-800-6 Bromietyleeni 4,4 1  

________________
1 CAS nro: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.
2 EY-numero eli EINECS-, ELINCS- tai No Longer Polymers -numero on aineen 
virallinen numero Euroopan unionissa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI 
olevan 1 osan 1.1.1.2 kohdassa määritellyn mukaisesti.
3 Mitattu tai laskettu suhteessa kahdeksan tunnin viiteaikaan.
4 Huomattava kehon kokonaiskuormituksen lisääntyminen ihon kautta altistumalla 
mahdollista.
5 mg/m3 = milligrammaa ilmakuutiometriä kohti 20 °C:ssa ja 101,3 kPa:ssa (760 mm 
elohopeamittarilla).
6 ppm = miljoonasosaa tilavuutena ilmassa (ml/m3).
7 f/ml = kuituja millilitrassa.
8 Hengittyvä osuus.
9 Keuhkorakkuloihin päätyvä osuus.


