FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
vvvv
nMuu
M
om
Rådets
Europarlamentets
ro ändring
asia
direktiv
av 398/24/EG,
§ och
i statsrådets
rådets
EGT
direktiv
förordning
L 131,
2014/27/EU,
5.5.1998,
om kemiska
s.EUT
11-23
agenser
L 65, s.i arbetet
1-7

Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2015

602/2015
Statsrådets förordning
om ändring av 3§ i statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet
I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet (715/2001) 3 § som följer:
3§
Definitioner
I denna förordning avses med
1) kemisk agens grundämnen och kemiska föreningar, ensamma eller i blandning, sådana de förekommer i naturen eller producerade, använda eller utsläppta i samband med en
arbetsuppgift eller utsläppta som avfall, oavsett om de har producerats avsiktligt eller oavsiktligt och oavsett om de har släppts ut på marknaden eller inte,
2) farlig kemisk agens
a) varje kemisk agens som uppfyller de i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 angivna kriterierna för faroklasser i fråga om fysikalisk fara
eller hälsofara och som med stöd av dessa kriterier kan klassificeras som farlig oavsett om
den kemiska agensen har klassificerats med stöd av den nämnda förordningen,
b) varje kemisk agens som inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som farlig enligt underpunkt a, men som kan medföra risk för arbetstagares hälsa och säkerhet på grund
av sina fysikalisk-kemiska, kemiska eller toxikologiska egenskaper samt på grund av det
sätt på vilket den används eller förekommer på arbetsplatsen, inbegripet varje kemisk
agens för vilket det enligt 12–15 § har fastställts ett gränsvärde för arbetsrelaterad exponering eller ett biologiskt gränsvärde,
3) gränsvärde för orenheter i luften gränsvärdet för det tidsvägda medelvärdet av koncentrationen av en kemisk agens i luften på arbetstagarens inandningszon i förhållande till
en angiven referensperiod (medelvärderingstid),
4) biologiskt gränsvärde gränsvärdet för koncentrationen av en given kemisk agens i ett
tillämpligt biologiskt medium, dess metabolit eller en effektindikator,
5) risk sannolikheten för att en potentiell fara eller skada ska uppkomma och graden av
hur allvarlig faran eller skadan är i situationer av användning eller exponering.
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Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.
Helsingfors den 13 maj 2015
Social- och hälsovårdsminister Laura Räty

Konsultativ tjänsteman Reetta Orsila
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