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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden 
suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 
2004/37/EY muuttamisesta
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0571),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 1 kohdan a alakohdan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0301/2020), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0114/2021), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 2 
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artiklan (oikeus elämään) ja 31 artiklan 
(oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot 
ja työehdot),

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/37/EY45 tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka 
johtuvat altistumisesta työssä syöpää 
aiheuttaville tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille. Kyseisessä 
direktiivissä säädetään syöpää ja perimän 
muutoksia aiheuttavien aineiden 
työperäiseen altistumiseen liittyviltä 
vaaroilta suojelun yhtenäisestä tasosta 
yleisillä periaatteilla, joilla jäsenvaltiot 
voivat varmistaa vähimmäisvaatimusten 
johdonmukaisen soveltamisen. Näiden 
vähimmäisvaatimusten tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä unionin tasolla. 
Jäsenvaltiot voivat antaa tiukempia 
säännöksiä.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/37/EY45 tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka 
johtuvat altistumisesta työssä syöpää 
aiheuttaville tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille. Kyseisessä 
direktiivissä säädetään syöpää ja perimän 
muutoksia aiheuttavien aineiden 
työperäiseen altistumiseen liittyviltä 
vaaroilta suojelun korkeasta tasosta 
yleisillä periaatteilla, joilla jäsenvaltiot 
voivat varmistaa vähimmäisvaatimusten 
johdonmukaisen soveltamisen. Näiden 
vähimmäisvaatimusten tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä unionin tasolla. 
Jäsenvaltiot voivat antaa tiukempia 
säännöksiä.

__________________ __________________
45 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) (EUVL L 158, 30.4.2004, 
s. 50).

45 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) (EUVL L 158, 30.4.2004, 
s. 50).

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tämä direktiivi osoittaa selvästi 
unionin tuoman lisäarvon ja tarpeen 
hyväksyä lainsäädäntöä unionin tasolla. 
Paitsi että direktiivillä yhdenmukaistetaan 
suojelun vähimmäistaso kaikkialla 
unionissa sillä myös lisätään selkeyttä ja 
parannetaan täytäntöönpanon valvontaa, 
ja se auttaa luomaan talouden toimijoille 
tasapuolisemmat toimintaedellytykset 
aloilla, joilla direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia aineita käytetään.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Työntekijät ja muut henkilöt 
altistuvat usein työpaikalla erilaisten 
aineiden yhdistelmälle, mikä voi lisätä 
terveysriskejä, vaikuttaa haitallisesti 
lisääntymiselimiin, aiheuttaa 
hedelmällisyyden heikentymistä tai 
hedelmättömyyttä sekä haitata 
sikiökehitystä ja rintaruokintaa. 
Lisääntymiselle vaaralliset aineet ovat 
erityistä huolta aiheuttavia aineita, ja 
niihin olisi sovellettava työsuojelussa 
samaa lähestymistapaa kuin syöpää 
aiheuttaviin aineisiin ja perimän 
muutoksia aiheuttaviin aineisiin. Koska 
kaikille lisääntymiselle vaarallisille 
aineille ei ole asetettu raja-arvoa, on 
erittäin tärkeää laajentaa direktiivin 
2004/37/EY soveltamisala lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin niin, että se vastaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1907/20061 a. Tämä on 
tarpeen, jotta voidaan suojella paremmin 
työntekijöitä ja heidän jälkeläisiään ja 
varmistaa kaikille työntekijöille, erityisesti 
raskaana oleville tai imettäville naisille, 
turvalliset työolot. Asetuksessa (EY) N:o 
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1907/2006 puolet niistä 211 aineesta, 
jotka on määritetty erityistä huolta 
aiheuttaviksi aineiksi, on lisääntymiselle 
vaarallisia aineita. Työsuojelussa olisi 
siksi sovellettava samaa lähestymistapaa 
syöpää aiheuttaviin aineisiin, perimän 
muutoksia aiheuttaviin aineisiin ja 
lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin, 
kuten joissakin jäsenvaltioissa jo tehdään, 
sillä näin varmistetaan oikeudellinen 
johdonmukaisuus ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikissa 
jäsenvaltioissa. 
____________________
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).

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 c) Kaikkien unionin politiikkojen ja 
toimintojen määrittelyssä ja 
toteuttamisessa olisi varmistettava 
ihmisten terveyden korkeatasoinen 
suojelu.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa46, josta Euroopan parlamentti, 
neuvosto ja komissio antoivat yhteisen 
julistuksen oikeudenmukaisia työpaikkoja 
ja kasvua käsitelleessä sosiaalialan 
huippukokouksessa 17 päivänä 
marraskuuta 2017, ja etenkin sen 
periaatteessa nro 10 vahvistetaan 
työntekijöiden oikeus korkeatasoiseen 
työterveyteen ja -turvallisuuteen, mihin 
kuuluu suojelu altistumiselta syöpää ja 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille 
työpaikalla.

(2) Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa46, josta Euroopan parlamentti, 
neuvosto ja komissio antoivat yhteisen 
julistuksen oikeudenmukaisia työpaikkoja 
ja kasvua käsitelleessä sosiaalialan 
huippukokouksessa 17 päivänä 
marraskuuta 2017, ja etenkin sen 
periaatteessa nro 10 vahvistetaan 
työntekijöiden oikeus korkeatasoiseen 
työterveyteen ja -turvallisuuteen, mihin 
kuuluu suojelu altistumiselta syöpää 
aiheuttaville, perimän muutoksia 
aiheuttaville ja lisääntymiselle vaarallisille 
aineille työpaikalla, riippumatta 
työsuhdetta tai altistumista koskevista 
järjestelyistä ja työsuhteen tai altistumisen 
kestosta.

__________________ __________________
46 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, 
marraskuu 2017, saatavilla osoitteessa 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_fi.pdf

46 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, 
marraskuu 2017, saatavilla osoitteessa 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_fi.pdf

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin 
syöväntorjuntasuunnitelmalla, joka 
esitetään 3 päivänä helmikuuta 2021 
annetussa komission tiedonannossa, 
pyritään vähentämään syövästä potilaille, 
heidän perheilleen ja 
terveydenhuoltojärjestelmille aiheutuvaa 
taakkaa. Syöpä on yleisin työperäisten 
kuolemien syy unionissa: nykyään 52 
prosenttia1 vuotuisista työperäisistä 
kuolemista johtuu työperäisistä syövistä. 
Työperäinen altistuminen aiheuttaa 
5,3-8,4 prosenttia2 syöpätapauksista ja 
noin 120 0003 diagnosoitua syöpätapausta 
ja yli 100 0004 kuolemantapausta joka 
vuosi. Sen vuoksi tässä direktiivissä 
säädettyjen direktiivin 2004/37/EY liitteen 
III muutosten lisäksi olisi otettava 
käyttöön raja-arvoja myös muille aineille 
tai aineiden ryhmille ja prosesseille 
vuoden 2024 loppuun mennessä. Eri 
virastot, sidosryhmät ja Maailman 
terveysjärjestö ovat sisällyttäneet 50:stä 
70:een ainetta tai aineiden ryhmää 
ensisijaisten aineiden luetteloihin 
työpaikoilla käytettävistä syöpää 
aiheuttavista aineista, perimän muutoksia 
aiheuttavista aineista ja lisääntymiselle 
vaarallisista aineista, joille tarvitaan 
sitovat raja-arvot. Komission on määrä 
esittää vuoden 2021 loppuun mennessä 
toimintasuunnitelma työperäisen 
altistumisen raja-arvojen asettamiseksi 
vähintään 25 muulle aineelle tai aineiden 
ryhmälle tai prosessissa syntyvälle 
aineelle. Direktiivin 2004/37/EY 
liitteeseen III lisättäviin aineisiin tai 
aineiden ryhmiin olisi kuuluttava muun 
muassa sellaiset aineet ja prosessit kuin 
hitsaushuurut, 
bentso(a)pyreeni/polyaromaattiset 
hiilivedyt (PAH), α-Klooritolueeni 
(bentsyylikloridi), nitrosamiinit, noki, 
piikarbidikuidut, 1,2-diklooripropaani, 
1,2-dihydroksibentseeni (pyrokatekoli), 
2-klooributa-1,3-dieeni (kloropreeni), 
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2,3-epoksipropyylimetakrylaatti 
(glysidyylimetakrylaatti), antrakinoni, 
N-(hydroksimetyyli)akryyliamidi (NMA), 
1,2-diklooripropaani, 1,2,3-
triklooripropaani, butanonioksiimi, 
etyleeni-imiini (atsiridiini), 1,4-dioksaani 
ja isopreeni. Lisääntymiselle vaarallisiin 
aineisiin olisi sisällytettävä lyijy ja 
lyijy-yhdisteet, bisfenoli A, hiilimonoksidi, 
elohopea ja kaksiarvoiset epäorgaaniset 
elohopeayhdisteet, N-metyyli-2-
pyrrolidoni, N,N-dimetyyliasetamidi, 
nitrobentseeni, N,N-dimetyyliformamidi, 
2-metoksietanoli, 2-metoksietyyliasetaatti, 
2-etoksietanoli, 2-etoksietyyliasetaatti, 
di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, 
bentsyylibutyyliftalaatti ja 
dibutyyliftalaatti.
__________________
1 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/fi/IP_20_1691
2 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/
3 https://osha.europa.eu/fi/themes/work-
related-diseases/work-related-cancer
4 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sitovat työperäisen altistumisen 
raja-arvot ovat tärkeä osa direktiivillä 
2004/37/EY vahvistettuja yleisiä 
työsuojelujärjestelyjä, eikä niitä saa ylittää. 
Raja-arvot ja muut niihin suoraan liittyvät 
säännökset olisi vahvistettava kaikille niille 
syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille, joiden osalta tämä on mahdollista 
käytettävissä olevien tietojen, myös 

(3) Sitovat työperäisen altistumisen 
raja-arvot ovat tärkeä osa direktiivillä 
2004/37/EY vahvistettuja yleisiä 
työsuojelujärjestelyjä, eikä niitä saa ylittää. 
Raja-arvot ja muut niihin suoraan liittyvät 
säännökset olisi vahvistettava kaikille niille 
syöpää aiheuttaville aineille, perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille ja 
lisääntymiselle vaarallisille aineille, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_20_1691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_20_1691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://osha.europa.eu/fi/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://osha.europa.eu/fi/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
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tieteellisten ja teknisten tietojen, 
perusteella.

joiden osalta tämä on mahdollista 
käytettävissä olevien tietojen, myös 
ajantasaisten tieteellisten ja teknisten 
tietojen, perusteella.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sitovien työperäisen altistumisen 
raja-arvojen noudattaminen ei vaikuta 
muihin direktiivin 2004/37/EY mukaisiin 
työnantajien velvoitteisiin, etenkään 
syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavien 
aineiden vähentämiseen työpaikalla, sen 
estämiseen tai vähentämiseen, että 
työntekijät altistuvat syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille, eikä 
toimenpiteisiin, joita olisi tätä varten 
toteutettava. Kyseisiin toimenpiteisiin olisi 
kuuluttava, sikäli kuin se on teknisesti 
mahdollista, syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttavan aineen korvaaminen aineella, 
seoksella tai prosessilla, joka ei ole 
vaarallinen tai joka on vähemmän 
vaarallinen työntekijöiden terveydelle, ja 
suljetun järjestelmän tai muiden sellaisten 
toimenpiteiden käyttö, joiden tavoitteena 
on alentaa työntekijöiden altistumistasoa.

(4) Sitovien työperäisen altistumisen 
raja-arvojen noudattaminen ei vaikuta 
muihin direktiivin 2004/37/EY mukaisiin 
työnantajien velvoitteisiin, etenkään 
syöpää aiheuttavien aineiden, perimän 
muutoksia aiheuttavien aineiden ja 
lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
vähentämiseen työpaikalla, sen estämiseen 
tai vähentämiseen, että työntekijät 
altistuvat syöpää aiheuttaville aineille, 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai 
lisääntymiselle vaarallisille aineille, eikä 
toimenpiteisiin, joita olisi tätä varten 
toteutettava. Kyseisiin toimenpiteisiin olisi 
kuuluttava, sikäli kuin se on teknisesti 
mahdollista, syöpää aiheuttavan aineen, 
perimän muutoksia aiheuttavan aineen ja 
lisääntymiselle vaarallisen aineen 
korvaaminen aineella, seoksella tai 
prosessilla, joka ei ole vaarallinen tai joka 
on vähemmän vaarallinen työntekijöiden 
terveydelle, ja suljetun järjestelmän tai 
muiden sellaisten toimenpiteiden käyttö, 
joiden tavoitteena on alentaa 
työntekijöiden altistumistasoa.

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Terveydenhuoltoalan 
työntekijöiden käsittelemien aineiden 
vaikutuksista tarvitaan perusteellista 
tietoa. Koulutusta, jota työnantajan on 
järjestettävä direktiivin 2004/37/EY 11 
artiklan nojalla, olisi annettava 
määräajoin terveydenhuoltoalan 
työntekijöille ja lisäksi tarjottava 
järjestelmällisesti kaikille 
terveydenhuollon työntekijöille, jotka 
altistuvat sytotoksisille aineille tai 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Direktiivin 2004/37/EY 5 artiklan 
5 kohdassa säädettyjen vaatimusten 
lisäksi terveys- ja sosiaalialan 
työnantajien olisi ehkäistävä raskaana 
olevien, imettävien tai raskaaksi tulemista 
yrittävien työntekijöiden, potilaiden ja 
heidän perheenjäsentensä altistuminen 
syöpää aiheuttaville aineille, perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille ja 
lisääntymiselle vaarallisille aineille.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 c) Ennaltaehkäisyn edistämiseksi ja 
terveyteen liittyvän eriarvoisuuden 
poistamiseksi on erityisen tärkeää 
ehkäistä työperäistä altistumista 
vaarallisille aineille, sillä jotkut kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevien 
työntekijöiden ryhmät voivat altistua 
liikaa tai olla erityisen alttiita 
erityyppisille aineille. Esimerkiksi 
syöpäosastojen sairaanhoitajista valtaosa 
on naisia, ja kyseiset sairaanhoitajat 
saattavat altistua vaarallisille lääkkeille. 
Aloilla, joilla työntekijät altistuvat syöpää 
aiheuttaville aineille, perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle 
vaarallisille aineille, sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisen olisi oltava 
erottamaton osa työterveyttä ja -
turvallisuutta koskevan toimintapolitiikan 
ja ennaltaehkäisystrategioiden 
kehittämistä. Jäsenvaltioiden 
viranomaisten olisi työmarkkinaosapuolia 
kuullen toteutettava toimia sen 
varmistamiseksi, että sukupuolten tasa-
arvo ja vammaisia työntekijöitä ja 
hlbtqi+-henkilöitä koskevat näkökohdat 
otetaan huomioon, kun direktiivin 
2004/37/EY 7, 8 ja 10 artiklaa pannaan 
täytäntöön, erityisesti saniteettitilojen, 
työvälineiden ja henkilönsuojainten 
osalta.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 d) Tietyillä työntekijöillä, kuten 
liikkuvilla työntekijöillä, voi myös olla 
vaikeuksia saada 
terveydenhuoltopalveluja. Lisäksi eräillä 
aloilla, kuten teräs- ja 
kemianteollisuudessa sekä 
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terveydenhuoltoalan siivouspalveluissa, 
käytetään lähetettyjä työntekijöitä, 
liikkuvia työntekijöitä ja siirtotyöläisiä. 
Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi 
erityisesti varmistettava, että direktiivin 
2004/37/EY 5 artiklaan perustuvissa 
työntekijöiden altistumisen ehkäisyä ja 
torjuntaa koskevissa toimenpiteissä sekä 
mainitun direktiivin 11 ja 12 artiklassa 
säädetyissä tiedotus- ja 
koulutusvaatimuksissa otetaan huomioon 
lähetettyjen työntekijöiden, liikkuvien 
työntekijöiden ja siirtotyöläisten 
haavoittuva asema.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 e) Komission suosituksessa 
2003/670/EY1 a suositellaan, että 
jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin 
lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin 
määräyksiin tieteellisesti työperäisiksi 
tunnustettuja, korvauskelpoisia ja 
ehkäisytoimenpiteitä vaativia 
ammattitauteja. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että jokaisella työntekijällä, 
jolla on sairaus, jonka työperäisyys ja 
työhön liittyminen voidaan vahvistaa, on 
oikeus saada korvausta ammattitaudista.
________________
1 a Komission suositus 2003/670/EY, 
annettu 19 päivänä syyskuuta 2003, 
eurooppalaisesta ammattitautiluettelosta 
(EUVL L 238, 25.9.2003, s. 28).

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

  (4 f) Työperäisen syövän ilmoittaminen 
ja ammattitaudiksi tunnustaminen on 
kuitenkin epätasaista, mikä johtuu 
erityisesti pitkästä latenssiajasta 
vaarallisille aineille altistumisen ja siitä 
johtuvan sairauden diagnosoinnin välillä, 
syövän monitekijäisestä luonteesta sekä 
monimutkaisista menettelyistä, joita 
sairauden työperäisyyden virallinen 
tunnustaminen ja korvauksen saaminen 
edellyttävät. Työperäisiä terveysongelmia 
koskevat tiedot ovat usein puutteellisia, 
epäluotettavia tai riittämättömiä. Sen 
vuoksi tarvitaan lisätoimia työperäisten 
sairauksien ilmoittamisen, 
ennaltaehkäisyn, diagnosoinnin, 
varhaisen tunnistamisen ja korvausten 
parantamiseksi sekä parempaa 
lääketieteellistä seurantaa koko eliniän 
ajan sairauksia ja altistuksia koskevien 
luotettavien rekisterien avulla.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 g) Pyyhkäisytestit ovat 
syövänhoidossa harvinaisia, mikä 
tarkoittaa, että merkittäviä altistusriskejä 
jää havaitsematta. Jos pyyhkäisytestejä 
suoritettaisiin järjestelmällisesti, monet 
riskit havaittaisiin. Tällaisten testien 
käyttö olisi sen vuoksi lisättävä direktiivin 
2004/37/EY 3 artiklaan vaarojen 
arviointikeinona.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Tällä direktiivillä vahvistetaan 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelua heidän työpaikallaan. 
Direktiivissä 2004/37/EY olisi asetettava 
uusia raja-arvoja käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, mukaan lukien uusi 
tieteellinen ja tekninen tieto, ja niiden olisi 
lisäksi perustuttava sosioekonomisten 
vaikutusten perusteelliseen arviointiin 
sekä altistumisen mittausta työpaikalla 
koskevien protokollien ja tekniikkojen 
saatavuuteen. Kyseisiin tietoihin olisi 
mahdollisuuksien mukaan kuuluttava tiedot 
työntekijöiden terveyteen kohdistuvista 
jäännösriskeistä sekä Euroopan 
kemikaaliviraston (ECHA) 
riskinarviointikomitean (RAC) sekä 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavan komitean lausunnot. Unionin 
tasolla julkistetut jäännösriskiä koskevat 
tiedot ovat arvokkaita kaiken sen tulevan 
työn kannalta, jolla pyritään rajoittamaan 
riskejä, jotka syntyvät työperäisestä 
altistumisesta syöpää ja perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille.

(5) Tällä direktiivillä vahvistetaan 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelua heidän työpaikallaan. 
Direktiivissä 2004/37/EY olisi asetettava 
uusia raja-arvoja riskiperusteisia 
menetelmiä käyttäen. Sitovien työperäisen 
altistumisen raja-arvojen olisi 
perustuttava näyttöön, ja niitä 
vahvistettaessa olisi otettava huomioon 
kaikki käytettävissä olevat tiedot, mukaan 
lukien ajantasainen tieteellinen ja tekninen 
tieto, sosioekonomisten vaikutusten 
perusteellinen arviointi sekä altistumisen 
mittausta työpaikalla koskevien 
protokollien ja tekniikkojen saatavuus. 
Kyseisiin tietoihin olisi mahdollisuuksien 
mukaan kuuluttava tiedot työntekijöiden 
terveyteen kohdistuvista jäännösriskeistä 
sekä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) 
riskinarviointikomitean (RAC) sekä 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavan komitean lausunnot ja 
Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen 
(IARC) monografiat. Unionin tasolla 
julkistetut jäännösriskiä koskevat tiedot 
ovat arvokkaita kaiken sen tulevan työn 
kannalta, jolla pyritään rajoittamaan 
riskejä, jotka syntyvät työperäisestä 
altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille, 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille ja 
lisääntymiselle vaarallisille aineille.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Riskinarviointikomitean ja 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavan komitean suositusten mukaisesti, 
sikäli kuin se on mahdollista, hengitysteitse 
tapahtuvan altistumisen raja-arvot 
vahvistetaan suhteessa kahdeksan tunnin 

(6) Riskinarviointikomitean ja 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavan komitean suositusten mukaisesti, 
sikäli kuin se on mahdollista, hengitysteitse 
tapahtuvan altistumisen raja-arvot 
vahvistetaan suhteessa kahdeksan tunnin 
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vertailuajan aikapainotettuun keskiarvoon 
(pitkäaikaisen altistumisen raja-arvot) ja 
tiettyjen syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttavien aineiden osalta suhteessa 
lyhyempään vertailuaikaan, yleensä 
viidentoista minuutin aikapainotettuun 
keskiarvoon (lyhytaikaisen altistumisen 
raja-arvot), jotta voidaan rajoittaa 
mahdollisimman paljon lyhytaikaisesta 
altistumisesta johtuvia vaikutuksia.

vertailuajan aikapainotettuun keskiarvoon 
(pitkäaikaisen altistumisen raja-arvot) ja 
tiettyjen syöpää aiheuttavien aineiden, 
perimän muutoksia aiheuttavien aineiden 
ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
osalta suhteessa lyhyempään 
vertailuaikaan, yleensä viidentoista 
minuutin aikapainotettuun keskiarvoon 
(lyhytaikaisen altistumisen raja-arvot), 
jotta voidaan rajoittaa mahdollisimman 
paljon lyhytaikaisesta altistumisesta 
johtuvia vaikutuksia. 

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On myös tarpeen ottaa huomioon 
kaikkien syöpää ja perimän muutoksia 
aiheuttavien aineiden muut imeytymistiet 
kuin hengitysteitse tapahtuva imeytyminen, 
mukaan lukien mahdollinen ihon läpi 
imeytyminen, jotta voidaan varmistaa paras 
mahdollinen suojelun taso.

(7) On myös tarpeen ottaa huomioon 
kaikkien syöpää aiheuttavien aineiden, 
perimän muutoksia aiheuttavien aineiden 
ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
muut imeytymistiet kuin hengitysteitse 
tapahtuva imeytyminen, mukaan lukien 
mahdollinen ihon läpi imeytyminen, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
suojelun taso.

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 



RR\1228417FI.docx 19/72 PE661.965v03-00

FI

työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Työntekijät altistuvat usein 
työpaikalla erilaisten vaarallisten 
aineiden yhdistelmälle, mikä voi lisätä 
riskejä ja aiheuttaa terveyshaittoja. Jos on 
kyse altistumisesta sellaisten aineiden 
yhdistelmälle, joilla on sama vaikutustapa 
tai joiden vaikutus kohdistuu samoihin 
soluihin tai kudoksiin, niiden 
mahdollisten raja-arvojen 
täytäntöönpanoa olisi mukautettava 
yhteisvaikutusten huomioon ottamiseksi.

Perustelu

Työntekijät altistuvat usein samanaikaisesti useille vaarallisille kemikaaleille, joita käytetään 
tai tuotetaan teollisissa prosesseissa. Työperäisen altistumisen raja-arvot vahvistetaan 
ainekohtaisesti ottamatta huomioon mahdollista yhteisaltistumista eri aineille, joilla on sama 
vaikutustapa (esim. työpaikalla esiintyvät erilaiset syöpää aiheuttavat aineet).

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Akryylinitriili täyttää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/200847 mukaiset syöpää 
aiheuttavan aineen (kategoria 1B) 
luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 
2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava 
aine. Käytettävissä olevien tietojen, 
mukaan lukien tieteellinen ja tekninen 
tieto, perusteella on mahdollista asettaa 
tälle syöpää aiheuttavalle aineelle pitkän ja 

(9) Akryylinitriili täyttää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/200847 mukaiset syöpää 
aiheuttavan aineen (kategoria 1B) 
luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 
2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava 
aine. Käytettävissä olevien tietojen, 
mukaan lukien tieteellinen ja tekninen 
tieto, perusteella on mahdollista asettaa 
tälle syöpää aiheuttavalle aineelle pitkän ja 
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lyhyen aikavälin raja-arvo. Akryylinitriili 
voi imeytyä myös ihon läpi. Sen vuoksi on 
aiheellista vahvistaa raja-arvo 
akryylinitriilille direktiivin 2004/37/EY 
soveltamisalan puitteissa ja liittää siihen 
ihomerkintä. Neuvoa-antava komitea oli 
riskinarviointikomitean lausunnon 
perusteella samaa mieltä biomonitoroinnin 
hyödyllisyydestä akryylinitriilin kohdalla. 
Tämä olisi otettava huomioon laadittaessa 
ohjeita biomonitoroinnin käytöstä 
käytännössä.

lyhyen aikavälin raja-arvo. Akryylinitriili 
voi imeytyä myös ihon läpi. Akryylinitriili 
on välittömästi myrkyllistä ja aiheuttaa 
neurotoksisuutta, paikallista ihon, silmien 
ja hengitysteiden ärsytystä sekä ihon 
herkistymistä. Sen vuoksi on aiheellista 
vahvistaa raja-arvo akryylinitriilille 
direktiivin 2004/37/EY soveltamisalan 
puitteissa ja liittää siihen ihomerkintä. 
Neuvoa-antava komitea oli 
riskinarviointikomitean lausunnon 
perusteella samaa mieltä biomonitoroinnin 
hyödyllisyydestä akryylinitriilin kohdalla. 
Tämä olisi otettava huomioon laadittaessa 
ohjeita biomonitoroinnin käytöstä 
käytännössä.

__________________ __________________
47 Aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu 
asetus (EY) N:o 1272/2008. Saatavilla 
osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32008R
1272.

47 Aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu 
asetus (EY) N:o 1272/2008. Saatavilla 
osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32008R
1272.

Perustelu

Tarkistus perustuu ECHAn riskinarviointikomitean lausuntoon: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/102477c9-a961-2c96-5c4d-76fcd856ac19

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Akryylinitriilin osalta raja-arvoa 1 
mg/m³ (0,45 ppm) ja lyhyen aikavälin raja-
arvoa 4 mg/m³ (1,8 ppm) voi olla vaikea 
noudattaa lyhyellä aikavälillä. Olisi 
otettava käyttöön tämän direktiivin 
voimaantulosta alkava neljän vuoden 
siirtymäkausi, jonka jälkeen näitä 
työperäisen altistumisen raja-arvoja 
sovelletaan.

(10) Akryylinitriilin osalta raja-arvoa 1 
mg/m³ (0,45 ppm) ja lyhyen aikavälin raja-
arvoa 4 mg/m³ (1,8 ppm) voi olla vaikea 
noudattaa lyhyellä aikavälillä. Olisi 
otettava käyttöön tämän direktiivin 
voimaantulosta alkava neljän vuoden 
siirtymäkausi, jonka jälkeen näitä 
työperäisen altistumisen raja-arvoja 
sovelletaan. Altistumisen taso olisi 
vähennettävä niin alhaiseksi kuin on 
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teknisesti mahdollista, ja altistumisen on 
jäätävä alle kyseisten raja-arvojen.

Perustelu

Jos ainetta ei ole teknisesti mahdollista korvata, työntekijöiden altistumisen taso on 
vähennettävä niin alhaiseksi kuin on teknisesti mahdollista. Tästä minimointivelvoitteesta 
säädetään direktiivin 2004/37/EY 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa.

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Nikkeliyhdisteiden osalta voi olla 
vaikea noudattaa keuhkorakkuloihin 
päätyvän osuuden raja-arvoa 0,01 mg/m³ 
ja hengittyvän osuuden raja-arvoa 0,05 
mg/m³ useilla sektoreilla tai prosesseissa, 
erityisesti sulattamisessa, jalostamoissa ja 
hitsauksessa. Koska samoja 
riskinhallintatoimenpiteitä voidaan käyttää 
sekä kromi(VI)yhdisteiden että 
nikkeliyhdisteiden osalta, 
siirtymätoimenpiteet, joilla pyritään 
vähentämään altistumista näille kahdelle 
syöpää aiheuttavien aineiden ryhmälle, 
olisi yhdenmukaistettava. Sen vuoksi olisi 
otettava käyttöön 17 päivään tammikuuta 
2025 ulottuva siirtymäkausi, jonka aikana 
nikkeliyhdisteiden hengittyvään osuuteen 
olisi sovellettava raja-arvoa 0,1 mg/m³. 
Siirtymäkausi varmistaisi 
yhdenmukaisuuden direktiivillä (EU) 
2017/239848 vahvistetun 
kromi(VI)yhdisteiden työperäisen 
altistumisen raja-arvon soveltamispäivän 
kanssa.

(12) Työmarkkinaosapuolten 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavassa komiteassa saavuttaman 
yhteisymmärryksen perusteella 
nikkeliyhdisteiden osalta otetaan käyttöön 
keuhkorakkuloihin päätyvän osuuden raja-
arvo 0,01 mg/m³ ja hengittyvän osuuden 
raja-arvo 0,05 mg/m³. 
Riskinarviointikomitean mukaan 
genotoksisuuden ja syövän mekanismeista 
saatavilla olevat tiedot puoltavat 
vaikutustapaan perustuvan raja-arvon 
soveltamista karsinogeenisiin 
vaikutuksiin. Tästä syystä 
riskinarviointikomitea on ehdottanut 
työperäisen altistumisen raja-arvoja, jotka 
ovat 0,005 mg/m³ keuhkorakkuloihin 
päätyvälle osuudelle ja 0,03 mg/m³ 
hengittyvälle osuudelle ja joiden alittuessa 
työntekijöille ei odoteta aiheutuvan 
merkittävää syövän jäännösriskiä. 
Kyseisiä arvoja voi olla vaikea noudattaa 
useilla sektoreilla tai prosesseissa, 
erityisesti sulattamisessa, jalostamoissa ja 
hitsauksessa. Koska samoja 
riskinhallintatoimenpiteitä voidaan käyttää 
sekä kromi(VI)yhdisteiden että 
nikkeliyhdisteiden osalta, 
siirtymätoimenpiteet, joilla pyritään 
vähentämään altistumista näille kahdelle 
syöpää aiheuttavien aineiden ryhmälle, 
olisi yhdenmukaistettava. Sen vuoksi olisi 



PE661.965v03-00 22/72 RR\1228417FI.docx

FI

otettava käyttöön 17 päivään tammikuuta 
2025 ulottuva siirtymäkausi, jonka aikana 
nikkeliyhdisteiden hengittyvään osuuteen 
olisi sovellettava raja-arvoa 0,1 mg/m³. 
Siirtymäkausi varmistaisi 
yhdenmukaisuuden direktiivillä (EU) 
2017/239848 vahvistetun 
kromi(VI)yhdisteiden työperäisen 
altistumisen raja-arvon soveltamispäivän 
kanssa. Altistumisen taso olisi 
vähennettävä niin alhaiseksi kuin on 
teknisesti mahdollista, ja altistumisen on 
jäätävä alle käyttöön otetun raja-arvon ja 
mahdollisuuksien mukaan alle 
riskinarviointikomitean ehdottaman raja-
arvon. 

__________________ __________________
48 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/2398, annettu 12 
päivänä joulukuuta 2017, työntekijöiden 
suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville tekijöille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
annetun direktiivin 2004/37/EY 
muuttamisesta. Saatavilla osoitteessa 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1571906530859&uri
=CELEX:32017L2398

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/2398, annettu 12 
päivänä joulukuuta 2017, työntekijöiden 
suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville tekijöille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
annetun direktiivin 2004/37/EY 
muuttamisesta. Saatavilla osoitteessa 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1571906530859&uri
=CELEX:32017L2398

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman odotetaan johtavan vihreän 
talouden kasvuun. Uusia työpaikkoja 
luotaessa on tärkeää edelleen varmistaa 
työterveys- ja -turvallisuusnäkökohtien 
huomioiminen ja parantaa sitä. 
Nikkeliyhdisteet näyttelevät tärkeää osaa, 
kun kehitetään vihreitä vaihtoehtoja 
fossiilisille polttoaineille. Koska 
nikkeliyhdisteiden tarpeen odotetaan 
kasvavan, on olennaisen tärkeää suojella 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
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työntekijöitä ja varmistaa kyseiselle 
kemialliselle aineelle asetettujen 
työperäisen altistumisen raja-arvojen 
täysimääräinen ja tehokas 
täytäntöönpano.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Bentseeni täyttää asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaiset syöpää 
aiheuttavan aineen (kategoria 1A) 
luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 
2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava 
aine. Bentseeni voi imeytyä myös ihon 
läpi. Direktiivin 2004/37/EY liitteessä III 
bentseenille asetettua raja-arvoa olisi 
tarkistettava tuoreempien tieteellisten 
tietojen perusteella, ja ihomerkintä on 
aiheellista säilyttää. Neuvoa-antava 
komitea oli riskinarviointikomitean 
lausunnon perusteella samaa mieltä 
biomonitoroinnin hyödyllisyydestä 
bentseenin kohdalla. Tämä olisi otettava 
huomioon laadittaessa ohjeita 
biomonitoroinnin käytöstä käytännössä.

(13) Bentseeni täyttää asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaiset syöpää 
aiheuttavan aineen (kategoria 1A) 
luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 
2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava 
aine. Bentseeni voi imeytyä myös ihon 
läpi. Direktiivin 2004/37/EY liitteessä III 
bentseenille asetettua raja-arvoa olisi 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavan komitean lausunnon mukaisesti 
tarkistettava tuoreempien tieteellisten 
tietojen perusteella viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2030, ja ihomerkintä 
on aiheellista säilyttää. Neuvoa-antava 
komitea oli riskinarviointikomitean 
lausunnon perusteella myös samaa mieltä 
biomonitoroinnin hyödyllisyydestä 
bentseenin kohdalla. Tämä olisi otettava 
huomioon laadittaessa ohjeita 
biomonitoroinnin käytöstä käytännössä.

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Bentseenin osalta raja-arvoa 0,2 
ppm (0,66 mg/m3) saattaa olla vaikea 
noudattaa joillakin sektoreilla lyhyellä 
aikavälillä. Olisi otettava käyttöön neljän 
vuoden siirtymäkausi tämän direktiivin 
voimaantulosta. Kahden vuoden kuluttua 

(14) Työmarkkinaosapuolten 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavassa komiteassa saavuttaman 
yhteisymmärryksen perusteella bentseenin 
osalta olisi otettava käyttöön tarkistettu 
raja-arvo 0,2 ppm (0,66 mg/m3). 
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voimaantulosta siihen asti, kun 
voimaantulosta on kulunut neljä vuotta, 
olisi sovellettava siirtymäkauden raja-arvoa 
0,5 ppm (1,65 mg/m³).

Riskinarviointikomitean mukaan 
työntekijöiden kromosomivaurioihin 
sovellettavaa työperäisen altistuksen raja-
arvoa voidaan käyttää, kun asetetaan 
työperäisen altistumisen raja-arvoa 
karsinogeenisuudelle, josta ei katsota 
aiheutuvan merkittävää syövän 
jäännösriskiä ja jonka ansiosta vältetään 
muut haittavaikutukset. Tästä syystä 
riskinarviointikomitea on ehdottanut 
työperäisen altistumisen raja-arvoa 
0,05 ppm (0,16mg/m3). Koska sitä saattaa 
olla vaikea noudattaa joillakin sektoreilla 
lyhyellä aikavälillä, olisi otettava käyttöön 
neljän vuoden siirtymäkausi tämän 
direktiivin voimaantulosta. Kahden vuoden 
kuluttua voimaantulosta siihen asti, kun 
voimaantulosta on kulunut neljä vuotta, 
olisi sovellettava siirtymäkauden raja-arvoa 
0,5 ppm (1,65 mg/m³). Altistumisen taso 
olisi vähennettävä niin alhaiseksi kuin on 
teknisesti mahdollista, ja altistumisen on 
jäätävä alle käyttöön otetun raja-arvon ja 
mahdollisuuksien mukaan alle 
riskinarviointikomitean ehdottaman raja-
arvon.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Direktiivin (EU) 2017/2398 
liitteessä III vahvistettua hengitettävän 
kiteisen piidioksidipölyn 
(keuhkorakkuloihin päätyvän osuuden) 
raja-arvoa olisi tarkistettava direktiivin 
2004/37/EY nojalla tehtyjen komission 
arviointien ja tuoreiden tieteellisten ja 
teknisten tietojen perusteella.

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 b) Koboltti ja kobolttiyhdisteet 
täyttävät asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 
vahvistetut syöpää aiheuttavaksi aineeksi 
(kategoria 1B) luokittelemisen kriteerit, 
joten ne ovat direktiivissä 2004/37/EY 
tarkoitettuja syöpää aiheuttavia aineita. 
Käytettävissä olevien tietojen, myös 
tieteellisten ja teknisten tietojen, 
perusteella on mahdollista asettaa tälle 
syöpää aiheuttavien aineiden ryhmälle 
raja-arvot. Altistuminen koboltille ja 
kobolttiyhdisteille työpaikoilla voi myös 
aiheuttaa ihon ja hengitysteiden 
herkistymistä. Sen vuoksi on aiheellista 
vahvistaa kaksi raja-arvoa niin koboltin ja 
kobolttiyhdisteiden hengittyville kuin 
keuhkorakkuloihin päätyville osuuksille 
direktiivin 2004/37/EY soveltamisalan 
puitteissa ja liittää niihin ihon ja 
hengitysteiden herkistymistä koskeva 
merkintä.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 c) Vaaralliset lääkkeet voivat 
aiheuttaa terveyshaittoja, kuten tiettyjä 
syöpiä ja lisääntymishäiriöitä, 
työntekijöille, jotka altistuvat vaarallisille 
lääkkeille niiden valmistukseen, 
antamiseen tai hävittämiseen liittyvässä 
työssä. Vaarallisille lääkkeille altistuvat 
työntekijät, jotka käsittelevät niitä 
suoraan tai välillisesti. Tällaisiin 
työntekijöihin kuuluvat terveydenhuollon 
työntekijät, jotka käyttävät sytostaattisia 
tai sytotoksisia lääkkeitä syöpäpotilaiden 
sairaala- tai kotihoidossa, mutta myös 
työntekijät, jotka toimivat vaarallisiin 
lääkkeisiin tai vaarallisten lääkkeiden 
saastuttamiin materiaaleihin liittyvissä 
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puhdistus-, kuljetus-, pyykinpesu- ja 
jätteidenhävitystehtävissä. Kaikkien 
työntekijöiden suojelemiseksi on tärkeää 
sisällyttää asiaankuuluvat vaarallisten 
lääkkeiden farmakoterapeuttiset ryhmät 
direktiivin 2004/37/EY liitteeseen I. 
Kyseisen direktiivin 4 artiklassa säädettyjä 
vähentämis- ja korvaamisvaatimuksia ei 
sovelleta vaarallisiin lääkkeisiin, koska ne 
ovat välttämättömiä potilaiden hoidossa. 
Kyseisen direktiivin muita säännöksiä ja 
erityisesti sen 5–18 a artiklaa, sellaisina 
kuin ne ovat muutettuina tällä 
direktiivillä, sovelletaan työntekijöihin, 
jotka altistuvat vaarallisille lääkkeille.

Perustelu

Euroopassa pelkästään terveydenhuoltoalalla 12,7 miljoonaa työntekijää (joista 
7,3 miljoonaa sairaanhoitajaa) altistuu työssään vaarallisille lääkkeille. Tutkimukset 
osoittavat, että sytotoksisia lääkkeitä (jotka kaikki ovat antitumoraalisia lääkkeitä) 
käsittelevät terveydenhuollon työntekijät saavat kolme kertaa muita todennäköisemmin 
syövän (esimerkiksi rintasyövän tai hematopoieettisen syövän) ja että sytotoksisille lääkkeille 
altistuvat sairaanhoitajat saavat kaksi kertaa muita todennäköisemmin keskenmenon.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 d) Minkä tahansa syöpää aiheuttavan 
aineen, perimän muutoksia aiheuttavan 
aineen tai lisääntymiselle vaarallisen 
aineen, mukaan lukien direktiivin 
2004/37/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna tällä direktiivillä, liitteissä 
tarkoitetut aineet, käytöstä työpaikalla tai 
työhön liittyviä tehtäviä suoritettaessa 
olisi ilmoitettava työntekijöiden terveyden 
valvonnasta vastaaville kansallisille 
viranomaisille. Päättäessään, mistä 
aineista on ilmoitettava, jäsenvaltioiden 
olisi otettava huomioon komissiolle 
direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan 
mukaisesti toimitetut täytäntöönpanoa 
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koskevat kertomukset.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Samalla, kun kaikille työntekijöille 
turvataan yhtäläinen suojelun taso, on 
tärkeää varmistaa toiminnallinen 
toteutettavuus ja vaatimusten 
noudattaminen ja helpottaa niitä sekä 
välttää kohtuuttomat vaikutukset 
mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin, myös 
arvioimalla direktiivin kansallisen 
lainsäädännön osaksi saattamisen 
vaikutuksia pk-yrityksiin, ja toteuttaa 
kaikki tarvittavat toimet sen 
varmistamiseksi, että työntekijöiden 
turvallisuutta ja terveyttä suojellaan 
yrityksen koosta riippumatta. Tässä 
tilanteessa erityistoimenpiteillä, kuten 
kannustimilla ja digitaalisilla välineillä, 
voitaisiin auttaa yrityksiä noudattamaan 
paremmin direktiivissä 2004/37/EY 
säädettyjä velvoitteita. Tässä 
työmarkkinaosapuolilla ja Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusvirastolla on 
tärkeä tehtävä, erityisesti jotta voidaan 
auttaa pk-yrityksiä arvioimaan 
työntekijöihinsä kohdistuvia riskejä ja 
toteuttamaan asianmukaisia 
suojatoimenpiteitä. 

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä direktiivissä vahvistettuja 
raja-arvoja on seurattava ja tarkistettava 
säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne 
ovat yhdenmukaisia asetuksen (EY) N:o 

(16) Tässä direktiivissä vahvistettuja 
raja-arvoja on seurattava jatkuvasti ja 
tarkistettava säännöllisesti antaen 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia sen 
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1907/200649 kanssa. varmistamiseksi, että ne ovat 
yhdenmukaisia asetuksen (EY) N:o 
1907/200649 kanssa.

__________________ __________________
49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista. 
Saatavilla osoitteessa https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista. 
Saatavilla osoitteessa https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta eli suojella työntekijöitä heidän 
terveyttään uhkaavilta vaaroilta, jotka 
aiheutuvat tai voivat aiheutua 
altistumisesta työssä syöpää aiheuttaville 
aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille, mukaan lukien näiden vaarojen 
ehkäisy, vaan se voidaan toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

(17) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta eli suojella työntekijöitä heidän 
terveyttään 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, vaan se voidaan toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(18 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 153, 154 ja 
155 artiklassa vahvistetaan 
työmarkkinaosapuolten mahdollisuudet ja 
oikeus neuvotella ja panna täytäntöön 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
sopimuksia, ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, taataan erityisesti 
perustava oikeus elämään 
(perusoikeuskirjan 2 artikla) sekä oikeus 
oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin sekä 
terveellisiin, turvallisiin ja ihmisarvoisiin 
työoloihin ja työehtoihin 
(perusoikeuskirjan 31 artiklan 1 kohta).

Tarkistus 35

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1) Korvataan direktiivin 2004/37/EY 
nimi 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)”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
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muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 36

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 a) Korvataan 1 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

1. 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.

”1. 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.”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 37

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

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

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 38

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

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;”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
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varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

-1 d) Lisätään 2 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
”c a) ’riskiperusteisella raja-arvolla’ 
raja-arvoa, joka on asetettu sellaiselle 
korkeamman ja matalamman riskitason 
välille sijoittuvalle altistustasolle, jolla 
vallitsee terveyshaitan (esimerkiksi 
syövän) kehittymisen riski, ja joka 
vahvistetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 
artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä 
noudattaen.”

Perustelu

Sidosryhmät ja hallitukset ovat nykyään laajalti yksimielisiä tarpeesta uudistaa nykyistä 
järjestelmää, jossa raja-arvot asetetaan syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavia aineita 
koskevan direktiivin mukaisesti, ja siirtyä kohti riskiperusteisia menetelmiä. Käytännössä 
komission nykyään käyttämissä menetelmissä otetaan huomioon terveysnäkökohtia, tekninen 
toteutettavuus ja sosioekonomisia tekijöitä. Syöpää aiheuttaville aineille ehdotetut sitovat 
työperäisen altistumisen raja-arvot perustuvat viime kädessä kustannus-hyötyanalyysiin.

Tarkistus 40

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



RR\1228417FI.docx 33/72 PE661.965v03-00

FI

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 e) 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.”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 41

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 f) Korvataan 3 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Kaikessa toiminnassa, jossa on vaara 
altistua syöpää aiheuttaville aineille tai 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille, 
työntekijöiden altistumisen laatu, määrä ja 
kesto on määritettävä sen 
mahdollistamiseksi, että jokainen vaara 
työntekijöiden terveydelle tai 
turvallisuudelle arvioidaan ja tarpeelliset 
toimenpiteet toteutetaan. Arviointi tulee 
uusia säännöllisesti ja aina kun 
olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka 
voivat vaikuttaa työntekijöiden 
altistumiseen syöpää aiheuttaville aineille 

”Kaikessa toiminnassa, jossa on vaara 
altistua syöpää aiheuttaville aineille, 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai 
lisääntymiselle vaarallisille aineille, 
työntekijöiden altistumisen laatu, määrä ja 
kesto on määritettävä tekemällä 
järjestelmällinen riskinarviointi sen 
mahdollistamiseksi, että jokainen vaara 
työntekijöiden terveydelle tai 
turvallisuudelle arvioidaan ja tarpeelliset 
toimenpiteet toteutetaan. Arviointi tulee 
uusia säännöllisesti ja aina kun 
olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka 
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tai perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille. Työnantajan on pyynnöstä 
annettava vastuussa olevalle viranomaiselle 
tieto, jota on käytetty arvioinnin 
tekemiseen.

voivat vaikuttaa työntekijöiden 
altistumiseen syöpää aiheuttaville aineille, 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai 
lisääntymiselle vaarallisille aineille. 
Työnantajan on pyynnöstä annettava 
vastuussa olevalle viranomaiselle tieto, jota 
on käytetty arvioinnin tekemiseen.”

(02004L0037)

Perustelu

On tärkeää velvoittaa tekemään järjestelmällinen riskinarviointi.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -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.”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -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. Jos työpaikalla käsitellään syöpää 
aiheuttavaa ainetta, perimän muutoksia 
aiheuttavaa ainetta tai lisääntymiselle 
vaarallista ainetta, työnantajan tulee 
vähentää niin paljon kuin se on teknisesti 
mahdollista sen käyttöä työpaikalla 
korvaamalla se aineella, seoksella tai 
menetelmällä, joka käyttöolosuhteissaan ei 
ole vaarallinen tai on vähemmän 
vaarallinen työntekijän terveydelle tai 
turvallisuudelle. Tätä kohtaa ei sovelleta 
liitteessä I olevien vaarallisten lääkkeiden 
käyttöön.”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 44

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 i) Korvataan 5 artiklan 2 kohta 
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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.”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -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. Jos on kyse altistumisesta 
sellaisten aineiden yhdistelmälle, joilla on 
sama vaikutustapa tai joiden vaikutus 
kohdistuu samoihin soluihin tai 
kudoksiin, niiden mahdollisten raja-
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arvojen täytäntöönpanoa on mukautettava 
yhteisvaikutusten huomioon ottamiseksi.” 

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – -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:”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 l alakohta (uusi)
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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 
rajoittaminen työpaikalla;”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -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;”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
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muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -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;”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -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;”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

-1 p) Lisätään 5 artiklan 5 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”i a) henkilönsuojainten käyttöön 
antamisen varmistaminen;”

Tarkistus 52

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

-1 q) 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;”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

-1 r) Lisätään 5 artiklan 5 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”m a) tarvittavien toimenpiteiden 
toteuttaminen direktiivin 92/85/EY 
mukaisesti sen varmistamiseksi, että 
raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä 
ja imettäviä työntekijöitä suojellaan 
asianmukaisesti ja että heitä ei missään 
olosuhteissa velvoiteta suorittamaan 
tehtäviä, jotka saattavat vaarantaa heidän 
turvallisuutensa tai terveytensä.”
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Perustelu

Lisääntymiselle vaaralliset aineet voivat vahingoittaa vakavasti raskaana olevia ja imettäviä 
työntekijöitä, minkä vuoksi on toteutettava erityistoimenpiteitä näiden työntekijäryhmien 
suojelemiseksi.

Tarkistus 54

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 s) Korvataan 6 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohta 
seuraavasti:

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

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

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 55

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 t) Korvataan 6 artiklan 
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ensimmäisen kohdan 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;”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 56

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 u) 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:”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.
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Tarkistus 57

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 v) 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;”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 w alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 1 ja 2 luetelmakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 w) Korvataan 11 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan luetelmakohdat 
seuraavasti:

– mukautettu uusien tai muuttuneiden 
vaarojen huomioon ottamiseksi, ja

– mukautettu uusien tai muuttuneiden 
vaarojen huomioon ottamiseksi, 

– terveydenhuollon yksiköissä 
säännöllisesti tarjottava kaikille 
työntekijöille, jotka altistuvat syöpää 
aiheuttaville aineille, perimän muutoksia 
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aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle 
vaarallisille aineille, erityisesti kun 
otetaan käyttöön uusia lääkkeitä,

– tarvittaessa määräajoin toistuvaa. – muissa yksiköissä tarvittaessa 
määräajoin tarjottava.”

Tarkistus 59

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 x) 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 
selvästi ja helposti luettavasti, sekä 
asetettava esiin selvästi näkyviä varoitus- 
ja vaaramerkkejä.

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

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 60

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 y) Korvataan 14 artiklan 3 kohdan 
ensimmäinen alakohta 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. 

”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.”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 61

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 z) Korvataan 14 artiklan 8 kohdan 
ensimmäinen alakohta 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 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

”8. Kaikki syöpätapaukset ja 
lisääntymishäiriöt, joiden on kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti 
todettu aiheutuneen työperäisestä 
altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille, 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai 
lisääntymiselle vaarallisille aineille, on 
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annettava tiedoksi toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Jäsenvaltioiden on 
sisällytettävä tässä kohdassa tarkoitetut 
tiedot täytäntöönpanoa koskeviin 
kertomuksiinsa, jotka ne toimittavat 
komissiolle direktiivin 89/391/ETY 17 a 
artiklan mukaisesti.”

Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a a) Lisätään 15 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle 14 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetut tiedot osana täytäntöönpanoa 
koskevia kertomuksia, jotka ne toimittavat 
komissiolle direktiivin 89/391/ETY 17 a 
artiklan mukaisesti.”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
16 artikla – 1 kohta
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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. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
määrittelevät Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 
artiklan 2 kohdassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti käytettävissä olevan tiedon, 
mukaan lukien tieteellisen ja teknillisen 
tiedon, perusteella direktiivein 
riskiperusteiset raja-arvot kaikille niille 
syöpää aiheuttaville aineille, perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille tai 
lisääntymiselle vaarallisille aineille, joille 
se on mahdollista, ja tarvittaessa antavat 
muita suoranaisesti tähän liittyviä 
säännöksiä.”

Tarkistus 64

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 a c) Korvataan 17 artiklan 
ensimmäinen kohta seuraavasti:

Siirretään komissiolle valta antaa 17 a 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla tehdään pelkästään teknisiä 
muutoksia liitteeseen II tekniikan 
kehityksen, syöpää aiheuttavia aineita tai 
perimän muutoksia aiheuttavia aineita 
koskevien kansainvälisten määräysten tai 
vaatimusten muutosten ja tällaisia aineita 
koskevan uuden tietämyksen huomioon 
ottamiseksi.

”Siirretään komissiolle valta antaa 17 a 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla tehdään pelkästään teknisiä 
muutoksia liitteeseen II tekniikan 
kehityksen, syöpää aiheuttavia aineita, 
perimän muutoksia aiheuttavia aineita tai 
lisääntymiselle vaarallisia aineita 
koskevien kansainvälisten määräysten tai 
vaatimusten muutosten ja tällaisia aineita 
koskevan uuden tietämyksen huomioon 
ottamiseksi.”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
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ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 a d alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
18 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a d) Lisätään 18 a artiklaan toisen 
kohdan jälkeen kohta seuraavasti:
”Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 
komissio esittää toimintasuunnitelman 
työperäisen altistumisen raja-arvojen 
asettamiseksi vähintään 25 muulle 
aineelle tai aineiden ryhmälle tai 
prosessissa syntyvälle aineelle tässä 
direktiivissä tarkoitettujen aineiden lisäksi 
ottaen huomioon eri virastojen, 
sidosryhmien ja Maailman 
terveysjärjestön suositukset ensisijaisista 
syöpää aiheuttavista aineista, perimän 
muutoksia aiheuttavista aineista ja 
lisääntymiselle vaarallisista aineista, joille 
on asetettava raja-arvot, sekä kuultuaan 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavaa komiteaa. Viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2024 komissio esittää 
lainsäädäntöehdotuksen kyseisen 
toimintasuunnitelman perusteella ottaen 
huomioon tieteellisen tiedon uusimman 
kehityksen sekä kuultuaan 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavaa komiteaa.”

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

-1 a e) Lisätään 18 a artiklaan toisen 
kohdan jälkeen kohta seuraavasti:
”Viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2022 
komissio laatii vaarallisten lääkkeiden 
määritelmän ja vahvistaa luettelon 
aineista, jotka kuuluvat liitteen I asiaa 
koskevan kohdan soveltamisalaan, ottaen 
huomioon tieteellisen tiedon uusimman 
kehityksen sekä kuultuaan 
asiaankuuluvia sidosryhmiä ja erityisesti 
terveysalan toimijoita ja terveydenhoidon 
ammattilaisia. Komissio tarkastelee 
luetteloa uudelleen joka toinen vuosi. 
Viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2022 
komissio laatii asiaankuuluvia 
sidosryhmiä kuultuaan unionin 
suuntaviivat ja käytännön normit 
vaarallisten lääkkeiden valmistusta, 
antamista ja hävittämistä varten. Nämä 
suuntaviivat ja normit julkaistaan 
Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston (EU-OSHA) 
verkkosivustolla, ja asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten on 
tiedotettava niistä kaikissa jäsenvaltioissa. 
Määritelmän, luettelon, suuntaviivojen ja 
normien laatimiseksi toteutettavien 
kuulemisten on oltava avoimia. 
Sidosryhmien ja asiantuntijoiden 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset on 
julkistettava oikea-aikaisesti.”

Perustelu

Tutkimukset osoittavat, että sytotoksisia lääkkeitä (jotka kaikki ovat antitumoraalisia 
lääkkeitä) käsittelevät terveydenhuollon työntekijät saavat kolme kertaa muita 
todennäköisemmin syövän (esimerkiksi rintasyövän tai hematopoieettisen syövän) ja että 
sytotoksisille lääkkeille altistuvat sairaanhoitajat saavat kaksi kertaa muita 
todennäköisemmin keskenmenon.

Tarkistus 67
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 a f alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
18 a artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a f) Lisätään 18 a artiklaan toisen 
kohdan jälkeen kohta seuraavasti:
”Viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2022 
komissio määrittää 2 artiklassa tarkoitetut 
korkeammat ja matalammat riskitasot 
ottaen huomioon joissain jäsenvaltioissa 
käytössä olevat menetelmät syöpää 
aiheuttaville aineille altistumisen raja-
arvojen asettamiseksi sekä 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavan komitean lausunnon. 
Viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2022 
komissio laatii asiaankuuluvia 
sidosryhmiä kuultuaan unionin 
suuntaviivat menetelmistä 
riskiperusteisten raja-arvojen 
asettamiseksi tämän direktiivin nojalla. 
Nämä suuntaviivat julkaistaan EU-
OSHAn verkkosivustolla, ja 
asiaankuuluvien toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava niistä 
kaikissa jäsenvaltioissa.”

Perustelu

Sidosryhmät ja hallitukset ovat nykyään laajalti yksimielisiä tarpeesta uudistaa nykyistä 
järjestelmää, jossa raja-arvot asetetaan syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavia aineita 
koskevan direktiivin mukaisesti, ja siirtyä kohti riskiperusteisia menetelmiä. Käytännössä 
komission nykyään käyttämissä menetelmissä otetaan huomioon terveysnäkökohtia, tekninen 
toteutettavuus ja sosioekonomisia tekijöitä. Syöpää aiheuttaville aineille ehdotetut sitovat 
työperäisen altistumisen raja-arvot perustuvat viime kädessä kustannus-hyötyanalyysiin.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 a g alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
18 a artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1 a g) Lisätään 18 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2022 
komissio laatii unionin suuntaviivat 
5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen raja-
arvojen täytäntöönpanon 
mukauttamisesta tapauksissa, joissa on 
kyse altistumisesta aineiden yhdistelmälle, 
ottaen huomioon tieteellisen tiedon 
uusimman kehityksen ja 
riskinarviointikomitean lausunnon sekä 
kuultuaan asianmukaisesti 
asiaankuuluvia sidosryhmiä. Nämä 
suuntaviivat julkaistaan EU-OSHAn 
verkkosivustolla, ja asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten on 
tiedotettava niistä kaikissa 
jäsenvaltioissa.”

Perustelu

Työntekijät altistuvat usein samanaikaisesti useille vaarallisille kemikaaleille, joita käytetään 
tai tuotetaan teollisissa prosesseissa. Työperäisen altistumisen raja-arvot vahvistetaan 
ainekohtaisesti ottamatta huomioon mahdollista yhteisaltistumista eri aineille, joilla on sama 
vaikutustapa (esim. työpaikalla esiintyvät erilaiset syöpää aiheuttavat aineet).

Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 a h alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
18 a artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a h) Lisätään 18 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023 
komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen 
koboltin ja kobolttiyhdisteiden raja-
arvojen käyttöön ottamisesta kuultuaan 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavaa komiteaa sekä ottaen huomioon 
riskinarviointikomitean vuonna 2018 
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antaman lausunnon ja tieteellisen tiedon 
uusimman kehityksen.”

Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 a i alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
18 a artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a i) Lisätään 18 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2028 
komissio alkaa arvioida, ottaen huomioon 
riskinarviointikomitean vuonna 2018 
antaman lausunnon ja tieteellisen tiedon 
uusimman kehityksen, onko bentseenin 
raja-arvon alentaminen entisestään 
toteutettavissa. Viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2030 komissio ehdottaa 
tarvittaessa kyseiseen aineeseen liittyviä 
tarpeellisia muutoksia.”

Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 a j alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
18 a artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a j) Lisätään 18 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2028 
komissio arvioi, ottaen huomioon 
riskinarviointikomitean vuonna 2018 
antaman lausunnon ja tieteellisen tiedon 
uusimman kehityksen, onko 
nikkeliyhdisteiden raja-arvon 
alentaminen entisestään toteutettavissa. 
Viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2030 
komissio ehdottaa tarvittaessa kyseiseen 
aineeseen liittyviä tarpeellisia 
muutoksia.”
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Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 a k alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/37/EY
Liite I – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a k) Lisätään liitteeseen I kohta 
seuraavasti:
”8 a. Työ, johon liittyy altistuminen 
vaarallisille lääkkeille, jotka täyttävät 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I 
vahvistetut kriteerit, joiden perusteella ne 
voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B 
kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi, 
perimän muutoksia aiheuttavaksi aineeksi 
ja/tai lisääntymiselle vaaralliseksi 
aineeksi.”

Perustelu

Euroopassa pelkästään terveydenhuoltoalalla 12,7 miljoonaa työntekijää (joista 
7,3 miljoonaa sairaanhoitajaa) altistuu työssään vaarallisille lääkkeille. Tutkimukset 
osoittavat, että sytotoksisia lääkkeitä (jotka kaikki ovat antitumoraalisia lääkkeitä) 
käsittelevät terveydenhuollon työntekijät saavat kolme kertaa muita todennäköisemmin 
syövän (esimerkiksi rintasyövän tai hematopoieettisen syövän) ja että sytotoksisille lääkkeille 
altistuvat sairaanhoitajat saavat kaksi kertaa muita todennäköisemmin keskenmenon.

Tarkistus 73

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

Nykyinen teksti Tarkistus

-1 a l) Korvataan liitteessä II oleva 1 
kohta seuraavasti:

1. Syöpää aiheuttaville aineille tai 
perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille altistuneiden työntekijöiden 

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

altistuneiden työntekijöiden 
terveystarkastuksista vastaavan lääkärin tai 
viranomaisen tulee olla perehtynyt kunkin 
työntekijän altistumisoloihin tai 
olosuhteisiin.”

Perustelu

Ranskan työministeriön vuonna 2015 tekemään tutkimukseen (SUMER 2015) perustuvien 
varovaisten arvioiden mukaan vähintään yksi prosentti kunkin EU-maan työvoimasta altistuu 
ainakin yhdelle lisääntymiselle vaaralliselle aineelle työpaikalla. Syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
sisällyttämällä siihen lisääntymiselle vaaralliset aineet vahvistaisi nykyistä työterveys- ja 
työturvallisuusjärjestelmää, lisäisi oikeudellista johdonmukaisuutta ja yhdenmukaistaisi 
kemikaalilainsäädäntöä EU:n tasolla.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta – johdantokappale
Direktiivi 2004/37/EY
Liite III – a alakohta – 4 rivi

Nykyinen teksti 

Hengitettävä 
kiteinen 
piidioksidipöl
y

– – 0,1 – – – – – –

Tarkistus

Hengitettävä 
kiteinen 
piidioksidipöly

– – 0,05 – – – – - –

Perustelu

Direktiivissä (EU) 2017/2398 komissio velvoitetaan arvioimaan tarvetta muuttaa 
hengitettävän kiteisen piidioksidipölyn raja-arvoa vuoteen 2022 mennessä. Siitä lähtien, kun 
raja-arvo sisällytettiin direktiivin 2004/37/EY liitteeseen III vuonna 2017, se on ollut 
0,1 mg/m³ huolimatta siitä, että kyseisen altistustason odotetaan johtavan vuosien 2010 ja 
2069 välillä 341 000 työntekijän kuolemaan. Lukuun sisältyvät ainoastaan 
keuhkosyöpätapaukset, vaikka kuolleisuuden odotetaan olevan korkeampi muiden 
altistumisesta johtuvien sairauksien vuoksi. Espanjassa ja Suomessa sekä eräissä EU:n 
ulkopuolisissa maissa sovelletaan alempaa kansallista raja-arvoa (0,05 mg/m³), mikä 
osoittaa, että tämä on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. 
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PERUSTELUT

Syöpä on yleisin työperäisten kuolemien syy Euroopan unionissa. Tiedot osoittavat, että noin 
52 prosenttia työperäisistä kuolemista johtuu työperäisistä syövistä, 24 prosenttia aiheutuu 
sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista ja 22 prosenttia liittyy muihin sairauksiin. 

Komissio on asettanut syöväntorjunnan yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen vuosille 
2019-2024. Komission mukaan 40 prosenttia Euroopan syöpätapauksista voidaan estää. 
Työntekijöiden suojelun parantaminen sekä työhön liittyvien vaarojen vähentäminen tai 
poistaminen auttavat ehkäisemään työntekijöiden altistumista syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille. 

Komissio on jo puuttunut syöpää ja perimän muutoksia aiheuttaville aineille työssä 
altistumiseen esittämällä työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
annetun direktiivin 2004/37/EY päivittämiseksi kolme ehdotusta, joista ensimmäinen on 
laadittu toukokuussa 2016, toinen tammikuussa 2017 ja kolmas huhtikuussa 2018.

Tämä on neljäs lainsäädäntöehdotus kyseisen direktiivin muuttamiseksi, ja sen tarkoituksena 
on vahvistaa työperäisen altistumisen uudet raja-arvot seuraaville kolmelle aineelle: 
akryylinitriili, nikkeliyhdisteet ja bentseeni. 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja työperäisen altistumisen uusien 
raja-arvojen tarkistamiseen. Direktiiviin tehtävillä uusilla muutoksilla pyritään varmistamaan 
uusi työsuojelutaso yli miljoonalle työntekijälle kaikkialla EU:ssa useilla eri aloilla, kuten 
öljy-, tekstiili-, valmistusteollisuus-, rakennus- ja kemian alalla. Lisäksi on kannatettavaa, että 
nikkeliyhdisteet jaotellaan keuhkorakkuloihin päätyvään ja hengittyvään osuuteen ja että 
niille asetetaan eri raja-arvot, koska ne ovat altistumis- ja vaarallisuustyypiltään erilaisia. 

Lisäksi ehdotus sallii yrityksille kohtuullisen ainekohtaisen siirtymäkauden, mikä auttaa niitä 
mukautumaan uusiin asetettuihin raja-arvoihin. Esittelijän mielestä on tärkeää, että tätä 
siirtymää helpotetaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä mikroyrityksissä. Uusien raja-
arvojen saavuttamiseksi on pk-yritysten osalta sovellettava erityistä lähestymistapaa, koska 
niiden taloudelliset ja henkilöresurssit ovat rajalliset. Näiden yritysten tarpeisiin vastaamiseen 
soveltuvia välineitä voivat olla kannustimet, tuki ja digitaaliset välineet. 

Esittelijä katsoo tarpeelliseksi tarttua kunnianhimoisesti vaarallisten lääkkeiden ongelmaan. 
Joka vuosi yli 12,7 miljoonaa terveydenhuollon työntekijää, mukaan luettuna 7,3 miljoonaa 
sairaanhoitajaa, voi altistua vaarallisille lääkkeille. Näiden lääkkeiden käsittely, 
käyttökuntoon saattaminen ja jakelu altistavat suurille terveysriskeille terveydenhuollon 
työntekijät, joilla tutkimusten mukaan on kolminkertainen riski saada syöpä. Näistä syistä 
esittelijä kannattaa direktiivin liitteen I muuttamista siten, että siihen sisällytettäisiin 
vaaralliset lääkkeet. Lisäksi esittelijä kehottaa laatimaan suuntaviivat, joiden avulla voidaan 
vaihtaa tietoja ja hyviä toimintatapoja jäsenvaltioiden välillä, ja perustamaan eurooppalaisen 
rekisterin, joka sisältää vaarallisten lääkkeiden määritelmän ja ajantasaisen luettelon 
antineoplastisista, immunosuppressiivisista ja antiviraalisista vaarallisista lääkkeistä sekä 
niiden vaikuttavista aineista. Tutkimukset osoittavat, että lainsäädäntötoimet ovat tehokkaita 
ainoastaan silloin, kun niihin yhdistetään asianmukaisesti ei-sitovia ohjeita ja selventäviä 
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toimenpiteitä. 

Lopuksi esittelijä haluaa korostaa, että parlamentti on halukas puuttumaan lisääntymiselle 
vaarallisten aineiden ongelmaan, josta aiemmissa tarkistuksissa on jo keskusteltu mutta jonka 
käsittelyssä ei ole edistytty. Keskustelun uudelleen käynnistämisen tavoitteena on se, että 
neuvosto ja parlamentti löytäisivät tarkoituksenmukaisen ja tasapainoisen ratkaisun tähän 
ongelmaan.
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VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE

PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE ja The Left ovat sitoutuneet suojelemaan työntekijöitä 
riskeiltä, jotka liittyvät altistumiseen haitallisille aineille työssä, ja EU-myönteisinä ja 
demokraattisina poliittisina ryhminä ne kannattavat täysin syöpää tai ja perimän muutoksia 
aiheuttavia aineita koskevan direktiivin tarkistamista, josta Euroopan komissio on antanut 
ehdotuksen, jota tämän parlamentin jäsenet ovat muuttaneet. Siksi poliittiset ryhmämme 
tukevat lainsäädäntömietintöä, jonka esittelijänä on ID-ryhmän Stefania ZAMBELLI. Tämä 
tukemme ei kuitenkaan millään tapaa yhdistä meitä tähän poliittiseen ryhmään ja sen 
ilmaisemiin kantoihin, joita vastustamme tiukasti. 
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24.2.2021

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

Valmistelija: Gilles Lebreton

LYHYET PERUSTELUT

Syöpä, olipa se työperäinen tai ei, on EU:n jäsenvaltioissa toiseksi yleisin kuolinsyy sydän- ja 
verisuonitautien jälkeen. Sen osuus kaikista kuolemantapauksista on noin neljännes, ja sitä 
pidetään yhtenä tärkeimmistä ennenaikaisten kuolemien aiheuttajista. Syöpä vaikuttaa yksilön 
terveyden ja perhe-elämän lisäksi myös kansallisiin terveys- ja sosiaalijärjestelmiin, 
valtioiden talousarvioihin, tuottavuuteen ja talouskasvuun.

Niinpä komissio aikoo esittää suunnitelman syövän aiheuttaman kärsimyksen vähentämiseksi 
ja jäsenvaltioiden auttamiseksi syövän torjunnassa ja sen hoidon parantamisessa.

Työelämässä 52 prosenttia vuotuisista työperäisistä kuolemista johtuu syövästä, kun muita 
kuolinsyitä ovat verenkiertoelinten sairaudet (24 prosenttia), muut sairaudet (22 prosenttia) ja 
tapaturmat (2 prosenttia).

Direktiivi 2004/37/EY annettiin SEUT-sopimuksen 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
nojalla, ja sen tarkoituksena oli parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Direktiivin 
16 artiklassa säädetään, että SEUT-sopimuksen 153 artiklan 2 kohdassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti määritellään raja-arvot kaikille niille syöpää aiheuttaville aineille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille, joille se on mahdollista.

Tässä käsiteltävän ehdotuksen tarkoituksena on parantaa kyseisessä direktiivissä säädettyä 
suojelun tasoa asettamalla uusia tai tarkistettuja raja-arvoja.

Neljä työnantajajärjestöä osallistui asiaa koskevaan ennakkokuulemiseen ja vahvisti tukensa 
toimille, joilla pyritään suojaamaan työntekijöitä tehokkaasti työperäiseltä syövältä. Ne tukivat 
myös sitovien työperäisen altistumisen raja-arvojen asettamista EU:n tasolla mutta korostivat 
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tarvetta varmistaa, että arvot ovat oikeasuhteisia ja teknisesti toteutettavissa. Työnantajat pitivät 
aineiden priorisoimista koskevia komission kriteereitä relevantteina mutta ehdottivat, että 
huomioon olisi otettava myös teknistä ja taloudellista toteutettavuutta koskevat kriteerit.

Koska tavoitteena on kansanterveyden edistäminen, ehdotus ei sisällä kevyempiä järjestelyjä 
mikro- tai pk-yrityksille. Komission mukaan kaikkien tarkistuksessa tarkasteltujen aineiden 
osalta pk-yrityksiltä vaadittavat investoinnit muodostavat vain vähäisen osan pk-yritysten 
liikevaihdosta seuraavien 60 vuoden aikana. Vain sellaisilla harvoilla pk-yrityksillä, joissa 
käsitellään nikkeliyhdisteitä, saattaa olla vaikeuksia noudattaa parhaaksi arvioitua 
vaihtoehtoa. Tästä syystä parhaiksi arvioitujen vaihtoehtojen pakettiin on sisällytetty 
siirtymäkausia, joilla pyritään lieventämään haasteita.

Asianomaiset yritykset ottavat yleensä huomioon tällaiset terveydelliset prioriteetit. 
Taloudellisesti ja sosiaalisesti epävarmoissa olosuhteissa ne kuitenkin tarvitsevat selkeyttä ja 
oikeudellista vakautta. Siksi esimerkiksi soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ja aineet sekä 
sisäänhengitystavat on määriteltävä täsmällisesti ja mahdollisten tarkistusten aikataulu on 
määritettävä ennakolta.

Komissio on toteuttanut kiitettäviä tiedotustoimia, joilla on pyritty selventämään ja 
perustelemaan vuoden 2004 direktiiviä koskevia muutosehdotuksia.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/37/EY45 tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka 
johtuvat altistumisesta työssä syöpää 
aiheuttaville tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille. Kyseisessä 
direktiivissä säädetään syöpää ja perimän 
muutoksia aiheuttavien aineiden 
työperäiseen altistumiseen liittyviltä 
vaaroilta suojelun yhtenäisestä tasosta 
yleisillä periaatteilla, joilla jäsenvaltiot 
voivat varmistaa vähimmäisvaatimusten 
johdonmukaisen soveltamisen. Näiden 

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/37/EY45 tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka 
johtuvat altistumisesta työssä syöpää 
aiheuttaville aineille, perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle 
vaarallisille aineille. Kyseisessä 
direktiivissä säädetään syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttavien tai lisääntymiselle 
vaarallisten aineiden työperäiseen 
altistumiseen liittyviltä vaaroilta suojelun 
yhtenäisestä tasosta yleisillä periaatteilla, 
joilla jäsenvaltiot voivat varmistaa 
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vähimmäisvaatimusten tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä unionin tasolla. 
Jäsenvaltiot voivat antaa tiukempia 
säännöksiä.

vähimmäisvaatimusten johdonmukaisen 
soveltamisen. Näiden 
vähimmäisvaatimusten tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä unionin tasolla. 
Jäsenvaltiot voivat antaa tiukempia 
säännöksiä. Kyseiset 
vähimmäisvaatimukset olisi asetettava 
asiaankuuluvia talouden ja 
yhteiskuntaelämän sidosryhmiä kuullen, 
ja niiden olisi perustuttava oikeasuhteisiin 
ja teknisesti toteutettavissa oleviin 
arvoihin ja menettelyihin työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden 
varmistamiseksi.

_________________ _________________
45 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) (EUVL L 158, 30.4.2004, 
s. 50).

45 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) (EUVL L 158, 30.4.2004, 
s. 50).

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tässä direktiivissä säädetyissä 
työnantajien velvollisuuksissa olisi 
otettava huomioon, että mikroyrityksillä ja 
pk-yrityksillä, joita suuri osa unionin 
yrityksistä on, on rajalliset taloudelliset, 
tekniset ja henkilöresurssit. 
Jäsenvaltioiden olisikin arvioitava tämän 
direktiivin täytäntöönpanon vaikutuksia 
kyseisiin yrityksiin ja siitä niille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitetta 
varmistaakseen, ettei direktiivi vaikuta 
niihin kohtuuttomasti, ja kiinnittäen 
erityistä huomiota mikroyrityksiin sekä 



PE661.965v03-00 62/72 RR\1228417FI.docx

FI

julkaistava tällaisten arviointien tulokset. 
Samalla jäsenvaltioiden olisi 
huolehdittava kaikkien työntekijöiden 
yhtäläisestä suojelemisesta ja tehtävä 
mikroyrityksille ja pk-yrityksille 
helpommaksi noudattaa vaatimuksia. 
Ottaen huomioon edellä mainitut seikat 
kannustinten ja digitaalisten välineiden 
kaltaiset erityistoimenpiteet voisivat auttaa 
pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä 
noudattamaan direktiivissä 2004/37/EY 
säädettyjä velvollisuuksia ja edistymään 
niiden vaarojen poistamisessa, jotka 
liittyvät syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa46, josta Euroopan parlamentti, 
neuvosto ja komissio antoivat yhteisen 
julistuksen oikeudenmukaisia työpaikkoja 
ja kasvua käsitelleessä sosiaalialan 
huippukokouksessa 17 päivänä 
marraskuuta 2017, ja etenkin sen 
periaatteessa nro 10 vahvistetaan 
työntekijöiden oikeus korkeatasoiseen 
työterveyteen ja -turvallisuuteen, mihin 
kuuluu suojelu altistumiselta syöpää ja 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille 
työpaikalla.

(2) Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa46, josta Euroopan parlamentti, 
neuvosto ja komissio antoivat yhteisen 
julistuksen oikeudenmukaisia työpaikkoja 
ja kasvua käsitelleessä sosiaalialan 
huippukokouksessa 17 päivänä 
marraskuuta 2017, ja etenkin sen 
periaatteessa nro 10 vahvistetaan 
työntekijöiden oikeus turvalliseen, 
terveelliseen ja heidän tarpeisiinsa 
asianmukaisesti mukautettuun 
työympäristöön, toisin sanoen 
korkeatasoiseen työterveyteen ja -
turvallisuuteen, mihin kuuluu suojelu 
altistumiselta syöpää ja perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille työpaikalla.

_________________ _________________
46 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, 
marraskuu 2017, saatavilla osoitteessa 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_fi.pdf

46 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, 
marraskuu 2017, saatavilla osoitteessa 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_fi.pdf
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sitovat työperäisen altistumisen 
raja-arvot ovat tärkeä osa direktiivillä 
2004/37/EY vahvistettuja yleisiä 
työsuojelujärjestelyjä, eikä niitä saa ylittää. 
Raja-arvot ja muut niihin suoraan liittyvät 
säännökset olisi vahvistettava kaikille 
niille syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille, joiden osalta tämä on 
mahdollista käytettävissä olevien tietojen, 
myös tieteellisten ja teknisten tietojen, 
perusteella.

(3) Sitovat työperäisen altistumisen 
raja-arvot ovat tärkeä osa direktiivillä 
2004/37/EY vahvistettuja yleisiä 
työsuojelujärjestelyjä, eikä niitä saa ylittää. 
Kun otetaan huomioon sosiaalinen, 
taloudellinen ja tekninen kehitys ja jotta 
voidaan tehostaa ponnisteluja 
työntekijöiden ja yhteiskuntien 
suojelemiseksi kaikilta mahdollisilta 
työssä ilmeneviltä vaaroilta, olisi 
vahvistettava raja-arvot ja muut 
säännökset, jotka liittyvät suoraan 
työperäisen altistumisen sitoviin raja-
arvoihin, kaikille niille syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille, joiden 
osalta tämä on mahdollista käytettävissä 
olevien tietojen, myös tieteellisten ja 
teknisten tietojen, perusteella.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sitovien työperäisen altistumisen 
raja-arvojen noudattaminen ei vaikuta 
muihin direktiivin 2004/37/EY mukaisiin 
työnantajien velvoitteisiin, etenkään 
syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavien 
aineiden vähentämiseen työpaikalla, sen 
estämiseen tai vähentämiseen, että 
työntekijät altistuvat syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille, eikä 
toimenpiteisiin, joita olisi tätä varten 
toteutettava. Kyseisiin toimenpiteisiin olisi 
kuuluttava, sikäli kuin se on teknisesti 
mahdollista, syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttavan aineen korvaaminen aineella, 
seoksella tai prosessilla, joka ei ole 

(4) Sitovien työperäisen altistumisen 
raja-arvojen noudattaminen ei vaikuta 
muihin direktiivin 2004/37/EY mukaisiin 
työnantajien velvoitteisiin, etenkään 
syöpää ja perimän muutoksia aiheuttavien 
aineiden käytön vähentämiseen 
työpaikalla, sen estämiseen tai 
vähentämiseen, että työntekijät altistuvat 
syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille, eikä toimenpiteisiin, joita olisi tätä 
varten toteutettava. Kyseisiin 
toimenpiteisiin olisi kuuluttava, sikäli kuin 
se on teknisesti mahdollista, syöpää tai 
perimän muutoksia aiheuttavan aineen 
korvaaminen aineella, seoksella tai 
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vaarallinen tai joka on vähemmän 
vaarallinen työntekijöiden terveydelle, ja 
suljetun järjestelmän tai muiden sellaisten 
toimenpiteiden käyttö, joiden tavoitteena 
on alentaa työntekijöiden altistumistasoa.

prosessilla, joka ei ole vaarallinen 
työntekijöiden terveydelle, ja suljetun 
järjestelmän tai muiden sellaisten 
toimenpiteiden käyttö, joiden tavoitteena 
on alentaa työntekijöiden altistumistasoa 
tai kokonaan estää altistuminen. Tätä 
aihealuetta ja erityisesti työntekijöiden 
terveydelle aiheutuvia vaaroja käsitteleviä 
tutkimusohjelmia olisi voitava rahoittaa 
tulevista kansallisista ja unionin 
elpymissuunnitelmista.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tällä direktiivillä selvennetään 
tilannetta työntekijöiden, työnantajien ja 
lainvalvontaviranomaisten kannalta ja 
autetaan luomaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset talouden toimijoille, 
mikä vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen 
ja talouteen.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On myös tarpeen ottaa huomioon 
kaikkien syöpää ja perimän muutoksia 
aiheuttavien aineiden muut imeytymistiet 
kuin hengitysteitse tapahtuva imeytyminen, 
mukaan lukien mahdollinen ihon läpi 
imeytyminen, jotta voidaan varmistaa paras 
mahdollinen suojelun taso.

(7) On myös tarpeen ottaa huomioon 
kaikkien syöpää ja perimän muutoksia 
aiheuttavien aineiden muut imeytymistiet 
kuin hengitysteitse tapahtuva imeytyminen, 
mukaan lukien mahdollinen ihon tai 
limakalvojen läpi imeytyminen, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
suojelun taso.

Tarkistus 8
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Työntekijät saattavat altistua 
yhdistelmälle vaarallisia aineita, mikä voi 
lisätä heidän terveyteensä kohdistuvaa 
vaaraa. Vaarallisille aineille 
yhteisaltistumisen tapauksessa sääntöjä 
olisi mukautettava ja raja-arvoja olisi 
alennettava yhteisvaikutusten huomioon 
ottamiseksi.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Bentseeni täyttää asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaiset syöpää 
aiheuttavan aineen (kategoria 1A) 
luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 
2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava 
aine. Bentseeni voi imeytyä myös ihon 
läpi. Direktiivin 2004/37/EY liitteessä III 
bentseenille asetettua raja-arvoa olisi 
tarkistettava tuoreempien tieteellisten 
tietojen perusteella, ja ihomerkintä on 
aiheellista säilyttää. Neuvoa-antava 
komitea oli riskinarviointikomitean 
lausunnon perusteella samaa mieltä 
biomonitoroinnin hyödyllisyydestä 
bentseenin kohdalla. Tämä olisi otettava 
huomioon laadittaessa ohjeita 
biomonitoroinnin käytöstä käytännössä.

(13) Bentseeni täyttää asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 mukaiset syöpää 
aiheuttavan aineen (kategoria 1A) 
luokituskriteerit, joten se on direktiivissä 
2004/37/EY tarkoitettu syöpää aiheuttava 
aine. Bentseeni voi imeytyä myös ihon 
läpi. Direktiivin 2004/37/EY liitteessä III 
bentseenille asetettua raja-arvoa olisi 
tarkistettava tuoreempien tieteellisten 
tietojen perusteella ja työturvallisuuden ja 
työterveyden neuvoa-antavan komitean 
lausunnon mukaisesti viimeistään 
1 päivään tammikuuta 2030 mennessä, ja 
ihomerkintä on aiheellista säilyttää. 
Neuvoa-antava komitea oli 
riskinarviointikomitean lausunnon 
perusteella samaa mieltä biomonitoroinnin 
hyödyllisyydestä bentseenin kohdalla. 
Tämä olisi otettava huomioon laadittaessa 
ohjeita biomonitoroinnin käytöstä 
käytännössä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Bentseenin osalta raja-arvoa 
0,2 ppm (0,66 mg/m3) saattaa olla vaikea 
noudattaa joillakin sektoreilla lyhyellä 
aikavälillä. Olisi otettava käyttöön neljän 
vuoden siirtymäkausi tämän direktiivin 
voimaantulosta. Kahden vuoden kuluttua 
voimaantulosta siihen asti, kun 
voimaantulosta on kulunut neljä vuotta, 
olisi sovellettava siirtymäkauden raja-arvoa 
0,5 ppm (1,65 mg/m³).

(14) Bentseenin osalta saattaa joillakin 
sektoreilla ja joissakin yrityksissä, 
erityisesti mikroyrityksissä ja pk-
yrityksissä, olla lyhyellä aikavälillä vaikea 
noudattaa tarkistettua raja-arvoa 0,2 ppm 
(0,66 mg/m3), jota alennettiin aiemmasta 
1 ppm:stä (3,25 mg/m3). Sen vuoksi olisi 
otettava käyttöön neljän vuoden 
siirtymäkausi tämän direktiivin 
voimaantulosta. Kahden vuoden kuluttua 
voimaantulosta siihen asti, kun 
voimaantulosta on kulunut neljä vuotta, 
olisi sovellettava siirtymäkauden raja-arvoa 
0,5 ppm (1,65 mg/m³).

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Koboltti ja kobolttiyhdisteet 
täyttävät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
mukaiset syöpää aiheuttavan aineen 
(kategoria 1B) luokituskriteerit, joten ne 
ovat direktiivissä 2004/37/EY tarkoitettuja 
syöpää aiheuttavia aineita. Käytettävissä 
olevien tietojen, mukaan lukien 
tieteellinen ja tekninen tieto, perusteella 
on mahdollista asettaa näille syöpää 
aiheuttaville aineille raja-arvot. 
Altistuminen koboltille ja 
kobolttiyhdisteille työpaikoilla voi 
aiheuttaa ihon ja hengitysteiden 
herkistymistä. Sen vuoksi on aiheellista 
vahvistaa raja-arvo niin koboltin ja 
kobolttiyhdisteiden hengittyville kuin 
keuhkorakkuloihin päätyville osuuksille 
direktiivin 2004/37/EY puitteissa.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä direktiivissä vahvistettuja 
raja-arvoja on seurattava ja tarkistettava 
säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne 
ovat yhdenmukaisia asetuksen (EY) N:o 
1907/200649 kanssa.

(16) Tässä direktiivissä vahvistettuja 
raja-arvoja on seurattava säännöllisesti ja 
tarkistettava ehdottomasti vähintään 
viiden vuoden välein tietämyksen ja 
tekniikan kehityksen perusteella sen 
varmistamiseksi, että ne ovat jatkuvasti 
yhdenmukaisia asetuksen (EY) N:o 
1907/200649 sekä sosiaalisen, 
taloudellisen ja teknisen kehityksen 
kanssa.

__________________ __________________
49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista. 
Saatavilla osoitteessa https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista. 
Saatavilla osoitteessa https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tässä direktiivissä säädettyjen 
siirtymäkausien on tarkoitus mahdollistaa 
asianmukaisten toimenpiteiden 
toteuttaminen, jotta voidaan varautua 
muutoksiin ja suunnitella tarvittavia 
investointeja, niin että vältetään yritysten 
ja työntekijöiden kannalta kielteiset 
vaikutukset. Tietyille aineille vahvistetut 
siirtymäkaudet auttavat esimerkiksi pk-
yrityksiä ja mikroyrityksiä vastaamaan 
erityisiin teknisiin haasteisiin ja 
suunnittelemaan investointeja riittävän 
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ajoissa etukäteen.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta eli suojella työntekijöitä heidän 
terveyttään uhkaavilta vaaroilta, jotka 
aiheutuvat tai voivat aiheutua 
altistumisesta työssä syöpää aiheuttaville 
aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille, mukaan lukien näiden vaarojen 
ehkäisy, vaan se voidaan toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

(17) Jäsenvaltiot voivat saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitteen eli suojella 
työntekijöitä heidän terveyttään uhkaavilta 
vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat 
aiheutua altistumisesta työssä syöpää 
aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille, mukaan lukien näiden 
vaarojen ehkäisy, mutta se voidaan 
toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi 
saavuttaa sitäkin paremmin unionin tasolla. 
Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tällaiset 
toimenpiteet ovat joka tapauksessa 
vähimmäisvaatimuksia, eivätkä ne estä 
jäsenvaltioita antamasta työntekijöitä 
paremmin suojaavia säännöksiä.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tämän direktiivin säännöksissä on 
tarkoitus vahvistaa 
vähimmäisvaatimukset, eikä tämä 
direktiivi estä jäsenvaltioita antamasta 
paremman suojan antavia säännöksiä.
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