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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο, στις 18 ∆εκεµβρίου

2003, για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον
αφορά στην έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από
φυσικούς παράγοντες (ηλεκτροµαγνητικά πεδία) (18η ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/�/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά

στην έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες

(ηλεκτροµαγνητικά πεδία) (18η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1

της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 137, παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,1 που υποβλήθηκε µετά από διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική

επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,2

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,3

                                                
1 ΕΕ C 77, 18.3.1993, σ. 12 και ΕΕ C 230, 19.8.1994, σ. 3.
2 ΕΕ C 249, 13.9.1993, σ. 28.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 1994 (ΕΕ C 128, 9.5.1994, σ. 146)

που επιβεβαιώθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου 1999 (ΕE C 54, 25.2.2000, σ. 75), κοινή θέση του
Συµβουλίου της � (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της � (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
Απόφαση του Συµβουλίου της ...
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Σύµφωνα µε τη Συνθήκη, το Συµβούλιο µπορεί να θεσπίζει, µε οδηγίες, ελάχιστες

προδιαγραφές για την προώθηση βελτιώσεων, ιδίως στο εργασιακό περιβάλλον, για τη

διασφάλιση καλύτερου επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων.

Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στην αποφυγή επιβολής διοικητικών, οικονοµικών και νοµικών

περιορισµών που ενδέχεται να εµποδίσουν τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των µικρών και

µεσαίων επιχειρήσεων.

(2) Η ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρόγραµµα δράσης της σχετικά µε την εφαρµογή του

Κοινοτικού Χάρτη των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων προβλέπει

τη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας που αφορούν στην έκθεση των

εργαζοµένων σε κινδύνους οφειλόµενους σε φυσικούς παράγοντες. Τον Σεπτέµβριο 1990, το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα σχετικά µε αυτό το πρόγραµµα δράσης1, µε το

οποίο καλεί ιδίως την Επιτροπή να καταρτίσει ειδική οδηγία περί των κινδύνων που

συνδέονται µε το θόρυβο και τους κραδασµούς, καθώς και µε κάθε άλλο φυσικό παράγοντα

στο χώρο εργασίας.

(3) Ως πρώτο βήµα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν, στις 25 Ιουνίου

2002, την οδηγία 2002/44/ΕΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον

αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες

(κραδασµοί) (16η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας

89/391/ΕΟΚ)2. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν, στις

6 Φεβρουαρίου 2003, την οδηγία 2003/10/ΕΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και

ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς

παράγοντες (θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1 της

οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)3.

                                                
1 ΕΕ C 260, 15.10.1990, σ. 167.
2 ΕΕ L 177, 6.7.2002, σ. 73.
3 ΕΕ L 42, 15.2.2003, σ. 38.
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(4) Κρίνεται τώρα αναγκαίο να θεσπισθούν µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων από τους

κινδύνους που συνδέονται µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, λόγω των επιπτώσεών τους στην

υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν εξετάζει τα

µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχοµένων καρκινογόνων

αποτελεσµάτων που οφείλονται στην έκθεση σε χρονικώς µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά,

µαγνητικά και ηλεκτροµαγνητικά πεδία για τα οποία δεν υπάρχει αναµφισβήτητη

επιστηµονική τεκµηρίωση που να αποδεικνύει σχέση αιτίου-αιτιατού. Τα µέτρα αυτά δεν

αποβλέπουν µόνο στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας κάθε εργαζόµενου

ξεχωριστά αλλά και στην επίτευξη, για όλους τους εργαζόµενους της Κοινότητας, ενός

ελαχίστου βαθµού προστασίας, προκειµένου να αποφεύγονται ενδεχόµενες στρεβλώσεις του

ανταγωνισµού.

(5) Η παρούσα οδηγία καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές, γεγονός που παρέχει στα κράτη µέλη

τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν ευνοϊκότερες διατάξεις για την προστασία

των εργαζοµένων, και ιδίως να καθορίσουν χαµηλότερα επίπεδα για τις τιµές ανάληψης

δράσης ή για τις οριακές τιµές έκθεσης όσον αφορά στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Η

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για οιαδήποτε

οπισθοδρόµηση σε σχέση µε τη κατάσταση που επικρατεί ήδη σε κάθε κράτος µέλος.

(6) Ένα σύστηµα προστασίας κατά των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων θα πρέπει να περιορίζεται σε

έναν ορισµό, χωρίς υπερβολικές λεπτοµέρειες, των επιδιωκόµενων στόχων, των αρχών που

πρέπει να τηρούνται και των βασικών τιµών που πρέπει να εφαρµόζονται ώστε να µπορούν

τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές µε ισοδύναµο τρόπο.

(7) Η µείωση του επιπέδου έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία µπορεί να επιτευχθεί

αποτελεσµατικότερα µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων ήδη από το στάδιο του

σχεδιασµού των θέσεων εργασίας, καθώς και µε την επιλογή εξοπλισµού, διαδικασιών και

µεθόδων εργασίας, εις τρόπον ώστε να δίδεται προτεραιότητα στη µείωση των κινδύνων στην

πηγή. Οι διατάξεις που αναφέρονται στον εξοπλισµό και τις µεθόδους εργασίας συµβάλλουν,

ούτως, στην προστασία των εργαζοµένων που χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο εξοπλισµό και

εφαρµόζουν τις αντίστοιχες µεθόδους εργασίας.
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(8) Οι εργοδότες θα πρέπει να προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο και στις επιστηµονικές

γνώσεις που αφορούν κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία,

µε σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας των εργαζοµένων.

(9) Η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1 της

οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή

µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων

κατά την εργασία1, και, εποµένως, εφαρµόζεται στην έκθεση των εργαζοµένων στα

ηλεκτροµαγνητικά πεδία, µε την επιφύλαξη των αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων

που περιέχονται στην παρούσα οδηγία.

(10) Η παρούσα οδηγία αποτελεί συγκεκριµένο βήµα προς επίτευξη της κοινωνικής διάστασης της

εσωτερικής αγοράς.

(11) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή.2

(12) Η τήρηση των οριακών τιµών έκθεσης και των τιµών ανάληψης δράσης παρέχει υψηλό

επίπεδο προστασίας όσον αφορά στις αποδεδειγµένες επιπτώσεις στην υγεία που ενδέχεται να

απορρέουν από έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, αλλά δεν αποκλείει κατ� ανάγκη τα

προβλήµατα παρεµβολής ή την επίδραση στη λειτουργία ιατροτεχνολογικών βοηθηµάτων,

όπως τα µεταλλικά εµφυτεύµατα, οι καρδιακοί βηµατοδότες, απινιδωτές και τα κοχλιακά και

άλλα εµφυτεύµατα. Τα προβλήµατα παρεµβολής, ιδίως σε βηµατοδότες, ενδέχεται να

εµφανίζονται σε χαµηλότερα επίπεδα από τις τιµές για την ανάληψη δράσης και θα πρέπει,

κατά συνέπεια, να λαµβάνονται κατάλληλες προφυλάξεις και µέτρα προστασίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 EE L 183, 29.6.1989, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.

1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 284, 31.10.2003, σ. 1).
2 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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ΤΜΗΜΑ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί τη 18η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16,

παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά στην

προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους, οι οποίοι

προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (0 Hz έως

300 GHz) κατά την εργασία τους.

2. Η παρούσα οδηγία αφορά στους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων

που οφείλονται σε γνωστά βραχυπρόθεσµα δυσµενή αποτελέσµατα στο ανθρώπινο σώµα λόγω

κυκλοφορίας επαγόµενων ρευµάτων και απορρόφησης ενέργειας, καθώς και επίσης λόγω

ρευµάτων επαφής.

3. Η παρούσα οδηγία δεν εξετάζει τα εικαζόµενα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εξετάζει τους κινδύνους που προκύπτουν από την επαφή µε

ηλεκτροφόρους αγωγούς.

5. Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ εφαρµόζεται πλήρως στο σύνολο του αναφερόµενου στην

παράγραφο 1 τοµέα, υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων της παρούσας

οδηγίας.
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Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

(α) «ηλεκτροµαγνητικά πεδία» : τα στατικά µαγνητικά και τα χρονικώς µεταβαλλόµενα

ηλεκτρικά, µαγνητικά και ηλεκτροµαγνητικά πεδία µε συχνότητες έως 300 GHz.

(β) «οριακές τιµές έκθεσης» : όρια έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, τα οποία βασίζονται

άµεσα σε διαπιστωµένες επιπτώσεις στην υγεία και σε βιολογικές µελέτες. Η τήρηση των

ορίων αυτών εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι που εκτίθενται σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία

προστατεύονται από όλες τις γνωστές δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία.

(γ) «τιµές ανάληψης δράσης» : το µέγεθος άµεσα µετρήσιµων παραµέτρων, και συγκεκριµένα

της έντασης ηλεκτρικού πεδίου (Ε), της έντασης µαγνητικού πεδίου (Η), της πυκνότητας

µαγνητικής ροής (Β) και της πυκνότητας ισχύος (S), στο οποίο πρέπει να λαµβάνονται ένα ή

περισσότερα από τα µέτρα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η τήρηση των τιµών

αυτών διασφαλίζει ότι τηρούνται οι σχετικές οριακές τιµές έκθεσης.

Άρθρο 3

Οριακές τιµές έκθεσης και τιµές για την ανάληψη δράσης

1. Οι οριακές τιµές έκθεσης καθορίζονται στο Παράρτηµα, Πίνακας 1.
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2. Οι τιµές για την ανάληψη δράσης καθορίζονται στο Παράρτηµα, Πίνακας 2.

3. Για την εκτίµηση, τη µέτρηση και /ή τον υπολογισµό της έκθεσης των εργαζοµένων σε

ηλεκτροµαγνητικά πεδία, µέχρις ότου τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) καλύψουν όλες τις σχετικές καταστάσεις

εκτίµησης, µέτρησης και υπολογισµού, τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν

άλλα επιστηµονικώς τεκµηριωµένα πρότυπα ή κατευθυντήριες οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ

Άρθρο 4

Προσδιορισµός της έκθεσης και εκτίµηση των κινδύνων

1. Ο εργοδότης, ανταποκρινόµενος στις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6,

παράγραφος 3, και στο άρθρο 9, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, εκτιµά και, εάν είναι

αναγκαίο, µετρά και/ή υπολογίζει τα επίπεδα των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στα οποία εκτίθενται

οι εργαζόµενοι. Η εκτίµηση, η µέτρηση και ο υπολογισµός µπορούν να διενεργούνται µέχρις ότου

τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

(CENELEC) καλύψουν όλες τις σχετικές καταστάσεις εκτίµησης, µέτρησης και υπολογισµού,

σύµφωνα µε τα επιστηµονικώς τεκµηριωµένα πρότυπα ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που

αναφέρονται στο άρθρο 3, όπου συντρέχει δε η περίπτωση, µε συνεκτίµηση των επιπέδων

εκποµπής που δηλώνουν οι κατασκευαστές του εξοπλισµού όταν αυτός καλύπτεται από τις οικείες

κοινοτικές οδηγίες.
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2. Βάσει της διενεργούµενης, κατ� εφαρµογή της παραγράφου 1, εκτίµησης των επιπέδων των

ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, όταν σηµειώνεται υπέρβαση των αναφερόµενων στο άρθρο 3 τιµών

ανάληψης δράσης, ο εργοδότης εκτιµά και, εάν είναι αναγκαίο, υπολογίζει κατά πόσον

σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης.

3. Η εκτίµηση, η µέτρηση ή/και οι υπολογισµοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν

απαιτείται να διενεργούνται σε χώρους εργασίας ανοικτούς στο ευρύτερο κοινό, υπό την

προϋπόθεση ότι έχει πραγµατοποιηθεί ήδη αξιολόγηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της σύστασης

1999/519/ΕΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιορισµού της έκθεσης του

κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 GHz)1, και ότι οι περιορισµοί όπως καθορίζονται

στη σύσταση αυτή τηρούνται για τους εργαζόµενους και ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια

αποκλείονται.

4. Η εκτίµηση, η µέτρηση ή/και οι υπολογισµοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2

σχεδιάζονται και διενεργούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή πρόσωπα ανά κατάλληλα χρονικά

διαστήµατα, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ τις

σχετικές µε τις αναγκαίες αρµόδιες υπηρεσίες ή πρόσωπα. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την

εκτίµηση, τη µέτρηση ή/και τον υπολογισµό του επιπέδου έκθεσης φυλάσσονται υπό κατάλληλη

µορφή ώστε να είναι δυνατόν να τα συµβουλευθεί κανείς σε µεταγενέστερο στάδιο.

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης αποδίδει

ιδιαίτερη προσοχή, κατά τη διεξαγωγή της εκτίµησης των κινδύνων, στα εξής :

(α) στο επίπεδο, το φάσµα συχνοτήτων, τη διάρκεια και τον τύπο της έκθεσης·

(β) στις οριακές τιµές έκθεσης και στις τιµές για την ανάληψη δράσης που αναφέρονται στο

άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας·

                                                
1 ΕΕ L 199, 30.7.1999, σ. 59.
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(γ) σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις επί της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι

διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο·

(δ) σε οποιεσδήποτε έµµεσες επιπτώσεις, όπως :

(i) παρεµβολές στη λειτουργία ιατρικών ηλεκτρονικών εξοπλισµών και συσκευών

(συµπεριλαµβανοµένων των καρδιακών βηµατοδοτών και άλλων εµφυτευµένων

ιατροτεχνολογικών βοηθηµάτων),

(ii) τον κίνδυνο εκσφενδόνισης σιδηροµαγνητικών αντικειµένων εντός στατικών

µαγνητικών πεδίων µε πυκνότητα µαγνητικής ροής άνω των 3 mT,

(iii) την πυροδότηση ηλεκτροεκρηκτικών συσκευών (πυροκροτητών),

(iv) πυρκαγιές και εκρήξεις οφειλόµενες στην ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών λόγω

σπινθήρων προκαλούµενων από επαγόµενα πεδία, ρεύµατα επαφής ή εκκενώσεις

σπινθήρων·

(ε) στην ύπαρξη εναλλακτικού εξοπλισµού σχεδιασµένου για τη µείωση των επιπέδων έκθεσης

σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία·

(στ) σε κατάλληλες πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την επίβλεψη της υγείας. Στις

πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται, στο µέτρο του δυνατού, και οι δηµοσιευµένες

πληροφορίες·

(ζ) στις πολλαπλές πηγές έκθεσης·

(η) στην ταυτόχρονη έκθεση σε πεδία πολλαπλών συχνοτήτων.
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6. Ο εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του µια εκτίµηση των κινδύνων σύµφωνα µε το

άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, και να επισηµαίνει τα µέτρα που

πρέπει να ληφθούν σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας οδηγίας. Η εκτίµηση των κινδύνων

πρέπει να καταγράφεται επί καταλλήλου υποθέµατος, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και την εθνική

πρακτική, και µπορεί να περιλαµβάνει αιτιολόγηση εκ µέρους του εργοδότη ότι η φύση και η

έκταση των κινδύνων που συνδέονται µε ηλεκτροµαγνητικά πεδία καθιστούν µη αναγκαία µια

περαιτέρω λεπτοµερή εκτίµηση των κινδύνων. Η εκτίµηση των κινδύνων ενηµερώνεται τακτικά µε

νέα στοιχεία, ιδίως εάν έχουν επέλθει σηµαντικές µεταβολές που µπορεί να την καθιστούν

ξεπερασµένη ή όταν το επιβάλλουν τα αποτελέσµατα της επίβλεψης της υγείας.

Άρθρο 5

∆ιατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη µείωση των κινδύνων

1. Λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα µέτρα ελέγχου του κινδύνου στην

πηγή προέλευσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία πρέπει

να εξαλείφονται ή να µειώνονται στο ελάχιστο.

Η µείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία γίνεται βάσει

των γενικών αρχών πρόληψης που καθορίζονται στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ.

2. Βάσει της εκτίµησης των κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 4, εάν σηµειωθεί υπέρβαση

των τιµών για την ανάληψη δράσης που καθορίζονται στο άρθρο 3, ο εργοδότης, εκτός εάν η

εκτίµηση που διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 2, καταδεικνύει ότι δεν

σηµειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης και ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι

δυνατόν να αποκλεισθούν, καταρτίζει και εφαρµόζει σχέδιο δράσης το οποίο περιλαµβάνει τεχνικά

ή/και οργανωτικά µέτρα µε σκοπό την πρόληψη της έκθεσης που υπερβαίνει τις οριακές τιµές

έκθεσης, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη :

(α) άλλες µεθόδους εργασίας που συνεπάγονται µικρότερη έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία,
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(β) την επιλογή εξοπλισµού εργασίας που εκπέµπει χαµηλοτέρων επιπέδων ηλεκτροµαγνητικά

πεδία, λαµβάνοντας υπόψη την προς εκτέλεση εργασία,

(γ) τα τεχνικά µέτρα για τη µείωση της εκποµπής των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων,

συµπεριλαµβανοµένης, όπου χρειάζεται, της χρήσης συστηµάτων αυτόµατης

απενεργοποίησης, θωράκισης ή παρόµοιων µηχανισµών προστασίας της υγείας,

(δ) κατάλληλα προγράµµατα συντήρησης του εξοπλισµού εργασίας, των χώρων εργασίας και

των συστηµάτων της θέσης εργασίας,

(ε) τον σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των χώρων και θέσεων εργασίας,

(στ) τον περιορισµό της διάρκειας και της έντασης της έκθεσης,

(ζ) τη διάθεση κατάλληλου εξοπλισµού ατοµικής προστασίας.

3. Βάσει της εκτίµησης των κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 4, οι χώροι εργασίας στους

οποίους οι εργαζόµενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν τις

τιµές για την ανάληψη δράσης, επισηµαίνονται µε κατάλληλη σήµανση σύµφωνα µε την οδηγία

92/58/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη

σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία (ένατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του

άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)1, εκτός εάν η εκτίµηση που διενεργείται

σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 2, καταδεικνύει ότι δεν έχει σηµειωθεί υπέρβαση των

οριακών τιµών έκθεσης και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι δυνατόν να αποκλεισθούν. Οι εν

λόγω χώροι προσδιορίζονται και η πρόσβαση σ� αυτούς περιορίζεται όπου αυτό είναι τεχνικά

δυνατό και όπου υπάρχει κίνδυνος ενδεχόµενης υπέρβασης των οριακών τιµών έκθεσης.

4. Σε καµία περίπτωση, οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε τιµές έκθεσης άνω των

οριακών.

                                                
1 ΕΕ L 245, 26.8.1992, σ. 23.
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Εάν, παρά τα µέτρα που έλαβε ο εργοδότης προς συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία,

σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης, ο εργοδότης λαµβάνει αµέσως τα κατάλληλα

µέτρα εις τρόπον ώστε να µειώνεται η έκθεση σε επίπεδα χαµηλότερα των οριακών τιµών έκθεσης,

προσδιορίζει τους λόγους υπέρβασης των οριακών τιµών έκθεσης και τροποποιεί αναλόγως τα

µέτρα προστασίας και πρόληψης, ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των τιµών αυτών.

5. Κατ� εφαρµογή του άρθρου 15 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης προσαρµόζει τα µέτρα

που αναφέρονται στο παρόν άρθρο προς τις απαιτήσεις των εργαζοµένων οι οποίοι διατρέχουν

ιδιαίτερο κίνδυνο.

Άρθρο 6

Ενηµέρωση και κατάρτιση των εργαζοµένων

Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 12 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι

στους εργαζόµενους οι οποίοι εκτίθενται σε κινδύνους από ηλεκτροµαγνητικά πεδία κατά την

εργασία ή/και στους εκπροσώπους τους, παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφόρηση και κατάρτιση σε

σχέση µε το αποτέλεσµα της εκτίµησης των κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1

της παρούσας οδηγίας, και ιδίως σχετικά µε :

(α) τα µέτρα που λαµβάνονται κατ� εφαρµογή της παρούσας οδηγίας,

(β) τις τιµές και τις έννοιες των οριακών τιµών έκθεσης και των τιµών ανάληψης δράσης και

τους συνδεόµενους µε αυτές δυνητικούς κινδύνους,

(γ) τα αποτελέσµατα της εκτίµησης, της µέτρησης ή/και των υπολογισµών των επιπέδων έκθεσης

σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία που διενεργούνται κατ� εφαρµογή του άρθρου 4 της παρούσας

οδηγίας,
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(δ) τη χρησιµότητα και τις µεθόδους εντοπισµού και αναφοράς συµπτωµάτων κακώσεων,

(ε) τις περιστάσεις υπό τις οποίες οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα επίβλεψης της υγείας τους,

(στ) τις ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την έκθεση.

Άρθρο 7

∆ιαβουλεύσεις και συµµετοχή των εργαζοµένων

Οι διαβουλεύσεις και η συµµετοχή των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ επί των θεµάτων που

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Επίβλεψη της υγείας

Η δέουσα επίβλεψη της υγείας διενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 15 της οδηγίας

89/391/ΕΟΚ για εργαζοµένους οι οποίοι υφίστανται ενδεχοµένως δυσµενείς επιπτώσεις επί της

υγείας ή της ασφάλειας τους, ιδίως για εργαζόµενους οι οποίοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο.
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Άρθρο 9

Τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα

1. Τροποποιήσεις των οριακών τιµών έκθεσης και των τιµών για την ανάληψη δράσης που

καθορίζονται στο Παράρτηµα θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 137, παράγραφος 2 της Συνθήκης.

2. Τροποποιήσεις του Παραρτήµατος, αυστηρά τεχνικού χαρακτήρα, συναρτήσει :

(α) της έκδοσης οδηγιών στο πεδίο της τεχνικής εναρµόνισης και τυποποίησης σχετικά µε τον

σχεδιασµό, την ανέγερση, την παραγωγή ή την κατασκευή εξοπλισµού ή/και χώρων

εργασίας,

(β) της τεχνικής προόδου, της εξέλιξης πλέον σχετικών εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων

ή προδιαγραφών και των νέων επιστηµονικών ευρηµάτων στον τοµέα των

ηλεκτροµαγνητικών πεδίων

θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10, παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 17 της οδηγίας

89/391/ΕΟΚ.
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2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

3 µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

ΤΜΗΜΑ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Εκθέσεις

Ανά πενταετία, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την πρακτική

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, εκθέτοντας τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων.

Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική

και Κοινωνική Επιτροπή και τη συµβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την προστασία της

υγείας στο χώρο εργασίας σχετικά µε το περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών και σχετικά µε την

εκτίµησή της για τις εξελίξεις στον εν λόγω τοµέα και για τυχόν δράσεις που ενδέχεται να

δικαιολογούνται βάσει των νέων επιστηµονικών γνώσεων.
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Άρθρο 12

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις προς συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία το αργότερο �*. Ενηµερώνουν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν ή έχουν ήδη θεσπίσει στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                
* 4 έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 14

Παραλήπτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ

Τα ακόλουθα φυσικά µεγέθη χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της έκθεσης σε

ηλεκτροµαγνητικά πεδία :

Ρεύµα επαφής (IC) µεταξύ ενός ατόµου και ενός αντικειµένου· εκφράζεται σε αµπέρ (Α). Ένα

αγώγιµο σώµα που βρίσκεται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο µπορεί να φορτιστεί από το πεδίο αυτό.

Πυκνότητα ρεύµατος (J) ορίζεται ως το ρεύµα που διέρχεται καθέτως από διατοµή µοναδιαίου

εµβαδού εντός ενός τρισδιάστατου αγωγού, όπως το ανθρώπινο σώµα ή µέρος αυτού, και

εκφράζεται σε αµπέρ ανά τετραγωνικό µέτρο (A/m2).

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου είναι ένα διανυσµατικό µέγεθος (Ε) που αντιστοιχεί στη δύναµη που

ασκείται επί ενός φορτισµένου σωµατιδίου, ανεξάρτητα από την κίνησή του στο χώρο. Εκφράζεται

σε βολτ ανά µέτρο (V/m).

Ένταση µαγνητικού πεδίου είναι ένα διανυσµατικό µέγεθος (Η), το οποίο, σε συνδυασµό µε την

πυκνότητα µαγνητικής ροής, ορίζει ένα µαγνητικό πεδίο σε κάθε σηµείο στο χώρο. Εκφράζεται σε

αµπέρ ανά µέτρο (A/m).

Πυκνότητα µαγνητικής ροής (Μαγνητική επαγωγή) είναι ένα διανυσµατικό µέγεθος (Β), που έχει ως

αποτέλεσµα µια δύναµη η οποία ασκείται επί κινουµένων φορτίων· εκφράζεται σε τέσλα (Τ). Στο

κενό και στα βιολογικά υλικά, µπορεί να γίνει µετατροπή της πυκνότητας µαγνητικής ροής σε

ένταση του µαγνητικού πεδίου και αντίστροφα, µε χρήση του τύπου 1 A/m = 4π 10-7 Τ.
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Πυκνότητα ισχύος (S) είναι το µέγεθος που χρησιµοποιείται επί πολύ υψηλών συχνοτήτων, για τις

οποίες το βάθος της διείσδυσης στο σώµα είναι µικρό. Πρόκειται για την ακτινοβολούµενη ισχύ

που προσπίπτει κάθετα επί µιας επιφάνειας, διαιρούµενη δια του εµβαδού της επιφανείας,

εκφράζεται δε σε βατ ανά τετραγωνικό µέτρο (W/m2).

Ειδική απορρόφηση ενέργειας (SA) ορίζεται ως η ενέργεια που απορροφάται ανά µονάδα µάζης

βιολογικού ιστού και εκφράζεται σε τζάουλ ανά χιλιόγραµµο (J/kg). Στην παρούσα οδηγία,

χρησιµοποιείται για τον περιορισµό των µη θερµικών αποτελεσµάτων από παλµική µικροκυµατική

ακτινοβολία.

Ρυθµός ειδικής απορρόφησης ενέργειας (SAR) υπολογιζόµενος ως µέσος όρος για όλο το σώµα ή

για µέρη αυτού, ορίζεται ως ο ρυθµός µε τον οποίο η ενέργεια απορροφάται ανά µονάδα µάζης

ιστών του σώµατος, εκφράζεται δε σε βατ ανά χιλιόγραµµο (W/kg). Ο SAR για όλο το σώµα είναι

ένα ευρέως αποδεκτό µέτρο συσχέτισης δυσµενών θερµικών αποτελεσµάτων και έκθεσης σε

ραδιοσυχνότητες. Εκτός από τον µέσο SAR για ολόκληρο το σώµα, απαιτούνται και τιµές τοπικού

SAR για την αξιολόγηση και τον περιορισµό της υπερβολικής απόθεσης ενέργειας σε µικρά µέρη

του σώµατος, η οποία οφείλεται σε ειδικές συνθήκες έκθεσης. Παραδείγµατα συνθηκών αυτού του

τύπου είναι : ένα γειωµένο άτοµο που εκτίθεται σε ραδιοσυχνότητες της περιοχής χαµηλών τιµών

MHz και άτοµα που εκτίθενται στο κοντινό πεδίο µιας κεραίας.

Από τα µεγέθη αυτά, η πυκνότητα µαγνητικής ροής, το ρεύµα επαφής, η ένταση ηλεκτρικού και

µαγνητικού πεδίου και η πυκνότητα ισχύος µπορούν να µετρηθούν άµεσα.

Α. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ανάλογα µε τη συχνότητα, χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα φυσικά µεγέθη

(δοσιµετρικά/εκθεσιµετρικά µεγέθη) για τον καθορισµό των οριακών τιµών έκθεσης σε

ηλεκτροµαγνητικά πεδία :

− για χρονικώς µεταβαλλόµενα πεδία έως 1 Hz προβλέπονται οριακές τιµές έκθεσης για την

πυκνότητα ρεύµατος, προκειµένου να προληφθούν οι επιπτώσεις στο καρδιοαγγειακό και στο

κεντρικό νευρικό σύστηµα,
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− για συχνότητες από 1 Hz έως 10 ΜHz προβλέπονται οριακές τιµές έκθεσης για την

πυκνότητα ρεύµατος για την πρόληψη επιπτώσεων στις λειτουργίες του κεντρικού νευρικού

συστήµατος,

− για συχνότητες από 100 kHz έως 10 GHz προβλέπονται οριακές τιµές έκθεσης για τον SAR

για την πρόληψη θερµικής καταπόνησης ολόκληρου του σώµατος και υπερβολικής τοπικής

θέρµανσης ιστών. Για συχνότητες από 100 kHz έως 10 MHz, προβλέπονται οριακές τιµές

έκθεσης τόσο για την πυκνότητα ρεύµατος όσο και για τον SAR,

− για συχνότητες από 10 GHz έως 300 GHz προβλέπεται οριακή τιµή έκθεσης για την

πυκνότητα ισχύος για την πρόληψη υπερβολικής θέρµανσης ιστών στην επιφάνεια του

σώµατος ή κοντά σε αυτήν.

Πίνακας 1 :Οριακές τιµές έκθεσης (άρθρο 3, παράγραφος 1). Πρέπει να πληρούνται όλες οι

προϋποθέσεις

Περιοχή
συχνοτήτων

Πυκνότητα
ρεύµατος

(κεφαλής και
κορµού)

J
(mA/m2)

(rms)

Μέσος ρυθµός
ειδικής

απορρόφησης
SAR

ολόκληρου
του σώµατος

(W/kg)

Τοπικός ρυθµός
ειδικής

απορρόφησης
SAR (κεφαλής
και κορµού)

(W/kg)

Τοπικός
ρυθµός
ειδικής

απορρόφησης
SAR (άκρων)

(W/kg)

Πυκνότητα
ισχύος

S
(W/m2)

Έως 1 Hz 40 - - - -
1 � 4 Hz 40/f - - - -

4 � 1000 Hz 10 - - - -
1000 Hz � 100 ΚHz f/100 - - - -
100 kHz � 10 MHz f/100 0,4 10 20 -
10 MHz � 10 GHz - 0,4 10 20 -

10 � 300 GHz - - - - 50

Παρατηρήσεις :

1. f είναι η συχνότητα σε Hertz.
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2. Οι οριακές τιµές έκθεσης για την πυκνότητα ρεύµατος αποσκοπούν στην προστασία από τις

οξείες επιπτώσεις της έκθεσης στους ιστούς του κεντρικού νευρικού συστήµατος της κεφαλής

και του κορµού του σώµατος. Οι οριακές τιµές έκθεσης για συχνότητες από 1 Hz έως

10 MHz βασίζονται σε διαπιστωµένες δυσµενείς επιπτώσεις επί του κεντρικού νευρικού

συστήµατος. Οι οξείες αυτές επιπτώσεις είναι σχεδόν ακαριαίες και δεν υπάρχουν

επιστηµονικές ενδείξεις που να συνηγορούν υπέρ της τροποποίησης των οριακών τιµών

έκθεσης για έκθεση βραχείας χρονικής διαρκείας. Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι οριακές αυτές

τιµές έκθεσης αφορούν σε δυσµενείς συνέπειες επί του κεντρικού νευρικού συστήµατος, οι

συγκεκριµένες οριακές τιµές έκθεσης µπορεί να επιτρέπουν υψηλότερες τιµές πυκνότητας

ρεύµατος σε άλλους ιστούς του σώµατος εκτός εκείνων του κεντρικού νευρικού συστήµατος,

υπό τις ίδιες συνθήκες έκθεσης.

3. Λόγω της ηλεκτρικής ανοµοιογένειας του σώµατος, οι πυκνότητες ρεύµατος πρέπει να

εκφράζονται ως µέσος όρος επί διατοµής εµβαδού 1 cm2 κάθετης προς τη διεύθυνση του

ρεύµατος.

4. Για συχνότητες έως 100 kHz, οι τιµές κορυφής της πυκνότητας ρεύµατος εξάγονται µε

πολλαπλασιασµό της τιµής rms επί (2)½.

5. Για συχνότητες έως 100 kHz και για παλµικά µαγνητικά πεδία, η µέγιστη πυκνότητα

ρεύµατος σε σχέση µε τους παλµούς υπολογίζεται από τον χρόνο ανόδου/καθόδου και το

µέγιστο ρυθµό µεταβολής της πυκνότητας της µαγνητικής ροής. Η πυκνότητα του

επαγόµενου ρεύµατος συγκρίνεται στη συνέχεια µε την αντίστοιχη οριακή τιµή έκθεσης. Για

παλµούς διάρκειας tp, η αντιστοίχως εφαρµοστέα συχνότητα στις οριακές τιµές έκθεσης

υπολογίζεται µε χρήση του τύπου f=1/(2tp).

6. Πρέπει να εξάγεται ο µέσος όρος όλων των τιµών SAR για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας

6 λεπτών.
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7. Η µάζα για τον υπολογισµό του µέσου όρου του τοπικού SAR είναι οποιαδήποτε 10 g

συνεχόµενου ιστού. Ο µέγιστος SAR που προκύπτει κατ� αυτόν τον τρόπο πρέπει να αποτελεί

την τιµή που χρησιµοποιείται για την αποτίµηση της έκθεσης. Τα εν λόγω 10 g ιστού νοείται

ότι αποτελούν µάζα συνεχόµενου ιστού µε σχεδόν οµοιογενείς ηλεκτρικές ιδιότητες.

Αναγνωρίζεται ότι η έννοια της συνεχόµενης µάζας ιστού είναι χρήσιµη για τους

δοσιµετρικούς υπολογισµούς αλλά ενδέχεται να παρουσιάζει δυσκολίες όσον αφορά στις

άµεσες φυσικές µετρήσεις. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται απλά γεωµετρικά σχήµατα, π.χ.

µάζα ιστού κυβικού σχήµατος, υπό τον όρο ότι τα υπολογιζόµενα δοσιµετρικά µεγέθη έχουν

τις µικρότερες δυνατές τιµές σε σχέση µε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα επίπεδα έκθεσης.

8. Για παλµικές εκθέσεις στην περιοχή συχνοτήτων 0,3 έως 10 GHz και για τοπική έκθεση της

κεφαλής, προκειµένου να περιορίζονται και να αποφεύγονται ακουστικά φαινόµενα που

προκαλούνται από θερµοελαστική διαστολή, συνιστάται η εφαρµογή µιας συµπληρωµατικής

οριακής τιµής έκθεσης : η ειδική απορρόφηση SA δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mJ/kg

(µέσος όρος 10 g ιστού).

9. Πρέπει να εξάγεται ο µέσος όρος των πυκνοτήτων ισχύος για κάθε 20 cm2 εκτιθέµενης

επιφάνειας και για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας 68/f1,05 λεπτών (όπου f εκφράζεται σε GHz)

ώστε να αντισταθµίζεται το προοδευτικά µικρότερο βάθος διείσδυσης όσον αυξάνει η

συχνότητα. Το χωρικό µέγιστο των πυκνοτήτων ισχύος εκφραζόµενο ως µέσος όρος επί

επιφανείας εµβαδού 1 cm2 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20πλάσιο της τιµής των 50 W/m2.

10. Όσον αφορά σε παλµικά ή µεταβατικά ηλεκτροµαγνητικά πεδία, ή γενικά όσον αφορά στην

ταυτόχρονη έκθεση σε πεδία πολλαπλών συχνοτήτων, εφαρµόζονται κατάλληλες µέθοδοι

εκτίµησης, µέτρησης και/ή υπολογισµού για την ανάλυση των χαρακτηριστικών των

κυµατοµορφών και της φύσης των βιολογικών αλληλεπιδράσεων, λαµβάνοντας υπόψη

εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αναπτύσσει η CENELEC.
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Β. ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΡΑΣΗΣ

Οι τιµές για την ανάληψη δράσης που περιλαµβάνονται στον Πίνακα 2 προκύπτουν από τις οριακές

τιµές έκθεσης σύµφωνα µε τη λογική που ακολουθεί η ICNIRP (∆ιεθνής Επιτροπή για την

Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες) στις κατευθυντήριες οδηγίες της για τη µείωση

της έκθεσης στις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP 7/99).

Πίνακας 2 :Τιµές για την ανάληψη δράσης (άρθρο 3, παράγραφος 2) (τιµές rms αδιατάρακτου

πεδίου)

Περιοχή
συχνοτήτων

Ένταση
ηλεκτρικού
πεδίου, E

(V/m)

Ένταση
µαγνητικού
πεδίου, H

(A/m)

Πυκνότητα
µαγνητικής
ροής, B

(µT)

Ισοδύναµη
πυκνότητα
ισχύος
επίπεδου
κύµατος, Seq

(W/m2)

Ρεύµα
επαφής, IC

(mA)

Επαγόµενο
ρεύµα
άκρων, IL

(mA)

0 � 1 Hz - 1,63x105 2x105 - 1,0 -
1 � 8 Hz 20000 1,63x105/f2 2x105/f2 - 1,0 -
8 � 25 Hz 20000 2x104/f 2,5x104/f - 1,0 -
0,025 � 0,82 kHz 500/f 20/f 25/f - 1,0 -
0,82 � 2,5 kHz 610 24,4 30,7 - 1,0 -
2,5 � 65 kHz 610 24,4 30,7 - 0,4 f -
65 � 100 kHz 610 1600/f 2000/f - 0,4 f -
0,1 � 1 MHz 610 1,6/f 2/f - 40 -
1 � 10 MHz 610/f 1,6/f 2/f - 40 -
10 � 110 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100
110 � 400 MHz 61 0,16 0,2 10 - -
400 � 2000 MHz 3f½ 0,008f½ 0,01f½ f/40 - -
2 � 300 GHz 137 0,36 0,45 50 - -



13599/1/03 REV 1 ZAC/akz 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG G II    EL

Σηµειώσεις :

1. f είναι η συχνότητα στις µονάδες που εµφαίνονται στη στήλη της περιοχής συχνοτήτων.

2. Για συχνότητες από 100 kHz έως 10 GHz, πρέπει να εξάγεται ο µέσος όρος των Seq, E2, H2,

B2 και IL
2 για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας 6 λεπτών.

3. Για συχνότητες που υπερβαίνουν τα 10 GHz, πρέπει να εξάγεται ο µέσος όρος των Seq, E2, H2

και B2 για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας 68/f1,05 λεπτών (f σε GHz).

4. Για συχνότητες µέχρι και 100 kHz, οι τιµές κορυφής των τιµών ανάληψης δράσης για τις

εντάσεις των πεδίων εξάγονται µε πολλαπλασιασµό της τιµής rms επί (2)½. Για παλµούς

διάρκειας tp, η αντιστοίχως εφαρµοστέα συχνότητα στις οριακές τιµές έκθεσης υπολογίζεται

µε χρήση του τύπου f=1/(2tp).

Για συχνότητες από 100 kHz έως 10 MHz, οι τιµές κορυφής των τιµών ανάληψης δράσης για

τις εντάσεις των πεδίων, εξάγονται µε πολλαπλασιασµό των αντίστοιχων τιµών rms επί 10a,

όπου a = (0,665 log (f/105) + 0,176), µε τη συχνότητα f εκφρασµένη σε Hz.

Για συχνότητες από 10 MHz έως 300 GHz, οι τιµές κορυφής των τιµών ανάληψης δράσης

εξάγονται µε πολλαπλασιασµό των αντίστοιχων τιµών rms επί 32 προκειµένου για τις

εντάσεις των πεδίων και επί 1000 για την ισοδύναµη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύµατος.
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5. Όσον αφορά σε παλµικά ή µεταβατικά ηλεκτροµαγνητικά πεδία, ή γενικά όσον αφορά στην

ταυτόχρονη έκθεση σε πεδία πολλαπλών συχνοτήτων, εφαρµόζονται κατάλληλες µέθοδοι

εκτίµησης, µέτρησης και/ή υπολογισµού για την ανάλυση των χαρακτηριστικών των

κυµατοµορφών και της φύσης των βιολογικών αλληλεπιδράσεων, λαµβάνοντας υπόψη

εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα που εκδόθηκαν από τη CENELEC.

6. Όσον αφορά στις τιµές κορυφής παλµικά διαµορφωµένων ηλεκτροµαγνητικών πεδίων,

προτείνεται επίσης, προκειµένου για φέρουσες συχνότητες που υπερβαίνουν τα 10 MHz, ο

µέσος όρος της Seq εφ� όλου του εύρους του παλµού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το

1000πλάσιο των τιµών για την ανάληψη δράσης που προβλέπονται για τη Seq ή οι εντάσεις

των πεδίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 32πλάσιο των αντίστοιχων τιµών για την

ανάληψη δράσης (όπου f = η φέρουσα συχνότητα).

=====================
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 8 Φεβρουαρίου 1993, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, επί τη βάσει του άρθρου 118α της

συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρόταση οδηγίας για τις ελάχιστες

προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους

προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες.

Σκοπός της πρότασης ήταν να συµπληρώσει την οδηγία 89/391/ΕΟΚ, εξηγώντας τους τρόπους

σύµφωνα µε τους οποίους πρέπει να εφαρµοσθούν ορισµένες από τις διατάξεις της στη

συγκεκριµένη περίπτωση της έκθεσης σε φυσικούς παράγοντες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσαν τη γνώµη τους

στις 20 Απριλίου και στις 30 Ιουνίου 1993 αντιστοίχως.

Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 8 Ιουλίου 1994.

Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ, η νοµική βάση τροποποιήθηκε και το

πρώην άρθρο 118α έγινε άρθρο 137 παράγραφος 2, το οποίο προβλέπει συναπόφαση µε το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών.

Η Επιτροπή των Περιφερειών σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 13 Ιανουαρίου 2000, δήλωσε ότι δεν

θα υποβάλει γνώµη σχετικά µε την πρόταση οδηγίας.

Κυριότερο χαρακτηριστικό της πρότασης είναι ότι συνδυάζει σε ένα νοµικό µέσο τέσσερις τύπους

φυσικών παραγόντων (θόρυβο, µηχανικούς κραδασµούς, ορατές ακτινοβολίες, ηλεκτροµαγνητικά

πεδία), καθένας από τους οποίους θα αποτελέσει το αντικείµενο χωριστού παραρτήµατος.

Έχοντας υπόψη τα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων φυσικών παραγόντων, το

1999 αποφασίστηκε ο φάκελος να προχωρήσει επί τη βάσει χωριστών οδηγιών : ήδη έχουν εκδοθεί

οι ειδικές οδηγίες για τους κραδασµούς και το θόρυβο. Στη συνέχεια το Συµβούλιο αποφάσισε να

ασχοληθεί µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, ως τρίτο στοιχείο.
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Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση στις 18 ∆εκεµβρίου 2003, σύµφωνα µε τη διαδικασία

που ορίζει το άρθρο 251 της συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της οδηγίας, µετά τη διάσπαση της αρχικής πρότασης, είναι η βελτίωση της προστασίας της

υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων όσον αφορά τους κινδύνους που προέρχονται από την

έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 137 παράγραφος 1 της συνθήκης «η Κοινότητα υποστηρίζει και συµπληρώνει

τη δράση των κρατών µελών στ (...) βελτίωση ιδιαιτέρως του περιβάλλοντος εργασίας µε σκοπό την

προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων·», κλπ.

Το άρθρο 137 παράγραφος 2 της συνθήκης ορίζει ότι το Συµβούλιο : «δύναται να θεσπίζει µέσω

οδηγιών τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρµόζονται σταδιακά, λαµβανοµένων υπόψη των

συνθηκών και των τεχνικών ρυθµίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος µέλος».

Η Κοινή Θέση του Συµβουλίου συµφωνεί µε τους στόχους του άρθρου 137 παράγραφος 2 της

συνθήκης στον καλυπτόµενο τοµέα, δεδοµένου ότι έχει σχεδιασθεί για την καθιέρωση ελαχίστων

προδιαγραφών για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων όσον αφορά τους

κινδύνους που προέρχονται από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

Ακόµη, η Κοινή Θέση τηρεί τους στόχους που πρότεινε η Επιτροπή και υποστήριξε το

Κοινοβούλιο, παρόλο που έχει διαφορετική διάρθρωση λόγω της διάσπασης της αρχικής πρότασης.

Περιλαµβάνει αρκετές από τις τροπολογίες που προέκυψαν από την πρώτη ανάγνωση της πρότασης

της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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2. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1 Γενική διάρθρωση

Η γενική διάρθρωση της κοινής θέσης, και συγκεκριµένα η εισαγωγή οριακών τιµών έκθεσης

και τιµών ανάληψης δράσης, τα άρθρα για την ενηµέρωση και την κατάρτιση των

εργαζοµένων, τις διαβουλεύσεις και τη συµµετοχή των εργαζοµένων καθώς και διάφορες

διατάξεις, ακολουθεί στενά τις διατάξεις των οδηγιών για τους κραδασµούς και το θόρυβο.

Ευθυγραµµίζεται επίσης µε τη γενική διάρθρωση της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής. Σύµφωνα µε το άρθρο 1, η Κοινή Θέση αναφέρεται στους κινδύνους για την

υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων που οφείλεται σε γνωστά βραχυπρόθεσµα δυσµενή

αποτελέσµατα στο ανθρώπινο σώµα και αποκλείει ρητά τα εικαζόµενα µακροπρόθεσµα

αποτελέσµατα.

2.2 Οι οριακές τιµές έκθεσης και οι τιµές ανάληψης δράσης

Η Κοινή Θέση βασίζεται στην εισαγωγή των οριακών τιµών έκθεσης και των τιµών

ανάληψης δράσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 και καθορίζονται στους πίνακες του

Παραρτήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 3. Οι τιµές αυτές βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στις

συστάσεις της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες

(ICNIRP).

Ο Πίνακας 1 του Παραρτήµατος περιέχει τις οριακές τιµές έκθεσης που καθορίζονται για

7 διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων µε σκοπό την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων σε

διάφορα µέρη ή λειτουργίες του ανθρωπίνου σώµατος, όπως το καρδιαγγειακό και το

κεντρικό νευρικό σύστηµα, ή την θερµική καταπόνηση ολοκλήρου του σώµατος και την

υπερβολική τοπική θέρµανση των ιστών. Οι οριακές τιµές έκθεσης δεν ισχύουν για τα

στατικά µαγνητικά πεδία, δεδοµένου ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή επιστηµονικά

στοιχεία για ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις από την έκθεση σε στατικά µαγνητικά πεδία.

Αυτό σηµαίνει, παραδείγµατος χάριν, ότι δεν υπάρχουν οριακές τιµές έκθεσης για το

χειρισµό εγκαταστάσεων µαγνητικού συντονισµού στον ιατρικό τοµέα. Ωστόσο, το

Συµβούλιο ενέκρινε δήλωση στα πρακτικά µε την οποία καλεί την Επιτροπή να

παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τοµέα αυτό προκειµένου να εισάγει στην οδηγία

οριακές τιµές έκθεσης για τα στατικά µαγνητικά πεδία, σε µεταγενέστερο στάδιο, όταν αυτό

γίνει εφικτό κατόπιν σχετικών επιστηµονικών ευρηµάτων.
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Ο πίνακας 2 του παραρτήµατος περιέχει τιµές για την ανάληψη δράσης για 13 διαφορετικές
περιοχές συχνοτήτων. Οι τιµές για την ανάληψη δράσης προκύπτουν από τις οριακές τιµές
έκθεσης σύµφωνα µε την λογική που ακολουθεί η ICNIRP στις κατευθυντήριες οδηγίες της
για τη µείωση έκθεση σε µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP 7/99). Αντίθετα µε όσα
συµβαίνουν για τις οριακές τιµές έκθεσης, οι τιµές για την ανάληψη δράσης εφαρµόζονται
επίσης για τα στατικά µαγνητικά πεδία προκειµένου να προληφθούν οι κίνδυνοι όπως ο
κίνδυνος εκτόξευσης βληµάτων από σιδηροµαγνητικά αντικείµενα εντός στατικών
µαγνητικών πεδίων.

2.3 Αναλαµβανόµενη δράση εφόσον σηµειωθεί υπέρβαση των τιµών

Στόχος κοινής θέσης είναι η εξάλειψη ή η µείωση σε ελάχιστο επίπεδο των κινδύνων που
προκύπτουν από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Συνεπώς, µόλις σηµειωθεί
υπέρβαση των τιµών ανάληψης δράσης, ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρµόζει σχέδιο δράσης
το οποίο περιλαµβάνει τεχνικά ή και οργανωτικά µέτρα µε σκοπό την πρόληψη της έκθεσης
που υπερβαίνει τις οριακές τιµές έκθεσης. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει όταν ο εργοδότης
µπορεί να αποδείξει ότι δεν σηµειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης και ότι είναι
δυνατόν να αποκλειστούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια. Το άρθρο 5 παρ. 2 το οποίο περιέχει
την υποχρέωση αυτή, αναφέρεται, µεταξύ άλλων, σε άλλες µεθόδους εργασίας, στην επιλογή
του εξοπλισµού εργασίας, σε τεχνικά µέτρα για τη µείωση της εκποµπής, ή στο σχεδιασµό
και τη διαµόρφωση των χώρων και των θέσεων εργασίας, ως συγκεκριµένα στοιχεία του εν
λόγω σχεδίου δράσης. Μια άλλη υποχρέωση, εφαρµοστέα στην περίπτωση της υπέρβασης
των τιµών ανάληψης δράσης είναι ο εντοπισµός, η επισήµανση µε κατάλληλα µέσα και ο
περιορισµός της πρόσβασης στους σχετικούς χώρους (άρθρο 5 παρ. 3).

Βασιζόµενο πάντα στην αρχή των οριακών τιµών έκθεσης, το άρθρο 5 παρ. 4 ορίζει σαφώς
ότι οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε τιµές έκθεσης άνω των οριακών. Αν, παρόλα
αυτά, σηµειωθεί υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης, ο εργοδότης λαµβάνει αµέσως τα
κατάλληλα µέτρα εις τρόπον ώστε η έκθεση να µειωθεί σε επίπεδα χαµηλότερα των οριακών
τιµών έκθεσης, να προσδιορισθούν οι λόγοι της υπέρβασης των οριακών τιµών έκθεσης και
να τροποποιηθούν αναλόγως τα µέτρα προστασίας και πρόληψης ώστε να αποφευχθεί η
επανάληψη του συµβάντος αυτού.

2.4 Προσδιορισµός της έκθεσης και εκτίµηση των κινδύνων

Ένα άλλο σηµείο της κοινής θέσης είναι οι διατάξεις για τον προσδιορισµό της έκθεσης και
την εκτίµηση των κινδύνων στο άρθρο 4. Η απαραίτητη εκτίµηση, η µέτρηση και ο



13599/1/03 REV 1 ADD 1 ΣΠ/αβ 6
DG G II    EL

υπολογισµός θα βασίζονται στα πρότυπα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC). Μέχρις ότου τα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά

πρότυπα της CENELEC καταστούν διαθέσιµα, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν

άλλα επιστηµονικά τεκµηριωµένα πρότυπα ή κατευθυντήριες οδηγίες (άρθρο 4 παρ. 3). Για

την αποφυγή περιττών επαναλήψεων, η εκτίµηση, η µέτρηση και οι υπολογισµοί δεν είναι

υποχρεωτικό να διενεργηθούν σε χώρους εργασίας ανοιχτούς στο κοινό, υπό τον όρο ότι η

εκτίµηση έχει ήδη πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της σύστασης του Συµβουλίου

1999/519/ΕΚ περί του περιορισµού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία

(άρθρο 4 παρ. 3).

Σηµαντικά στοιχεία της εκτίµησης του κινδύνου, τα οποία θα πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξει ο

εργοδότης είναι, µεταξύ άλλων, η έκθεση των εργαζοµένων σε ειδικούς κινδύνους ή σε

πολλαπλές πηγές έκθεσης.

2.5 Μείζονες διαφορές από την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

Οι µείζονες διαφορές µεταξύ της κοινής θέσης και της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής αφορούν :

− τη νέα διάρθρωση η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία

αποτελούν αντικείµενο ειδικής οδηγίας,

− την αναδιάρθρωση και το νέο ορισµό των οριακών τιµών έκθεσης και των τιµών για

την ανάληψη δράσης, περιλαµβανοµένης της απαλοιφής της τιµής κατωφλίου,

− τους πίνακες και τις διατάξεις του παραρτήµατος που ακολουθούν στενά τις συστάσεις

της ICNIRP,

− τις συνθήκες που θέτουν σε εφαρµογή την υποχρέωση του εργοδότη να καταρτίζει και

να εφαρµόζει σχέδιο δράσης το οποίο περιλαµβάνει προληπτικά µέτρα,

− την αναφορά στα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα που καταρτίζει η CENELEC για

την εκτίµηση, τη µέτρηση και τον υπολογισµό που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της

εκτίµησης των κινδύνων,
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− τη δυνατότητα να µην είναι υποχρεωτική η εκτίµηση της έκθεσης σε ορισµένες

περιπτώσεις όπου έχει ήδη πραγµατοποιηθεί εκτίµηση δυνάµει της σύστασης του

Συµβουλίου 1999/519/ΕΚ,

− τις διατάξεις για την επιτήρηση της υγείας, όπου η  αναφέρεται στα άρθρα 14 και 15

της οδηγίας πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ και ειδικά αναφέρει τους εργαζόµενους οι οποίοι

διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητο να

θεσπιστούν αυστηρότερες υποχρεώσεις δεδοµένου ότι τα ενδεχόµενα µακροπρόθεσµα

αποτελέσµατα δεν καλύπτονται δυνάµει της Κοινής Θέσης,

− την κατάργηση της απαίτησης όπως ορισµένες δραστηριότητες να θεωρούνται ότι

παρουσιάζουν αυξηµένο κίνδυνο και να δηλώνονται στην αρµόδια αρχή,

− την κατάργηση των ειδικών απαιτήσεων για την ενηµέρωση των εργαζοµένων.

3. ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

∆εδοµένου ότι η Κοινή Θέση καλύπτει µόνον τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, αρκετές από τις

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν εµπίπτουν στο πλαίσιό της. Κατά συνέπεια,

πριν καθοριστεί η Κοινή Θέση χρειάστηκε να ληφθούν υπόψη µόνο οι ακόλουθες

τροποποιήσεις : 1, 4-21, 25, 37-40.

3.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες υιοθέτησε το Συµβούλιο

Οι τροπολογίες 1, 5, 9, 14, 25, 37 και 38 συµπεριελήφθησαν στην Κοινή Θέση εξ ολοκλήρου,

αν όχι κατά λέξη αλλά τουλάχιστον κατά την ουσία.

Επιπλέον, η τροπολογία 4 έγινε εν µέρει δεκτή στο άρθρο 2 (β). Ωστόσο, αντί του κειµένου

της τροπολογίας 4 το Συµβούλιο προτίµησε να δηλώσει ότι η τήρηση των οριακών τιµών

έκθεσης εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι προστατεύονται από όλες τις γνωστές δυσµενείς

επιπτώσεις επί της υγείας.
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Η τροπολογία 7 έγινε δεκτή ως προς την ουσία της στον ορισµό της τιµής για την ανάληψη

δράσης στο άρθρο 2 (γ).

Η τροπολογία 10 έγινε εν µέρει δεκτή ως προς την ουσία της στο άρθρο 5 παρ. 5 αν και το

Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να αναφερθεί στον αποκλειστικό σκοπό λήψης προληπτικών

µέτρων για ειδικά ευαίσθητες οµάδες κινδύνου.

Η τροπολογία 12 έγινε δεκτή ως προς την ουσία της στο άρθρο 5 παρ. 1, όπου η Κοινή Θέση

αναφέρεται τώρα στην εξάλειψη της έκθεσης ή την µείωσή της στο ελάχιστο.

Η τροπολογία 13 έγινε εν µέρει δεκτή στο άρθρο 5 παρ. 4. Το Συµβούλιο δεν έκρινε

απαραίτητο να αναφερθεί σε συλλογικά µέτρα, δεδοµένου ότι ο εργοδότης, κατά την

ανάληψη δράσης για τη µείωση της έκθεσης κάτω των οριακών τιµών έκθεσης, θα πρέπει να

λάβει υπόψη όλα τα ενδεχόµενα προληπτικά µέτρα.

Η τροπολογία 17 έγινε δεκτή ως προς την ουσία της στο άρθρο 4 παρ. 5 (δ), το οποίο

περιλαµβάνει κατάλογο διαφόρων ενδεχοµένων εµµέσων επιπτώσεων της έκθεσης στα

ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να περιλάβει τις τροπολογίες 6, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 20,

21, 39 και 40 στην κοινή του θέση για τους εξής λόγους :

− δεν χρειάζεται επίπεδο κατωφλίου όπως προβλέπεται στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής και στην τροπολογία 6, δεδοµένου ότι η τήρηση των οριακών τιµών έκθεσης

ήδη εγγυάται ότι δεν υφίστανται γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία,

− η τροπολογία 8 δεν έγινε δεκτή διότι δεν απαιτείται χωριστός ορισµός της εκτίµησης

πέραν των διατάξεων περί εκτίµησης του άρθρου 4,
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− η τροπολογία 11 δεν έγινε δεκτή επειδή το αντικείµενο της εκτίµησης σύµφωνα µε το

άρθρο 4 είναι ο κίνδυνος της υγείας των εργαζοµένων και όχι το επίπεδο έκθεσης,

δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να µετρηθεί,

− οι τροπολογίες 15 και 16 σχετικά µε την επίβλεψη υγείας δεν εγκρίθηκαν επειδή το

Συµβούλιο προτίµησε αντί λεπτοµερών διατάξεων στην οδηγία, µια γενική αναφορά

στα άρθρα 14 και 15 της οδηγίας πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ αντί λεπτοµερών διατάξεων

στην οδηγία. Οι συµπληρωµατικές υποχρεώσεις για την επίβλεψη της υγείας δεν

θεωρήθηκαν σκόπιµες δεδοµένου ότι η παρούσα οδηγία, αντίθετα προς τις οδηγίες για

το θόρυβο ή τους κραδασµούς, δεν καλύπτει τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στις

οποίες αναφέρονται οι τροπολογίες,

− οι τροπολογίες 18, 19 και 20 είναι περιττές δεδοµένου ότι η Κοινή Θέση δεν

περιλαµβάνει ειδική διάταξη για παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις,

− το Συµβούλιο έκρινε ότι η τυποποιηµένη διάταξη στο άρθρο 10 για µια επιτροπή που

θα επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόσφορη και ως εκ τούτου δεν δέχτηκε

την τροπολογία 21,

− οι τροπολογίες 39 και 40 δεν εγκρίθηκαν δεδοµένου ότι το παράρτηµα αναδιαρθρώθηκε

σύµφωνα µε τις συστάσεις της ICNIRP.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο κρίνει ότι στο σύνολό της η Κοινή Θέση ευθυγραµµίζεται µε τους θεµελιώδεις

στόχους της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. Το Συµβούλιο επίσης κρίνει ότι έλαβε

υπόψη αρκετούς από τους κύριους στόχους που επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις

τροπολογίες που προτείνει.

____________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 8 Φεβρουαρίου 1993, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, επί τη βάσει του άρθρου 118α της

συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρόταση οδηγίας για τις ελάχιστες

προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους

προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες.

Σκοπός της πρότασης ήταν να συµπληρώσει την οδηγία 89/391/ΕΟΚ, εξηγώντας τους τρόπους

σύµφωνα µε τους οποίους πρέπει να εφαρµοσθούν ορισµένες από τις διατάξεις της στη

συγκεκριµένη περίπτωση της έκθεσης σε φυσικούς παράγοντες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσαν τη γνώµη τους

στις 20 Απριλίου και στις 30 Ιουνίου 1993 αντιστοίχως.

Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 8 Ιουλίου 1994.

Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ, η νοµική βάση τροποποιήθηκε και το

πρώην άρθρο 118α έγινε άρθρο 137 παράγραφος 2 , το οποίο προβλέπει συναπόφαση µε το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών.

Η Επιτροπή των Περιφερειών σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 13 Ιανουαρίου 2000, δήλωσε ότι δεν

θα υποβάλει γνώµη σχετικά µε την πρόταση οδηγίας.

Κυριότερο χαρακτηριστικό της πρότασης είναι ότι συνδυάζει σε ένα νοµικό µέσο τέσσερις τύπους

φυσικών παραγόντων (θόρυβο, µηχανικούς κραδασµούς, ορατές ακτινοβολίες, ηλεκτροµαγνητικά

πεδία), καθένας από τους οποίους θα αποτελέσει το αντικείµενο χωριστού παραρτήµατος.

Έχοντας υπόψη τα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων φυσικών παραγόντων, το

1999 αποφασίστηκε ο φάκελος να προχωρήσει επί τη βάσει χωριστών οδηγιών : ήδη έχουν εκδοθεί

οι ειδικές οδηγίες για τους κραδασµούς και το θόρυβο. Στη συνέχεια το Συµβούλιο αποφάσισε να

ασχοληθεί µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, ως τρίτο στοιχείο.
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Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση στις 22 ∆εκεµβρίου 2003, σύµφωνα µε τη διαδικασία

που ορίζει το άρθρο 251 της συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της οδηγίας, µετά τη διάσπαση της αρχικής πρότασης, είναι η βελτίωση της προστασίας της

υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων όσον αφορά τους κινδύνους που προέρχονται από την

έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 137 παράγραφος 1 της συνθήκης «η Κοινότητα υποστηρίζει και συµπληρώνει

τη δράση των κρατών µελών στ (...) βελτίωση ιδιαιτέρως του περιβάλλοντος εργασίας µε σκοπό την

προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων·», κλπ.

Το άρθρο 137 παράγραφος 2 της συνθήκης ορίζει ότι το Συµβούλιο : «δύναται να θεσπίζει µέσω

οδηγιών τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρµόζονται σταδιακά, λαµβανοµένων υπόψη των

συνθηκών και των τεχνικών ρυθµίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος µέλος».

Η Κοινή Θέση του Συµβουλίου συµφωνεί µε τους στόχους του άρθρου 137 παράγραφος 2 της

συνθήκης στον καλυπτόµενο τοµέα, δεδοµένου ότι έχει σχεδιασθεί για την καθιέρωση ελαχίστων

προδιαγραφών για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων όσον αφορά τους

κινδύνους που προέρχονται από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

Ακόµη, η Κοινή Θέση τηρεί τους στόχους που πρότεινε η Επιτροπή και υποστήριξε το

Κοινοβούλιο, παρόλο που έχει διαφορετική διάρθρωση λόγω της διάσπασης της αρχικής πρότασης.

Περιλαµβάνει αρκετές από τις τροπολογίες που προέκυψαν από την πρώτη ανάγνωση της πρότασης

της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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2. ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1 Γενική διάρθρωση

Η γενική διάρθρωση της κοινής θέσης, και συγκεκριµένα η εισαγωγή οριακών τιµών έκθεσης

και τιµών ανάληψης δράσης, τα άρθρα για την ενηµέρωση και την κατάρτιση των

εργαζοµένων, τις διαβουλεύσεις και τη συµµετοχή των εργαζοµένων καθώς και διάφορες

διατάξεις, ακολουθεί στενά τις διατάξεις των οδηγιών για τους κραδασµούς και το θόρυβο.

Ευθυγραµµίζεται επίσης µε τη γενική διάρθρωση της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής. Σύµφωνα µε το άρθρο 1, η Κοινή Θέση αναφέρεται στους κινδύνους για την

υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων που οφείλεται σε γνωστά βραχυπρόθεσµα δυσµενή

αποτελέσµατα στο ανθρώπινο σώµα και αποκλείει ρητά τα εικαζόµενα µακροπρόθεσµα

αποτελέσµατα.

2.2 Οι οριακές τιµές έκθεσης και οι τιµές ανάληψης δράσης

Η Κοινή Θέση βασίζεται στην εισαγωγή των οριακών τιµών έκθεσης και των τιµών

ανάληψης δράσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 και καθορίζονται στους πίνακες του

Παραρτήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 3. Οι τιµές αυτές βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στις

συστάσεις της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

(ICNIRP).

Ο Πίνακας 1 του Παραρτήµατος περιέχει τις οριακές τιµές έκθεσης που καθορίζονται για

7 διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων µε σκοπό την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων σε

διάφορα µέρη ή λειτουργίες του ανθρωπίνου σώµατος, όπως το καρδιαγγειακό και το

κεντρικό νευρικό σύστηµα, ή την θερµική καταπόνηση ολοκλήρου του σώµατος και την

υπερβολική τοπική θέρµανση των ιστών. Οι οριακές τιµές έκθεσης δεν ισχύουν για τα

στατικά µαγνητικά πεδία, δεδοµένου ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή επιστηµονικά

στοιχεία για ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις από την έκθεση σε στατικά µαγνητικά πεδία.

Αυτό σηµαίνει, παραδείγµατος χάριν, ότι δεν υπάρχουν οριακές τιµές έκθεσης για το

χειρισµό εγκαταστάσεων µαγνητικού συντονισµού στον ιατρικό τοµέα. Ωστόσο, το

Συµβούλιο ενέκρινε δήλωση στα πρακτικά µε την οποία καλεί την Επιτροπή να

παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τοµέα αυτό προκειµένου να εισάγει στην οδηγία

οριακές τιµές έκθεσης για τα στατικά µαγνητικά πεδία, σε µεταγενέστερο στάδιο, όταν αυτό

γίνει εφικτό κατόπιν σχετικών επιστηµονικών ευρηµάτων.
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Ο πίνακας 2 του παραρτήµατος περιέχει τιµές για την ανάληψη δράσης για 13 διαφορετικές
περιοχές συχνοτήτων. Οι τιµές για την ανάληψη δράσης προκύπτουν από τις οριακές τιµές
έκθεσης σύµφωνα µε την λογική που ακολουθεί η ICNIRP τις κατευθυντήριες οδηγίες της για
τη µείωση έκθεση σε µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP 7/99). Αντίθετα µε όσα
συµβαίνουν για τις οριακές τιµές έκθεσης, οι τιµές για την ανάληψη δράσης εφαρµόζονται
επίσης για τα στατικά µαγνητικά πεδία προκειµένου να προληφθούν οι κίνδυνοι όπως ο
κίνδυνος εκτόξευσης βληµάτων από σιδηροµαγνητικά αντικείµενα εντός στατικών
µαγνητικών πεδίων.

2.3 Αναλαµβανόµενη δράση εφόσον σηµειωθεί υπέρβαση των τιµών

Στόχος κοινής θέσης είναι η εξάλειψη ή η µείωση σε ελάχιστο επίπεδο των κινδύνων που
προκύπτουν από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Συνεπώς, µόλις σηµειωθεί
υπέρβαση των τιµών ανάληψης δράσης, ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρµόζει σχέδιο δράσης
το οποίο περιλαµβάνει τεχνικά ή και οργανωτικά µέτρα µε σκοπό την πρόληψη της έκθεσης
που υπερβαίνει τις οριακές τιµές έκθεσης. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει όταν ο εργοδότης
µπορεί να αποδείξει ότι δεν σηµειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης και ότι είναι
δυνατόν να αποκλειστούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια. Το άρθρο 5 παρ. 2 το οποίο περιέχει
την υποχρέωση αυτή, αναφέρεται, µεταξύ άλλων, σε άλλες µεθόδους εργασίας, στην επιλογή
του εξοπλισµού εργασίας, σε τεχνικά µέτρα για τη µείωση της εκποµπής, ή στο σχεδιασµό
και τη διαµόρφωση των χώρων και των θέσεων εργασίας, ως συγκεκριµένα στοιχεία του εν
λόγω σχεδίου δράσης. Μια άλλη υποχρέωση, εφαρµοστέα στην περίπτωση της υπέρβασης
των τιµών ανάληψης δράσης είναι ο εντοπισµός, η επισήµανση µε κατάλληλα µέσα και ο
περιορισµός της πρόσβασης στους σχετικούς χώρους (άρθρο 5 παρ. 3).

Βασιζόµενο πάντα στην αρχή των οριακών τιµών έκθεσης, το άρθρο 5 παρ. 4 ορίζει σαφώς
ότι οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε τιµές έκθεσης άνω των οριακών. Αν, παρόλα
αυτά, σηµειωθεί υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης, ο εργοδότης λαµβάνει αµέσως τα
κατάλληλα µέτρα εις τρόπον ώστε η έκθεση να µειωθεί σε επίπεδα χαµηλότερα των οριακών
τιµών έκθεσης, να προσδιορισθούν οι λόγοι της υπέρβασης των οριακών τιµών έκθεσης και
να τροποποιηθούν αναλόγως τα µέτρα προστασίας και πρόληψης ώστε να αποφευχθεί η
επανάληψη του συµβάντος αυτού.

2.4 Προσδιορισµός της έκθεσης και εκτίµηση των κινδύνων

Ένα άλλο σηµείο της κοινής θέσης είναι οι διατάξεις για τον προσδιορισµό της έκθεσης και
την εκτίµηση των κινδύνων στο άρθρο 4. Η απαραίτητη εκτίµηση, η µέτρηση και ο
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υπολογισµός θα βασίζονται στα πρότυπα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC). Μέχρις ότου τα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά

πρότυπα της CENELEC καταστούν διαθέσιµα, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν

άλλα επιστηµονικά τεκµηριωµένα πρότυπα ή κατευθυντήριες οδηγίες (άρθρο 4

παράγραφος 3). Για την αποφυγή περιττών επαναλήψεων, η εκτίµηση, η µέτρηση και οι

υπολογισµοί δεν είναι υποχρεωτικό να διενεργηθούν σε χώρους εργασίας ανοιχτούς στο

κοινό, υπό τον όρο ότι η εκτίµηση έχει ήδη πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της

σύστασης του Συµβουλίου 1999/519/ΕΚ περί του περιορισµού της έκθεση του κοινού σε

ηλεκτροµαγνητικά πεδία (άρθρο 4 παρ. 3).

Σηµαντικά στοιχεία της εκτίµησης του κινδύνου, τα οποία θα πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξει ο

εργοδότης είναι, µεταξύ άλλων, η έκθεση των εργαζοµένων σε ειδικούς κινδύνους ή σε

πολλαπλές πηγές έκθεσης.

2.5 Μείζονες διαφορές από την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

Οι µείζονες διαφορές µεταξύ της κοινής θέσης και της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής αφορούν :

− τη νέα διάρθρωση η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία

αποτελούν αντικείµενο ειδικής οδηγίας,

− την αναδιάρθρωση και το νέο ορισµό των οριακών τιµών έκθεσης και των τιµών για

την ανάληψη δράσης, περιλαµβανοµένης της απαλοιφής της τιµής κατωφλίου,

− τους πίνακες και τις διατάξεις του παραρτήµατος που ακολουθούν στενά τις συστάσεις

της ICNIRP,

− τις συνθήκες που θέτουν σε εφαρµογή την υποχρέωση του εργοδότη να καταρτίζει και

να εφαρµόζει σχέδιο δράσης το οποίο περιλαµβάνει προληπτικά µέτρα,

− την αναφορά στα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα που καταρτίζει η CENELEC για

την εκτίµηση, τη µέτρηση και τον υπολογισµό που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της

εκτίµησης των κινδύνων,
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− τη δυνατότητα να µην είναι υποχρεωτική η εκτίµηση της έκθεσης σε ορισµένες

περιπτώσεις όπου έχει ήδη πραγµατοποιηθεί εκτίµηση δυνάµει της σύστασης του

Συµβουλίου 1999/519/ΕΚ,

− τις διατάξεις για την επιτήρηση της υγείας, όπου η αναφέρεται στα άρθρα 14 και 15 της

οδηγίας πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ και ειδικά αναφέρει τους εργαζόµενους οι οποίοι

διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητο να

θεσπιστούν αυστηρότερες υποχρεώσεις δεδοµένου ότι τα ενδεχόµενα µακροπρόθεσµα

αποτελέσµατα δεν καλύπτονται δυνάµει της Κοινής Θέσης,

− την κατάργηση της απαίτησης όπως ορισµένες δραστηριότητες να θεωρούνται ότι

παρουσιάζουν αυξηµένο κίνδυνο και να δηλώνονται στην αρµόδια αρχή,

− την κατάργηση των ειδικών απαιτήσεων για την ενηµέρωση των εργαζοµένων.

3. ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

∆εδοµένου ότι η Κοινή Θέση καλύπτει µόνον τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, αρκετές από τις

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν εµπίπτουν στο πλαίσιό της. Κατά συνέπεια,

πριν καθοριστεί η Κοινή Θέση χρειάστηκε να ληφθούν υπόψη µόνο οι ακόλουθες

τροποποιήσεις : 1, 4-21, 25, 37-40.

3.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες υιοθέτησε το Συµβούλιο

Οι τροπολογίες 1, 5, 9, 14, 25, 37 και 38 συµπεριλήφθηκαν στην Κοινή Θέση εξ ολοκλήρου,

αν όχι κατά λέξη αλλά τουλάχιστον κατά την ουσία.

Επιπλέον, η τροπολογία 4 έγινε εν µέρει δεκτή στο άρθρο 2 (β). Ωστόσο, αντί του κειµένου

της τροπολογίας 4 το Συµβούλιο προτίµησε να δηλώσει ότι η τήρηση των οριακών τιµών

έκθεσης εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι προστατεύονται από όλες τις γνωστές δυσµενείς

επιπτώσεις επί της υγείας.
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Η τροπολογία 7 έγινε δεκτή ως προς την ουσία της στον ορισµό της τιµής για την ανάληψη

δράσης στο άρθρο 2 (γ).

Η τροπολογία 10 έγινε εν µέρει δεκτή ως προς την ουσία της στο άρθρο 5 παρ. 5 αν και το

Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να αναφερθεί στον αποκλειστικό σκοπό λήψης προληπτικών

µέτρων για ειδικά ευαίσθητες οµάδες κινδύνου.

Η τροπολογία 12 έγινε δεκτή ως προς την ουσία της στο άρθρο 5 παρ. 1, όπου η Κοινή Θέση

αναφέρεται τώρα στην εξάλειψη της έκθεσης ή την µείωσή της στο ελάχιστο.

Η τροπολογία 13 έγινε εν µέρει δεκτή στο άρθρο 5 παρ. 4. Το Συµβούλιο δεν έκρινε

απαραίτητο να αναφερθεί σε συλλογικά µέτρα, δεδοµένου ότι ο εργοδότης, κατά την

ανάληψη δράσης για τη µείωση της έκθεσης κάτω των οριακών τιµών έκθεσης, θα πρέπει να

λάβει υπόψη όλα τα ενδεχόµενα προληπτικά µέτρα.

Η τροπολογία 17 έγινε δεκτή ως προς την ουσία της στο άρθρο 4 παρ. 5 (δ), το οποίο

περιλαµβάνει κατάλογο διαφόρων ενδεχοµένων εµµέσων επιπτώσεων της έκθεσης στα

ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να περιλάβει τις τροπολογίες 6, 8, 11, 15, 16, 18 19, 20,

21, 39 και 40 στην κοινή του θέση για τους εξής λόγους :

− δεν χρειάζεται επίπεδο κατωφλίου όπως προβλέπεται στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής και στην τροπολογία 6, δεδοµένου ότι η τήρηση των οριακών τιµών έκθεσης

ήδη εγγυάται ότι δεν υφίστανται γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία,

− η τροπολογία 8 δεν έγινε δεκτή διότι δεν απαιτείται χωριστός ορισµός της εκτίµησης

πέραν των διατάξεων περί εκτίµησης του άρθρου 4,
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− η τροπολογία 11 δεν έγινε δεκτή επειδή το αντικείµενο της εκτίµησης σύµφωνα µε το

άρθρο 4 είναι ο κίνδυνος της υγείας των εργαζοµένων και όχι το επίπεδο έκθεσης,

δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να µετρηθεί,

− οι τροπολογίες 15 και 16 σχετικά µε την επίβλεψη υγείας δεν εγκρίθηκαν επειδή το

Συµβούλιο προτίµησε αντί λεπτοµερών διατάξεων στην οδηγία, µια γενική αναφορά

στα άρθρα 14 και 15 της οδηγίας πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ αντί λεπτοµερών διατάξεων

στην οδηγία. Οι συµπληρωµατικές υποχρεώσεις για την επίβλεψη της υγείας δεν

θεωρήθηκαν σκόπιµες δεδοµένου ότι η παρούσα οδηγία, αντίθετα προς τις οδηγίες για

το θόρυβο ή τους κραδασµούς, δεν καλύπτει τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στις

οποίες αναφέρονται οι τροπολογίες,

− οι τροπολογίες 18, 19 και 20 είναι περιττές δεδοµένου ότι η Κοινή Θέση δεν

περιλαµβάνει ειδική διάταξη για παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις,

− το Συµβούλιο έκρινε ότι η τυποποιηµένη διάταξη στο άρθρο 10 για µια επιτροπή που

θα επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόσφορη και ως εκ τούτου δεν δέχτηκε

την τροπολογία 21,

− οι τροπολογίες 39 και 40 δεν εγκρίθηκαν δεδοµένου ότι το παράρτηµα αναδιαρθρώθηκε

σύµφωνα µε τις συστάσεις της ICNIRP.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο κρίνει ότι στο σύνολό της η Κοινή Θέση ευθυγραµµίζεται µε τους θεµελιώδεις

στόχους της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. Το Συµβούλιο επίσης κρίνει ότι έλαβε

υπόψη αρκετούς από τους κύριους στόχους που επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις

τροπολογίες που προτείνει.

____________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2003 (09.12)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
92/0449/C (COD)

15620/03

SOC 515
CODEC 1719
OC 807

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο Τµήµα)/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. προηγ. εγγρ. : 13428/03 SOC 396 CODEC 1358 + ADD 1 + ADD 2
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5059/93 SOC 88 - COM(92) 560 final

8392/94 SOC 209 - COM(94) 284 final SYN 449
Θέµα : Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για
την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς
παράγοντες (ηλεκτροµαγνητικά πεδία)
- Έγκριση της κοινής θέσης
- Κοινές κατευθυντήριες γραµµές
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 15.12.2003

1. Το Συµβούλιο (EPSCO � «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές»)

κατά τη σύνοδό του, της 20ής Οκτωβρίου 2003, κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για το

κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης (ως έχει στο έγγραφο 13428/03 SOC 396 CODEC 1358

ADD 1).

2. Το κείµενο, όπως ολοκληρώθηκε από την Οµάδα των Γλωσσοµαθών Νοµικών

περιλαµβάνεται στο έγγραφο 13599/03 SOC 404 CODEC 1358 OC 659.

3. Το σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου περιλαµβάνεται στο έγγραφο 13599/03 SOC 404

CODEC 1358 OC 659 ADD 1.
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4. Τα σχέδια δηλώσεων προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου περιλαµβάνονται στην

Προσθήκη 1 του παρόντος εγγράφου.

5. Σύµφωνα µε τις συνήθεις διαδικασίες του Συµβουλίου, η Επιτροπή των Μόνιµων

Αντιπροσώπων θα µπορούσε να εισηγηθεί στο Συµβούλιο :

− να εγκρίνει, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης, στα σηµεία «Α» προσεχούς

του συνόδου, την κοινή θέση ως έχει στο έγγρ. 13599/03 SOC 404 CODEC 1358

OC 659 και το σκεπτικό του Συµβουλίου που περιλαµβάνεται στην Προσθήκη

του εν λόγω εγγράφου,

− να καταχωρήσει στα πρακτικά του τα σχέδια δηλώσεων ως έχουν στην

Προσθήκη 1 του παρόντος εγγράφου,

− να διαβιβάσει την κοινή θέση, συνοδευόµενη από το σκεπτικό του, στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

__________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2003 (09.12)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
92/0449/C (COD)

15620/03
ADD 1

SOC 515
CODEC 1719
OC 807

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο Τµήµα)/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. προηγ. εγγρ. : 13428/03 SOC 396 CODEC 1358 + ADD 1 + ADD 2
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5059/93 SOC 88 - COM (92) 560 final

8392/94 SOC 209 - COM (94) 284 final SYN 449
Θέµα : Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για
την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς
παράγοντες (ηλεκτροµαγνητικά πεδία)
- Έγκριση της κοινής θέσης
- Κοινές κατευθυντήριες γραµµές
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 15.12.2003

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπείες τα σχέδια δηλώσεων προς καταχώρηση στα πρακτικά του

Συµβουλίου.

_______________________
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ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ∆ήλωση σχετικά µε τις συνέπειες των στατικών µαγνητικών πεδίων επί της υγείας

«Το Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του επειδή δεν κατόρθωσε στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας

να αντιµετωπίσει το θέµα των συνεπειών επί της υγείας από την έκθεση κατά την εργασία σε

στατικά µαγνητικά πεδία, λόγω των καθυστερήσεων στην εκπόνηση επικαιροποιηµένης

επισκόπησης των επιστηµονικών στοιχείων για τις συνέπειες των στατικών µαγνητικών πεδίων επί

της υγείας. Η εν λόγω έκθεση ανεµένετο να διαλύσει τις αµφιβολίες στις υφιστάµενες γνώσεις.

Το Συµβούλιο γνωρίζει το έργο που έχει αναλάβει η ICNIRP για την αντιµετώπιση του θέµατος

και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις σχετικές εξελίξεις προκειµένου να

περιληφθούν στην παρούσα οδηγία οριακές τιµές έκθεσης για τα στατικά µαγνητικά πεδία, όταν τα

επιστηµονικά ευρήµατα το επιτρέψουν.»

2. Απάντηση της Επιτροπής στο ανωτέρω σχέδιο δήλωσης προς καταχώρηση στα

πρακτικά του Συµβουλίου

«Η Επιτροπή υπενθυµίζει στο Συµβούλιο ότι οι προπαρασκευαστικές επιστηµονικές εργασίες για

την πρόταση της Επιτροπής πραγµατοποιούνται σε στενή συνεργασία µε την ICNIRP.

Βάσει αυτής της συνεχούς συνεργασίας, η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις επικαιροποίησης

που κρίνει απαραίτητες υπό το φως της εξέλιξης των επιστηµονικών γνώσεων στον τοµέα αυτό.»

3. ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 8

«Η Επιτροπή, σηµειώνοντας την οµοφωνία του Συµβουλίου, εκτιµά ότι οι διατάξεις περί

παρακολούθησης της υγείας είναι ανεπαρκείς. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι

το Συµβούλιο δεν διατήρησε στην κοινή του θέση τα στοιχεία της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής, σύµφωνα µε δύο τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία έδιναν έµφαση

στον προληπτικό χαρακτήρα της παρακολούθησης της υγείας και έδιναν το δικαίωµα ιατρικής

εξέτασης στους εργαζόµενους που εκτίθενται σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν τις

καθορισµένες τιµές.»
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4. ∆ήλωση της ελληνικής αντιπροσωπείας σχετικά µε το άρθρο 8

«Η ελληνική Προεδρία είχε δεχθεί, στο πλαίσιο της επίτευξης συµβιβαστικής λύσης, να

διαγραφούν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 περί παρακολούθησης της υγείας.

Η Ελλάδα εκφράζει τη λύπη της, διότι, ελλείψει συγκεκριµένων µέτρων και προληπτικών

διατάξεων, η οδηγία θα είναι πιο αποδυναµωµένη.»

________________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Brussels, 12.1.2004
COM(2004) 14 final

1992/0449 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των ελάχιστων προδιαγραφών

υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους
προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτροµαγνητικά πεδία) (18η ειδική οδηγία

κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
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1992/0449 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των ελάχιστων προδιαγραφών

υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους
προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτροµαγνητικά πεδία) (18η ειδική οδηγία

κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο* και στο
Συµβούλιο (έγγραφο COM(1992) 560 τελικό – 1992/0449 (COD))

8.2.1993 (ΕΕ C 77 της 18.3.1993)
* δεν ενέπιπτε ακόµα στη διαδικασία της συναπόφασης όταν υποβλήθηκε η πρόταση

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής:

30.6.1993 (ΕΕ C 249 της 13.9.1993)

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών*
* δήλωσε µε επιστολή της, της 13ης Ιανουαρίου 2000, ότι δεν θα γνωµοδοτούσε

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:

20.4.1994 (ΕΕ C 128 της 9.5.1994) επιβεβαιωθείσα την 16.9.1999
(ΕΕ C 54 της 25.2.2000)

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης στο Συµβούλιο:

8.7.1994 (ΕΕ C 230 της 19.8.1994)

Ηµεροµηνία επίσηµης υιοθέτησης, µε οµοφωνία, της κοινής θέσης από το
Συµβούλιο:

17.12.2003.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η αρχική πρόταση, η οποία βασίζεται στο άρθρο 118A της Συνθήκης (νέο άρθρο
137), έχει τη µορφή ειδικής οδηγίας µε την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της
οδηγίας-πλαισίου 89/391/ΕΟΚ.
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Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζοµένων από κινδύνους που οφείλονται στην έκθεση σε φυσικούς παράγοντες.
Εφαρµόζεται σε τέσσερις ειδικούς παράγοντες: το θόρυβο (κίνδυνοι για την ακοή),
τους κραδασµούς (κίνδυνοι για τους βραχίονες, τα χέρια, ολόκληρο το σώµα), τα
ηλεκτροµαγνητικά πεδία και τις οπτικές ακτινοβολίες (κίνδυνοι για την υγεία από
ρεύµατα επαγόµενα στο σώµα, τραντάγµατα, εγκαύµατα, καθώς και από
απορρόφηση θερµικής ενέργειας).

Οι διατάξεις που αφορούν τους κραδασµούς, τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία και τις
οπτικές ακτινοβολίες είναι νέες, ενώ οι διατάξεις που αφορούν το θόρυβο υπήρχαν
ήδη στην οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

Σε γενικές γραµµές, το Συµβούλιο επέλεξε να επικεντρώνεται σε έναν παράγοντα
κάθε φορά και ξεκίνησε µε τους κραδασµούς.

Όλες οι αντιπροσωπείες, όπως και η Επιτροπή, έκαναν δεκτή την προσέγγιση αυτή η
οποία συνίσταται στη διαπραγµάτευση µιας µόνο πτυχής της πρότασης της
Επιτροπής κάθε φορά, χωρίς να τίθενται προς διαπραγµάτευση οι άλλες πτυχές οι
οποίες παραµένουν στο Συµβούλιο για µελλοντική συζήτηση.

Για τους δύο πρώτους φυσικούς παράγοντες, τους κραδασµούς και το θόρυβο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσαν δύο οδηγίες, συγκεκριµένα τις 2002/44/EΚ και
2003/10/EΚ. Η παρούσα πρόταση αποτελεί την τρίτη πτυχή της γενικής προσέγγισης
που υιοθέτησε το Συµβούλιο για την αντιµετώπιση κάθε φυσικού παράγοντα σε µια
ξεχωριστή ειδική οδηγία1.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

∆εδοµένου ότι η πρόταση διασπάστηκε, η κοινή θέση περιορίζεται στις ελάχιστες
προδιαγραφές για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων
από κινδύνους που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από την έκθεση στα
ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

Η κοινή θέση καθορίζει τις οριακές τιµές έκθεσης οι οποίες βασίζονται άµεσα στις
συνέπειες για την υγεία και βιολογικούς υπολογισµούς. Η τήρηση των ορίων αυτών
µπορεί να εγγυηθεί ότι οι εργαζόµενοι που εκτίθενται σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία
προστατεύονται από κάθε βλαβερή συνέπεια για την υγεία. Η κοινή θέση καθορίζει
επίσης τιµές ανάληψης δράσης που αποτελούν άµεσα µετρήσιµες παραµέτρους,
κατά τη διαπίστωση των οποίων πρέπει να λαµβάνονται ένα ή περισσότερα από τα
προβλεπόµενα από την οδηγία µέτρα και των οποίων η τήρηση εγγυάται ότι δεν θα
ξεπεραστούν οι οριακές τιµές έκθεσης.

Οι τιµές αυτές διαµορφώθηκαν σε µεγάλο βαθµό βάσει των συστάσεων της CIPRNI2

σε θέµατα έκθεσης σε µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP 7/99).

                                                
1 Βλ. δήλωση του Συµβουλίου στα πρακτικά της 25ης Ιουνίου 2001.
2 CIPRNI: ∆ιεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες.
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Η κοινή θέση δεν εξετάζει τις µακροπρόθεσµες συνέπειες, συµπεριλαµβανοµένων
των καρκινογόνων αποτελεσµάτων που θα µπορούσαν να προκύψουν λόγω της
έκθεσης σε χρονικώς µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά, µαγνητικά και ηλεκτροµαγνητικά
πεδία, για τα οποία επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επιστηµονικά δεδοµένα που να
αποδεικνύουν σχέση αιτίου-αιτιατού.

Η κοινή θέση προβλέπει τιµές ανάληψης δράσης για τα στατικά µαγνητικά πεδία.
Ωστόσο, και στο βαθµό που οι τρέχουσες επιστηµονικές γνώσεις παρουσιάζουν
αβεβαιότητα για τα αποτελέσµατα της έκθεσης σε τέτοιου είδους πεδία για την
υγεία, η κοινή θέση, ακριβώς όπως και η πρόταση της Επιτροπής, δεν προβλέπει
οριακές τιµές έκθεσης σε στατικά µαγνητικά πεδία.

Σε δήλωσή του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, το Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη
του που δεν κατέστη δυνατόν να εξετάσει τις συνέπειες που θα είχε για την υγεία µια
τέτοιου είδους επαγγελµατική έκθεση και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει
στενά τις εξελίξεις που συντελούνται στην CIPRNI. Η Επιτροπή απάντησε στη
δήλωση αυτή αναφέροντας ότι θα υποβάλει νέα πρόταση εφόσον το κρίνει αναγκαίο
ανάλογα µε την εξέλιξη των επιστηµονικών γνώσεων στον τοµέα αυτόν.

Η κοινή θέση καθορίζει τα προληπτικά µέτρα που απαιτούνται για τη µείωση των
κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι. Αυτά τα προληπτικά µέτρα
βασίζονται, πάνω απ’ όλα, στην υποχρέωση που έχει ο εργοδότης να προσδιορίζει
και να αξιολογεί τους διάφορους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε
ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Ένα από τα κύρια στοιχεία της κοινής θέσης είναι συνεπώς
η αξιολόγηση των επιπέδων των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στα οποία εκτίθενται οι
εργαζόµενοι, κατά την οποία µια µέτρηση ή/και υπολογισµός µπορεί να αποδειχθούν
αναγκαίοι. Ως προς αυτό, η κοινή θέση προβλέπει ότι, έως ότου οι εναρµονισµένοι
ευρωπαϊκοί κανόνες που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής
Τυποποίησης (CENELEC) καλύψουν το σύνολο των αξιολογήσεων, των µετρήσεων
και των υπολογισµών, τα κράτη µέλη µπορούν να προσφύγουν σε άλλους κανόνες ή
προσανατολισµούς µε επιστηµονική τεκµηρίωση.

Βάσει της αξιολόγησης των κινδύνων και από τη στιγµή που η πραγµατοποιηθείσα
αξιολόγηση δεν αποδεικνύει ότι η έκθεση δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές και ότι
δεν αποκλείεται τυχόν κίνδυνος για την ασφάλεια, ο εργοδότης υποχρεούται να
καταρτίσει και να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα που θα περιλαµβάνει τεχνικά
ή/οργανωτικά µέτρα µε σκοπό να προληφθεί το ενδεχόµενο υπέρβασης των οριακών
τιµών.

Η κοινή θέση προβλέπει επίσης λεπτοµερή µέτρα σχετικά µε την ενηµέρωση και την
κατάρτιση των εργαζοµένων που εκτίθενται σε κινδύνους που οφείλονται σε
ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Προβλέπει επίσης την κατάλληλη επίβλεψη της υγείας των
εργαζοµένων που ενδέχεται να υποστούν δυσµενείς συνέπειες για την υγεία ή την
ασφάλειά τους.

Στο σύνολό της, η κοινή θέση του Συµβουλίου εντάσσεται στο πνεύµα της πρότασης
της Επιτροπής, παρά το ότι διαφοροποιείται ως προς τη δοµή της, λόγω της
διάσπασης της πρότασης.
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Ωστόσο, η σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την τροποποιηθείσα πρόταση της
Επιτροπής, έγκειται στην αποδυνάµωση των διατάξεων που αφορούν την επίβλεψη
της υγείας. Η Επιτροπή διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά µε την αποδυνάµωση αυτή,
επισηµαίνοντας ότι τέτοιου είδους διατάξεις είναι ανεπαρκείς διότι αφαιρούν τον
προληπτικό χαρακτήρα από την επίβλεψη της υγείας και δεν αποδίδουν στους
εργαζοµένους το δικαίωµα ιατρικής εξέτασης σε περίπτωση υπερβολικής έκθεσης. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι αδικαιολόγητο σε µια οδηγία η οποία εξετάζει
ακριβώς την υπερβολική έκθεση στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, των οποίων οι
κυριότερες συνέπειες είναι επιζήµιες για την υγεία.

Πράγµατι, οι εσωτερικές βλάβες που προέρχονται από άγνωστη υπερβολική έκθεση,
µπορούν να ανιχνευθούν µόνο από επαγγελµατία στον τοµέα της υγείας κατά τη
διάρκεια τακτικής επίβλεψης της υγείας.

Εξάλλου, το άρθρο 8 της κοινής θέσης σχετικά µε την επίβλεψη της υγείας δεν τηρεί
τους κανόνες της «νοµοθετικής τεχνικής» εφόσον δεν περιέχει καµία επιπλέον
υποχρέωση σε σχέση µε το άρθρο 14 της οδηγίας-πλαισίου 89/391/ΕΟΚ. Στην
ουσία, το κείµενο της κοινής έκθεσης ισοδυναµεί µε το κείµενο της οδηγίας-
πλαισίου 89/391/ΕΟΚ (άρθρο 14) αγνοώντας ότι η παρούσα οδηγία αφορά τους
ειδικούς κινδύνους από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

3.2. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα ηλεκτροµαγνητικά
πεδία που εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση είναι οι 1, 4 έως 21, 25, 37 έως 40.

Οι τροπολογίες 1, 5, 9, 14, 37 και 38 περιέχονται ακέραιες τόσο στην κοινή θέση
όσο και στην τροποποιηµένη πρόταση.

Οι τροπολογίες 4, 7, 13 και 17 περιέχονται µερικώς στην κοινή θέση ενώ είχαν
περιληφθεί ακέραιες στην τροποποιηµένη πρόταση.

Οι τροπολογίες 6, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 39 και 40, οι οποίες είχαν συµπεριληφθεί
στην τροποποιηµένη πρόταση, δεν βρίσκονται στην κοινή θέση. Η Επιτροπή δέχεται
τη µη συµπερίληψη αυτών των τροπολογιών οι οποίες δεν είναι σχετικές,
λαµβανοµένης υπόψη της νέας δοµής του κειµένου και της προληπτικής
προσέγγισης που επιβάλλεται από την εξέλιξη των τεχνικών γνώσεων από το 1994
και µετά.

Οι τροπολογίες 15 και 16, σχετικά µε την επίβλεψη της υγείας, οι οποίες
περιέχονταν στην τροποποιηµένη πρόταση δεν βρίσκονται στην κοινή θέση,
αντίθετα µε την επιθυµία της Επιτροπής.

Η τροπολογία 12 δεν περιέχεται ούτε στην κοινή θέση ούτε στην τροποποιηµένη
πρόταση για τους λόγους που αφορούν τη νέα δοµή του κειµένου και την
προληπτική προσέγγιση που υιοθετήθηκε.

Η τροπολογία 25, η οποία δεν περιλήφθηκε στην τροποποιηµένη πρόταση,
ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση µε ελαφρώς τροποποιηµένη µορφή.
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Οι κυριότερες διαφορές µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης και της κοινής θέσης
του Συµβουλίου είναι οι ακόλουθες:

– τροποποιήθηκε η δοµή και αριθµήθηκαν τα άρθρα σε συνέχεια της απόφασης
να διασπαστεί η γενική οδηγία για τους φυσικούς παράγοντες σε τέσσερις
ειδικές οδηγίες στις οποίες θα εξετάζεται κάθε παράγοντας ξεχωριστά.

Η Επιτροπή έκανε δεκτή τη διάσπαση αυτή υπό την προϋπόθεση ότι η
τροποποιηµένη πρόταση θα παραµένει στο Συµβούλιο έως ότου εξεταστούν
όλοι οι φυσικοί παράγοντες και εφόσον το Συµβούλιο δεσµεύεται να συνεχίσει
τις εργασίες του έως ότου ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των πτυχών της
πρότασης.

– Τροποποιήθηκαν οι ορισµοί των οριακών τιµών έκθεσης και των τιµών
ανάληψης δράσης.

Η Επιτροπή δέχεται τους νέους ορισµούς που αποσαφηνίζουν τη σηµασία των
τιµών αυτών.

– Καταργούνται, στην κοινή θέση, οι τιµές κατωφλίου.

Η Επιτροπή δέχεται την κατάργηση αυτή διότι οι τιµές κατωφλίου δεν έχουν
σηµασία για τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία εφόσον δεν υπάρχουν διαπιστωµένες
συνέπειες για την υγεία κάτω από τις οριακές τιµές έκθεσης.

– Η αναφορά στους εναρµονισµένους ευρωπαϊκούς κανόνες που θεσπίζει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) για την
εκτίµηση, τη µέτρηση ή/και τον υπολογισµό των επιπέδων έκθεσης των
εργαζοµένων στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

Η Επιτροπή δέχεται την αναφορά αυτή η οποία βελτιώνει την εφαρµογή της
οδηγίας διευκολύνοντας την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εργοδοτών και
ιδίως των εργοδοτών των ΜΜΕ.

– Η κοινή θέση προβλέπει τη δυνατότητα να µην πραγµατοποιηθεί η εκτίµηση, η
µέτρηση ή/και ο υπολογισµός των επιπέδων έκθεσης στα ηλεκτροµαγνητικά
πεδία στους χώρους εργασίας που είναι ανοικτοί στο κοινό υπό την
προϋπόθεση ότι έχει διεξαχθεί προηγουµένως αξιολόγηση σύµφωνα µε τις
διατάξεις της σύµβασης 1999/519/EΚ του Συµβουλίου.

Η Επιτροπή αποδέχεται τη νέα αυτή διάταξη διότι επιτρέπει να αποφεύγονται
οι γραφειοκρατικοί περιορισµοί και η διπλή αξιολόγηση των επιπέδων έκθεσης
και παράλληλα εγγυάται την προστασία της υγείας των εργαζοµένων, εφόσον
οι προβλεπόµενες τιµές για το κοινό είναι πενταπλάσια αυστηρότερες από
αυτές που ορίζει η κοινή θέση.
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– Η διάταξη σχετικά µε την επίβλεψη της υγείας αποδυναµώθηκε αισθητά διότι
η κοινή θέση περιορίζεται σε παραποµπή στα άρθρα 14 και 15 89/391/ΕΟΚ.

Η Επιτροπή διατυπώνει τις επιφυλάξεις της για τη διάταξη αυτή της κοινής
θέσης και για το σκοπό αυτό υπέβαλε δήλωση στα πρακτικά του Συµβουλίου
εκφράζοντας τη λύπη της για το γεγονός ότι η κοινή θέση δεν διατήρησε τα
στοιχεία της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, τα οποία
ανταποκρινόµενα σε δύο τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
τονίζουν τον προληπτικό χαρακτήρα της επίβλεψης της υγείας δίνοντας στους
εργαζοµένους το δικαίωµα σε ιατρική εξέταση σε περίπτωση υπερβολικής
έκθεσης και προβλέποντας την επανατροφοδότηση του προληπτικού
συστήµατος της επιχείρησης.

– Η κατάργηση της διάταξης που αφορά τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν
αυξηµένο κίνδυνο και οι οποίες θα έπρεπε να δηλώνονται στις αρµόδιες αρχές.

– Η Επιτροπή δέχεται την κατάργηση αυτή διότι σε κάθε περίπτωση η
αξιολόγηση των κινδύνων οφείλει να εντοπίζει αυτές τις περιπτώσεις.

– Οι πίνακες και οι διατάξεις του παραρτήµατος ενηµερώθηκαν σε σχέση µε τις
τελευταίες συστάσεις της CIPRNI για το θέµα αυτό.

– Η Επιτροπή δέχεται, φυσικά, την ενηµέρωση αυτή σε σχέση µε τις τελευταίες
επιστηµονικές και τεχνικές εξελίξεις.

3.3. Nέες διατάξεις που εισάγει το Συµβούλιο και η θέση της Επιτροπής

Η κοινή θέση προβλέπει στο άρθρο 4 παράγραφος 3, ότι η εκτίµηση, η µέτρηση
και/ή ο υπολογισµός των επιπέδων έκθεσης των εργαζοµένων στα
ηλεκτροµαγνητικά πεδία δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να πραγµατοποιούνται στους
χώρους εργασίας που είναι ανοικτοί στο κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη
διεξαχθεί αξιολόγηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της σύστασης 1999/519/EΚ του
Συµβουλίου σχετικά µε τον περιορισµό της έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτροµαγνητικά πεδία, και ότι οι περιορισµοί που προβλέπει η σύσταση αυτή για
τους εργαζοµένους πρέπει να τηρούνται και να αποκλείονται κίνδυνοι για την
ασφάλεια.

Η Επιτροπή συµµερίζεται τη γνώµη του Συµβουλίου σύµφωνα µε το οποίο η
εισαγωγή µιας τέτοιας διάταξης µειώνει το διοικητικό φόρτο παρέχοντας
ταυτόχρονα τη δέουσα εγγύηση για την υγεία των εργαζοµένων, δεδοµένου ότι οι
τιµές έκθεσης που προβλέπονται για το κοινό είναι σαφέστατα κατώτερες, παρέχουν
συνεπώς µεγαλύτερο επίπεδο προστασίας.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή εγκρίνει την κοινή θέση στο σύνολό της, µε εξαίρεση τις διατάξεις για
την επίβλεψη της υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 8, τις οποίες θεωρεί
ανεπαρκείς.
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5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απάντηση της Επιτροπής στη δήλωση του Συµβουλίου στα πρακτικά του
Συµβουλίου

«Η Επιτροπή υπενθυµίζει στο Συµβούλιο ότι οι προπαρασκευαστικές επιστηµονικές
εργασίες για την πρόταση της Επιτροπής διεξάχθηκαν σε στενή συνεργασία µε τη
CIPRNI.

Βάσει της συνεχούς αυτής συνεργασίας, η Επιτροπή θα προτείνει οποιαδήποτε νέα
πρόταση κρίνει αναγκαία υπό το φως των νέων επιστηµονικών γνώσεων στον τοµέα
αυτό.»

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 8

«Η Επιτροπή, σηµειώνοντας την οµοφωνία που επιτεύχθηκε στο Συµβούλιο, εκτιµά
ότι οι διατάξεις που αφορούν την επίβλεψη της υγείας είναι ανεπαρκείς. Η Επιτροπή
εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να
διατηρήσει στην κοινή του θέση εκείνα τα στοιχεία της τροποποιηµένης της
Επιτροπής που, ανταποκρινόµενα σε δύο τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, τονίζουν τον προληπτικό χαρακτήρα της ιατρικής επίβλεψης και
δίνουν στους εργαζοµένους το δικαίωµα σε ιατρική εξέταση στην περίπτωση της
υπερβολικής έκθεσης.»


