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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

työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun 
direktiivin 2004/37/EY muuttaminen
(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 ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0000/2020), 

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/37/EY3 tarkoituksena on 

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/37/EY3 tarkoituksena on 
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suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka 
johtuvat altistumisesta työssä syöpää 
aiheuttaville aineille 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.

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 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.

__________________ __________________
3 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).

3 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).

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa4, 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 

(2) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä 
marraskuuta 2017 yhteisen julistuksen 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, 
jäljempänä ’pilari’,4 vastauksena unionin 
sosiaalisiin haasteisiin. Pilarissa 
määritellään 20 periaatetta, jotka on 
jaettu kolmeen eri luokkaan: yhtäläiset 
mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, 
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työterveyteen ja -turvallisuuteen, mihin 
kuuluu suojelu altistumiselta syöpää ja 
perimän muutoksia aiheuttaville aineille 
työpaikalla.

oikeudenmukaiset työolot ja sosiaalinen 
suojelu ja osallisuus. Periaatteessa nro 10 
vahvistetaan työntekijöiden oikeus 
korkeatasoiseen työterveyteen ja 
-turvallisuuteen. Tähän olisi kuuluttava 
työntekijöiden suojelu altistumiselta 
syöpää ja perimän muutoksia aiheuttaville 
aineille työpaikalla. 

__________________ __________________
4 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

4 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

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

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 

(5) Tällä direktiivillä direktiiviin 
2004/37/EY tehtyjen muutosten 
tarkoituksena on vahvistaa työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden suojelua 
työpaikalla. Niissä säädetään uusien 
raja-arvojen asettamisesta direktiivissä 
2004/37/EY viimeisimpien käytettävissä 
olevien tietojen perusteella, mukaan lukien 
uusi tieteellinen ja tekninen tieto, ja ne 
perustuvat 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 
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aiheuttaville aineille. altistumisesta syöpää ja perimän muutoksia 
aiheuttaville aineille.

Or. en

Tarkistus 4

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 voi olla 
vaikea noudattaa lyhyellä aikavälillä 
raja-arvoa 1 mg/m³ (0,45 ppm) ja lyhyen 
aikavälin raja-arvoa 4 mg/m³ (1,8 ppm). 
Siksi on asianmukaista ottaa käyttöön 
tämän direktiivin voimaantulosta alkava 
neljän vuoden siirtymäkausi, jonka jälkeen 
näitä työperäisen altistumisen raja-arvoja 
olisi sovellettava.

Or. en

Tarkistus 5

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. 

(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 on 
asianmukaista ottaa käyttöön 17 päivään 
tammikuuta 2025 ulottuva siirtymäkausi, 
jonka aikana nikkeliyhdisteiden 
hengittyvään osuuteen olisi sovellettava 
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Siirtymäkausi varmistaisi 
yhdenmukaisuuden direktiivillä (EU) 
2017/23986 vahvistetun 
kromi(VI)yhdisteiden työperäisen 
altistumisen raja-arvon soveltamispäivän 
kanssa.

raja-arvoa 0,1 mg/m³. Siirtymäkausi 
varmistaisi yhdenmukaisuuden Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
(EU) 2017/23986 vahvistetun 
kromi(VI)yhdisteiden työperäisen 
altistumisen raja-arvon soveltamispäivän 
kanssa.

__________________ __________________
6 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.

6 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.

Or. en

Tarkistus 6

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 
voimaantulosta siihen asti, kun 
voimaantulosta on kulunut neljä vuotta, 
olisi sovellettava siirtymäkauden raja-arvoa 
0,5 ppm (1,65 mg/m³)

(14) Bentseenin osalta voi olla vaikea 
noudattaa raja-arvoa 0,2 ppm 
(0,66 mg/m3) joillakin sektoreilla lyhyellä 
aikavälillä. Siksi on asianmukaista ottaa 
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)

Or. en

Tarkistus 7

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

(14 a) Altistuminen vaarallisille 
lääkkeille voi aiheuttaa terveydenhuollon 
työntekijöille ja potilaille haitallisia 
terveysvaikutuksia, mukaan lukien sekä 
akuutit että krooniset terveysvaikutukset, 
kuten ihottumat, lisääntymiseen liittyvät 
haitalliset vaikutukset (kuten 
hedelmättömyys, keskenmenot ja 
synnynnäiset häiriöt), leukemia, 
rintasyöpä ja muut syövät. Vaarallisten 
lääkkeiden vaihtaminen tai korvaaminen 
ei ole yleensä ratkaisu, sillä potilaille 
parhaiden käytettävissä olevien 
hoitokeinojen saatavuutta ei pitäisi 
vaarantaa. Työntekijöitä ja potilaita 
voidaan suojella vaarallisille lääkkeille 
altistumiselta valmistamalla ja 
käyttämällä tällaisia tuotteita suljetussa 
järjestelmässä, soveltamalla teknisiä ja 
hallinnollisia valvontatoimenpiteitä ja 
käyttämällä asianmukaisia suojavälineitä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Vaaralliset lääkkeet on määritelty 
ja lueteltu syyskuussa 2016 julkaistussa 
Yhdysvaltojen kansallisen työturvallisuus- 
ja työterveyslaitoksen (NIOSH) 
syöpälääkkeitä ja muita vaarallisia 
lääkkeitä terveydenhuollon ympäristöissä 
koskevassa luettelossa, sellaisena kuin se 
on muutettuna (NIOSH-luettelo). 
NIOSH-luetteloon sisältyvät 
syöpälääkkeisiin, immunosuppressiivisiin 
lääkkeisiin ja viruslääkkeisiin kuuluvat 
vaaralliset lääkkeet sekä niiden 
vaikuttavat aineet. Näihin kolmeen 
farmakoterapeuttiseen ryhmään kuuluvia 
vaarallisia lääkkeitä käytetään pääasiassa 
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hoidettaessa syöpä-, elinsiirto-, 
niveltulehdus-, 
immuunikatovirusinfektio- sekä B- ja 
C-hepatiittipotilaita, ja näillä lääkkeillä 
voi olla genotoksisia, syöpää aiheuttavia, 
sukusolujen perimää vaurioittavia tai 
lisääntymiselle vaarallisia ominaisuuksia. 
Sen vuoksi on tärkeää suojella 
työntekijöitä ja potilaita, jotka altistuvat 
NIOSH-luetteloon kuuluville vaarallisille 
lääkkeille tällaisten lääkkeiden 
valmistuksen, käyttökuntoon saattamisen, 
antamisen tai hävittämisen yhteydessä tai 
tarjottaessa palveluja, jotka liittyvät 
tällaisten lääkkeiden tai niiden 
saastuttamien materiaalien ja pintojen 
siivoamiseen, kuljettamiseen, pesemiseen 
tai hävittämiseen, tai annettaessa 
henkilökohtaista hoitoa potilaille, joiden 
hoidossa käytetään tällaisia lääkkeitä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 c) Komission olisi täydennettävä 
syöpälääkkeisiin, immunosuppressiivisiin 
lääkkeisiin ja viruslääkkeisiin kuuluvien 
vaarallisten lääkkeiden ja niiden 
vaikuttavien aineiden sisällyttämistä 
direktiivin 2004/37/EY liitteeseen I 
antamalla viimeisimmän kehityksen ja 
tieteellisen tietämyksen perusteella ja 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, mukaan 
lukien työmarkkinaosapuolet, kuultuaan 
suuntaviivat, joilla varmistetaan 
vaarallisille lääkkeille altistuvien 
työntekijöiden työturvallisuus ja jotka 
koskevat parhaita käytäntöjä, jotka 
liittyvät vaarallisten lääkkeiden 
käsittelyyn, tällaisille lääkkeille työssä 
tapahtuvan altistumisen pintoja 
koskevaan, ympäristöön liittyvään ja 
biologiseen valvontaan ja työnantajien 
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antamiin tietoihin, koulutukseen ja 
valistukseen. Komission olisi myös 
perustettava unionin rekisteri, joka 
sisältää vaarallisten lääkkeiden 
määritelmän ja luettelon 
syöpälääkkeisiin, immunosuppressiivisiin 
lääkkeisiin ja viruslääkkeisiin kuuluvista 
vaarallisista lääkkeistä ja niiden 
vaikuttavista aineista, ja päivitettävä tätä 
rekisteriä säännöllisesti. 

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jäsenvaltioiden olisi tätä 
direktiiviä täytäntöön pantaessa vältettävä 
säätämästä sellaisia hallinnollisia, 
rahoituksellisia ja oikeudellisia 
rajoituksia, jotka haittaisivat pienten ja 
keskisuurten yritysten, jäljempänä 
’pk-yritykset’, perustamista ja 
kehittämistä. Jäsenvaltioita ja 
asiaankuuluvia unionin ja kansallisen 
tason elimiä kannustetaan tältä osin 
tarjoamaan mikroyrityksille sekä 
pk-yrityksille kannustimia, ohjeita ja 
neuvoja tämän direktiivin noudattamisen 
helpottamiseksi. Työmarkkinaosapuolia 
kannustetaan tekemään tätä varten 
sopimuksia, antamaan ohjeita ja 
toteuttamaan muita yhteisiä toimia, joilla 
määritetään ja kehitetään parhaita 
käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 11

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

-1. Lisätään direktiiviin 2004/37/EY 
artikla seuraavasti:
”18 b artikla
Komission suuntaviivat ja unionin 
rekisteri
Komissio antaa vuoden 2021 viimeiseen 
neljännekseen mennessä tieteellisten 
tietojen perusteella ja asianomaisia 
sidosryhmiä, työmarkkinaosapuolet 
mukaan luettuina, kuultuaan vähintään 
seuraavia asioita koskevat suuntaviivat:
a) vaarallisten lääkkeiden 
valmistamista, käyttökuntoon saattamista, 
antamista ja hävittämistä koskevat 
parhaat käytännöt;
b) työperäisen vaarallisille lääkkeille 
altistumisen pintoja koskeva, ympäristöön 
liittyvä ja biologinen valvonta;
c) työnantajien antamat tiedot, 
koulutus ja valistus työperäisen 
vaarallisille lääkkeille altistumisen 
ehkäisemiseksi.
Komissio perustaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuun määräaikaan 
mennessä unionin rekisterin, joka sisältää 
vaarallisten lääkkeiden määritelmän ja 
luettelon syöpälääkkeisiin, 
immunosuppressiivisiin lääkkeisiin ja 
viruslääkkeisiin kuuluvista vaarallisista 
lääkkeistä ja niiden vaikuttavista aineista. 
Komissio päivittää tätä rekisteriä 
säännöllisesti.”

Or. en

Tarkistus 12

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

-1 a. Lisätään direktiivin 2004/37/EY 
liitteeseen I kohta seuraavasti:
”8 a. Työ, johon liittyy altistuminen 
syöpälääkkeisiin, immunosuppressiivisiin 
lääkkeisiin ja viruslääkkeisiin kuuluville 
vaarallisille lääkkeille ja niiden 
vaikuttaville aineille*.
______________
*. Yhdysvaltojen kansallisen 
työturvallisuus- ja työterveyslaitoksen 
syöpälääkkeitä ja muita vaarallisia 
lääkkeitä terveydenhuollon ympäristöissä 
koskeva luettelo, syyskuu 2016, sellaisena 
kuin se on muutettuna.”

Or. en
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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 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 seuraavalle kolmelle aineelle: 
akryylinitriili, nikkeliyhdisteet ja bentseeni.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja työperäisen altistumisen uusien 
raja-arvojen tarkistamiseen. Direktiivin uudella muutoksella 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 
sopeutumaan 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 inhimilliset resurssit ovat rajalliset. Näiden yritysten tukemiseen 
soveltuvia välineitä voivat olla kannustimet, helpotukset ja digitaaliset välineet.

Lopuksi esittelijä katsoo tarpeelliseksi tarttua kunnianhimoisesti vaarallisia lääkevalmisteita 
koskevaan 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 
pahanlaatuisia kasvaimia. Näistä syistä esittelijä kannattaa direktiivin liitteen I muuttamista 
siten, että siihen sisällytettäisiin vaaralliset lääkkeet. Lisäksi esittelijä vaatii laatimaan 
suuntaviivat, joiden avulla voidaan vaihtaa tietoja ja hyviä toimintatapoja jäsenvaltioiden 
välillä, ja perustamaan eurooppalaisen rekisterin, joka sisältää vaarallisten lääkkeiden 
määritelmän ja ajantasaisen luettelon syöpälääkkeistä, immunosuppressiivisista lääkkeistä ja 
viruslääkkeistä sekä niiden vaikuttavista aineista. Tutkimukset osoittavat, että 
lainsäädäntötoimet ovat tehokkaita ainoastaan silloin, kun niihin yhdistetään asianmukaisesti 
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ohjausta ja selventäviä ei-sitovia 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.


