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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 12 päivänä heinäkuuta 1995,

kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomi
tean perustamisesta
(95/320/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tämä vuoksi olisi perustettava komission yhteyteen
neuvoa-antava tiedekomitea,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

sen,

1 artikla

sekä katsoo, että

yhteisten työn turvallisuus-, hygienia- ja terveyssääntöjen
on taattava riittävä suoja työntekijöiden terveydelle työpai

Komission yhteyteen perustetaan tiedekomitea, jäljem
pänä 'komitea', tutkimaan kemiallisten aineiden terveys
vaikutuksia työntekijöihin työssä.

kalla yhteisössä,

yhteisten työn turvallisuus-, hygienia- ja terveyssääntöjen
laatiminen ja muuttaminen edellyttää, että arvioidaan
tieteellisesti työpaikan vaarat ja ne toimenpiteet, jotka on
toteutettava tällaisilta vaaroilta suojelemiseksi,
tällainen arviointi edellyttää, että siihen osallistuu tieteelli
sesti erityisen päteviä henkilöitä kaikilta työturvallisuuden,
-hygienian ja -terveyden aloilta,

2 artikla
1.

Komitean tehtävänä on antaa komissiolle tämän

pyynnöstä lausuntoja kemikaalien toksikologiseen tutki
mukseen liittyvistä asioista kaikkien niiden työntekijöiden
terveydelle aiheuttamien vaikutusten osalta.
Komitea antaa neuvoja erityisesti työperäisen altistuksen
raja-arvojen asettamisesta tieteellisen tiedon perusteella ja
tarvittaessa ehdottaa arvoja, jotka voivat käsittää

antaessaan direktiivin 88/642/ETY (l) muuttamisesta
direktiivin 80/ 1107/ETY (2) työntekijöiden suojelemisesta
vaaroilta, jotka liittyvät altistumiseen kemiallisille, fysikaa
lisille ja biologisille tekijöille työssä, neuvosto kehotti
komissiota perustamaan tiedekomitean, joka olisi
vastuussa raja-arvojen asettamisen edellyttämien käytettä
vissä olevien tieteellisten tietojen arvioinnista,

— ajan suhteen painotetun kahdeksan tunnin keskiarvon
(TWA),
— lyhyen aikavälin raja-arvot/vierailijoiden raja-arvot
(STEL),
— biologiset raja-arvot.

komissio suhtautui neuvoston kehotukseen myönteisesti
ja on vuodesta 1990 kuullut epävirallisesti tieteellisten
asiantuntijoiden ryhmää työperäisen altistuksen raja-ar

Komitea ilmoittaa kyseisen aineen mahdollisesta imety
misestä muita teitä pitkin (esimerkiksi iho ja/tai limakal

voista,

työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyttä koskevaan
ohjelmaan liittyvässä tiedonannossaan komissio sisällyttää
tulevien viiden vuoden tavoitteisiin kemiallisia aineita

koskevien ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kehittämi
sen,

tämän jatkuvan tutkimuksen tekemiseksi komission on
tärkeätä saada puolueettomia tieteellisiä lausuntoja
erityisen päteviltä henkilöiltä, ja
(') EYVL N:o L 356, 24.12.1988, s. 74
2 EYVL N:o L 327, 3.12.1980, s. 8

Työperäisen altistuksen raja-arvoja voidaan tarvittessa
täydentää lisämerkinnöillä.

vot).

2. Kaikkien suositusten tueksi ja selvitykseksi on
annettava tietoja perustavista seikoista, kuvaus kriittisistä
vaikutuksista, käytetyt ekstrapolaatiomenetelmät sekä
ihmisten terveydelle aiheutuvia mahdollisia vaaroja
koskevat tiedot. Lisäksi on mainittava myös altistuksen
seurannan toteutettavuus kaikilla ehdotetuilla raja-arvoilla.

3 . Komitea tarkastelee jatkuvasti kaikkia työperäisen
altistuksen raja-arvojen asettamiseen liittyviä tieteellisiä
tekijöitä ja tekee suosituksia komissiolle asioiden tärkeys
järjestyksestä.
4.

Komitea tekee muita kemiallisten aineiden toksiko

logiseen arviointiin liittyviä toimia komission pyynnöstä.
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4.

1 . Komiteassa on enintään 21 jäsentä, ja kaikista jäsen
valtioista olevat jäsenet kuvastavat 2 artiklassa määrätyn
toimeksiannon

toteuttamiseksi

tarvittavan

Komission edustajat osallistuvat komitean ja työryh

mien kokouksiin .

7 artikla

tieteellisen

asiantuntemuksen koko laajuutta, mihin sisältyy erityisesti
kemia, toksikologia, epidemiologia, työterveyshuolto ja
teollisuushygienia sekä yleinen pätevyys työperäisen altis
tuksen raja-arvojen asettamisessa.

2. Komissio nimeää komitean jäsenet kuultuaan jäsen
valtioita ottaen huomioon tarpeen varmistaa se, että eri
erityisalat ovat mukana.
3 . Komitea valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjoh
tajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kolmeksi vuodeksi. Vaali
toimitetaan kahden kolmasosan enemmistöllä paikalla
olevista jäsenistä.

4.
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Komitean jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Heidät voidaan nimetä uudeksi toimikaudeksi. Kolmen

vuoden toimikauden päätyttyä komitean jäsenet pysyvät
tehtävässään, kunnes heidän seuraajansa nimetään tai
heidän toimikautensa uusitaan .

Jos komitean jäsen eroaa tai kuolee toimikautensa aikana,
komissio nimeää uuden komitean jäsenen 2 kohdan
mukaisesti.

4 artikla

Komissio julkaisee luettelon jäsenistä tiedoksi Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Komitea ja sen työryhmät kokoontuvat tavallisesti komis
sion toimipaikassa, jos komissio on kutsunut ne koolle.
Erityistapauksissa ja tieteellisten vaatimusten vuoksi
kokoukset voidaan kuitenkin pitää muualla kuin komis
sion toimipaikassa, vaikka komissio olisi kutsunut
kokouksen koolle .

8 artikla

1 . Komitean neuvottelut liittyvät komission edustajan
esittämään lausuntopyyntöön.
Pyytäessään komitean lausuntoa komissio voi asettaa
määräajan, jonka kuluessa lausunto on annettava.

2. Komitea yrittää parhaansa mukaan antaa suosituk
sensa yksimielisesti. Komitean neuvotteluja ei seuraa
äänestys.

3. Jos pyydetty lausunto annetaan komitean jäsenten
yksimielisellä päätöksellä, jäsenet laativat yhteiset päätel
mät. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, neuvottelujen
kuluessa esitetyt eri kannat kirjataan kertomukseen, jonka
laatimisesta komission edustajat vastaavat.

4. Rajoittamatta 9 artiklan 1 kohdan soveltamista
komissio julkistaa komitean lausunnot.
9 artikla

5 artikla

1 . Komitea voi muodostaa työryhmiä
komission edustajien suostumuksella.

2.

jäsenistään

Työryhmän tehtävänä on antaa komitealle kerto

muksia tämän sen käsiteltäväksi antamista aiheista.

6 artikla

1.

1 . Rajoittamatta perustamissopimuksen 214 artiklan
määräysten soveltamista komitean jäsenet eivät saa
ilmaista tietoja, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa komi
tean työssä, jos komissio ilmoittaa heille, että pyydetty
lausunto liittyy luottamukselliseen aineistoon.
2. Tällöin ainoastaan komitean jäsenet ja komission
edustajat osallistuvat kokouksiin.

Yleensä komitea kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

2.
Komission edustajat voivat kutsua kokouksiin
sellaisia henkilöitä, joilla on erityistä asiantuntemusta
käsiteltävänä olevasta asiasta.

3 . Komission yksiköt huolehtivat komitean ja sen
työryhmien sihteeripalveluista.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 1995.

Komission puolesta
Pädraig FLYNN

. Komission jäsen

