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Muudatusettepanek 19
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Direktiiv 2004/40/EÜ tuleks tunnistada 
kehtetuks ning tuleks kehtestada 
asjakohasemad ja proportsionaalsemad 
meetmed, mis kaitseksid töötajaid 
elektromagnetväljadega seotud riskide eest. 
Sellega ei käsitleta siiski pikaajalist mõju, 
kaasa arvatud ajas muutuvate elektri-, 
magnet-, ja elektromagnetväljade 
võimalikku kantserogeenset mõju, mille 
kohta ei ole praegu lõplikke teaduslikke 
tõendeid, mis tõestaksid põhjusliku seose 
olemasolu. Praegused meetmed ei ole 
mõeldud üksnes iga üksiku töötaja isikliku 
tervise ja ohutuse tagamiseks, vaid ka 
selleks, et luua kõikidele liidu töötajatele 
kaitse miinimumtase, vähendades samas 
võimalikke konkurentsimoonutusi.

(6) Direktiiv 2004/40/EÜ tuleks tunnistada 
kehtetuks ning tuleks kehtestada 
asjakohasemad ja proportsionaalsemad 
meetmed, mis kaitseksid töötajaid 
elektromagnetväljadega seotud riskide eest. 
Praegused meetmed ei ole mõeldud üksnes 
iga üksiku töötaja isikliku tervise ja 
ohutuse tagamiseks, vaid ka selleks, et luua 
kõikidele liidu töötajatele kaitse 
miinimumtase, vähendades samas 
võimalikke konkurentsimoonutusi.
Käesolevat direktiivi tuleks viie aasta 
jooksul komisjoni ettepanekul muuta, et 
arvesse võtta töötajate kaitset pikaajalise 
mõju eest, samuti mõju ohutusele, 
kooskõlas teaduslike tõenditega 
elektromagnetväljaga kokkupuutumise 
mõju kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 20
Paul Murphy, Georgios Toussas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Direktiiv 2004/40/EÜ tuleks tunnistada 
kehtetuks ning tuleks kehtestada 
asjakohasemad ja proportsionaalsemad 
meetmed, mis kaitseksid töötajaid 
elektromagnetväljadega seotud riskide eest. 
Sellega ei käsitleta siiski pikaajalist mõju, 
kaasa arvatud ajas muutuvate elektri-, 

(6) Direktiiv 2004/40/EÜ tuleks tunnistada 
kehtetuks ning tuleks kehtestada 
asjakohasemad ja proportsionaalsemad 
meetmed, mis kaitseksid töötajaid 
elektromagnetväljadega seotud riskide eest. 
Sellega ei käsitleta praegu siiski pikaajalist 
mõju, kaasa arvatud ajas muutuvate elektri-
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magnet-, ja elektromagnetväljade 
võimalikku kantserogeenset mõju, mille 
kohta ei ole praegu lõplikke teaduslikke 
tõendeid, mis tõestaksid põhjusliku seose 
olemasolu. Praegused meetmed ei ole 
mõeldud üksnes iga üksiku töötaja isikliku 
tervise ja ohutuse tagamiseks, vaid ka 
selleks, et luua kõikidele liidu töötajatele 
kaitse miinimumtase, vähendades samas 
võimalikke konkurentsimoonutusi.

, magnet-, ja elektromagnetväljade 
võimalikku kantserogeenset mõju, mille 
kohta ei ole praegu lõplikke teaduslikke 
tõendeid, mis tõestaksid põhjusliku seose 
olemasolu. Praegused meetmed ei ole 
mõeldud üksnes iga üksiku töötaja isikliku 
tervise ja ohutuse tagamiseks, vaid ka 
selleks, et luua kõikidele liidu töötajatele 
kaitse miinimumtase, vähendades samas 
võimalikke konkurentsimoonutusi.
Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
tõhustama ajas muutuvate elektri-, 
magnet- ja elektromagnetväljade 
pikaajalise mõju uurimist ja selle kohta 
andmete kogumist. Komisjon peaks 
hindama pikaajalist mõju käsitlevaid 
teaduslikke tõendeid viie aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas ning esitama 
ettepaneku direktiivi läbivaatamiseks, et 
lisada sellesse töötajate tervise ja ohutuse 
kaitse niisuguse pikaajalise mõju eest.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Komisjon hindab iga viie aasta järel 
teaduslikke tõendeid 
elektromagnetväljaga kokkupuutest 
põhjustatud pikaajalise mõju kohta ja 
esitab ettepaneku direktiivi muutmiseks, et 
lisada direktiivi kohaldamisalasse 
töötajate kaitse pikaajalise mõju eest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on ergutada komisjoni koostama iga viie aasta järel 
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hinnangut elektromagnetvälja võimaliku pikaajalise mõju kohta ning laiendama direktiivi 
kohaldamisala kõigile elektromagnetväljast tulenevatele riskidele. 

Muudatusettepanek 22
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
miinimumnõuded, andes seega 
liikmesriikidele võimaluse säilitada või 
vastu võtta soodsamaid sätteid töötajate 
kaitseks, eriti elektromagnetväljade 
suunisväärtuste ja rakendusväärtuse või 
kokkupuute piirmäärade alampiiri 
kehtestamisel. Käesoleva direktiivi 
rakendamisega ei tohiks siiski põhjendada 
igas liikmesriigis juba valitseva olukorra 
mis tahes halvenemist.

(7) Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
miinimumnõuded, andes seega 
liikmesriikidele võimaluse säilitada või 
vastu võtta soodsamaid sätteid töötajate 
kaitseks, eriti elektromagnetväljade 
suunisväärtuste ja rakendusväärtuse või 
kokkupuute piirmäärade alampiiri 
kehtestamisel. Käesoleva direktiivi 
rakendamisega ei tohi siiski põhjendada 
igas liikmesriigis juba valitseva olukorra 
mis tahes halvenemist.

Or. de

Muudatusettepanek 23
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist esitab komisjon 
ettepaneku artikli 3 lõikes 4 nimetatud 
erandi kaotamiseks.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõike 4 tõttu ei hõlma direktiivis sätestatud kokkupuute piirmäärad ja 
rakendusväärtused MRT seadmete läheduses töötavaid isikuid. Muudatusettepaneku 
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eesmärgiks on määrata erandile ajalised piirid. 

Muudatusettepanek 24
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Soovimatu mõju inimorganismile 
sõltub elektromagnetväljade või kiirguse 
sagedusest: kas see on vahemikus 0 Hz –
100 kHz või üle 100 kHz. Seepärast on 
elektromagnetväljadega kokkupuutuvate 
töötajate kaitseks vaja kahte erinevat 
kokkupuutepiirangute süsteemi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõrg- ja madalsageduse eristamine ei ole oluline, kuna töökeskkondades on need eri tüüpi 
elektromagnetväljad enamasti segunenud. Teeme seetõttu ettepaneku eristamisest loobuda.

Muudatusettepanek 25
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kuna käesolev direktiiv on 
üksikdirektiiv töötajate töötervishoiu ja 
tööohutuse parandamist soodustavate 
meetmete kehtestamist käsitleva nõukogu 
12. juuni 1989. aasta direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses, 
kohaldatakse kõnealust direktiivi töötajate 
elektromagnetväljaga kokkupuute suhtes, 
ilma et see piiraks käesolevas direktiivis 
sisalduvaid rangemaid ja/või erisätteid.

(13) Kuna käesolev direktiiv on 
üksikdirektiiv töötajate töötervishoiu ja 
tööohutuse parandamist soodustavate 
meetmete kehtestamist käsitleva nõukogu 
12. juuni 1989. aasta direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses, 
kohaldatakse kõnealust direktiivi töötajate 
elektromagnetväljaga kokkupuute, 
sealhulgas pikaajalise kokkupuute mõju
suhtes, ilma et see piiraks käesolevas 
direktiivis sisalduvaid rangemaid ja/või 
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erisätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjonile tuleks anda Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 290 alusel 
volitus võtta vastu õigusakte, et teha 
käesoleva direktiivi lisadesse üksnes 
tehnilisi muudatusi, mis on kooskõlas 
tehnilise ühtlustamise ja standardimise 
direktiivide vastuvõtmisega, ning pidades 
silmas tehnika arengut, muudatusi kõige 
asjakohasemates ühtlustatud Euroopa 
standardites või spetsifikaatides ning uusi 
teadusandmeid elektromagnetväljade 
kohta. Samuti peaks komisjonil olema 
õigus kohandada suunisväärtusi ja 
rakendusväärtusi ning nendega seotud
tegevusalade, töökohtade ja seadmete 
loetelusid. Eriti oluline on, et komisjon 
korraldaks ettevalmistustöö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, kaasa 
arvatud ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ajal tagama asjakohaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(14) Komisjonile tuleks anda Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 290 alusel 
volitus võtta vastu õigusakte, et teha 
käesoleva direktiivi lisadesse üksnes 
tehnilisi muudatusi, mis on kooskõlas 
tehnilise ühtlustamise ja standardimise 
direktiivide vastuvõtmisega, ning pidades 
silmas tehnika arengut, muudatusi kõige 
asjakohasemates ühtlustatud Euroopa 
standardites või spetsifikaatides ning uusi 
teadusandmeid elektromagnetväljade 
kohta. Samuti peaks komisjonil olema 
õigus kohandada asjaomaste tegevusalade, 
töökohtade ja seadmete loetelusid. Eriti 
oluline on, et komisjon korraldaks 
ettevalmistustöö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, kaasa arvatud ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ajal tagama 
asjakohaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise huvides ja töötajate paremaks kaitsmiseks teeme ettepaneku suunis- ja 
rakendusväärtuste eristamisest loobuda.
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Muudatusettepanek 27
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Süsteemi, mis hõlmab vastavalt 
kokkupuute piirmäärasid, suunisväärtusi
ja rakendusväärtusi, tuleks, kui see on 
kohaldatav, käsitada vahendina, mis 
hõlbustab kõrge kaitsetaseme tagamist 
elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevate kahjulike tervisemõjude vastu. 
Kuid selline süsteem võib olla vastuolus 
teatavate tegevusvaldkondade 
eritingimustega, näiteks meditsiinilised 
protseduurid, milles kasutatakse 
magnetresonantsmeetodeid, või sõjalised 
operatsioonid, kus on vaja 
koostalitlusvõimet, ning mille puhul 
kasutatakse rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
standardeid, mis tagavad kokkupuute 
eriolukordades olevatele töötajatele 
võrdväärse kaitse. Neid eritingimusi tuleb 
seepärast arvesse võtta.

(16) Süsteemi, mis hõlmab vastavalt 
kokkupuute piirmäärasid ja 
rakendusväärtusi, tuleks, kui see on 
kohaldatav, käsitada vahendina, mis 
hõlbustab kõrge kaitsetaseme tagamist 
elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevate kahjulike tervise- ja 
ohutusmõjude vastu. Kuid selline süsteem 
võib olla vastuolus teatavate 
tegevusvaldkondade eritingimustega, 
näiteks meditsiinilised eriprotseduurid, 
milles kasutatakse 
magnetresonantsmeetodeid, või sõjalised 
operatsioonid, kus on vaja 
koostalitlusvõimet, ning mille puhul 
kasutatakse rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
standardeid, mis tagavad kokkupuute 
eriolukordades olevatele töötajatele 
võrdväärse kaitse. Neid eritingimusi tuleb 
seepärast arvesse võtta.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise huvides ja töötajate paremaks kaitsmiseks teeme ettepaneku suunis- ja 
rakendusväärtuste eristamisest loobuda. Ühtlasi oleme arvamusel, et kõiki MRT liike ei tohiks 
käesolevas direktiivis ühesugusel viisil käsitleda.

Muudatusettepanek 28
Paul Murphy, Georgios Toussas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Süsteemi, mis hõlmab vastavalt (16) Süsteemi, mis hõlmab vastavalt 
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kokkupuute piirmäärasid, suunisväärtusi ja 
rakendusväärtusi, tuleks, kui see on 
kohaldatav, käsitada vahendina, mis 
hõlbustab kõrge kaitsetaseme tagamist 
elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevate kahjulike tervisemõjude vastu. 
Kuid selline süsteem võib olla vastuolus 
teatavate tegevusvaldkondade 
eritingimustega, näiteks meditsiinilised 
protseduurid, milles kasutatakse 
magnetresonantsmeetodeid, või sõjalised 
operatsioonid, kus on vaja 
koostalitlusvõimet, ning mille puhul 
kasutatakse rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
standardeid, mis tagavad kokkupuute 
eriolukordades olevatele töötajatele 
võrdväärse kaitse. Neid eritingimusi tuleb 
seepärast arvesse võtta.

kokkupuute piirmäärasid, suunisväärtusi ja 
rakendusväärtusi, tuleks, kui see on 
kohaldatav, käsitada vahendina, mis 
hõlbustab kõrge kaitsetaseme tagamist 
elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevate kahjulike tervisemõjude vastu. 
Kuid selline süsteem võib olla vastuolus 
teatavate tegevusvaldkondade 
eritingimustega, näiteks sõjalised 
operatsioonid, kus on vaja 
koostalitlusvõimet, ning mille puhul 
kasutatakse rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
standardeid, mis tagavad kokkupuute 
eriolukordades olevatele töötajatele 
võrdväärse kaitse. Neid eritingimusi tuleb 
seepärast arvesse võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Süsteemi puhul, mis tagab kõrge 
kaitsetaseme kahjulike tervisemõjude eest, 
mis võivad tuleneda kokkupuutest 
elektromagnetväljadega, tuleb põhjendatult 
arvesse võtta töötajate erirühmi ning 
vältida häireid ja mõju, mida 
elektromagnetväli võib avaldada 
meditsiiniseadmetele, nagu 
metallproteesid, südamerütmurid ja 
defibrillaatorid, sisekõrva implantaadid ja 
muud implantaadid. Häireid, eriti 
südamerütmurite töös, võib esineda 
tasemetel, mis on madalamad kui 
suunisväärtused või rakendusväärtused, 
ning seepärast tuleb võtta asjakohased 
ettevaatusabinõud ja kaitsemeetmed.

(17) Süsteemi puhul, mis tagab kõrge 
kaitsetaseme kahjulike tervise- ja 
ohutusmõjude eest, mis võivad tuleneda 
kokkupuutest elektromagnetväljadega, 
tuleb põhjendatult arvesse võtta töötajate 
erirühmi ning vältida häireid ja mõju, mida 
elektromagnetväli võib avaldada 
meditsiiniseadmetele, nagu 
metallproteesid, südamerütmurid ja 
defibrillaatorid, sisekõrva implantaadid ja 
muud implantaadid. Häireid, eriti 
südamerütmurite töös, võib esineda 
tasemetel, mis on madalamad kui 
suunisväärtused või rakendusväärtused, 
ning seepärast tuleb võtta asjakohased 
ettevaatusabinõud ja kaitsemeetmed.
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Or. en

Muudatusettepanek 30
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Komisjon hindab viie aasta jooksul 
teaduslikke tõendeid 
elektromagnetväljaga kokkupuutest 
põhjustatud pikaajalise mõju kohta ja 
esitab ettepaneku direktiivi muutmiseks, et 
hõlmata töötajate kaitsmine niisuguse 
pikaajalise mõju eest.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv, mis on kahekümnes 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõike 1 tähenduses, sätestab 
miinimumnõuded töötajate kaitseks nende 
tervisele ja ohutusele kokkupuutest 
elektromagnetväljadega (0 Hz – 300 GHz)
töö ajal tulenevate või tuleneda võivate 
riskide eest.

1. Käesolev direktiiv, mis on kahekümnes 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõike 1 tähenduses, sätestab 
miinimumnõuded töötajate kaitseks nende 
tervisele ja ohutusele kokkupuutest 
elektromagnetväljadega töö ajal tulenevate 
või tuleneda võivate riskide eest.

Or. en

Selgitus

Käesolevale määratlusele osutatakse artikli 2 punktis a.
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Muudatusettepanek 32
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev direktiiv on seotud töötajate 
otsese tervise- ja ohutusriskiga, mis 
tuleneb teadaolevatest lühiajalistest 
kahjulikest mõjudest inimorganismile, 
mida põhjustavad indutseeritud elektri-
või magnetväljad, energia neeldumine või 
kontaktvool. Direktiiv hõlmab ka kaudset 
mõju tervisele ja ohutusele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need elemendid on sätestatud artiklites 2 ja 4.

Muudatusettepanek 33
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas direktiivis ei käsitleta 
pikaajalisi mõjusid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 34
Paul Murphy, Georgios Toussas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas direktiivis ei käsitleta 
pikaajalisi mõjusid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas direktiivis ei käsitleta 
pikaajalisi mõjusid.

välja jäetud

Or. fi

Selgitus

Seda ei ole mõtet märkida, sest pikaajalist mõju ei ole seni teaduslikult uuritud. Töötajate 
seisukohast on pikaajaline mõju niisama oluline või veelgi olulisem kui lühiajaline.

Muudatusettepanek 36
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas direktiivis ei käsitleta
pikaajalisi mõjusid.

3. Pikaajaliste mõjude suhtes 
kohaldatakse töötajate töötervishoiu ja 
tööohutuse parandamist soodustavate 
meetmete kehtestamist käsitlevas nõukogu 
12. juuni 1989. aasta direktiivis 
89/391/EMÜ sätestatud kohustusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas direktiivis ei käsitleta
pikaajalisi mõjusid.

3. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
kindlate teaduslike tõendite alusel 
teadaoleva lühiajalise kahjuliku mõjuga 
seotud ohtusid.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kahjulik tervisemõju”: bioloogiline 
mõju, millel on kahjulik toime 
elektromagnetväljadega kokkupuutuva 
töötaja vaimsele, füüsilisele ja/või üldisele 
heaolule. Käesolevas direktiivis 
käsitletakse ainult lühiajalist mõju;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna kahjuliku tervisemõju ja kahjuliku ohutusmõju erinevus ei ole selge, tuleks kõnealust 
määratlust käsitleda artikli 4 lõikes 5.

Muudatusettepanek 39
Jutta Steinruck, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kahjulik tervisemõju”: bioloogiline 
mõju, millel on kahjulik toime 
elektromagnetväljadega kokkupuutuva 
töötaja vaimsele, füüsilisele ja/või üldisele 
heaolule. Käesolevas direktiivis 
käsitletakse ainult lühiajalist mõju;

b) „kahjulik tervisemõju”: bioloogiline 
mõju, millel on kahjulik toime 
elektromagnetväljadega kokkupuutuva 
töötaja vaimsele, füüsilisele ja/või üldisele 
heaolule;

Or. de

Muudatusettepanek 40
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kahjulik tervisemõju”: bioloogiline 
mõju, millel on kahjulik toime 
elektromagnetväljadega kokkupuutuva 
töötaja vaimsele, füüsilisele ja/või üldisele
heaolule. Käesolevas direktiivis 
käsitletakse ainult lühiajalist mõju;

b) „kahjulik tervisemõju”: bioloogiline 
mõju, millel on kahjulik toime 
elektromagnetväljadega kokkupuutuva 
töötaja vaimsele ja füüsilisele heaolule. 
Käesolevas direktiivis käsitletakse ainult 
lühiajalist mõju;

Or. de

Muudatusettepanek 41
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kahjulik tervisemõju”: bioloogiline 
mõju, millel on kahjulik toime 
elektromagnetväljadega kokkupuutuva 
töötaja vaimsele, füüsilisele ja/või üldisele
heaolule. Käesolevas direktiivis 
käsitletakse ainult lühiajalist mõju;

b) „kahjulik tervisemõju”: bioloogiline 
mõju, millel on kahjulik toime 
elektromagnetväljadega kokkupuutuva 
töötaja vaimsele ja füüsilisele heaolule. 
Käesolevas direktiivis käsitletakse ainult 
lühiajalist mõju;
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Or. de

Muudatusettepanek 42
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „kahjulik ohutusmõju”: mõju, mis 
põhjustab ajutist ärritust või mõjutab 
tunnetust või muid aju või lihaste 
funktsioone ning võib seeläbi mõjutada 
töötaja võimet ohutult töötada;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna kahjuliku tervisemõju ja kahjuliku ohutusmõju erinevus ei ole selge, tuleks kõnealust 
määratlust käsitleda artikli 4 lõikes 5.

Muudatusettepanek 43
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „otsene mõju”: mõju inimorganismile, 
mida otseselt põhjustab tugev magnet- või 
elektriväli, näiteks lihaste, närvide või 
tajuorganite stimulatsioon, kudede 
kuumenemine, peapööritus või peavalud;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevat määratlust tuleks käsitleda artikli 4 lõikes 5.
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Muudatusettepanek 44
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „otsene mõju”: mõju inimorganismile, 
mida otseselt põhjustab tugev magnet- või 
elektriväli, näiteks lihaste, närvide või 
tajuorganite stimulatsioon, kudede 
kuumenemine, peapööritus või peavalud;

d) „otsene mõju”: mõju inimorganismile, 
mida otseselt põhjustab tugev magnet- või 
elektriväli, näiteks teatavate sageduste 
korral lihaste, närvide või tajuorganite 
stimulatsioon, kudede kuumenemine, 
peapööritus või iiveldus;

Or. fr

Selgitus

Tuleks selgelt öelda, et otsene mõju ilmneb ainult teatavate sageduste korral. Parem oleks 
nimetada iiveldust ja mitte peavalu, sest see, et tugev staatiline magnetväli võib põhjustada 
iiveldust, on tunnustatud tõsiasi, peavalu aga ei nimetata üheski mitteioniseeriva kiirguse eest 
kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) kolmest soovitusi sisaldavast dokumendist.

Muudatusettepanek 45
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „otsene mõju”: mõju inimorganismile, 
mida otseselt põhjustab tugev magnet- või 
elektriväli, näiteks lihaste, närvide või 
tajuorganite stimulatsioon, kudede 
kuumenemine, peapööritus või peavalud;

d) „otsene mõju”: mõju inimorganismile, 
mida otseselt põhjustab tugev magnet- või 
elektriväli, näiteks lihaste, närvide või 
tajuorganite stimulatsioon, kudede 
kuumenemine või peapööritus;

Or. en

Selgitus

Magnet- või elektrivälja seost peavaluga ei ole teaduslikult tõestatud. Peavalu võivad 
põhjustada mitmesugused tegurid nii töökohal kui väljaspool töökohta.
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Muudatusettepanek 46
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „kaudne mõju”: mõju objektile, mis 
tuleneb tugevast elektri- või 
magnetväljast, mis võib põhjustada ohtu 
tervisele või ohutusele, näiteks 
kontaktvool, ferromagneetiline heitkeha 
efekt või häired aktiivsete siiratavate 
meditsiiniseadmete talitluses;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevat määratlust tuleks käsitleda artikli 4 lõikes 5.

Muudatusettepanek 47
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „kokkupuute piirmäärad”:
elektromagnetväljadega kokkupuute 
piirmäärad, mis on kindlaks tehtud 
teadaoleva tervisemõju ja bioloogiliste 
kaalutluste põhjal. Vastavus nendele 
piirmääradele tagab, et 
elektromagnetväljadega kokku puutuvad 
töötajad on kaitstud kõigi teadaolevate 
kahjulike mõjude eest tervisele ja 
ohutusele; 

f) „kokkupuute piirmäärad”:
elektromagnetväljadega kokkupuute 
piirmäärad, mis on kindlaks tehtud 
teadaoleva tervisemõju ja bioloogiliste 
kaalutluste, eelkõige soojusliku mõju ja 
kudede elektristimulatsiooni põhjal;

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „kokkupuute piirmäärad”: 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
piirmäärad, mis on kindlaks tehtud 
teadaoleva tervisemõju ja bioloogiliste 
kaalutluste põhjal. Vastavus nendele 
piirmääradele tagab, et 
elektromagnetväljadega kokku puutuvad 
töötajad on kaitstud kõigi teadaolevate 
kahjulike mõjude eest tervisele ja 
ohutusele;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 49
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „suunisväärtus” ja „rakendusväärtus”:
otseselt mõõdetavad, sagedusest sõltuvad 
parameetrid, mille vahemik on kindlaks 
määratud elektrivälja tugevuse (E), 
magnetvälja tugevuse (H), 
magnetvootiheduse (B) ja 
energiatihedusega (S), mille puhul tuleb 
võtta üks või mitu käesolevas direktiivis 
nimetatud meedet.

g) „rakendusväärtus”:
elektromagnetväljaga kokkupuute otseselt 
mõõdetavad, sagedusest sõltuvad 
parameetrid, mille vahemik on kindlaks 
määratud lihtsustatud hindamise abil 
asjaomastele kokkupuute piirmääradele 
vastavuse tagamiseks või elektrivälja 
tugevuse (E), magnetvälja tugevuse (H), 
magnetvootiheduse (B) ja 
energiatihedusega (S), mille puhul tuleb 
võtta üks või mitu käesolevas direktiivis 
nimetatud meedet.

Or. en
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Selgitus

Lihtsustamise huvides ja töötajate paremaks kaitsmiseks teeme ettepaneku loobuda suunis- ja 
rakendusväärtuste eristamisest.

Muudatusettepanek 50
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „suunisväärtus” ja „rakendusväärtus”: 
otseselt mõõdetavad, sagedusest sõltuvad 
parameetrid, mille vahemik on kindlaks 
määratud elektrivälja tugevuse (E), 
magnetvälja tugevuse (H), 
magnetvootiheduse (B) ja 
energiatihedusega (S), mille puhul tuleb 
võtta üks või mitu käesolevas direktiivis 
nimetatud meedet.

g) „suunisväärtus” ja „rakendusväärtus”: 
otseselt mõõdetavad, sagedusest sõltuvad 
parameetrid, mille vahemik on kindlaks 
määratud elektrivälja tugevuse (E), 
magnetvälja tugevuse (H), 
magnetvootiheduse (B) ja 
energiatihedusega (S), mille puhul tuleb 
võtta üks või mitu käesolevas direktiivis 
nimetatud meedet. Vastavus 
rakendusväärtustele tagab vastavuse 
tervisemõju suhtes asjakohastele 
kokkupuute piirmääradele. Vastavus 
suunisväärtustele tagab vastavuse ohutuse 
ja tervisemõju suhtes asjakohastele 
kokkupuute piirmääradele.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis f osutatud 
„suunisväärtus” vastab välja tasemele, 
kus normaalsete töötingimuste korral ei 
teki kahjulikku tervisemõju isikutel, kes ei 
kuulu riskiga töötajate erirühma. Sellest 

välja jäetud
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tulenevalt saab riskihindamise menetluse 
ulatust vähendada miinimumini. Vastavus 
suunisväärtustele tagab ohutuse ja 
tervisemõju osas vastavuse asjakohastele 
kokkupuute piirmääradele.
Lõike 1 punktis f osutatud 
„rakendusväärtus” vastab maksimaalsele 
otseselt mõõdetavale välja tugevusele, 
mille puhul on tagatud automaatne 
vastavus kokkupuute piirmäärale. Mis 
tahes suunisväärtuste ja 
rakendusväärtuste vahele jääv 
kokkupuute tase nõuab põhjalikumat 
hindamist ja ennetusmeetmeid. Vastavus 
rakendusväärtustele tagab vastavuse 
tervisemõju suhtes asjakohastele 
kokkupuute piirmääradele.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise huvides ja töötajate paremaks kaitsmiseks teeme ettepaneku suunis- ja 
rakendusväärtuste eristamisest loobuda. Rakendusväärtuste määratlus tuleks sätestada artikli 
2 lõike 1 punktis g.

Muudatusettepanek 52
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis f osutatud „suunisväärtus” 
vastab välja tasemele, kus normaalsete 
töötingimuste korral ei teki kahjulikku 
tervisemõju isikutel, kes ei kuulu riskiga 
töötajate erirühma. Sellest tulenevalt saab 
riskihindamise menetluse ulatust 
vähendada miinimumini. Vastavus 
suunisväärtustele tagab ohutuse ja 
tervisemõju osas vastavuse asjakohastele 
kokkupuute piirmääradele.

2. Lõike 1 punktis f osutatud 
„suunisväärtus” vastab välja tasemele, kus 
normaalsete töötingimuste korral ei teki 
kahjulikku tervisemõju või ohutusriski 
põhjustada võivat mõju isikutel, kes ei 
kuulu riskiga töötajate erirühma. Sellest 
tulenevalt saab riskihindamise menetluse 
ulatust vähendada miinimumini. Vastavus 
suunisväärtustele tagab ohutuse ja 
tervisemõju osas vastavuse asjakohastele 
kokkupuute piirmääradele.
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Or. de

Muudatusettepanek 53
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis f osutatud 
„rakendusväärtus” vastab maksimaalsele 
otseselt mõõdetavale välja tugevusele, 
mille puhul on tagatud automaatne 
vastavus kokkupuute piirmäärale. Mis 
tahes suunisväärtuste ja rakendusväärtuste 
vahele jääv kokkupuute tase nõuab 
põhjalikumat hindamist ja
ennetusmeetmeid. Vastavus 
rakendusväärtustele tagab vastavuse 
tervisemõju suhtes asjakohastele 
kokkupuute piirmääradele.

Lõike 1 punktis f osutatud 
„rakendusväärtus” vastab maksimaalsele 
otseselt mõõdetavale välja tugevusele, 
mille puhul on tagatud automaatne 
vastavus kokkupuute piirmäärale. Mis 
tahes suunisväärtuste ja rakendusväärtuste 
vahele jääv kokkupuute tase nõuab 
põhjalikumat hindamist või
ennetusmeetmeid. Vastavus 
rakendusväärtustele tagab vastavuse 
tervisemõju suhtes asjakohastele 
kokkupuute piirmääradele.

Or. en

Selgitus

Niikaua, kuni kokkupuude jääb allapoole rakendusväärtust, on kokkupuute piirmääradele 
vastavuse kontrollimine vabatahtlik ja ei ole nõutav. Käesolev muudatusettepanek on 
kooskõlas ennetusmeetmeid ja muid tingimusi käsitleva II lisa D-jaoga.

Muudatusettepanek 54
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis f osutatud 
„rakendusväärtus” vastab maksimaalsele 
otseselt mõõdetavale välja tugevusele, 
mille puhul on tagatud automaatne 
vastavus kokkupuute piirmäärale. Mis 
tahes suunisväärtuste ja rakendusväärtuste 

Lõike 1 punktis f osutatud 
„rakendusväärtus” vastab maksimaalsele 
otseselt mõõdetavale välja tugevusele, 
mille puhul on tagatud automaatne 
vastavus kokkupuute piirmäärale. Mis 
tahes suunisväärtuste ja rakendusväärtuste 
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vahele jääv kokkupuute tase nõuab 
põhjalikumat hindamist ja 
ennetusmeetmeid. Vastavus 
rakendusväärtustele tagab vastavuse 
tervisemõju suhtes asjakohastele 
kokkupuute piirmääradele.

vahele jääv kokkupuute tase, millel võib 
olla tervisemõju, nõuab põhjalikumat 
hindamist ja ennetusmeetmeid. Vastavus 
rakendusväärtustele tagab vastavuse 
tervisemõju suhtes asjakohastele 
kokkupuute piirmääradele.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuute piirmäärad, suunisväärtused
ja rakendusväärtused

Kokkupuute piirmäärad ja 
rakendusväärtused

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise huvides ja töötajate paremaks kaitsmiseks teeme ettepaneku suunis- ja 
rakendusväärtuste eristamisest loobuda.

Muudatusettepanek 56
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nii elektri- kui ka magnetväljade jaoks 
sagedusvahemikus 0 – 100 kHz 
sätestatakse kokkupuute piirmäärad, 
suunisväärtused ja rakendusväärtused II 
lisas.

1. Elektromagnetväljadega kokkupuute 
piirmäärad sätestatakse II lisas.

Or. en



AM\886093ET.doc 23/120 PE478.400v01-00

ET

Selgitus

Kõrg- ja madalsageduse eristamine ei ole oluline, kuna töökeskkondades on need eri tüüpi 
elektromagnetväljad enamasti segunenud. Lihtsustamise huvides ja töötajate paremaks 
kaitsmiseks teeme ettepaneku suunis- ja rakendusväärtuste eristamisest loobuda. Teeme 
seetõttu ettepaneku II ja III lisa ühendamiseks.

Muudatusettepanek 57
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nii elektri- kui ka magnetväljade jaoks 
sagedusvahemikus 0 – 100 kHz 
sätestatakse kokkupuute piirmäärad, 
suunisväärtused ja rakendusväärtused II 
lisas.

1. Nii elektri- kui ka magnetväljade jaoks 
sagedusvahemikus 0 – 100 kHz 
sätestatakse kokkupuute piirmäärad, 
suunisväärtused ja rakendusväärtused II 
lisas. Piirmäärad kehtivad vaatamata 
sellele, kas rakendused on tehnilised või 
meditsiinilised. 

Or. de

Muudatusettepanek 58
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nii elektri- kui ka magnetväljade jaoks 
sagedusvahemikus 0 – 100 kHz 
sätestatakse kokkupuute piirmäärad, 
suunis- ja rakendusväärtused II lisas.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 59
Heinz K. Becker
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nii elektri- kui ka magnetväljade jaoks 
sagedusvahemikus 0 – 100 kHz 
sätestatakse kokkupuute piirmäärad, 
suunisväärtused ja rakendusväärtused II 
lisas.

Nii elektri- kui ka magnetväljade jaoks 
sagedusvahemikus 0 – 100 kHz 
sätestatakse kokkupuute piirmäärad, 
suunisväärtused ja rakendusväärtused II 
lisas ning need kehtivad kõigi tehniliste ja 
meditsiiniliste rakenduste suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 60
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuute piirmäärade puhul, mis 
ületavad rakendusväärtust, peab 
asjakohaste kontrollidega tõestama, et 
kokkupuute piirmäär ei ületa tervisemõju 
suhtes asjakohast kokkupuute piirmäära. 
Kokkupuute piirmäärade puhul, mis 
ületavad suunisväärtust, peab asjakohaste 
kontrollidega tõestama, et kokkupuute 
piirmäär ei ületa tervisemõju ja ohutuse 
suhtes asjakohast kokkupuute piirmäära, 
või tõestama, et kokkupuute piirmäär on 
rakendusväärtusest väiksem. Viimasel 
juhul tuleb kohaldada ennetusmeetmeid 
ja peab kohandama teavet töötajatele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riskide hindamist ja kokkupuute määratlemist tuleks käsitleda artiklis 4.
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Muudatusettepanek 61
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuute piirmäärade puhul, mis 
ületavad rakendusväärtust, peab 
asjakohaste kontrollidega tõestama, et 
kokkupuute piirmäär ei ületa tervisemõju 
suhtes asjakohast kokkupuute piirmäära.
Kokkupuute piirmäärade puhul, mis 
ületavad suunisväärtust, peab asjakohaste 
kontrollidega tõestama, et kokkupuute 
piirmäär ei ületa tervisemõju ja ohutuse 
suhtes asjakohast kokkupuute piirmäära, 
või tõestama, et kokkupuute piirmäär on 
rakendusväärtusest väiksem. Viimasel 
juhul tuleb kohaldada ennetusmeetmeid ja 
peab kohandama teavet töötajatele.

Kokkupuute piirmäärade puhul, mis 
ületavad rakendusväärtust, peab 
asjakohaste kontrollidega tõestama, et 
kokkupuute piirmäär ei ületa tervisemõju 
suhtes asjakohast kokkupuute piirmäära.
Kokkupuute piirmäärade puhul, mis 
ületavad suunisväärtust, peab asjakohaste 
kontrollidega tõestama, et kokkupuute 
piirmäär ei ületa ohutuse suhtes asjakohast 
kokkupuute piirmäära, või peab tööandja 
ennetusmeetmete ja koolituse abil 
ohutusmõju võimalikult vähendama.
Viimasel juhul tuleb kohaldada 
ennetusmeetmeid ja peab kohandama 
teavet töötajatele.

Or. en

Selgitus

Suunisväärtus on seotud ohutusmõjuga, mille puhul kokkupuute piirmäär on väiksem kui 
tervisemõju puhul. Seega on sel juhul vaja „kergemaid” ennetusmeetmeid.

Muudatusettepanek 62
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuute piirmäärade puhul, mis 
ületavad rakendusväärtust, peab 
asjakohaste kontrollidega tõestama, et 
kokkupuute piirmäär ei ületa tervisemõju 
suhtes asjakohast kokkupuute piirmäära.
Kokkupuute piirmäärade puhul, mis 
ületavad suunisväärtust, peab asjakohaste

Kokkupuute piirmäärade puhul, mis 
ületavad rakendusväärtust, peab 
asjakohaste kontrollidega tõestama, et 
kokkupuute piirmäär ei ületa tervisemõju 
suhtes asjakohast kokkupuute piirmäära.
Kokkupuute piirmäärade puhul, mis 
ületavad suunisväärtust, nähakse töötajate 
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kontrollidega tõestama, et kokkupuute 
piirmäär ei ületa tervisemõju ja ohutuse 
suhtes asjakohast kokkupuute piirmäära, 
või tõestama, et kokkupuute piirmäär on 
rakendusväärtusest väiksem. Viimasel 
juhul tuleb kohaldada ennetusmeetmeid 
ja peab kohandama teavet töötajatele.

jaoks ette menetlused ja koolitus, et 
vältida kahjulikust ohutusmõjust 
tulenevaid tagajärgi, välja arvatud juhul, 
kui asjakohaste kontrollidega on tõestatud, 
et kokkupuute piirmäär ei ületa ohutuse 
suhtes asjakohast kokkupuute piirmäära. 

Or. en

Muudatusettepanek 63
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nii elektri- kui ka magnetväljade jaoks
sagedusvahemikus 100 kHz – 300 GHz on 
kokkupuute piirmäärad ja
rakendusväärtused sätestatud III lisas.

2. 2. Elektromagnetväljade jaoks on
rakendusväärtused sätestatud II lisas.

Or. en

Selgitus

Kõrg- ja madalsageduse eristamine ei ole oluline, kuna töökeskkondades on need eri tüüpi 
elektromagnetväljad enamasti segunenud. Lihtsustamise huvides ja töötajate paremaks 
kaitsmiseks teeme ettepaneku suunis- ja rakendusväärtuste eristamisest loobuda. Teeme 
seetõttu ettepaneku II ja III lisa ühendamiseks.

Muudatusettepanek 64
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nii elektri- kui ka magnetväljade jaoks 
sagedusvahemikus 100 kHz – 300 GHz on 
kokkupuute piirmäärad ja 
rakendusväärtused sätestatud III lisas.

2. Nii elektri- kui ka magnetväljade jaoks 
sagedusvahemikus 100 kHz – 300 GHz on 
kokkupuute piirmäärad tervisemõju suhtes 
ja rakendusväärtused sätestatud III lisas.
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Or. en

Muudatusettepanek 65
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuutel tasemetega, mis ületavad 
rakendusväärtust, peab asjakohaste 
kontrollidega tõestama, et kokkupuude ei 
ületa tervisemõju suhtes asjakohast 
kokkupuute piirmäära.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riskide hindamist ja kokkupuute määratlemist tuleks käsitleda artiklis 4.

Muudatusettepanek 66
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamaks. mõõtmaks ja/või 
arvutamaks töötajate 
elektromagnetväljadega kokkupuute taset, 
mis tõenäoliselt jääb märkimisväärselt 
rakendusväärtusest allapoole, võib 
kasutada lihtsaid meetodeid. Muudel 
juhtudel, kui kokkupuute piirmäär võib 
tõenäoliselt olla ligikaudu sama või 
suurem rakendusväärtusest, annavad 
liikmesriigid juhiseid, mis põhinevad 
olemasolevatel ühtlustatud Euroopa 
standarditel, mille on koostanud Euroopa 
Elektrotehnika Standardikomitee 
(CENELEC), või muudel teaduspõhistel 

välja jäetud
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standarditel või juhenditel.

Or. en

Selgitus

Riskide hindamist ja kokkupuute määratlemist tuleks käsitleda artiklis 4.

Muudatusettepanek 67
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamaks. mõõtmaks ja/või 
arvutamaks töötajate 
elektromagnetväljadega kokkupuute taset, 
mis tõenäoliselt jääb märkimisväärselt 
rakendusväärtusest allapoole, võib 
kasutada lihtsaid meetodeid. Muudel 
juhtudel, kui kokkupuute piirmäär võib 
tõenäoliselt olla ligikaudu sama või suurem 
rakendusväärtusest, annavad liikmesriigid 
juhiseid, mis põhinevad olemasolevatel 
ühtlustatud Euroopa standarditel, mille on 
koostanud Euroopa Elektrotehnika 
Standardikomitee (CENELEC), või 
muudel teaduspõhistel standarditel või 
juhenditel.

3. Kui kokkupuute piirmäär võib 
tõenäoliselt olla ligikaudu sama või suurem 
rakendusväärtusest, annavad liikmesriigid 
juhiseid, mis põhinevad olemasolevatel 
ühtlustatud Euroopa standarditel, mille on 
koostanud Euroopa Elektrotehnika 
Standardikomitee (CENELEC), või 
muudel teaduspõhistel standarditel või 
juhenditel.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hindamaks. mõõtmaks ja/või 
arvutamaks töötajate 

3. Hindamaks, mõõtmaks ja/või 
arvutamaks töötajate 
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elektromagnetväljadega kokkupuute taset, 
mis tõenäoliselt jääb märkimisväärselt 
rakendusväärtusest allapoole, võib 
kasutada lihtsaid meetodeid. Muudel 
juhtudel, kui kokkupuute piirmäär võib 
tõenäoliselt olla ligikaudu sama või suurem 
rakendusväärtusest, annavad liikmesriigid 
juhiseid, mis põhinevad olemasolevatel
ühtlustatud Euroopa standarditel, mille on 
koostanud Euroopa Elektrotehnika 
Standardikomitee (CENELEC), või
muudel teaduspõhistel standarditel või 
juhenditel.

elektromagnetväljadega kokkupuute taset, 
mis tõenäoliselt jääb märkimisväärselt 
rakendusväärtusest allapoole, võib 
kasutada lihtsaid meetodeid. Muudel 
juhtudel, kui kokkupuute piirmäär võib 
tõenäoliselt olla ligikaudu sama või suurem 
rakendusväärtusest, võivad tööandjad anda 
hinnangu, kasutades olemasolevaid
ühtlustatud Euroopa standardeid, mille on 
koostanud Euroopa Elektrotehnika 
Standardikomitee (CENELEC), või muid 
teaduspõhiseid standardeid või juhendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui masin või masinate 
kombinatsioon vastab tehnilistele 
dokumentidele ja/või ühtlustatud Euroopa 
standarditel põhinevale käsiraamatule, 
kus on kindlaks määratud ohutud 
kokkupuute piirmäärad, loetakse 
tõendatuks, et kokkupuude ei ületa 
vastavat kokkupuute piirmäära.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Paul Murphy, Georgios Toussas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 välja jäetud
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meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
järgmisi sellega seotud tegevusi: süsteemi 
terviklik testimine enne selle tootmisest 
väljastamist, paigaldamist, puhastamist, 
hooldust, teadus- ja arendustegevusega 
seotud tegevusi. Nendeks erijuhtudeks 
tuleb kehtestada erikaitsemeetmeid. 
Selleks konsulteerib komisjon 
olemasolevate töörühmadega ning jätkab 
vastavalt meetmetele, mis on sätestatud IV 
lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
järgmisi sellega seotud tegevusi: süsteemi 
terviklik testimine enne selle tootmisest 
väljastamist, paigaldamist, puhastamist, 
hooldust, teadus- ja arendustegevusega 
seotud tegevusi. Nendeks erijuhtudeks 
tuleb kehtestada erikaitsemeetmeid. 
Selleks konsulteerib komisjon 
olemasolevate töörühmadega ning jätkab 
vastavalt meetmetele, mis on sätestatud IV 
lisas.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 72
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
järgmisi sellega seotud tegevusi: süsteemi 
terviklik testimine enne selle tootmisest 
väljastamist, paigaldamist, puhastamist, 
hooldust, teadus- ja arendustegevusega 
seotud tegevusi. Nendeks erijuhtudeks 
tuleb kehtestada erikaitsemeetmeid. 
Selleks konsulteerib komisjon 
olemasolevate töörühmadega ning jätkab 
vastavalt meetmetele, mis on sätestatud IV 
lisas.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 73
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2
meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
järgmisi sellega seotud tegevusi: süsteemi 
terviklik testimine enne selle tootmisest 
väljastamist, paigaldamist, puhastamist, 
hooldust, teadus- ja arendustegevusega 
seotud tegevusi. Nendeks erijuhtudeks 
tuleb kehtestada erikaitsemeetmeid.
Selleks konsulteerib komisjon 
olemasolevate töörühmadega ning jätkab 
vastavalt meetmetele, mis on sätestatud IV 
lisas.

4. Erikaitsemeetmed kehtestatakse 
meditsiiniliste rakenduste jaoks, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
sellega seotud tegevusi, millega kaasneb 
süsteemi terviklik testimine enne selle 
tootmisest väljastamist, paigaldamist, 
puhastamist, hooldust, teadus- ja 
arendustegevusega seotud tegevusi. Et 
tagada selle töötajaterühma kaitse, 
kohaldatakse järgmisi kaitsemeetmeid:

– maksimaalse lubatava igapäevase 
kokkupuute ajapiirang;
– kokkupuuteaja katkestused 
puhkepauside või tegevuse vaheldamise 
eeskirjade abil;
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– ettenähtud minimaalse vahemaa 
säilitamine elektromagnetvälja allikatest; 
– asjakohane ennetav terviseseire tööga 
seotud tervisekontrolli abil;

Or. de

Muudatusettepanek 74
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
järgmisi sellega seotud tegevusi: süsteemi 
terviklik testimine enne selle tootmisest 
väljastamist, paigaldamist, puhastamist, 
hooldust, teadus- ja arendustegevusega 
seotud tegevusi. Nendeks erijuhtudeks 
tuleb kehtestada erikaitsemeetmeid. 
Selleks konsulteerib komisjon 
olemasolevate töörühmadega ning jätkab 
vastavalt meetmetele, mis on sätestatud IV 
lisas.

4. Ilma et see piiraks lõike 5 kohaldamist, 
ei tohi töötajate kokkupuude mõjuallikaga 
ületada piirmäära. Eriolukordades, kus 
töötaja kokkupuude võib ajutiselt ületada 
kokkupuute piirmäärasid ja kui 
nõuetekohaselt põhjendatud tingimustes, 
kus tehnika taseme ja töökohtade 
eriomaduste tõttu ei ole võetud tehnilistest 
ja/või organisatsioonilistest meetmetest 
hoolimata võimalik järgida kokkupuute 
piirmäärasid, võivad liikmesriigid 
kehtestada süsteemi, mis lubab töötamist 
kontrollitud tingimustes ja igakülgse 
riskihindamise alusel, kus on esitatud 
tegelikud kokkupuutemäärad ja nende 
tõenäosus ning neid määrasid on 
võrreldud II lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Niisuguse süsteemiga 
tagatakse, et riskid on võimalikult 
väikesed ja asjaomaste töötajate tervist 
kontrollitakse tõhusamalt. Luba 
tühistatakse kohe, kui seda õigustavad 
asjaolud enam ei kehti. Liikmesriigid 
edastavad komisjonile direktiivi 
89/391/EMÜ artiklis 17a osutatud 
aruandes kõnealuste lubade nimekirja, 
näidates täpsed põhjused ja asjaolud, 
mille põhjal nad otsustasid need load 
anda.
Erijuhul, milleks on magnetresonantsi 
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toimet kasutavad meditsiinilised 
rakendused, mille puhul võib töötaja 
kokkupuude ajutiselt kokkupuute 
piirmäärasid ületada, kehtestatakse 
täiendavad kaitsemeetmed. Selleks 
konsulteerib komisjon olemasolevate 
töörühmadega ning jätkab vastavalt 
meetmetele, mis on sätestatud IV lisas.

Or. en

Selgitus

Erandeid kohaldatakse ainult kokkupuute piirmäärasid ületavatele MRT-rakendustele, kuid 
loasüsteemi ja tugevdatud kontrolli hõlmava üldise erandi raames.

Muudatusettepanek 75
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
järgmisi sellega seotud tegevusi: süsteemi 
terviklik testimine enne selle tootmisest 
väljastamist, paigaldamist, puhastamist, 
hooldust, teadus- ja arendustegevusega 
seotud tegevusi. Nendeks erijuhtudeks 
tuleb kehtestada erikaitsemeetmeid. Selleks 
konsulteerib komisjon olemasolevate 
töörühmadega ning jätkab vastavalt 
meetmetele, mis on sätestatud IV lisas.

4. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
järgmisi sellega seotud tegevusi: süsteemi 
terviklik testimine enne selle tootmisest 
väljastamist, paigaldamist, puhastamist, 
hooldust, teadus- ja arendustegevusega 
seotud tegevusi. Niisuguste seadmetega 
töötavad isikud peavad olema 
asjakohaselt kaitstud. Selleks peab 
komisjon 31. detsembriks 2012 esitama 
meetmed. Erijuhtudeks tuleb kehtestada 
erikaitsemeetmeid. Selleks konsulteerib 
komisjon olemasolevate töörühmadega 
ning jätkab vastavalt meetmetele, mis on 
sätestatud IV lisas.

Or. nl
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Muudatusettepanek 76
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
järgmisi sellega seotud tegevusi: süsteemi 
terviklik testimine enne selle tootmisest 
väljastamist, paigaldamist, puhastamist, 
hooldust, teadus- ja arendustegevusega 
seotud tegevusi. Nendeks erijuhtudeks 
tuleb kehtestada erikaitsemeetmeid. Selleks 
konsulteerib komisjon olemasolevate 
töörühmadega ning jätkab vastavalt 
meetmetele, mis on sätestatud IV lisas.

4. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
järgmisi sellega seotud tegevusi: süsteemi 
terviklik testimine enne selle tootmisest 
väljastamist, paigaldamist, puhastamist, 
hooldust, teadus- ja arendustegevusega 
seotud tegevusi. Nendeks erijuhtudeks 
tuleb kehtestada erikaitsemeetmeid. Selleks 
konsulteerib komisjon olemasolevate 
töörühmadega ning jätkab vastavalt 
meetmetele, mis on sätestatud IV lisas. 
Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist esitab komisjon 
ettepaneku artikli 3 lõikes 4 nimetatud 
erandi kaotamiseks.

Or. en

Selgitus

Kõik töötajad peavad olema direktiiviga täielikult kaitstud. Artikli 3 lõike 4 tõttu ei hõlma 
direktiivis sätestatud kokkupuute piirmäärad ja rakendusväärtused MRT seadmete läheduses 
töötavaid isikuid. Muudatusettepaneku eesmärgiks on seada erandile ajalised piirid. 

Muudatusettepanek 77
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
järgmisi sellega seotud tegevusi: süsteemi 
terviklik testimine enne selle tootmisest 

4. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
järgmisi sellega seotud tegevusi: süsteemi 
terviklik testimine enne selle tootmisest 
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väljastamist, paigaldamist, puhastamist, 
hooldust, teadus- ja arendustegevusega 
seotud tegevusi. Nendeks erijuhtudeks 
tuleb kehtestada erikaitsemeetmeid. Selleks 
konsulteerib komisjon olemasolevate 
töörühmadega ning jätkab vastavalt 
meetmetele, mis on sätestatud IV lisas.

väljastamist, paigaldamist, puhastamist, 
hooldust, teadus- ja arendustegevusega 
seotud tegevusi. Nendeks erijuhtudeks 
tuleb kehtestada erikaitsemeetmeid. Selleks 
konsulteerib komisjon olemasolevate 
töörühmadega ning jätkab vastavalt 
meetmetele, mis on sätestatud IV lisas. 
Meditsiiniliste rakenduste puhul, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet, ei 
tohi uued seadmed tekitada tugevamat 
elektromagnetvälja kui praegu turul 
kättesaadavad seadmed.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et koostada terviklik kohaldatav 
metoodika, tagada ajas muutuvat 
elektromagnetvälja (gradientväli ja 
raadiosageduslik elektromagnetväli) 
tekitavate töötavate MRT seadmetega 
ja/või nende läheduses töötavate inimeste 
piisav kaitse ja võtta nõuetekohaselt 
arvesse kehtivaid ettevaatus- ja 
kaitsemeetmeid elektromagnetväljaga 
kokkupuute suhtes, koostavad tööandjad 
riskihinnangu ja võtavad vajalikud 
tehnilised ja korralduslikud meetmed, et 
kaitsta töötajaid võimaliku ohu eest, mis 
tuleneb otseselt või kaudselt kokkupuutest 
elektromagnetväljaga. Töötajatel on 
lubatud viibida töötavate ajas muutuvat 
elektromagnetvälja (gradientväli ja 
raadiosageduslik elektromagnetväli) 
tekitavate MRT seadmete läheduses ainult 
toimingute puhul, mil töötaja kohalolek 
on vältimatult vajalik. Tööandja kehtestab 
seadmete ümber valvatava ala, millele 
juurdepääsu kontrollitakse. Nimetatud ala 
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jääb täielikult 0,5 mT piiridesse ja 
määratletakse nii, et juurdepääsu oleks 
võimalik füüsiliste ja/või 
haldusvahenditega kontrollida. 
Tööandjad võtavad töötajate suhtes, kellel 
on juurdepääs valvatavale alale, tehnilisi, 
korralduslikke, teavitamise ja koolituse 
meetmeid, et vähendada otsest ja kaudset 
kokkupuudet ja vältida riske.

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Et tagada nende inimeste piisav 
kaitse, kes töötavad sisselülitatud 
magnetvälja gradiendiga MRT 
seadmetega ja/või nende läheduses, ning 
võtta nõuetekohaselt arvesse kehtivaid 
ettevaatus- ja kaitsemeetmeid 
elektromagnetväljaga kokkupuute suhtes, 
koostavad tööandjad riskihinnangu ja 
võtavad vajalikud tehnilised ja 
korralduslikud meetmed, et kaitsta 
töötajaid võimaliku ohu eest, mis tuleneb 
otseselt või kaudselt kokkupuutest 
elektromagnetväljaga. Töötajatel on 
lubatud viibida töötavate MRT seadmete 
läheduses üksnes meditsiiniliste 
toimingute, uurimistegevuse, hoolduse ja 
puhastamise korral, mil töötaja kohalolek 
on vältimatult vajalik. Tööandjad 
määravad kindlaks staatilise 
elektromagnetvälja alad, millele 
juurdepääsu valvatakse, ning võtavad 
töötajate suhtes, kellel on juurdepääs
valvatavale alale, tehnilisi, korralduslikke, 
teavitamise ja koolituse meetmeid, et 
vähendada kokkupuudet ja vältida riske.
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Or. en

Muudatusettepanek 80
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
nende liikmesriikide kaitsejõudude suhtes, 
kus kasutatakse võrdväärset ja 
spetsiifilisemat kaitsesüsteemi, sest NATO 
standard STANAG 2345 on juba olemas 
ja rakendatud. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile selliste kaitsesüsteemide 
olemasolust ja tõhusast rakendamisest, 
kui nad teatavad käesoleva direktiivi 
sätete ülevõtmisest liikmesriigi 
õigusaktidesse artikli 14 kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 81
Paul Murphy, Georgios Toussas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
nende liikmesriikide kaitsejõudude suhtes, 
kus kasutatakse võrdväärset ja 
spetsiifilisemat kaitsesüsteemi, sest NATO 
standard STANAG 2345 on juba olemas ja 
rakendatud. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile selliste kaitsesüsteemide 
olemasolust ja tõhusast rakendamisest, kui 
nad teatavad käesoleva direktiivi sätete 
ülevõtmisest liikmesriigi õigusaktidesse 
artikli 14 kohaselt.

5. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
nende liikmesriikide kaitsejõudude suhtes, 
kus kasutatakse võrdväärset ja 
spetsiifilisemat kaitsesüsteemi, sest NATO 
standard STANAG 2345 on juba olemas ja 
rakendatud. Samas tagavad liikmesriigid 
direktiivi 89/391/EMÜ artiklile 14 ja 
käesoleva direktiivi artiklile 8 vastava 
tervisekontrolli tulemusliku rakendamise. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile selliste 
kaitsesüsteemide olemasolust ja tõhusast 
rakendamisest, kui nad teatavad käesoleva 
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direktiivi sätete ülevõtmisest liikmesriigi 
õigusaktidesse artikli 14 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada ka relvajõududes 
töötavate isikute piisav kaitse ning võtta 
nõuetekohaselt arvesse kehtivaid 
ettevaatus- ja kaitsemeetmeid 
elektromagnetväljaga kokkupuute suhtes, 
hindavad riikide pädevad asutused riske 
ja võtavad asjakohaseid tehnilisi ja 
korralduslikke meetmeid, et kaitsta neid 
isikuid elektromagnetväljadega 
kokkupuutest tulenevate võimalike ohtude 
eest. Relvajõud määravad kindlaks 
staatilise elektromagnetvälja alad, millele 
juurdepääsu valvatakse, ning võtavad 
töötajate suhtes, kellel on juurdepääs 
valvatavale alale, tehnilisi, korralduslikke, 
teavitamise ja koolituse meetmeid, et 
vähendada kokkupuudet ja vältida riske.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Võimalike uute teadustulemustega 
arvestades hindab komisjon viie aasta 
jooksul uuesti, kas lõigetes 4 ja 5 
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sätestatud erandid tuleks säilitada, või 
teeb asjaomastes kaitsemeetmetes 
vastavad kohandused.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 
kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad. 
Eriolukordade puhul, kui neid väärtusi 
võidakse ajutiselt ületada, võib liikmesriik 
kehtestada süsteemi, mis lubab töötamist 
kontrollitud tingimustel ja kõikehõlmava 
riskihindamise alusel, milles on esitatud 
tegelikud kokkupuute väärtused ja nende 
tõenäosus ning neid väärtusi on võrreldud 
II ja III lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Sellistest eriolukordadest 
tuleb komisjoni teavitada aruandes, 
millele on osutatud direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklis 17a.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldine erand tuleks paigutada lõikesse 4.

Muudatusettepanek 85
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 välja jäetud
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kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad. 
Eriolukordade puhul, kui neid väärtusi 
võidakse ajutiselt ületada, võib liikmesriik 
kehtestada süsteemi, mis lubab töötamist 
kontrollitud tingimustel ja kõikehõlmava 
riskihindamise alusel, milles on esitatud 
tegelikud kokkupuute väärtused ja nende 
tõenäosus ning neid väärtusi on võrreldud 
II ja III lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Sellistest eriolukordadest 
tuleb komisjoni teavitada aruandes, 
millele on osutatud direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklis 17a.

Or. en

Selgitus

Komisjoni tekst annab liikmesriikidele võimaluse lubada piirmäärasid ületavat tööd. 
Muudatusettepanekuga jäetakse kõnealune lõige välja, sest see on vastuolus peamise 
eesmärgiga, milleks on kehtestada kogu Euroopa Liidus töötajate võrdne kaitse.

Muudatusettepanek 86
Paul Murphy, Georgios Toussas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 
kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad. Eriolukordade 
puhul, kui neid väärtusi võidakse ajutiselt 
ületada, võib liikmesriik kehtestada 
süsteemi, mis lubab töötamist kontrollitud 
tingimustel ja kõikehõlmava 
riskihindamise alusel, milles on esitatud 
tegelikud kokkupuute väärtused ja nende 
tõenäosus ning neid väärtusi on võrreldud 
II ja III lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Sellistest eriolukordadest 
tuleb komisjoni teavitada aruandes, 

6. Töötajad ei tohi tervisemõju seisukohast 
kokku puutuda kõrgemate tasemetega kui 
piirmäärad.
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millele on osutatud direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklis 17a.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 
kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad. Eriolukordade 
puhul, kui neid väärtusi võidakse ajutiselt 
ületada, võib liikmesriik kehtestada 
süsteemi, mis lubab töötamist kontrollitud 
tingimustel ja kõikehõlmava 
riskihindamise alusel, milles on esitatud 
tegelikud kokkupuute väärtused ja nende 
tõenäosus ning neid väärtusi on võrreldud 
II ja III lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Sellistest eriolukordadest 
tuleb komisjoni teavitada aruandes, 
millele on osutatud direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklis 17a.

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 
kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 
kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad. Eriolukordade 

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 
kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad.
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puhul, kui neid väärtusi võidakse ajutiselt 
ületada, võib liikmesriik kehtestada 
süsteemi, mis lubab töötamist kontrollitud 
tingimustel ja kõikehõlmava 
riskihindamise alusel, milles on esitatud 
tegelikud kokkupuute väärtused ja nende 
tõenäosus ning neid väärtusi on võrreldud 
II ja III lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Sellistest eriolukordadest 
tuleb komisjoni teavitada aruandes, 
millele on osutatud direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklis 17a.

Or. de

Selgitus

Mingeid täiendavaid erandeid ei tohiks teha, sest see võib põhjustada konkurentsimoonutusi. 
ELi esmases õiguses on sätestatud kohustus parandada töökeskkonda, et kaitsta töötajate 
tervist ja turvalisust (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 153 lõige 1).

Muudatusettepanek 89
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 
kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad. Eriolukordade 
puhul, kui neid väärtusi võidakse ajutiselt
ületada, võib liikmesriik kehtestada 
süsteemi, mis lubab töötamist kontrollitud 
tingimustel ja kõikehõlmava 
riskihindamise alusel, milles on esitatud 
tegelikud kokkupuute väärtused ja nende 
tõenäosus ning neid väärtusi on võrreldud 
II ja III lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Sellistest eriolukordadest 
tuleb komisjoni teavitada aruandes, millele 
on osutatud direktiivi 89/391/EMÜ artiklis 
17a.

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 
kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad. Eriolukordade 
puhul, kui neid väärtusi võidakse ületada, 
võib liikmesriik kehtestada süsteemi, mis 
võimaldab töötamist kontrollitud 
tingimustel ja kõikehõlmava 
riskihindamise alusel, milles on esitatud 
tegelikud kokkupuute väärtused ja nende 
tõenäosus ning neid väärtusi on võrreldud 
II ja III lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Sellistest eriolukordadest 
tuleb komisjoni teavitada aruandes, millele 
on osutatud direktiivi 89/391/EMÜ artiklis 
17a.
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Or. en

Muudatusettepanek 90
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 
kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad. Eriolukordade 
puhul, kui neid väärtusi võidakse ajutiselt 
ületada, võib liikmesriik kehtestada 
süsteemi, mis lubab töötamist kontrollitud 
tingimustel ja kõikehõlmava 
riskihindamise alusel, milles on esitatud 
tegelikud kokkupuute väärtused ja nende 
tõenäosus ning neid väärtusi on võrreldud 
II ja III lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Sellistest eriolukordadest 
tuleb komisjoni teavitada aruandes, millele 
on osutatud direktiivi 89/391/EMÜ artiklis 
17 a.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 91
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 
kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad. Eriolukordade 
puhul, kui neid väärtusi võidakse ajutiselt 
ületada, võib liikmesriik kehtestada 
süsteemi, mis lubab töötamist kontrollitud 

6. Töötajad ei tohi tervisemõju seisukohast 
kokku puutuda kõrgemate tasemetega kui 
piirmäärad. Eriolukordade puhul, kui neid 
väärtusi võidakse ajutiselt ületada, võib 
liikmesriik kehtestada süsteemi, mis lubab 
töötamist kontrollitud tingimustel ja 
kõikehõlmava riskihindamise alusel, milles 
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tingimustel ja kõikehõlmava 
riskihindamise alusel, milles on esitatud 
tegelikud kokkupuute väärtused ja nende 
tõenäosus ning neid väärtusi on võrreldud 
II ja III lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Sellistest eriolukordadest 
tuleb komisjoni teavitada aruandes, millele 
on osutatud direktiivi 89/391/EMÜ artiklis 
17a.

on esitatud tegelikud kokkupuute väärtused 
ja nende tõenäosus ning neid väärtusi on 
võrreldud II ja III lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Sellistest eriolukordadest 
tuleb komisjoni teavitada aruandes, millele 
on osutatud direktiivi 89/391/EMÜ artiklis 
17a.

Or. de

Selgitus

Erandid tähendavad töötajate lubamatut ebavõrdset kohtlemist ning kujutavad endast 
töötervishoiu ja tööohutuse raamdirektiivi (89/391/EMÜ) tõsist rikkumist. Tootjad peavad 
innovatsiooni abil tagama, et rakenduste arv püsib sama või seda on võimalik suurendada, 
vaatamata piirmääradele. Erandid või vähem ranged piirmäärad vähendavad oluliselt 
vajalikku survet, mis sunnib tootjaid uuendustele, ning selle tulemusel kannatab töötajate 
tervis.

Muudatusettepanek 92
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuute kindlaksmääramine ja 
riskihindamine

Riskihindamine ja kokkupuute 
kindlaksmääramine

Or. en

Muudatusettepanek 93
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 6 lõikes 3 
ja artikli 9 lõikes 1 sätestatud kohustuste 

1. Tööandja valduses on direktiivile 
89/391/EMÜ vastav riskianalüüs ning ta 
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täitmisel hindavad ja vajaduse korral 
mõõdavad ja/või arvutavad tööandjad 
elektromagnetväljade tugevuse taset, 
millega töötajad kokku puutuvad.
Hindamist, mõõtmist ja arvutamist võib 
teostada II ja III lisas esitatud juhendeid 
kasutades. Erijuhtudel, mida kõnealustes 
lisades käsitletud ei ole, võib tööandja
kasutada CENELECi koostatud 
ühtlustatud Euroopa standardeid 
asjakohaseks hindamiseks, mõõtmiseks 
või arvutamiseks. Tööandja võib kasutada 
ka muid teaduspõhiseid standardeid või 
juhendeid, kui asjaomane liikmesriik seda 
nõuab. Vajadusel peab tööandja võtma 
arvesse kiirgustasemeid ja muid 
ohutusega seotud andmeid, mille on 
esitanud seadme tootja vastavalt 
asjakohastele liidu õigusaktidele.

teeb kindlaks, milliseid meetmeid tuleb 
käesoleva direktiivi kohaselt võtta. 
Riskihindamine registreeritakse sobival 
andmekandjal vastavalt riiklikule õigusele 
ja tavale. See võib sisaldada tööandja 
põhjendust, et elektromagnetväljadega 
seotud riski olemus ja ulatus muudavad 
edasise üksikasjaliku riskihindamise 
tarbetuks. Riskianalüüsi ajakohastatakse 
korrapäraselt, eriti kui on toimunud 
olulisi muudatusi, mis võivad muuta selle 
aegunuks, või kui tervisekontrolli 
tulemused näitavad, et hindamine on 
vajalik.

Or. en

Selgitus

Kuna CENELECi standardid ei ole avatud standardid, ei tohiks neid käesolevas direktiivis 
mainida.

Muudatusettepanek 94
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 6 lõikes 3 
ja artikli 9 lõikes 1 sätestatud kohustuste 
täitmisel hindavad ja vajaduse korral 
mõõdavad ja/või arvutavad tööandjad 
elektromagnetväljade tugevuse taset, 
millega töötajad kokku puutuvad. 
Hindamist, mõõtmist ja arvutamist võib 
teostada II ja III lisas esitatud juhendeid 
kasutades. Erijuhtudel, mida kõnealustes 
lisades käsitletud ei ole, võib tööandja 
kasutada CENELECi koostatud ühtlustatud 

1. Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 6 lõikes 3 
ja artikli 9 lõikes 1 sätestatud kohustuste 
täitmisel hindavad ja vajaduse korral 
mõõdavad ja/või arvutavad tööandjad 
elektromagnetväljade tugevuse taset, 
millega töötajad kokku puutuvad. 
Hindamist, mõõtmist ja arvutamist võib 
teostada II ja III lisas esitatud juhendeid 
kasutades. Erijuhtudel, mida kõnealustes 
lisades käsitletud ei ole, võib tööandja 
kasutada CENELECi koostatud ühtlustatud 
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Euroopa standardeid asjakohaseks 
hindamiseks, mõõtmiseks või 
arvutamiseks. Tööandja võib kasutada ka 
muid teaduspõhiseid standardeid või 
juhendeid, kui asjaomane liikmesriik seda 
nõuab. Vajadusel peab tööandja võtma 
arvesse kiirgustasemeid ja muid ohutusega 
seotud andmeid, mille on esitanud seadme 
tootja vastavalt asjakohastele liidu 
õigusaktidele.

Euroopa standardeid asjakohaseks 
hindamiseks, mõõtmiseks või 
arvutamiseks. Tööandja võib kasutada ka 
muid teaduspõhiseid standardeid või 
juhendeid. Vajadusel peab tööandja võtma 
arvesse kiirgustasemeid ja muid ohutusega 
seotud andmeid, mille on esitanud seadme 
tootja vastavalt asjakohastele liidu 
õigusaktidele.

Or. en

Selgitus

Tööandjal peaks olema õigus kasutada teaduspõhiseid standardeid või juhendeid ka siis, kui 
asjaomane liikmesriik seda ei nõua.

Muudatusettepanek 95
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 6 lõikes 3 
ja artikli 9 lõikes 1 sätestatud kohustuste 
täitmisel hindavad ja vajaduse korral 
mõõdavad ja/või arvutavad tööandjad 
elektromagnetväljade tugevuse taset, 
millega töötajad kokku puutuvad. 
Hindamist, mõõtmist ja arvutamist võib 
teostada II ja III lisas esitatud juhendeid 
kasutades. Erijuhtudel, mida kõnealustes 
lisades käsitletud ei ole, võib tööandja 
kasutada CENELECi koostatud ühtlustatud 
Euroopa standardeid asjakohaseks 
hindamiseks, mõõtmiseks või 
arvutamiseks. Tööandja võib kasutada ka 
muid teaduspõhiseid standardeid või 
juhendeid, kui asjaomane liikmesriik seda 
nõuab. Vajadusel peab tööandja võtma 
arvesse kiirgustasemeid ja muid ohutusega 
seotud andmeid, mille on esitanud seadme 
tootja vastavalt asjakohastele liidu 

1. Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 6 lõikes 3 
ja artikli 9 lõikes 1 sätestatud kohustuste 
täitmisel hindavad ja vajaduse korral 
mõõdavad ja/või arvutavad tööandjad 
elektromagnetväljade tugevuse taset, 
millega töötajad kokku puutuvad. 
Hindamist, mõõtmist ja arvutamist võib 
teostada II ja III lisas esitatud juhendeid 
kasutades. Erijuhtudel, mida kõnealustes 
lisades käsitletud ei ole, võib tööandja 
kasutada CENELECi koostatud ühtlustatud 
Euroopa standardeid asjakohaseks 
hindamiseks, mõõtmiseks või 
arvutamiseks. Tööandja võib kasutada ka 
muid teaduspõhiseid standardeid või 
juhendeid. Vajadusel peab tööandja võtma 
arvesse kiirgustasemeid ja muid ohutusega 
seotud andmeid, mille on esitanud seadme 
tootja vastavalt asjakohastele liidu 
õigusaktidele.
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õigusaktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõnealune hinnang avalikustatakse 
nõudmise korral, välja arvatud 
andmekaitsega seotud põhjendatud 
juhtudel.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui II või III lisas osutatud 
rakendusväärtusi ületatakse, hindab ja 
vajadusel arvutab tööandja vastavalt 
lõikele 1 teostatud elektromagnetväljade 
tasemete hindamise alusel, kas 
kokkupuute piirmäärasid on ületatud 
tervisemõju seisukohast.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lõige peaks järgnema lõikele 6.
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Muudatusettepanek 98
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui II või III lisas osutatud 
rakendusväärtusi ületatakse, hindab ja 
vajadusel arvutab tööandja vastavalt 
lõikele 1 teostatud elektromagnetväljade 
tasemete hindamise alusel, kas kokkupuute 
piirmäärasid on ületatud tervisemõju
seisukohast.

2. Kui II lisas osutatud suunisväärtusi 
ületatakse, hindab ja vajadusel arvutab 
tööandja vastavalt lõikele 1 teostatud 
elektromagnetväljade tasemete hindamise 
alusel, kas kokkupuute piirmäärasid on 
ületatud ohutusmõju seisukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui II või III lisas osutatud 
rakendusväärtusi ületatakse, hindab ja 
vajadusel arvutab tööandja vastavalt 
lõikele 1 teostatud elektromagnetväljade 
tasemete hindamise alusel, kas kokkupuute 
piirmäärasid on ületatud tervisemõju 
seisukohast.

2. Kui II lisas osutatud suunisväärtusi 
ületatakse, hindab ja vajadusel arvutab 
tööandja vastavalt lõikele 1 teostatud 
elektromagnetväljade tasemete hindamise 
alusel, kas kokkupuute piirmäärasid on 
ületatud ohutusmõju seisukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud hindamist, 
mõõtmist ja/või arvutamist ei ole vaja teha 
üldsusele avatud töökohtades, eeldusel et 
hindamine on juba teostatud vastavalt 
elanikkonna kokkupuute piiramist 
elektromagnetväljadega (0 Hz – 300 GHz) 
käsitleva nõukogu 12. juuli 1999. aasta 
soovituse 1999/519/EÜ sätetele9 ja selles 
kindlaks määratud piirangutest peetakse 
töötajate puhul kinni ja ohutusriskid on 
välistatud. Kui kasutatakse elanikkonnale 
ette nähtud seadmeid, mis vastavad ELi 
tooteohutuse õigusaktidele, eelkõige 
direktiividele 1999/5/EÜ ja 2006/95/EÜ, 
ning seadmeid kasutatakse 
eesmärgipäraselt, siis on need tingimused 
täidetud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 101
Paul Murphy, Georgios Toussas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud hindamist, 
mõõtmist ja/või arvutamist ei ole vaja teha 
üldsusele avatud töökohtades, eeldusel et 
hindamine on juba teostatud vastavalt 
elanikkonna kokkupuute piiramist 
elektromagnetväljadega (0 Hz – 300 GHz) 
käsitleva nõukogu 12. juuli 1999. aasta 
soovituse 1999/519/EÜ sätetele9 ja selles 
kindlaks määratud piirangutest peetakse 
töötajate puhul kinni ja ohutusriskid on 
välistatud. Kui kasutatakse elanikkonnale 
ette nähtud seadmeid, mis vastavad ELi 
tooteohutuse õigusaktidele, eelkõige 
direktiividele 1999/5/EÜ ja 2006/95/EÜ, 
ning seadmeid kasutatakse 

välja jäetud
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eesmärgipäraselt, siis on need tingimused 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud hindamist, 
mõõtmist ja/või arvutamist ei ole vaja teha 
üldsusele avatud töökohtades, eeldusel et 
hindamine on juba teostatud vastavalt 
elanikkonna kokkupuute piiramist 
elektromagnetväljadega (0 Hz – 300 GHz) 
käsitleva nõukogu 12. juuli 1999. aasta 
soovituse 1999/519/EÜ sätetele9 ja selles 
kindlaks määratud piirangutest peetakse 
töötajate puhul kinni ja ohutusriskid on 
välistatud. Kui kasutatakse elanikkonnale 
ette nähtud seadmeid, mis vastavad ELi 
tooteohutuse õigusaktidele, eelkõige 
direktiividele 1999/5/EÜ ja 2006/95/EÜ, 
ning seadmeid kasutatakse 
eesmärgipäraselt, siis on need tingimused 
täidetud.

3. Lõigetes 1, 2 ja 2 a osutatud hindamist, 
mõõtmist ja/või arvutamist ei ole vaja teha 
üldsusele avatud töökohtades, eeldusel et 
hindamine on juba teostatud vastavalt 
elanikkonna kokkupuute piiramist 
elektromagnetväljadega (0 Hz – 300 GHz) 
käsitleva nõukogu 12. juuli 1999. aasta 
soovituse 1999/519/EÜ sätetele9 ja selles 
kindlaks määratud piirangutest peetakse 
töötajate puhul kinni ja ohutusriskid on 
välistatud. Kui kasutatakse elanikkonnale 
ette nähtud seadmeid, mis vastavad ELi 
tooteohutuse õigusaktidele, eelkõige 
direktiividele 1999/5/EÜ ja 2006/95/EÜ, 
ning seadmeid kasutatakse 
eesmärgipäraselt, siis on need tingimused 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud hindamist, 
mõõtmist ja/või arvutamist ei ole vaja teha 
üldsusele avatud töökohtades, eeldusel et 

3. Lõigetes 1, 2 ja 2 a osutatud hindamist, 
mõõtmist ja/või arvutamist ei ole vaja teha 
üldsusele avatud töökohtades, eeldusel et 
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hindamine on juba teostatud vastavalt 
elanikkonna kokkupuute piiramist 
elektromagnetväljadega (0 Hz – 300 GHz) 
käsitleva nõukogu 12. juuli 1999. aasta 
soovituse 1999/519/EÜ sätetele9 ja selles 
kindlaks määratud piirangutest peetakse 
töötajate puhul kinni ja ohutusriskid on 
välistatud. Kui kasutatakse elanikkonnale 
ette nähtud seadmeid, mis vastavad ELi 
tooteohutuse õigusaktidele, eelkõige 
direktiividele 1999/5/EÜ ja 2006/95/EÜ, 
ning seadmeid kasutatakse 
eesmärgipäraselt, siis on need tingimused 
täidetud.

hindamine on juba teostatud vastavalt 
elanikkonna kokkupuute piiramist 
elektromagnetväljadega (0 Hz – 300 GHz) 
käsitleva nõukogu 12. juuli 1999. aasta 
soovituse 1999/519/EÜ sätetele9 ja selles 
kindlaks määratud piirangutest peetakse 
töötajate puhul kinni ja ohutusriskid on 
välistatud. Kui kasutatakse elanikkonnale 
ette nähtud seadmeid, mis vastavad ELi 
tooteohutuse õigusaktidele, eelkõige 
direktiividele 1999/5/EÜ ja 2006/95/EÜ, 
ning seadmeid kasutatakse 
eesmärgipäraselt, siis on need tingimused 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud hindamist, 
mõõtmist ja/või arvutusi kavandavad ja 
teostavad pädevad teenistused või isikud 
asjakohase sagedusega, pidades silmas II 
ja III lisas esitatud juhiseid ning 
arvestades eelkõige direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklite 7 ja 11 sätteid pädevate 
teenistuste või isikute ning töötajatega 
nõu pidamise ja nende kaasamise kohta. 
Kokkupuute taseme hindamisel, 
mõõtmisel ja/või arvutamisel saadud 
andmeid säilitatakse sobival kujul nii, et 
nendega oleks hiljem võimalik tutvuda.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lõige peaks järgnema lõikele 6.
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Muudatusettepanek 105
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud hindamist, 
mõõtmist ja/või arvutusi kavandavad ja 
teostavad pädevad teenistused või isikud 
asjakohase sagedusega, pidades silmas II ja 
III lisas esitatud juhiseid ning arvestades 
eelkõige direktiivi 89/391/EMÜ artiklite 7 
ja 11 sätteid pädevate teenistuste või 
isikute ning töötajatega nõu pidamise ja 
nende kaasamise kohta. Kokkupuute 
taseme hindamisel, mõõtmisel ja/või 
arvutamisel saadud andmeid säilitatakse 
sobival kujul nii, et nendega oleks hiljem 
võimalik tutvuda.

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud hindamist, 
mõõtmist ja/või arvutusi kavandavad ja 
teostavad pädevad teenistused või isikud 
asjakohase sagedusega ja oluliste 
muudatuste korral, pidades silmas II ja III 
lisas esitatud juhiseid ning arvestades 
eelkõige direktiivi 89/391/EMÜ artiklite 7 
ja 11 sätteid pädevate teenistuste või 
isikute ning töötajatega nõu pidamise ja 
nende kaasamise kohta. Kokkupuute 
taseme hindamisel, mõõtmisel ja/või 
arvutamisel saadud andmeid säilitatakse 
sobival kujul nii, et nendega oleks hiljem 
võimalik tutvuda.

Or. de

Muudatusettepanek 106
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 ja 2 osutatud hindamist, 
mõõtmist ja/või arvutusi kavandavad ja 
teostavad pädevad teenistused või isikud 
asjakohase sagedusega, pidades silmas II ja 
III lisas esitatud juhiseid ning arvestades 
eelkõige direktiivi 89/391/EMÜ artiklite 7 
ja 11 sätteid pädevate teenistuste või 
isikute ning töötajatega nõu pidamise ja 
nende kaasamise kohta. Kokkupuute 
taseme hindamisel, mõõtmisel ja/või 
arvutamisel saadud andmeid säilitatakse 
sobival kujul nii, et nendega oleks hiljem 
võimalik tutvuda.

4. Lõigetes 1, 2 ja 2 a osutatud hindamist, 
mõõtmist ja/või arvutusi kavandavad ja 
teostavad pädevad teenistused või isikud 
asjakohase sagedusega, pidades silmas II ja 
III lisas esitatud juhiseid ning arvestades 
eelkõige direktiivi 89/391/EMÜ artiklite 7 
ja 11 sätteid pädevate teenistuste või 
isikute ning töötajatega nõu pidamise ja 
nende kaasamise kohta. Kokkupuute 
taseme hindamisel, mõõtmisel ja/või 
arvutamisel saadud andmeid säilitatakse 
sobival kujul nii, et nendega oleks hiljem 
võimalik tutvuda.
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Or. en

Muudatusettepanek 107
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt direktiivi 89/391/EMÜ artikli 
6 lõikele 3 peab tööandja riskihindamisel 
pöörama erilist tähelepanu järgmisele:

5. Vastavalt direktiivi 89/391/EMÜ artikli 
6 lõikele 3 peab tööandja riskihindamisel 
vajaduse korral pöörama erilist tähelepanu 
järgmisele:

Or. en

Muudatusettepanek 108
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kokkupuute tase, sagedusspekter, kestus 
ja tüüp;

a) kokkupuute tase, sageduse koosseis, 
kestus ja tüüp;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) käesoleva direktiivi artiklis 3 ja II ja III 
lisas esitatud kokkupuute piirmäärad;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See viide peaks järgnema määratlustele.

Muudatusettepanek 110
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) otsene füüsiline mõju, eelkõige mõju 
inimorganismile, mida otseselt põhjustab 
elektromagnetväljas viibimine, näiteks 
kudede kuumenemine, lihaste, närvide või 
tajuorganite stimulatsioon, peapööritus 
või valgusaistingud;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) kahjulik tervisemõju, eelkõige 
bioloogiline mõju, millel on kahjulik 
toime elektromagnetväljaga 
kokkupuutuva töötaja vaimsele, 
füüsilisele ja/või üldisele heaolule;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt b c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) kahjulik ohutusmõju, eelkõige mõju, 
mis põhjustab ajutist ärritust või mõjutab 
tunnetust või muid aju või lihaste 
funktsioone ning võib seeläbi mõjutada 
töötaja võimet ohutult töötada;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt b d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b d) käesoleva direktiivi artiklis 3 ning II 
lisas esitatud kokkupuute piirmäärad ja 
rakendusväärtused;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) mis tahes mõju eelkõige riskirühmade 
töötajate tervisele ja ohutusele, näiteks
töötajatele, kes on teavitanud tööandjat 
aktiivse siiratava meditsiiniseadme 
kasutamisest, või naistele, kes on 
teatanud, et on rasedad;

c) mis tahes mõju eelkõige riskirühmade 
töötajate tervisele ja ohutusele, eelkõige
töötajatele, kes kasutavad aktiivset või 
passiivset siiratavat meditsiiniseadet 
(näiteks südamerütmur), töötajatele, kes 
kasutavad kehal kantavat meditsiiniseadet 
(näiteks insuliinipump), nõrga 
immuunsüsteemiga töötajatele (kellel on 
näiteks vähktõbi) ja rasedatele naistele;

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) mis tahes mõju eelkõige riskirühmade 
töötajate tervisele ja ohutusele, näiteks 
töötajatele, kes on teavitanud tööandjat
aktiivse siiratava meditsiiniseadme 
kasutamisest, või naistele, kes on teatanud, 
et on rasedad;

c) mis tahes mõju eelkõige riskirühmade 
töötajate tervisele ja ohutusele, näiteks 
töötajatele, kes on teavitanud tööandjat
aktiivse või passiivse siiratava 
meditsiiniseadme (näiteks 
südamerütmuri) või kantava 
meditsiiniseadme (näiteks 
insuliinipumba) kasutamisest, või naistele, 
kes on teatanud, et on rasedad;

Or. fr

Selgitus

Artikli 5 lõike 2 punkti c täitmiseks on vaja, et tööandja teaks, millised muudatusettepanekus 
loetletud terviseseisundid töötajatel esinevad; see on võimalik ainult siis, kui töötajad on talle 
nendest teada andnud.

Muudatusettepanek 116
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaudsed mõjud, näiteks: d) elektromagnetväljas viibimisest 
objektile tulenevad kaudsed mõjud, mis 
võivad ohustada tervist või turvalisust, 
näiteks:

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt d – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) elektrooniliste meditsiiniseadmete 
(sealhulgas südamerütmurite ja muude 
siiratud seadmete, nagu on osutatud 
punktis c), häired;

i) elektrooniliste meditsiiniseadmete 
(sealhulgas südamerütmurite ja muude 
siiratud või kehal kantavate seadmete, 
nagu on osutatud punktis f), häired;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) ferromagneetilistest objektidest tulenev 
heitkeha efekti risk staatilistes 
magnetväljades, mille magnetvootihedus 
ületab 30 mT;

ii) ferromagneetilistest objektidest tulenev 
heitkeha efekti risk staatilistes 
magnetväljades, mille magnetvootihedus 
ületab 3 mT;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv a) kontaktvool või vool jäsemetes;

Or. en
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Muudatusettepanek 120
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) tervisekontrollide põhjal saadud 
asjakohane teave, sh avaldatud teave;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 121
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tööandja valduses peab olema 
riskianalüüs, mis vastab direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 9 lõike 1 punktile a, 
ning ta peab kindlaks tegema, milliseid 
meetmeid tuleb võtta kooskõlas käesoleva 
direktiivi artiklitega 5 ja 6. 
Riskihindamine registreeritakse sobival 
andmekandjal vastavalt riiklikule õigusele 
ja tavale. See võib sisaldada tööandja 
põhjendust, et elektromagnetväljadega 
seotud riski olemus ja ulatus muudavad 
edasise üksikasjaliku riskihindamise 
tarbetuks. Riskianalüüsi ajakohastatakse 
korrapäraselt, eriti siis, kui on toimunud 
olulisi muudatusi, mis võivad muuta selle 
aegunuks, või kui tervisekontrolli 
tulemused näitavad, et hindamine on 
vajalik.

6. Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 6 lõikes 3 
ja artikli 9 lõikes 1 sätestatud kohustuste 
täitmisel hindab ja vajaduse korral 
mõõdab ja/või arvutab tööandja 
elektromagnetväljade taset, millega 
töötajad kokku puutuvad. Hindamist, 
mõõtmist ja arvutamist võib teostada 
artiklis 14 nimetatud juhendit kasutades. 

Kui kokkupuudet on vaja täiendavalt 
hinnata, võib tööandja kasutada Euroopa 
standardiasutuste asjaomaseid hindamis-, 
mõõtmis- ja arvutusstandardeid.
Tööandja võib kasutada ka muid 
teaduspõhiseid standardeid või juhendeid, 
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kui asjaomane liikmesriik seda nõuab. 
Vajadusel võib tööandja arvesse võtta ka 
kiirgustasemeid ja muid ohutusega seotud 
andmeid, mille seadme tootjad on 
esitanud vastavalt asjakohastele liidu 
õigusaktidele. Kui esitatud 
ohutusandmetest ei piisa, et teataval 
töökohal elektromagnetväljaga 
kokkupuute määra hinnata, võetakse 
hindamine ette eelkõige juhul, kui 
töökohal kasutatavates seadmetes 
rakendatud tehnoloogia hõlmab järgmist: 
mikrolaineküte, induktiivpoolid, rohkem 
kui 5-vatise võimsusega antennid, voltides 
väljendatud pinge, mis ületab vastavate, 
voltides meetri kohta väljendatud 
sageduste rakendusväärtust, amprites 
väljendatud voolutugevus, mis ületab 
vastava mikroteslades väljendatud 
sageduse rakendusväärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui II lisas osutatud 
rakendusväärtusi ületatakse, hindab või 
arvutab tööandja lõike 4 kohaselt 
teostatud elektromagnetväljade taseme 
hindamise alusel, kas kokkupuute 
piirmäärasid on ületatud.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Karima Delli
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Lõigetes 4 ja 5 osutatud hindamist, 
mõõtmist ja/või arvutusi kavandavad ja 
teostavad pädevad teenistused või isikud 
sobiva sagedusega, pidades silmas 
juhiseid ning arvestades eelkõige 
direktiivi 89/391/EMÜ artiklite 7 ja 11 
sätteid vajalike pädevate teenistuste või 
isikute ning töötajatega konsulteerimise ja 
nende kaasamise kohta. Kokkupuute 
taseme hindamisel, mõõtmisel ja/või 
arvutamisel saadud andmeid säilitatakse 
sobival kujul, nii et nendega oleks hiljem 
võimalik tutvuda.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Arvestades tehnika arengut ja meetmete 
kättesaadavust riski kontrollimiseks 
elektromagnetvälja allika juures, 
kõrvaldatakse kokkupuude 
elektromagnetväljadega või vähendatakse 
seda võimalikult madalale tasemele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 125
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Arvestades tehnika arengut ja meetmete 
kättesaadavust riski kontrollimiseks
elektromagnetvälja allika juures, 
kõrvaldatakse kokkupuude
elektromagnetväljadega või vähendatakse
seda võimalikult madalale tasemele.

1. Arvestades tehnika arengut ja meetmete 
kättesaadavust elektromagnetvälja
kontrollimiseks allika juures, kõrvaldatakse 
elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevad riskid või vähendatakse need
võimalikult madalale tasemele.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk on vähendada kokkupuutega seotud riske. Seega on need riskid, 
mis tuleb kõrvaldada või vähendada võimalikult madalale tasemele. Kokkupuudet ennast ei 
saa kõrvaldada, võttes arvesse elektri kasutamisel tekkivate elektromagnetväljade olemust.

Muudatusettepanek 126
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Arvestades tehnika arengut ja meetmete 
kättesaadavust riski kontrollimiseks
elektromagnetvälja allika juures, 
kõrvaldatakse kokkupuude
elektromagnetväljadega või vähendatakse
seda võimalikult madalale tasemele.

1. Arvestades tehnika arengut ja meetmete 
kättesaadavust elektromagnetvälja
kontrollimiseks allika juures, kõrvaldatakse 
elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevad riskid või vähendatakse need
võimalikult madalale tasemele.

Or. en

Muudatusettepanek 127
David Casa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Arvestades tehnika arengut ja meetmete 1. Arvestades tehnika arengut ja meetmete 
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kättesaadavust riski kontrollimiseks 
elektromagnetvälja allika juures, 
kõrvaldatakse kokkupuude 
elektromagnetväljadega või vähendatakse 
seda võimalikult madalale tasemele.

kättesaadavust elektromagnetvälja
kontrollimiseks allika juures, kõrvaldatakse 
kokkupuude kahjulike
elektromagnetväljadega või vähendatakse 
seda võimalikult madalale tasemele.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektromagnetväljadega kokkupuutest
tulenevate riskide vähendamine toimub 
direktiivis 89/391/EMÜ sätestatud üldiste 
ennetuspõhimõtete alusel.

Elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevate riskide vähendamine või 
kõrvaldamine toimub vastavalt direktiivis 
89/391/EMÜ sätestatud üldistele 
ennetuspõhimõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötajad ei tohi puutuda kokku 
kokkupuute piirmääradest kõrgemate 
tasemetega, välja arvatud juhul, kui on 
täidetud artikli 4 lõike 3 tingimused. Kui 
kokkupuute piirmäärasid tööandja poolt 
käesoleva direktiivi järgimiseks võetud 
meetmetest hoolimata ületatakse, võtab 
tööandja viivitamata meetmed kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute 
piirmäärade. Tööandja teeb kindlaks 
kokkupuute piirmäärade ületamise 
põhjused ja kohandab vastavalt kaitse- ja 
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ennetusmeetmeid, et vältida piirmäärade 
ületamise kordumist.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pidades silmas teaduse ja tehnika 
arengut ning elektromagnetvälju 
tekitavate seadmete üha laialdasemat 
kasutamist eri valdkondades, kusjuures 
selle aluseks on üksikasjalikult 
sõnastatud, ühiskondlikku hüvangut 
teeniv eesmärk, eraldavad liikmesriigid 
vajalikud vahendid inimeste 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
negatiivse mõju võimalikult täpseks 
uurimiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 131
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel, 
niipea kui artiklis 3 ja II ja III osutatud 
rakendusväärtusi ületatakse, välja arvatud 
juhul, kui vastavalt artikli 4 lõikele 2 
teostatud hinnang näitab, et kokkupuute 
piirmäärasid ei ole ületatud ning et
ohutusriskid on võimalik välistada,
koostab ja rakendab tööandja tehniliste 

2. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel, 
niipea kui artiklis 3 ja II lisas osutatud mis 
tahes rakendusväärtusi ületatakse, koostab 
ja rakendab tööandja tehniliste ja/või 
korralduslike meetmete tegevuskava, mis 
on ette nähtud selleks, et kokkupuutel ei 
ületataks kokkupuute piirmäärasid, võttes 
eriti arvesse:
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ja/või korralduslike meetmete tegevuskava, 
mis on ette nähtud selleks, et kokkupuutel 
ei ületataks kokkupuute piirmäärasid, 
võttes eriti arvesse:

Or. en

Muudatusettepanek 132
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel, 
niipea kui artiklis 3 ja II ja III osutatud 
rakendusväärtusi ületatakse, välja arvatud 
juhul, kui vastavalt artikli 4 lõikele 2 
teostatud hinnang näitab, et kokkupuute 
piirmäärasid ei ole ületatud ning et 
ohutusriskid on võimalik välistada, koostab 
ja rakendab tööandja tehniliste ja/või 
korralduslike meetmete tegevuskava, mis 
on ette nähtud selleks, et kokkupuutel ei 
ületataks kokkupuute piirmäärasid, võttes 
eriti arvesse:

2. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel, 
niipea kui artiklis 3 ja II ja III lisas
osutatud rakendusväärtusi ületatakse, välja 
arvatud juhul, kui vastavalt artikli 4 lõikele 
2 teostatud hinnang näitab, et tervisemõju 
suhtes asjakohaseid kokkupuute 
piirmäärasid ei ole ületatud ning et 
ohutusriskid on võimalik välistada, koostab 
ja rakendab tööandja tehniliste ja/või 
korralduslike meetmete tegevuskava, mis 
on ette nähtud selleks, et kokkupuutel ei 
ületataks kokkupuute piirmäärasid, võttes 
eriti arvesse:

Or. en

Muudatusettepanek 133
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) asjakohaseid eraldus- ja 
juurdepääsumeetmeid (nt signaalid, 
märgised, põrandamärgistused, tõkked), 
et teavitada töötajaid ja piirata või 
kontrollida juurdepääsu;
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Or. fr

Muudatusettepanek 134
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) asjakohaseid eraldus- ja 
juurdepääsumeetmeid (nt signaalid, 
märgised, põrandamärgistused, tõkked), 
et piirata või kontrollida juurdepääsu;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) meetmeid ja toiminguid 
sädelahenduste riski juhtimiseks tehniliste 
vahendite ja töötajate koolituse abil 
(kohaldatakse kokkupuute korral 
elektriväljaga);

Or. en

Muudatusettepanek 136
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) meetmeid ja toiminguid 
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sädelahenduste riski juhtimiseks tehniliste 
vahendite ja töötajate koolituse abil 
(kohaldatakse kokkupuute korral 
elektriväljaga);

Or. en

Muudatusettepanek 137
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi 
alusel, niipea kui artiklis 3 ja II lisas 
osutatud rakendusväärtusi ei ületata, 
koostab ja rakendab tööandja tehniliste 
ja/või korralduslike meetmete 
tegevuskava, et hoida ära mis tahes riskid 
eriti ohustatud töötajate jaoks ning 
käesolevas artiklis osutatud kaudsetest 
mõjudest tulenevad riskid.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel 
tähistatakse töökohad, kus töötajad võivad
kokku puutuda rakendusväärtusi ja 
suunisväärtusi ületavate 
elektromagnetväljadega, asjakohaste 
märkidega vastavalt II ja III lisale ning 
nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiivile 
92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus-
ja/või tervisekaitsealaste märkide 

3. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel 
tähistatakse töökohad, kus töötajad
puutuvad tõenäoliselt kokku 
rakendusväärtusi ületavate 
elektromagnetväljadega, asjakohaste 
märkidega vastavalt II lisale ning nõukogu 
24. juuni 1992. aasta direktiivile 
92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus-
ja/või tervisekaitsealaste märkide 
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miinimumnõuete kohta (üheksas 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõikes 1 tähenduses). Sellised 
piirkonnad tuleb kindlaks määrata ning 
nendele juurdepääsu asjakohaselt piirata.
Kui juurdepääs nendele piirkondadele on 
sobivalt piiratud muudel põhjustel, siis ei 
ole märke ja elektromagnetväljadele 
juurdepääsuga seotud eripiiranguid vaja.

miinimumnõuete kohta (üheksas 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõikes 1 tähenduses). Sellised 
piirkonnad tuleb kindlaks määrata ning 
nendele juurdepääsu asjakohaselt piirata.
Kui juurdepääs nendele piirkondadele on 
sobivalt piiratud muudel põhjustel ja 
töötajaid on elektromagnetväljaga seotud 
riskidest teavitatud, siis ei ole märke ja 
elektromagnetväljadele juurdepääsuga 
seotud eripiiranguid vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel 
tähistatakse töökohad, kus töötajad võivad 
kokku puutuda rakendusväärtusi ja
suunisväärtusi ületavate 
elektromagnetväljadega, asjakohaste
märkidega vastavalt II ja III lisale ning
nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiivile 
92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus-
ja/või tervisekaitsealaste märkide 
miinimumnõuete kohta (üheksas 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõikes 1 tähenduses). Sellised 
piirkonnad tuleb kindlaks määrata ning 
nendele juurdepääsu asjakohaselt piirata.
Kui juurdepääs nendele piirkondadele on 
sobivalt piiratud muudel põhjustel, siis ei 
ole märke ja elektromagnetväljadele 
juurdepääsuga seotud eripiiranguid vaja.

3. Artikli 4 lõikes 2 osutatud riskianalüüsi 
alusel tähistatakse töökohad, kus töötajad 
võivad kokku puutuda rakendusväärtusi
ületavate elektromagnetväljadega, 
vajaduse korral märkidega, kui 
riskianalüüs ei näita, et tervisemõju 
suhtes asjakohaseid kokkupuute 
piirmäärasid ei ole ületatud, nii et 
kahjulik tervisemõju on võimalik 
välistada. Samal viisil tähistatakse artikli 
4 lõikes 2 a osutatud riskianalüüsi alusel 
töökohad, kus töötajad võivad kokku 
puutuda suunisväärtusi ületavate 
elektromagnetväljadega, vajaduse korral
märkidega, kui riskianalüüs ei näita, et 
ohutusmõju suhtes asjakohaseid 
kokkupuute piirmäärasid ei ole ületatud, 
nii et kahjulik ohutusmõju on võimalik 
välistada. Sellised märgid vastavad
nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiivile 
92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus-
ja/või tervisekaitsealaste märkide 
miinimumnõuete kohta (üheksas 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ
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artikli 16 lõikes 1 tähenduses). Sellised 
piirkonnad tuleb kindlaks määrata ning 
nendele juurdepääsu asjakohaselt piirata.
Kui juurdepääs nendele piirkondadele on 
sobivalt piiratud muudel põhjustel, siis ei 
ole märke ja elektromagnetväljadele 
juurdepääsuga seotud eripiiranguid vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel 
tähistatakse töökohad, kus töötajad võivad 
kokku puutuda rakendusväärtusi ja 
suunisväärtusi ületavate 
elektromagnetväljadega, asjakohaste 
märkidega vastavalt II ja III lisale ning 
nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiivile 
92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus-
ja/või tervisekaitsealaste märkide 
miinimumnõuete kohta (üheksas 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõikes 1 tähenduses). Sellised 
piirkonnad tuleb kindlaks määrata ning 
nendele juurdepääsu asjakohaselt piirata.
Kui juurdepääs nendele piirkondadele on 
sobivalt piiratud muudel põhjustel, siis ei 
ole märke ja elektromagnetväljadele 
juurdepääsuga seotud eripiiranguid vaja.

3. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel 
tähistatakse töökohad, kus töötajad võivad 
kokku puutuda rakendusväärtusi ja 
suunisväärtusi ületavate 
elektromagnetväljadega, asjakohase 
märgistusega vastavalt II ja III lisale ning 
nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiivile 
92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus-
ja/või tervisekaitsealaste märkide 
miinimumnõuete kohta (üheksas 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõikes 1 tähenduses). Sellised 
piirkonnad tuleb kindlaks määrata ning 
nendele juurdepääsu asjakohaselt piirata.
Kui juurdepääs nendele piirkondadele on 
sobivalt piiratud muudel põhjustel, siis ei 
ole märke ja elektromagnetväljadele 
juurdepääsuga seotud eripiiranguid vaja.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel 
tähistatakse töökohad, kus töötajad võivad 
kokku puutuda rakendusväärtusi ja 
suunisväärtusi ületavate 
elektromagnetväljadega, asjakohaste 
märkidega vastavalt II ja III lisale ning 
nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiivile 
92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus-
ja/või tervisekaitsealaste märkide 
miinimumnõuete kohta (üheksas 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõikes 1 tähenduses). Sellised 
piirkonnad tuleb kindlaks määrata ning 
nendele juurdepääsu asjakohaselt piirata. 
Kui juurdepääs nendele piirkondadele on 
sobivalt piiratud muudel põhjustel, siis ei 
ole märke ja elektromagnetväljadele 
juurdepääsuga seotud eripiiranguid vaja.

3. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel 
tähistatakse töökohad, kus töötajad võivad 
kokku puutuda rakendusväärtusi ja 
suunisväärtusi ületavate 
elektromagnetväljadega, asjakohaste 
märkidega vastavalt II ja III lisale ning 
nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiivile 
92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus-
ja/või tervisekaitsealaste märkide 
miinimumnõuete kohta (üheksas 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõikes 1 tähenduses). Sellised 
piirkonnad tuleb kindlaks määrata ning 
nendele juurdepääsu asjakohaselt piirata. 
Kui juurdepääs nendele piirkondadele on 
sobivalt piiratud muudel põhjustel või kui 
tegemist on õhuliinide liinialaga, siis ei 
ole märke ja elektromagnetväljadele 
juurdepääsuga seotud eripiiranguid vaja.

Or. en

Selgitus

Liini omanik ei saa liinialasse hoiatusmärke paigaldada, kuna üldjuhul ei ole ta maa omanik. 
Ka õhuliine hooldavad töötajad külastavad neid tavaliselt harva ja üksnes lühiajaliselt.

Muudatusettepanek 142
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel 
tähistatakse töökohad, kus töötajad võivad 
kokku puutuda rakendusväärtusi ja 
suunisväärtusi ületavate 
elektromagnetväljadega, asjakohaste 
märkidega vastavalt II ja III lisale ning 
nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiivile 
92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus-

3. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel 
tähistatakse töökohad, kus töötajad võivad 
kokku puutuda rakendusväärtusi ja 
suunisväärtusi ületavate 
elektromagnetväljadega, asjakohaste 
märkidega vastavalt II ja III lisale ning 
nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiivile 
92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus-
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ja/või tervisekaitsealaste märkide 
miinimumnõuete kohta (üheksas 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõikes 1 tähenduses). Sellised 
piirkonnad tuleb kindlaks määrata ning 
nendele juurdepääsu asjakohaselt piirata. 
Kui juurdepääs nendele piirkondadele on 
sobivalt piiratud muudel põhjustel, siis ei 
ole märke ja elektromagnetväljadele 
juurdepääsuga seotud eripiiranguid vaja.

ja/või tervisekaitsealaste märkide 
miinimumnõuete kohta (üheksas 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõikes 1 tähenduses). Sellised 
piirkonnad tuleb kindlaks määrata ning 
nendele juurdepääsu asjakohaselt piirata. 
Kui juurdepääs nendele piirkondadele on 
sobivalt piiratud muudel põhjustel või kui 
vastavalt riigi õigusele ja tavadele on 
leitud muud lahendused, siis ei ole märke 
ja elektromagnetväljadele juurdepääsuga 
seotud eripiiranguid vaja.

Or. en

Selgitus

Õhuliinide liiniala puhul võib seoses märkide ja juurdepääsu piirangutega tekkida terve rida 
praktilisi probleeme, näiteks kes on selle maa omanik, kuhu märgid tuleks paigaldada, 
geograafiline piirkond ja vajalik märkide arv. Selle nõude puhul tuleb võtta arvesse 
siseriiklikku õigust ja tavasid ning muid asjaolusid.

Muudatusettepanek 143
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühelgi juhul ei tohi töötajad 
tervisemõju seisukohast kokku puutuda 
kokkupuute piirväätustest kõrgemate 
tasemetega, välja arvatud juhul, kui 
artikli 3 lõike 6 tingimused on täidetud. 
Kui tööandja käesoleva direktiivi 
järgimiseks võetud meetmetele vaatamata 
kokkupuute piirmäärasid ületatakse, 
võtab tööandja viivitamata meetmed 
kokkupuute vähendamiseks alla 
kokkupuute piirmäära. Tööandja teeb 
kindlaks kokkupuute piirmäärade 
ületamise põhjused ja kohandab vastavalt 
kaitse- ja ennetusmeetmeid, et vältida 
piirmäärade ületamise kordumist.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 144
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühelgi juhul ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 
piirväätustest kõrgemate tasemetega, välja 
arvatud juhul, kui artikli 3 lõike 6 
tingimused on täidetud. Kui tööandja 
käesoleva direktiivi järgimiseks võetud 
meetmetele vaatamata kokkupuute 
piirmäärasid ületatakse, võtab tööandja 
viivitamata meetmed kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute piirmäära.
Tööandja teeb kindlaks kokkupuute 
piirmäärade ületamise põhjused ja 
kohandab vastavalt kaitse- ja 
ennetusmeetmeid, et vältida piirmäärade 
ületamise kordumist.

4. Ühelgi juhul ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 
piirväätustest kõrgemate tasemetega. Kui 
tööandja käesoleva direktiivi järgimiseks 
võetud meetmetele vaatamata kokkupuute 
piirmäärasid ületatakse, on tööandjal 
otsene kohustus kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute piirmäära.
Tööandja teeb kindlaks kokkupuute 
piirmäärade ületamise põhjused ja 
kohandab vastavalt kaitse- ja 
ennetusmeetmeid, et vältida piirmäärade 
ületamise kordumist.

Or. de

Muudatusettepanek 145
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühelgi juhul ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 
piirväätustest kõrgemate tasemetega, välja 
arvatud juhul, kui artikli 3 lõike 6 
tingimused on täidetud. Kui tööandja 
käesoleva direktiivi järgimiseks võetud 
meetmetele vaatamata kokkupuute 
piirmäärasid ületatakse, võtab tööandja 

4. Töötajad ei tohi ohutusmõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 
piirväätustest kõrgemate tasemetega, välja 
arvatud juhul, kui sisse on seatud 
haldusmeetmed ja töötajad on koolitatud 
tagama, et välditakse kahjuliku 
ohutusmõju tagajärgi.
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viivitamata meetmed kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute piirmäära. 
Tööandja teeb kindlaks kokkupuute 
piirmäärade ületamise põhjused ja 
kohandab vastavalt kaitse- ja 
ennetusmeetmeid, et vältida piirmäärade 
ületamise kordumist.

Ühelgi juhul ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 
piirväätustest kõrgemate tasemetega, välja 
arvatud juhul, kui artikli 3 lõike 6 
tingimused on täidetud. Kui tööandja 
käesoleva direktiivi järgimiseks võetud 
meetmetele vaatamata kokkupuute 
piirmäärasid ületatakse, võtab tööandja 
viivitamata meetmed kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute piirmäära. 
Tööandja teeb kindlaks kokkupuute 
piirmäärade ületamise põhjused ja 
kohandab vastavalt kaitse- ja 
ennetusmeetmeid, et vältida piirmäärade 
ületamise kordumist.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühelgi juhul ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 
piirväätustest kõrgemate tasemetega, välja 
arvatud juhul, kui artikli 3 lõike 6 
tingimused on täidetud. Kui tööandja 
käesoleva direktiivi järgimiseks võetud 
meetmetele vaatamata kokkupuute 
piirmäärasid ületatakse, võtab tööandja 
viivitamata meetmed kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute piirmäära. 
Tööandja teeb kindlaks kokkupuute 
piirmäärade ületamise põhjused ja 

4. Olukorras, kus töötajad puutuvad 
ohutusmõju seisukohast kokku 
kokkupuute piirväätustest kõrgemate 
tasemetega, tuleb seada sisse vastav kord 
ja töötajaid tuleb koolitada tagama, et 
välditakse kahjuliku ohutusmõju 
tagajärgi. Ühelgi juhul ei tohi töötajad 
tervisemõju seisukohast kokku puutuda 
kokkupuute piirväätustest kõrgemate 
tasemetega, välja arvatud juhul, kui artikli 
3 lõike 6 tingimused on täidetud. Kui 
tööandja käesoleva direktiivi järgimiseks 
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kohandab vastavalt kaitse- ja 
ennetusmeetmeid, et vältida piirmäärade 
ületamise kordumist.

võetud meetmetele vaatamata kokkupuute 
piirmäärasid ületatakse, võtab tööandja 
viivitamata meetmed kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute piirmäära. 
Tööandja teeb kindlaks kokkupuute 
piirmäärade ületamise põhjused ja 
kohandab vastavalt kaitse- ja 
ennetusmeetmeid, et vältida piirmäärade 
ületamise kordumist.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühelgi juhul ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 
piirväätustest kõrgemate tasemetega, välja 
arvatud juhul, kui artikli 3 lõike 6 
tingimused on täidetud. Kui tööandja 
käesoleva direktiivi järgimiseks võetud 
meetmetele vaatamata kokkupuute 
piirmäärasid ületatakse, võtab tööandja 
viivitamata meetmed kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute piirmäära. 
Tööandja teeb kindlaks kokkupuute 
piirmäärade ületamise põhjused ja 
kohandab vastavalt kaitse- ja 
ennetusmeetmeid, et vältida piirmäärade 
ületamise kordumist.

4. Ühelgi juhul ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 
piirväätustest kõrgemate tasemetega, välja 
arvatud juhul, kui artikli 3 lõike 6 
tingimused on täidetud. Kui tööandja 
käesoleva direktiivi järgimiseks võetud 
meetmetele vaatamata kokkupuute 
piirmäärasid ületatakse, võtab tööandja 
viivitamata meetmed kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute piirmäära. 
Tööandja teeb kindlaks kokkupuute 
piirmäärade ületamise põhjused ja 
kohandab vastavalt kaitse- ja 
ennetusmeetmeid, tagades tehtud 
kohanduste jälgitavuse, et vältida 
piirmäärade ületamise kordumist.

Or. fr

Muudatusettepanek 148
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühelgi juhul ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 
piirväätustest kõrgemate tasemetega, välja 
arvatud juhul, kui artikli 3 lõike 6 
tingimused on täidetud. Kui tööandja 
käesoleva direktiivi järgimiseks võetud 
meetmetele vaatamata kokkupuute 
piirmäärasid ületatakse, võtab tööandja 
viivitamata meetmed kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute piirmäära. 
Tööandja teeb kindlaks kokkupuute 
piirmäärade ületamise põhjused ja 
kohandab vastavalt kaitse- ja 
ennetusmeetmeid, et vältida piirmäärade 
ületamise kordumist.

4. Ühelgi juhul ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 
piirväätustest kõrgemate tasemetega. Kui 
tööandja käesoleva direktiivi järgimiseks 
võetud meetmetele vaatamata kokkupuute 
piirmäärasid ületatakse, võtab tööandja 
viivitamata meetmed kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute piirmäära. 
Tööandja teeb kindlaks kokkupuute 
piirmäärade ületamise põhjused ja 
kohandab vastavalt kaitse- ja 
ennetusmeetmeid, et vältida piirmäärade 
ületamise kordumist.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb artikli 3 lõike 6 muutmisest (välja jätmisest).

Muudatusettepanek 149
Paul Murphy, Georgios Toussas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühelgi juhul ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 
piirväätustest kõrgemate tasemetega, välja 
arvatud juhul, kui artikli 3 lõike 6 
tingimused on täidetud. Kui tööandja 
käesoleva direktiivi järgimiseks võetud 
meetmetele vaatamata kokkupuute 
piirmäärasid ületatakse, võtab tööandja 
viivitamata meetmed kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute piirmäära. 
Tööandja teeb kindlaks kokkupuute 
piirmäärade ületamise põhjused ja 
kohandab vastavalt kaitse- ja 

4. Ühelgi juhul ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 
piirväätustest kõrgemate tasemetega. Kui 
tööandja käesoleva direktiivi järgimiseks 
võetud meetmetele vaatamata kokkupuute 
piirmäärasid ületatakse, võtab tööandja 
viivitamata meetmed kokkupuute 
vähendamiseks alla kokkupuute piirmäära. 
Tööandja teeb kindlaks kokkupuute 
piirmäärade ületamise põhjused ja 
kohandab vastavalt kaitse- ja 
ennetusmeetmeid, et vältida piirmäärade 
ületamise kordumist.
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ennetusmeetmeid, et vältida piirmäärade 
ületamise kordumist.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklile 15 kohandab tööandja käesolevas 
artiklis ning II ja III lisas nimetatud 
meetmeid eriti ohustatud töötajate 
vajadustele.

5. Vastavalt direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklile 15 kohandab tööandja käesolevas 
artiklis ning II ja III lisas nimetatud 
meetmeid eriti ohustatud töötajate 
vajadustele, eelkõige töötajatele, kes on 
teavitanud tööandjat siiratava või 
eemaldatava meditsiiniseadme 
kasutamisest, ja naistele, kes on teatanud, 
et on rasedad.

Or. fr

Muudatusettepanek 151
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklile 15 kohandab tööandja käesolevas 
artiklis ning II ja III lisas nimetatud 
meetmeid eriti ohustatud töötajate 
vajadustele.

5. Vastavalt direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklile 15 kohandab tööandja käesolevas 
artiklis ning II ja III lisas nimetatud 
meetmeid eriti ohustatud töötajate 
vajadustele, eelkõige töötajatele, kes on 
teatanud siiratavate või eemaldatavate 
meditsiiniseadmete kasutamisest, ja 
naistele, kes on teatanud, et on rasedad.

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavalt direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklile 15 kohandab tööandja käesolevas 
artiklis ning II ja III lisas nimetatud 
meetmeid eriti ohustatud töötajate 
vajadustele.

5. Vastavalt direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklile 15 kohandab tööandja käesolevas 
artiklis nimetatud meetmeid eriti ohustatud 
töötajate vajadustele ja vajaduse korral 
individuaalsete riskide hindamistele.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklite 10 ja 12 kohaldamist, tagab
tööandja, et tööl elektromagnetväljadest 
põhjustatud riskidega kokkupuutuvad 
töötajad ja/või nende esindajad saavad
vajalikku teavet ja koolitust, mis on seotud 
käesoleva direktiivi artikli 4 lõikes 1 
sätestatud riski hindamise tulemustega, 
käsitledes eelkõige:

Ilma et see piiraks direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklite 10 ja 12 kohaldamist, on tööandja
kohustatud andma tööl 
elektromagnetväljadest põhjustatud 
riskidega kokkupuutuvatele töötajatele
ja/või nende esindajatele vajalikku teavet 
ja koolitust, mis on seotud käesoleva 
direktiivi artikli 4 lõikes 1 sätestatud riski 
hindamise tulemustega, käsitledes 
eelkõige:

Or. de

Muudatusettepanek 154
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklite 10 ja 12 kohaldamist, tagab 
tööandja, et tööl elektromagnetväljadest 
põhjustatud riskidega kokkupuutuvad 
töötajad ja/või nende esindajad saavad 
vajalikku teavet ja koolitust, mis on seotud 
käesoleva direktiivi artikli 4 lõikes 1 
sätestatud riski hindamise tulemustega, 
käsitledes eelkõige:

Ilma et see piiraks direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklite 10 ja 12 kohaldamist, tagab 
tööandja, et tööl elektromagnetväljadest 
põhjustatud riskidega tõenäoliselt
kokkupuutuvad töötajad ja/või nende 
esindajad saavad vajalikku teavet ja 
koolitust, mis on seotud käesoleva 
direktiivi artikli 4 lõikes 1 sätestatud riski 
hindamise tulemustega, käsitledes 
eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 155
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklite 10 ja 12 kohaldamist, tagab 
tööandja, et tööl elektromagnetväljadest 
põhjustatud riskidega kokkupuutuvad 
töötajad ja/või nende esindajad saavad 
vajalikku teavet ja koolitust, mis on seotud 
käesoleva direktiivi artikli 4 lõikes 1 
sätestatud riski hindamise tulemustega, 
käsitledes eelkõige:

Ilma et see piiraks direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklite 10 ja 12 kohaldamist, tagab 
tööandja, et tööl elektromagnetväljadest 
põhjustatud riskidega kokkupuutuvad 
töötajad ja nende esindajad saavad 
vajalikku teavet ja koolitust, mis on seotud 
käesoleva direktiivi artikli 4 lõikes 1 
sätestatud riski hindamise tulemustega, 
käsitledes eelkõige:

Or. de

Muudatusettepanek 156
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kokkupuute piirmäärade, 
suunisväärtuste ja rakendusväärtuste 
arvväärtusi ja mõisteid ning seotud 
võimalikke riske ja võetud 
ennetusmeetmeid;

b) kokkupuute piirmäärade ja 
rakendusväärtuste arvväärtusi ja mõisteid 
ning seotud võimalikke riske ja võetud 
ennetusmeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 157
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kokkupuute võimalikke kaudseid 
mõjusid;

Or. fr

Muudatusettepanek 158
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eesmärgiga ennetada ja varakult 
diagnoosida elektromagnetväljadega 
kokkupuutest põhjustatud kahjulikku 
tervisemõju, teostatakse asjakohast 
tervisekontrolli vastavalt direktiivi 
89/391/EMÜ artiklile 14.

1. Eesmärgiga ennetada ja varakult 
diagnoosida elektromagnetväljadega 
kokkupuutest põhjustatud kahjulikku 
tervisemõju, teostatakse asjakohast 
tervisekontrolli vastavalt direktiivi 
89/391/EMÜ artiklile 14. Kõnealused 
sätted, sealhulgas 
tervisekontrollikaartidele ja nende 
kättesaadavusele esitatavad nõuded, 
kehtestatakse vastavalt riigi õigusele 
ja/või tavale.
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Or. en

Selgitus

Vt komisjoni ettepaneku punkti „Ettepaneku üksikasjalik selgitus peatükkide või artiklite 
kaupa” (lk 9) märkust artikli 8 kohta. Seal on kirjas: „Madalsagedusväljade tekitatud mõju ei 
saa kindlaks teha, kui töötaja on soovimatu kokkupuute piirkonnast väljunud. Seetõttu ei ole 
tervisekontrolli käigus võimalik kindlaks teha sellisest kokkupuutest tingitud 
tervisekahjustusi.”

Muudatusettepanek 159
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eesmärgiga ennetada ja varakult 
diagnoosida elektromagnetväljadega 
kokkupuutest põhjustatud kahjulikku 
tervisemõju, teostatakse asjakohast 
tervisekontrolli vastavalt direktiivi 
89/391/EMÜ artiklile 14.

1. Eesmärgiga ennetada ja varakult 
diagnoosida elektromagnetväljadega 
kokkupuutest põhjustatud kahjulikku 
tervisemõju, teostatakse asjakohast 
tervisekontrolli vastavalt direktiivi 
89/391/EMÜ artiklile 14. Kõnealused 
sätted, sealhulgas 
tervisekontrollikaartidele ja nende 
kättesaadavusele esitatavad nõuded, 
kehtestatakse vastavalt riigi õigusele 
ja/või tavale.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eesmärgiga ennetada ja varakult 
diagnoosida elektromagnetväljadega 
kokkupuutest põhjustatud kahjulikku 
tervisemõju, teostatakse asjakohast 
tervisekontrolli vastavalt direktiivi 

1. Eesmärgiga ennetada ja varakult 
diagnoosida elektromagnetväljadega 
kokkupuutest põhjustatud kahjulikku 
tervisemõju, teostatakse asjakohast 
tervisekontrolli vastavalt direktiivi 
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89/391/EMÜ artiklile 14. 89/391/EMÜ artiklile 14. Kõnealused 
sätted kehtestatakse vastavalt riigi 
õigusele ja/või tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eesmärgiga ennetada ja varakult 
diagnoosida elektromagnetväljadega 
kokkupuutest põhjustatud kahjulikku 
tervisemõju, teostatakse asjakohast 
tervisekontrolli vastavalt direktiivi 
89/391/EMÜ artiklile 14.

1. Eesmärgiga ennetada ja varakult 
diagnoosida elektromagnetväljadega 
kokkupuutest põhjustatud kahjulikku 
tervisemõju, teostatakse asjakohast 
tervisekontrolli vastavalt direktiivi 
89/391/EMÜ artiklile 14. Lisaks tuleks 
ajakohastada liikmesriikide juhised 
tervisekontrollide kohta ja terviseseiret 
puudutavad eeskirjad, pidades silmas 
töötajate elektromagnetväljadega 
kokkupuute uuendatud piirmäärasid.

Or. fi

Muudatusettepanek 162
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuutel sagedustega kuni 100 kHz, 
tuleb töötaja kõigist soovimatutest või 
ootamatutest tervisemõjudest teatada 
tervisekontrolli eest vastutavale isikule, 
kes võtab asjakohased meetmed vastavalt 
riigi õigusele ja tavale.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 163
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuutel sagedustega kuni 100 kHz, 
tuleb töötaja kõigist soovimatutest või 
ootamatutest tervisemõjudest teatada 
tervisekontrolli eest vastutavale isikule, 
kes võtab asjakohased meetmed vastavalt 
riigi õigusele ja tavale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 164
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuutel sagedustega kuni 100 kHz, 
tuleb töötaja kõigist soovimatutest või 
ootamatutest tervisemõjudest teatada 
tervisekontrolli eest vastutavale isikule, kes 
võtab asjakohased meetmed vastavalt riigi 
õigusele ja tavale.

Kokkupuutel sagedustega kuni 100 kHz,
kui kindlaks on tehtud tervisemõju suhtes 
asjakohast kokkupuute piirmäära ületav
kokkupuude, tuleb töötaja kõigist 
soovimatutest või ootamatutest 
tervisemõjudest teatada tervisekontrolli 
eest vastutavale isikule, kes võtab 
asjakohased meetmed vastavalt riigi 
õigusele ja tavale.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuutel sagedustega kuni 100 kHz, 
tuleb töötaja kõigist soovimatutest või 
ootamatutest tervisemõjudest teatada 
tervisekontrolli eest vastutavale isikule, kes 
võtab asjakohased meetmed vastavalt riigi 
õigusele ja tavale.

Kokkupuutel sagedustega kuni 100 kHz,
kui kindlaks on tehtud tervisemõju suhtes 
asjakohast kokkupuute piirmäära ületav 
kokkupuude, tuleb töötaja kõigist 
soovimatutest või ootamatutest 
tervisemõjudest teatada tervisekontrolli 
eest vastutavale isikule, kes võtab 
asjakohased meetmed vastavalt riigi 
õigusele ja tavale.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuutel sagedustega kuni 100 kHz,
tuleb töötaja kõigist soovimatutest või
ootamatutest tervisemõjudest teatada 
tervisekontrolli eest vastutavale isikule, kes 
võtab asjakohased meetmed vastavalt riigi 
õigusele ja tavale.

Kokkupuutel sagedustega kuni 100 kHz 
tuleb töötaja kõigist soovimatutest või 
kahjulikest füüsilistest tervisemõjudest 
teatada tervisekontrolli eest vastutavale 
isikule, kes võtab asjakohased meetmed 
vastavalt riigi õigusele ja tavale.

Or. de

Muudatusettepanek 167
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sagedusvahemiku 100 kHz – 300 GHz 
puhul ning kõigil juhtudel, kui tehakse 
kindlaks piirmäärasid ületav kokkupuude, 
võimaldatakse asjaomas(te)le töötaja(te)le 

välja jäetud
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arstlik läbivaatus kooskõlas riigi õiguse ja 
tavaga. Kui avastatakse, et selline 
kokkupuude on põhjustanud 
tervisekahjustuse, teostab tööandja 
vastavalt artiklile 4 riskide 
ümberhindamise.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sagedusvahemiku 100 kHz – 300 GHz 
puhul ning kõigil juhtudel, kui tehakse 
kindlaks piirmäärasid ületav kokkupuude, 
võimaldatakse asjaomas(te)le töötaja(te)le 
arstlik läbivaatus kooskõlas riigi õiguse ja 
tavaga. Kui avastatakse, et selline 
kokkupuude on põhjustanud 
tervisekahjustuse, teostab tööandja 
vastavalt artiklile 4 riskide 
ümberhindamise.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 169
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sagedusvahemiku 100 kHz – 300 GHz 
puhul ning kõigil juhtudel, kui tehakse 
kindlaks piirmäärasid ületav kokkupuude, 
võimaldatakse asjaomas(te)le töötaja(te)le 
arstlik läbivaatus kooskõlas riigi õiguse ja 
tavaga. Kui avastatakse, et selline 

Sagedusvahemiku 100 kHz – 300 GHz 
puhul, kui tehakse kindlaks piirmäärasid 
ületav kokkupuude, võimaldatakse 
asjaomas(te)le töötaja(te)le arstlik 
läbivaatus kooskõlas riigi õiguse ja tavaga. 
Kui avastatakse, et selline kokkupuude on 
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kokkupuude on põhjustanud 
tervisekahjustuse, teostab tööandja 
vastavalt artiklile 4 riskide 
ümberhindamise.

põhjustanud tervisekahjustuse, teostab 
tööandja vastavalt artiklile 4 riskide 
ümberhindamise.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sagedusvahemiku 100 kHz – 300 GHz 
puhul ning kõigil juhtudel, kui tehakse 
kindlaks piirmäärasid ületav kokkupuude, 
võimaldatakse asjaomas(te)le töötaja(te)le 
arstlik läbivaatus kooskõlas riigi õiguse ja 
tavaga. Kui avastatakse, et selline 
kokkupuude on põhjustanud 
tervisekahjustuse, teostab tööandja 
vastavalt artiklile 4 riskide 
ümberhindamise.

Sagedusvahemiku 100 kHz – 300 GHz 
puhul, kui tehakse kindlaks piirmäärasid 
ületav kokkupuude, võimaldatakse 
töötaja(te)le tööajal arstlik läbivaatus. Selle 
kulud kaetakse kooskõlas riigi õiguse ja 
tavaga. Kui avastatakse, et selline 
kokkupuude on põhjustanud 
tervisekahjustuse, teostab tööandja 
vastavalt artiklile 4 riskide 
ümberhindamise.

Or. en

Muudatusettepanek 171
David Casa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sagedusvahemiku 100 kHz – 300 GHz 
puhul ning kõigil juhtudel, kui tehakse 
kindlaks piirmäärasid ületav kokkupuude, 
võimaldatakse asjaomas(te)le töötaja(te)le 
arstlik läbivaatus kooskõlas riigi õiguse ja 
tavaga. Kui avastatakse, et selline 
kokkupuude on põhjustanud 
tervisekahjustuse, teostab tööandja 

Sagedusvahemiku 100 kHz – 300 GHz 
puhul ning kõigil juhtudel, kui tehakse 
kindlaks piirmäärasid ületav kokkupuude, 
võimaldatakse asjaomas(te)le töötaja(te)le 
arstlik läbivaatus kooskõlas riigi õiguse ja 
tavaga. Kui avastatakse, et selline 
kokkupuude on põhjustanud 
tervisekahjustuse, teostab tööandja 
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vastavalt artiklile 4 riskide 
ümberhindamise.

vastavalt artiklile 4 riskide ning kaitse- ja 
ennetusmeetmete ümberhindamise.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sagedusvahemiku 100 kHz – 300 GHz 
puhul ning kõigil juhtudel, kui tehakse 
kindlaks piirmäärasid ületav kokkupuude, 
võimaldatakse asjaomas(te)le töötaja(te)le 
arstlik läbivaatus kooskõlas riigi õiguse ja 
tavaga. Kui avastatakse, et selline 
kokkupuude on põhjustanud 
tervisekahjustuse, teostab tööandja 
vastavalt artiklile 4 riskide 
ümberhindamise.

Sagedusvahemiku 100 kHz – 300 GHz 
puhul ning kõigil juhtudel, kui tehakse 
kindlaks piirmäärasid ületav kokkupuude, 
võimaldatakse asjaomas(te)le töötaja(te)le 
arstlik läbivaatus kooskõlas riigi õiguse ja 
tavaga. Kui avastatakse, et selline 
kokkupuude on põhjustanud 
tervisekahjustuse, teostab tööandja 
vastavalt artiklile 4 riskide 
ümberhindamise ning maksab hüvitist 
kooskõlas riigi õiguse ja tavaga.

Or. de

Muudatusettepanek 173
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tööandja võtab asjakohased meetmed 
tagamaks, et tervisekontrolli eest 
vastutaval arstil ja/või meditsiiniasutusel 
on juurdepääs artiklis 4 osutatud 
riskihindamise tulemustele.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 174
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tervisekontrolli tulemusi säilitatakse
sobivas vormis, mis võimaldab hilisemat 
konsulteerimist, võttes arvesse 
konfidentsiaalsusnõudeid. Töötajatel on 
taotluse korral õigus tutvuda oma 
tervisekontrollikaardiga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 175
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tervisekontrolli tulemusi säilitatakse 
sobivas vormis, mis võimaldab hilisemat
konsulteerimist, võttes arvesse 
konfidentsiaalsusnõudeid. Töötajatel on 
taotluse korral õigus tutvuda oma 
tervisekontrollikaardiga.

3. Tervisekontrolli tulemusi säilitatakse 
sobivas vormis, mis võimaldab igal ajal
konsulteerimist, võttes arvesse 
konfidentsiaalsusnõudeid. Töötajatel on 
taotluse korral õigus tutvuda oma 
tervisekontrollikaardiga.

Or. de

Muudatusettepanek 176
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tervisekontrolli tulemusi säilitatakse 
sobivas vormis, mis võimaldab hilisemat 

3. Tervisekontrolli tulemusi säilitatakse 
sobivas vormis, mis võimaldab hilisemat 
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konsulteerimist, võttes arvesse 
konfidentsiaalsusnõudeid. Töötajatel on 
taotluse korral õigus tutvuda oma 
tervisekontrollikaardiga.

konsulteerimist, võttes arvesse 
konfidentsiaalsusnõudeid. Töötajatel on 
taotluse korral piiramatu õigus tutvuda 
oma tervisekontrollikaardiga.

Or. de

Muudatusettepanek 177
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Pikaajalise mõju jälgimine

Elektromagnetväljadega kokkupuute 
pikaajalist mõju käsitlevate teaduslike 
andmete läbivaatamiseks koostatakse 
sõltumatutest ekspertidest komitee ning 
kooskõlas direktiivi 89/391/EMÜ artikliga 
17 esitab komisjon võimaliku mõju 
arvessevõtmise eesmärgil ettepaneku 
käesoleva direktiivi läbivaatamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette asjakohased 
sanktsioonid juhuks, kui rikutakse 
käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud 
riiklikke õigusakte. Need sanktsioonid 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

Liikmesriigid näevad ette asjakohased 
sanktsioonid juhuks, kui rikutakse 
käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud 
riiklikke õigusakte. Need sanktsioonid 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid määravad 
kindlaks, kuidas toimub käesolevas 



PE478.400v01-00 88/120 AM\886093ET.doc

ET

direktiivis reguleeritud kokkupuutest 
põhjustatud tervisekahjustuse piisav 
hüvitamine.

Or. de

Muudatusettepanek 179
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a

Viie aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi vastuvõtmisest esitab komisjon 
uusimate teaduslike andmete alusel 
ettepaneku läbivaadatud direktiivi 
vastuvõtmiseks, et esitada direktiivis 
kokkupuute piirmäärad ja 
rakendusväärtused MRT jaoks (nagu on 
määratletud artikli 3 lõikes 4).

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõike 4 tõttu ei hõlma direktiivis sätestatud kokkupuute piirmäärad ja 
rakendusväärtused MRT seadmete läheduses töötavaid isikuid. Muudatusettepanekuga 
nõutakse, et komisjon esitaks ettepaneku, millega piiratakse MRT-le kehtestatud ajaliselt 
piiratud erandit. (Muudatusettepanek artikli 3 lõike 4 kohta.)

Muudatusettepanek 180
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võtta arvesse tehnika arengut, muutusi 
kõige asjakohasemates ühtlustatud 

b) võtta arvesse tehnika arengut, muutusi 
kõige asjakohasemates standardites või 
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Euroopa standardites või 
spetsifikatsioonides ning uusi teaduslikke 
avastusi elektromagnetväljade kohta;

spetsifikatsioonides ning uusi teaduslikke 
avastusi elektromagnetväljade kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 181
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kohandada suunisnorme ja
rakendusnorme, eeldusel et säilitatakse 
vastavus olemasolevate kokkupuute 
piirmääradega ning II ja III lisas osutatud 
tegevusvaldkondade, tööruumide ja 
seadmete tüüpidega.

c) kohandada rakendusnorme, eeldusel et 
säilitatakse vastavus olemasolevate, II lisas 
osutatud kokkupuute piirmääradega.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi rakendamise 
lihtsustamiseks, eelkõige riskihindamise 
teostamiseks, koostab komisjon artiklite 4 
ja 5 ning II ja IV lisa kohta praktilise 
juhendi. Komisjon teeb tihedat koostööd 
tööohutuse ja -tervishoiu 
nõuandekomiteega.

Käesoleva direktiivi rakendamise 
lihtsustamiseks, eelkõige riskihindamise 
teostamiseks, koostab komisjon artiklite 4 
ja 5 ning II ja IV lisa kohta praktilise 
juhendi. Komisjon teeb tihedat koostööd 
tööohutuse ja -tervishoiu 
nõuandekomiteega. Praktilist juhendit 
tuleks korrapäraselt ajakohastada ja võtta 
selles muu hulgas arvesse tulevast tehnika 
arengut. Nimetatud järelmeetmed 
mõjutavad ka komisjoni tööd vastavalt 
artiklile 10.
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Or. en

Selgitus

Lisade mõnedes punktides on loetelud näitlikud ja need kehtivad direktiivi heakskiitmise ajal, 
kuid neis ei võeta arvesse tulevast tehnika arengut. On oluline, et praktilised juhendid on 
olemas ja et neid korrapäraselt ajakohastatakse, võttes muu hulgas arvesse tehnika arengut. 
Komisjon peaks võtma järelmeetmed tihedas koostöös tööohutuse ja -tervishoiu 
nõuandekomiteega ning see töö peaks kajastuma ka komisjoni töös vastavalt artiklile 10.

Muudatusettepanek 183
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 17 alapunkti 
a kohaselt koostatavas aruandes 
selgitatakse eelkõige direktiivi tõhusust 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
vähendamisel ning esitatakse tööruumide 
protsent, mille puhul tuli võtta 
parandusmeetmeid.

Aruanne koostatakse direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 17 alapunkti a 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 17 alapunkti 
a kohaselt koostatavas aruandes
selgitatakse eelkõige direktiivi tõhusust 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
vähendamisel ning esitatakse tööruumide 
protsent, mille puhul tuli võtta 
parandusmeetmeid.

Ilma et see mõjutaks direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 17 alapunkti a kohaselt
koostatava aruande esitamist, koostab 
komisjon viie aasta jooksul alates … 
[käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev] 
eriaruande. Nimetatud eriaruandes
selgitatakse eelkõige kokkupuute direktiivi 
tõhusust elektromagnetväljadega 
kokkupuute vähendamisel ning esitatakse 
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tööruumide protsent, mille puhul tuli võtta 
parandusmeetmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 185
Paul Murphy, Georgios Toussas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 17 alapunkti 
a kohaselt koostatavas aruandes 
selgitatakse eelkõige direktiivi tõhusust 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
vähendamisel ning esitatakse tööruumide 
protsent, mille puhul tuli võtta 
parandusmeetmeid.

Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 17 alapunkti 
a kohaselt koostatavas aruandes 
selgitatakse eelkõige direktiivi tõhusust 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
vähendamisel ning esitatakse tööruumide 
protsent, mille puhul tuli võtta 
parandusmeetmeid. Komisjon hindab 
teaduslikke tõendeid 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
pikaajalise mõju kohta viie aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas ning esitab 
ettepaneku direktiivi läbivaatamiseks, et 
lisada sellesse töötajate tervise ja ohutuse 
kaitse niisuguse pikaajalise mõju eest.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – alalõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontaktvoolu (IC) inimese ja objekti vahel 
väljendatakse amprites (A). Statsionaarne 
kontaktvool tekib, kui isik on kontaktis 
elektriväljas asuva elektrit juhtiva 
objektiga. Sellise kontakti käigus võib 

Kontaktvoolu (IC) inimese ja objekti vahel 
väljendatakse amprites (A). Statsionaarne 
kontaktvool tekib, kui isik on kontaktis 
elektromagnetväljas asuva elektrit juhtiva 
objektiga. Sellise kontakti käigus võib 



PE478.400v01-00 92/120 AM\886093ET.doc

ET

tekkida sädelahendus seotud 
siirdevooludega.

tekkida sädelahendus seotud 
siirdevooludega.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – alalõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrivälja tugevus on vektorsuurus (E), 
mis vastab laetud osakesele mõjuvale 
jõule, olenemata osakese liikumisest 
ruumis. Seda väljendatakse voltides meetri 
kohta (V/m).

Elektrivälja tugevus on vektorsuurus (E), 
mis vastab laetud osakesele mõjuvale 
jõule, olenemata osakese liikumisest 
ruumis. Seda väljendatakse voltides meetri 
kohta (V/m). Tuleb eristada sisemist ja 
välist elektrivälja.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 1 – alalõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erineelduvus (SA) on kehakoe massiühiku 
kohta neeldunud energia, mida 
väljendatakse džaulides kilogrammi kohta 
(J/kg). Käesolevas direktiivis kasutatakse 
seda mikrolaine impulsskiirgusest tingitud 
mittesoojuslike mõjude piirmäärade 
kehtestamiseks.

Erineelduvus (SA) on kehakoe massiühiku 
kohta neeldunud energia, mida 
väljendatakse džaulides kilogrammi kohta 
(J/kg). Käesolevas direktiivis kasutatakse 
seda mikrolaine impulsskiirgusest tingitud 
mõjude piirmäärade kehtestamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Karima Delli



AM\886093ET.doc 93/120 PE478.400v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud suurustest on 
magnetvootihedus, kontaktvool, elektri- ja 
magnetvälja tugevus ja võimustihedus
otseselt mõõdetavad.

Nimetatud suurustest on magnetvootihedus
(B), kontaktvool (IL), elektri- ja 
magnetvälja tugevus (E) ja võimsustihedus
(S) otseselt mõõdetavad.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuude elektromagnetväljadega 
sagedusvahemikus 0 Hz – 100 kHz

Kokkupuute piirmäärad ja 
rakendusväärtused

Or. en

Muudatusettepanek 191
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – A osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. KOKKUPUUTE PIIRAMISE 
SÜSTEEM

A. KOKKUPUUTE PIIRMÄÄRAD

Sageduste kuni 100kHz (100 tuhat võnget 
sekundis) jaoks kohandatud 
kaitsesüsteemide põhimõtted on 
järgmised:

Sõltuvalt elektromagnetväljade sagedusest 
ja jaotusest, millega töötaja kokku 
puutub, kasutatakse kokkupuute 
piirmäärade määratlemiseks järgmisi 
füüsikalisi suurusi ja väärtusi:
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– võtta asjakohaselt arvesse viimaseid 
rahvusvahelisi soovitusi, mille on välja 
andnud üleilmselt tunnustatud 
erialaorganisatsioonid;
– juurutada asjakohased ja 
eesmärgipärased lihtsustused, et 
hõlbustada kaitsesüsteemidest arusaamist 
ja nende rakendamist praktikas;
– rakendada nn tsoonide süsteemi, mille 
kohaselt võib iga tegevuse liigitada selle 
alusel, kas tegevuse toimumisel vastavas 
tsoonis on otsene mõju riskihindamise 
ulatusele, mille tööandja peab teostama, 
ning muudele soovitatud 
ennetusmeetmetele;
– selliste juhtude arvu vähendamine, mille 
puhul tuleb tagada vastavus tegelikele 
kokkupuute piirmääradele, sest mõõdetud 
kokkupuutetase on kõrgem kõrgeima 
lubatud tsooni ülemisest piirväärtusest 
(rakendustase).

1. Kudede elektristimulatsioonist 
põhjustatud tervise- ja ohutusmõju suhtes 
asjakohased kokkupuute piirmäärad 
(RMS-väärtustena)
a) kogu keha kokkupuute piirmäär on 
tuletatud mõjulävest perifeersele 
närvisüsteemile kogu kehas ning sellega 
ennetatakse ka kesknärvisüsteemi 
närvikiudude stimulatsiooni ja see on 
esitatud organismi närvikoes tekitatud 
elektriväljadena (V/m):
f < 3 kHz – 0,8 V/m;
3 kHz kuni 10 MHz – 2,7x10-4f V/m;
kus f on hertsides (Hz) väljendatud 
sagedus;
b) pea kokkupuute piirmäär on tuletatud 
mõjulävest pea kesknärvisüsteemile ja see 
on esitatud organismi närvikoes tekitatud 
elektriväljadena (V/m):
f < 10 Hz – 0,5/f V/m;
10 Hz kuni 25 Hz – 0,05 V/m;
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25 Hz kuni 400 Hz – 0,002f V/m;
400 Hz kuni 3 kHz – 0,8 V/m;
3 kHz kuni 10 MHz – 2,7x10-4f V/m;
kus f on hertsides (Hz) väljendatud 
sagedus;
2. Kudedele avalduvast soojuslikust 
mõjust põhjustatud tervise- ja ohutusmõju 
suhtes asjakohased kokkupuute 
piirmäärad eesmärgiga ära hoida 
inimorganismi ülekuumenemine ja 
kudede lokaalne ülekuumenemine
a) kogu keha kokkupuute piirmäär on 
tuletatud mõjulävest inimorganismi 
ülekuumenemisele ja see on esitatud 
keskmise SARina organismis (W/kg):
9 kHz kuni 10 GHz – 0,4 W/kg
b) pea ja kehatüve kokkupuute piirmäär 
on tuletatud mõjulävest kogu keha 
lokaalsele ülekuumenemisele ja see on 
esitatud lokaalse SARina organismis 
(W/kg):
9 kHz kuni 10 GHz – 10 W/kg
c) jäsemete kokkupuute piirmäär on 
tuletatud mõjulävest jäsemete lokaalsele 
ülekuumenemisele ja see on esitatud 
lokaalse SARina jäsemetes (W/kg):
9 kHz kuni 10 GHz – 20 W/kg
kus
– kõik erineelduvuskiiruse (SAR) 
väärtused tuleb keskmistada mis tahes 
kuueminutise perioodi suhtes;
– lokaalse SARi leidmiseks keskmistatav 
mass on mis tahes 10 g külgnevast koest; 
sellisel viisil saadud maksimaalne 
erineelduvuskiirus peaks olema väärtus, 
mida kasutatakse kokkupuute 
hindamiseks. Need 10 grammi koest on 
külgnev koemass, millel on peaaegu 
homogeensed elektrilised omadused. 
Külgneva koemassi määratlemisel on 
tunnistatud, et seda kontseptsiooni saab 
kasutada dosimeetria arvutustes, kuid see 
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võib tekitada raskusi otsestel füüsikalistel 
mõõtmistel. Rakendada saab lihtsat 
geomeetriat, nagu näiteks kuubiline 
koemassi maht, eeldusel et dosimeetria 
põhjal arvutatud suurustel on kokkupuute 
juhistega võrreldes tagasihoidlikud 
väärtused;
– impulsskokkupuute korral 
sagedusvahemikus 0,3–10 GHz ja pea 
lokaalsel kokkupuutel soovitatakse 
termoelastsest paisumisest tingitud 
kuulmishäirete piiramiseks ja 
ärahoidmiseks kasutada täiendavat 
kokkupuute piirmäära. Seega ei tohiks SA 
ületada 10 mJ/kg keskmistatuna 10 g 
koemassi kohta.
3. Kudedele avalduvast soojuslikust 
mõjust põhjustatud tervise- ja ohutusmõju 
suhtes asjakohased kokkupuute 
piirmäärad eesmärgiga hoida ära keha 
pindmiste ja pinnalähedaste kudede 
ülekuumenemine
– kokkupuute piirmäärad pindmise 
ülekuumenemise jaoks on tuletatud 
mõjulävest pindmisele ülekuumenemisele 
ja need on esitatud võimsustihedusena 
(W/m2):
10 GHz kuni 300 GHz – 50 W/m2

kus võimsustihedused tuleb keskmistada 
mis tahes 20 cm2 kiirgusala kohta ja 
keskmistamisajaga 68/f1,05 minutit (kus f 
on gigahertsides), et kompenseerida 
sageduse kasvamisel astmeliselt vähenev 
läbimissügavus. Ruumilised 
maksimaalsed võimsustihedused, mis on 
keskmistatud 1 cm2 kohta, ei tohiks 
väärtust 50 W/m2 ületada rohkem kui 20 
korda.
4. Staatilisest elektri- ja magnetväljast 
põhjustatud tervise- ja ohutusmõju suhtes 
asjakohased kokkupuute piirmäärad
a) kogu keha staatilise magnetväljaga 
kokkupuute piirmäär – 2 T
b) käte staatilise magnetväljaga 
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kokkupuute piirmäär – 8 T
Üle 8 T puhul kohaldatakse artikli 4 
lõiget 3.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. KOKKUPUUTE TASEMED JA 
KOKKUPUUTE PIIRMÄÄRAD

B. RAKENDUSVÄÄRTUSED

Or. en

Muudatusettepanek 193
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt viimastele soovitustele, on 
kasutatud järgmisi võimalusi:

Sõltuvalt elektromagnetväljade sagedusest 
ja jaotusest, millega töötaja kokku 
puutub, kasutatakse järgmisi füüsikalisi 
suurusi ja väärtusi, et määratleda 
rakendusväärtused, mille vahemik on 
kindlaks määratud eesmärgiga tagada 
lihtsustatud hindamise kaudu vastavus 
asjakohastele kokkupuute piirmääradele 
või mille puhul tuleb võtta üks või mitu 
käesolevas direktiivis nimetatud meedet. 
Rakendusväärtused vastavad 
hinnangulistele või mõõdetud välja 
väärtustele töökohas töötaja puudumisel 
maksimumväärtusena töötaja asukohas. 
Kohaldamisel võetakse mõõtmistulemiste 
hindamisel arvesse metroloogia tava 
kohaselt kindlaks määratud 
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mõõtemääramatust.
Tuleb kindlaks teha peamine sagedus (või 
sagedused), millega töötaja võib kokku 
puutuda. Võimaluse korral tuleb kasutada 
tootjalt või paigaldajalt saadud andmeid. 
Samuti on vaja hinnata, kas väljad on 
sinusoidsed või impulssväljad.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rakendusväärtused ja suunisväärtused 
vastavad hinnangulistele või mõõdetud 
välja väärtustele töökohas töötaja 
puudumisel

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 195
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– rakendusväärtused ja suunisväärtused 
vastavad hinnangulistele või mõõdetud 
välja väärtustele töökohas töötaja 
puudumisel

– rakendusväärtused ja suunisväärtused 
vastavad mõõdetud välja väärtustele 
töökohas töötaja puudumisel

Or. de

Muudatusettepanek 196
Karima Delli
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kokkupuute piirmäärad tervisemõju 
seisukohast ja kokkupuute piirmäärad 
ohutuse seisukohast on esitatud 
organismi närvikoe tekitatud 
elektriväljadena (esitatuna V/m)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 197
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikli 4 lõike 5 punktis c määratletud eriti 
ohustatud töötaja puhul tuleb teha 
individuaalne hindamine vastavalt II lisa 
punktile E.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 198
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – lõik 2 – märkus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkus 1: kõigil juhtudel, kui mõõdetud 
väärtus on rakendusväärtusest kõrgem, 
tuleb teha põhjalik kontroll vastavalt 
artikli 4 lõikele 2.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 199
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – lõik 1 – märkus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkus 1: kõigil juhtudel, kui mõõdetud 
väärtus on rakendusväärtusest kõrgem, 
tuleb teha põhjalik kontroll vastavalt artikli 
4 lõikele 2.

Märkus 1: Kõigil juhtudel, kui mõõdetud 
väärtus on suunisväärtusest või 
rakendusväärtusest kõrgem, tuleb teha 
põhjalik kontroll vastavalt artikli 4 lõikele 
2 a või artikli 4 lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – lõik 1 – märkus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkus 1: kõigil juhtudel, kui mõõdetud 
väärtus on rakendusväärtusest kõrgem, 
tuleb teha põhjalik kontroll vastavalt 
artikli 4 lõikele 2.

Märkus 1: Kõigil juhtudel, kui mõõdetud 
väärtus on suunisväärtusest kõrgem, tuleb
läbi viia hindamine vastavalt artikli 4 
lõikele 2 a.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – lõik 1 – märkus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkus 2: kõigil juhtudel, kui signaali 
kuju on märkimisväärselt erinev 
sinusoidist, muutes tulemust, tuleb 

Märkus 2: Mittesinusoidsete elektri- ja 
magnetväljade puhul hinnatakse 
kokkupuudet vastavalt ICNIRPi juhistele, 
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kasutada tippväärtusi järgmiselt. 
Kokkupuute piirmäärade puhul tuleb 
tippväärtust võrrelda indutseeritud 
elektrivälja tippväärtusega, mis saadakse 
korrutades tabelis 2.1 esitatud väärtused 
1,41ga. Väljaspool keha asuvate 
magnetväljade ja elektriväljade tasemete 
jaoks tuleb nende ajas muutumise kiiruse 
tippväärtusi võrrelda tabelis 2.2 või 2.3 
esitatud väärtustega, korrutades neid 8,9f-
ga (mis on √2 2πf).

muudele asjakohastele teaduslikele 
normidele või juhistele või komisjoni 
antavatele juhistele direktiivi 
kohaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Elektri- ja magnetväljade mõõtmisel müügil olevate mõõturitega ei ole alati selge, kas 
signaali kuju erineb sinusoidist või mitte. ICNIRP on andnud mõningad juhised sinusoidsete 
väljade mõõtmise meetodite kohta. Samuti ei ole kõik harmoonilisi võnkumisi sisaldavad 
väljad põhjustatud impulss-signaalidest.

Muudatusettepanek 202
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – lõik 1 – märkus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkus 2: kõigil juhtudel, kui signaali 
kuju on märkimisväärselt erinev 
sinusoidist, muutes tulemust, tuleb 
kasutada tippväärtusi järgmiselt.
Kokkupuute piirmäärade puhul tuleb 
tippväärtust võrrelda indutseeritud 
elektrivälja tippväärtusega, mis saadakse 
korrutades tabelis 2.1 esitatud väärtused
1,41ga. Väljaspool keha asuvate 
magnetväljade ja elektriväljade tasemete 
jaoks tuleb nende ajas muutumise kiiruse 
tippväärtusi võrrelda tabelis 2.2 või 2.3 
esitatud väärtustega, korrutades neid 8,9f-
ga (mis on √2 2πf).

Kõigil juhtudel, kui signaali kuju on 
märkimisväärselt erinev sinusoidist, 
muutes tulemust, tuleb kasutada 
tippväärtusi järgmiselt. Kokkupuute 
piirmäärade puhul tuleb tippväärtust 
võrrelda indutseeritud elektrivälja 
tippväärtusega, mis saadakse, korrutades
RMS-väärtustena esitatud väärtused
1,41ga.

Väljaspool keha asuvate magnetväljade ja 
elektriväljade tasemete jaoks tuleb nende 
ajas muutumise kiiruse tippväärtusi 
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võrrelda kokkupuute piirväärtuste või 
kudede elektristimulatsiooni 
ärahoidmiseks tuletatud 
rakendusväärtustega, korrutades neid 8,9f-
ga (mis on √2 2πf).

Or. en

Muudatusettepanek 203
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liitimpulss-signaalide puhul tuleb teha 
põhjalik kontroll vastavalt artikli 3 lõikele 
3.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 204
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – tabel 2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tabel 2.1 Kokkupuute piirmäärad 
(väljendatuna RMS-väärtustena)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 205
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – tabel 2.1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f on sagedus hertsides. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 206
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – tabel 2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuute piirmäär ohutusmõju jaoks 
on tuletatud mõjulävest peaaju 
kesknärvisüsteemile (CNS).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 207
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – tabel 2.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuute piirmäär tervisemõju jaoks 
on tuletatud mõjulävest perifeersele 
närvisüsteemile (PNS) ning sellega 
ennetatakse ka kesknärvisüsteemi 
närvikiudude stimulatsiooni.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 208
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – tabel 2.1 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuute piirmäärad staatiliste 
magnetväljadega on esitatud tabelis 2.3.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 209
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – tabel 2.2

Komisjoni ettepanek

Tabel 2.2. Elektriväljaga kokkupuute suunisväärtused ja rakendusväärtused
(RMS-väärtused)

Sagedus Suunisväärtus Rakendusväärtus

(Hz) (V/m) (V/m)

1 – 25 20 x 103 20 x 103

25 – 90 500 x 103/f 20 x 103

90 – 3000 500 x 103/f 1800 x 103/f 

3000 – 100000 170 600

Muudatusettepanek
Tabel 1. Elektriväljaga kokkupuute rakendusväärtused

Sagedus Pea kokkupuude Kogu keha kokkupuude

(Hz) (V/m) (V/m)

1 – 25 20 x 103 20 x 103

25 – 90 500 x 103/f 20 x 103

90 – 3000 500 x 103/f 1800 x 103/f

3000 – 105 170 600

105 – 106 --- 600

106 – 107 --- 600 106/f
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107 – 4 108 --- 60

4 108 – 2 109 --- 3 x 10-3 x f0,5

2 109 – 1010 --- 137

1010 – 3 1011 --- 137

Or. en

Muudatusettepanek 210
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – tabel 2.2 – märkus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkus 1: Sagedusega 1-90 Hz elektrivälja 
jaoks on rakendusväärtuseks määratud 20 
kV/m eesmärgiga piirata välja kaudse mõju 
riski sädelahenduse kujul, mis võib tekkida 
töötaja vahetul kokkupuutel erineva 
potentsiaaliga elektrit juhtivate 
objektidega. Juhul kui sädelahenduste risk 
on ohjatud tehniliste meetmete ja töötajate 
koolituse kaudu, võib lubada 
rakendusväärtusi ületavat kokkupuudet 
elektriväljaga, eeldusel et kokkupuute 
piirmäärasid ei ületata vastavalt artikli 4 
lõikele 2.

Märkus 1: Sagedusega 1–90 Hz elektrivälja 
jaoks on rakendusväärtuseks määratud 20 
kV/m eesmärgiga piirata välja kaudse mõju 
riski sädelahenduse kujul, mis võib tekkida 
töötaja vahetul kokkupuutel erineva 
potentsiaaliga elektrit juhtivate 
objektidega. Juhul kui sädelahenduste risk 
on ohjatud tehniliste meetmete ja töötajate 
koolituse kaudu, võib lubada 
rakendusväärtusi ületavat kokkupuudet 
elektriväljaga, eeldusel et kokkupuute 
piirmäärasid ei ületata vastavalt artikli 5 
lõikele 5.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – tabel 2.3

Komisjoni ettepanek

Tabel 2.3. Magnetväljaga kokkupuute suunisväärtused ja rakendusväärtused (RMS)
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Sagedus Suunisväärtus Rakendusväärtus

(Hz) (µT) (µT)

0 2 x 106 8 x 106

>0 – 1 (2 – 1,8 f) × 106 (5,67 – 5f) x 106

1 – 8 2 105/f2 0.666 x 106/f

8 – 25 25000/f 0.666 x 106/f

25 – 300 1000 0.666 x 106/f

300 – 3000 3 x 105/f 0.666 x 106/f

3000 – 9000 100 222

9000 – 20000 100 2 x 106 / f

20000 – 100000 2 x 106 / f 2 x 106 / f

Muudatusettepanek
Tabel 2. Magnetväljaga kokkupuute rakendusväärtused (RMS-väärtused) 

Sagedus Pea kokkupuude Kogu keha kokkupuude

(Hz) (µT) (µT)

0 2 x 106 8 x 106

>0 – 1 (2 – 1,8 f) × 106 (5,67 – 5f) x 106

1 – 8 2 105/f2 0,666 x 106/f

8 – 25 25000/f 0,666 x 106/f

25 – 300 1000 0,666 x 106/f

300 – 3000 3 x 105/f 0,666 x 106/f

3000 – 9000 100 222

9000 – 20000 100 2 x 106 / f

20000 – 100000 2 x 106 / f 2 x 106 / f

105 – 107 --- 2 106/f

107 – 4 108 --- 0,2

4 108 – 2 109 --- 10-5 x f0,5
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2 109 – 1010 --- 0,45

1010 – 3 1011 --- 0,45

Or. en

Muudatusettepanek 212
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – tabel 2.3 – märkus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkus 1: Sageduse 0 Hz väärtused selles 
tabelis on kokkupuute piirmäärad. Üle 8 
T puhul kohaldatakse artikli 3 lõiget 6.

Märkus 1: f on sagedus hertsides (Hz).

Or. en

Muudatusettepanek 213
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – tabel 2.3 – märkus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkus 1 a:
Üle 8 T puhul kohaldatakse artikli 4 
lõiget 3.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – B osa – tabel 2.3 – märkus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkus 2: Rakendusväärtus üle 9 kHz ja 
suunisväärtus üle 20 k HZ tulenevad kogu 
keha keskmise SARi kokkupuute 

Märkus 2: Kogu keha kokkupuute
rakendusväärtus üle 9 kHz ja pea 
kokkupuute rakendusväärtus üle 20 kHz



PE478.400v01-00 108/120 AM\886093ET.doc

ET

piirmääradest, nagu on määratletud III 
lisas.

tulenevad kogu keha keskmise SARi 
kokkupuute piirmääradest, nagu on 
määratletud II lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – C osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

C osas toodud loetelus ei võeta arvesse tehnika arengut, samuti tuuakse selles näiteid, mis ei 
pruugi tulevikus kehtida, ning see sisaldab tegelikkusele mittevastavaid andmeid. See tuleks 
läbi vaadata ning parem koht selle jaoks on praktiline juhend, mille komisjon annab vastavalt 
ettepaneku artiklile 13.

Muudatusettepanek 216
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – C osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 217
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – C osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Konkreetsete punktide töövahendite ja tegevuste loetelusse kandmine ning nende järjestus ei 
põhine teaduslikel alustel. II lisa C osa regulatiivsed mõjud ei ole selged. Selle asemel võib 
lisa muuta teaduslikel põhimõtetel põhinevaks mittesiduvaks juhendiks.

Muudatusettepanek 218
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – C osa – punkt 1 – taane 10 – alltaane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 vahelduvvooluga raudteetransport (50 Hz)  vahelduvvooluga raudteetransport (50 Hz, 
16,7 Hz)

Or. fr

Selgitus

Ajaloolistel põhjustel kasutatakse Euroopa raudteedel erinevaid sagedusi: 50 Hz (millel 
töötab Euroopa vooluvõrk, samas kui USAs kasutatakse sagedust 60 Hz) ja 16,7 Hz (mida 
kasutatakse Austrias, Saksamaal, Norras, Rootsis ja Šveitsis). Tõenäoliselt ei olnud teksti 
autorid sellest elektriraudteel kasutatavast spetsiifilisest sagedusest teadlikud.

Muudatusettepanek 219
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – C osa – punkt 1 – taane 10 – alltaane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 vahelduvvooluga raudteetransport (50 Hz)  vahelduvvooluga raudteetransport (50 Hz, 
16,7 Hz)
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Or. de

Muudatusettepanek 220
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – C osa – punkt 1 – taane 10 – alltaane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 vahelduvvooluga raudteetransport (50 Hz)  vahelduvvooluga raudteetransport (50 Hz, 
16,7 Hz)

Or. en

Muudatusettepanek 221
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – D osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. ENNETUSMEETMED ja muud 
tingimused

välja jäetud

1) Artikli 4 lõike 5 punktis c määratletud 
eriti ohustatud töötajate puhul tuleb teha 
individuaalne hindamine vastavalt 
punktile E.
2) Tsoonid, kus kokkupuude jääb alla 
suunisväärtuse:
- Tähistada asjakohaselt
3) Tsoonid, kus kokkupuude ületab 
suunisväärtust, kuid on väiksem 
rakendusväärtusest
- Tähistada asjakohaselt
- Eraldusmeetmed (nt 
põrandamärgistused, tõkked), et 
asjakohaselt piirata või kontrollida 
juurdepääsu
- Teave asjaomastele töötajatele ja nende 
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erikoolitus
- kokkupuute piirmääradele vastavuse 
tagamine tervisemõju seisukohast või 
muud meetmed, et ohjata kahjuliku 
ohutusmõju
4) Kokkupuude, mis ületab 
rakendusväärtust:
- Tähistada asjakohaselt
- Eraldusmeetmed (nt 
põrandamärgistused, tõkked), et vastavalt 
vajadusele piirata või kontrollida 
juurdepääsu
- tervisemõju seisukohast vajalikele 
kokkupuute piirmääradele vastavuse 
tagamine
- meetmed sädelahenduste riski 
juhtimiseks tehniliste vahendite ja 
töötajate koolituse abil. (kohaldatakse 
ainult juhul, kui tsoonis on kokkupuude 
elektriväljaga.)
- Asjakohased eraldus- ja 
juurdepääsumeetmed
- Teave asjaomaste töötajatele ja nende 
erikoolitus.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – D osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. ENNETUSMEETMED ja muud 
tingimused

välja jäetud

1) Artikli 4 lõike 5 punktis c määratletud 
eriti ohustatud töötajate puhul tuleb teha 
individuaalne hindamine vastavalt 
punktile E.
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2) Tsoonid, kus kokkupuude jääb alla 
suunisväärtuse:
- Tähistada asjakohaselt
3) Tsoonid, kus kokkupuude ületab 
suunisväärtust, kuid on väiksem 
rakendusväärtusest
- Tähistada asjakohaselt
- Eraldusmeetmed (nt 
põrandamärgistused, tõkked), et 
asjakohaselt piirata või kontrollida 
juurdepääsu
- Teave asjaomastele töötajatele ja nende 
erikoolitus
- kokkupuute piirmääradele vastavuse 
tagamine tervisemõju seisukohast või 
muud meetmed, et ohjata kahjuliku 
ohutusmõju
4) Kokkupuude, mis ületab 
rakendusväärtust:
- Tähistada asjakohaselt
- Eraldusmeetmed (nt 
põrandamärgistused, tõkked), et vastavalt 
vajadusele piirata või kontrollida 
juurdepääsu
- tervisemõju seisukohast vajalikele 
kokkupuute piirmääradele vastavuse 
tagamine
- meetmed sädelahenduste riski 
juhtimiseks tehniliste vahendite ja 
töötajate koolituse abil. (kohaldatakse 
ainult juhul, kui tsoonis on kokkupuude 
elektriväljaga.)
- Asjakohased eraldus- ja 
juurdepääsumeetmed
- Teave asjaomaste töötajatele ja nende 
erikoolitus.

Or. en

Selgitus

Õiguslikust ja kaitsealasest seisukohast vaadates on II lisa D osa vastuolus direktiivi muude 
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osadega, kaasa arvatud üldiste ennetuspõhimõtetega, mis on esitatud artiklis 5 (riskide 
vältimisele või vähendamisele suunatud sätted; tuginevad raamdirektiivi üldistele 
ennetuspõhimõtetele). Artikkel tuleks välja jätta ja viia üle mittesiduvasse juhendisse.

Muudatusettepanek 223
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – D osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Tsoonid, kus kokkupuude jääb alla 
suunisväärtuse:

välja jäetud

- Tähistada asjakohaselt

Or. de

Muudatusettepanek 224
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – D osa – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Tsoonid, kus kokkupuude jääb alla 
suunisväärtuse:

välja jäetud

- Tähistada asjakohaselt

Or. en

Muudatusettepanek 225
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – E osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E. ERITI OHUSTATUD TÖÖTAJAD välja jäetud
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Töötajaid, kes on teatanud, et neil on 
aktiivne siiratav meditsiiniseade, ja 
rasedusest teatanud naisi käsitatakse 
riskirühmana, nagu on määratletud 
artikli 4 lõike 5 punktis c.
Kui töötaja on teatanud, et tal on aktiivne 
siiratav meditsiiniseade, peab tööandja 
hindama, milliseid piiranguid töökohale 
on vaja, et vältida häireid siiratud 
meditsiiniseadme töös. Juhiseid selliseks 
hindamiseks on andnud CENELEC (vt 
EN 50527 ja seotud osad). Märgitagu, et 
CENELECi juhiste põhimõte on, et 
häireid ei esine, kui välja tugevus on 
väiksem võrdlustasemest, mis on esitatud 
komisjoni soovituses 1999/519/EMÜ
elektromagnetväljadega (0 Hz – 300 GHz) 
elanikkonna kokkupuute piiramise 
kohta11.
Kui töötaja on teatanud rasedusest, tuleb 
rakendada nõudeid, mis on sätestatud 
nõukogu direktiivis 92/85/EMÜ rasedate, 
hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate 
töötajate tööohutuse ja töötervishoiu 
parandamise meetmete kehtestamise 
kohta12. Tööandja peab võimaldama 
töötajal vältida sisenemist piirkondadesse, 
kus on kõrgem kokkupuutetase, kui 
elanikkonna kokkupuudet käsitlevas 
nõukogu soovituses 1999/519/EÜ või selle 
hilisemates redaktsioonides.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – E osa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui töötaja on teatanud rasedusest, tuleb 
rakendada nõudeid, mis on sätestatud 
nõukogu direktiivis 92/85/EMÜ rasedate, 

Kui töötaja on teatanud rasedusest, tuleb 
rakendada nõudeid, mis on sätestatud 
nõukogu direktiivis 92/85/EMÜ rasedate, 
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hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate 
töötajate tööohutuse ja töötervishoiu
parandamise meetmete kehtestamise kohta.
Tööandja peab võimaldama töötajal
vältida sisenemist piirkondadesse, kus on 
kõrgem kokkupuutetase, kui elanikkonna 
kokkupuudet käsitlevas nõukogu 
soovituses 1999/519/EÜ või selle 
hilisemates redaktsioonides.

hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate 
töötajate tööohutuse ja töötervishoiu 
parandamise meetmete kehtestamise kohta.
Töötajal on õigus keelduda sisenemast
piirkondadesse, kus on kõrgem 
kokkupuutetase, kui elanikkonna 
kokkupuudet käsitlevas nõukogu 
soovituses 1999/519/EÜ või selle 
hilisemates redaktsioonides.

Or. fi

Muudatusettepanek 227
Karima Delli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 228
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – C osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. TÖÖVAHENDITE VÕI TEGEVUSTE 
KATEGOORIAD

välja jäetud

1) Järgmisi tegevusi peetakse 
normaaltingimustes sellisteks, et 
kokkupuude jääb alla rakendusväärtuse.
 Töökohad, kus kasutatakse üksnes 
seadmeid, mis vastavad direktiivide 
1999/5/EÜ ja 2006/95/EÜ ning mida 
kasutatakse eesmärgipäraselt, nimelt:
 saatjad (väiksed, GSM-tugijaamad, < 1 
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W)
  telefonid ja raadiosaatjad
  radarisüsteemid (kiirusemõõtjad, 
meteoroloogilised radarid)
  raadiosagedustuvastus (RFID) üle 100 
kHz
  mikrolainetega kuivatamine
  TETRA-saatjad mastide otsas
  TETRA-saatjad sõidukitel, võimsusega 
kuni 10 W
  magnetlindikustutid
  mobiiltelefonide tugijaamad (GSM, 
UMTS)
2) Järgmisi tegevusi peetakse 
normaaltingimustes sellisteks, et 
kokkupuude ületab rakendusväärtust.
  Paigaldatavad või hooldatavad seadmed 
(rikkeotsing)
  automatiseerimata 
induktsioonkuumutid, mis töötavad 
kõnealuses sagedusvahemikus
  Raadiosageduslikud ja 
mikrolainevalgustusseadmed
  Mittepurustavad magnetkatsed
  Tegevused elanikkonnale keelatud 
tsoonis:
  Suured ringhäälingusaatjad
  Radarisüsteemid (navigatsioon)
  Muud elektromagnetvälja tekitavad 
seadmed

Or. en

Selgitus

C osas toodud loetelus ei võeta arvesse tehnika arengut. See tuleks läbi vaadata ning parem 
koht selle jaoks on praktiline juhend, mille komisjon annab vastavalt ettepaneku artiklile 13.
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Muudatusettepanek 229
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – C osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. TÖÖVAHENDITE VÕI TEGEVUSTE 
KATEGOORIAD

välja jäetud

1) Järgmisi tegevusi peetakse 
normaaltingimustes sellisteks, et 
kokkupuude jääb alla rakendusväärtuse.
  Töökohad, kus kasutatakse üksnes 
seadmeid, mis vastavad direktiivide 
1999/5/EÜ ja 2006/95/EÜ ning mida 
kasutatakse eesmärgipäraselt, nimelt:
  saatjad (väiksed, GSM-tugijaamad, < 1 
W)
  telefonid ja raadiosaatjad
  radarisüsteemid (kiirusemõõtjad, 
meteoroloogilised radarid)
  raadiosagedustuvastus (RFID) üle 100 
kHz
  mikrolainetega kuivatamine
  TETRA-saatjad mastide otsas
  TETRA-saatjad sõidukitel, võimsusega 
kuni 10 W
  magnetlindikustutid
  mobiiltelefonide tugijaamad (GSM, 
UMTS)
2) Järgmisi tegevusi peetakse 
normaaltingimustes sellisteks, et 
kokkupuude ületab rakendusväärtust.
  Paigaldatavad või hooldatavad seadmed 
(rikkeotsing)
  automatiseerimata 
induktsioonkuumutid, mis töötavad 
kõnealuses sagedusvahemikus
  Raadiosageduslikud ja 
mikrolainevalgustusseadmed
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  Mittepurustavad magnetkatsed
  Tegevused elanikkonnale keelatud 
tsoonis:
  Suured ringhäälingusaatjad
  Radarisüsteemid (navigatsioon)
  Muud elektromagnetvälja tekitavad 
seadmed

Or. en

Selgitus

Konkreetsete punktide töövahendite ja tegevuste loetelusse kandmine ning nende järjestus ei 
põhine teaduslikel alustel. III lisa C osa regulatiivsed mõjud ei ole selged. Selle asemel võib 
lisa muuta teaduslikel põhimõtetel põhinevaks mittesiduvaks juhendiks.

Muudatusettepanek 230
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – D osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. ENNETUSMEETMED välja jäetud
1) Artikli 4 lõike 5 punktis c määratletud 
eriti ohustatud töötajate puhul tuleb teha 
individuaalne hindamine vastavalt III lisa 
punktile E.
2) Tsoonid, kus kokkupuude jääb alla 
rakendusväärtuse:
- Tähistada asjakohaselt
- Töötajate teavitamine
3) Kokkupuude, mis ületab 
rakendusväärtust:
- Tagada vastavus kokkupuute 
piirmääradele
- Asjakohased eraldus- ja 
juurdepääsumeetmed
- Teave asjaomaste töötajatele ja nende 
erikoolitus.
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Or. en

Selgitus

Õiguslikust ja kaitsealasest seisukohast vaadates on III lisa D osa vastuolus direktiivi muude 
osadega, kaasa arvatud üldiste ennetuspõhimõtetega, mis on esitatud artiklis 5 (riskide 
vältimisele või vähendamisele suunatud sätted; tuginevad raamdirektiivi üldistele 
ennetuspõhimõtetele). Artikli võib välja jätta ja viia üle mittesiduvasse juhendisse.

Muudatusettepanek 231
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – D osa – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Tsoonid, kus kokkupuude jääb alla 
rakendusväärtuse:

välja jäetud

- Tähistada asjakohaselt
- Töötajate teavitamine

Or. de

Muudatusettepanek 232
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – E osa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötajaid, kes on teatanud, et neil on 
aktiivne siiratav meditsiiniseade, ning 
rasedusest teatanud naisi peetakse eriti 
ohustatud töötajateks, nagu on määratletud 
artikli 4 lõike 5 punktis c.

Töötajaid, kes on teatanud, et neil on 
aktiivne siiratav meditsiiniseade, noori
ning rasedusest teatanud naisi peetakse eriti 
ohustatud töötajateks, nagu on määratletud 
artikli 4 lõike 5 punktis c.

Or. de

Muudatusettepanek 233
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – E osa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui töötaja on teatanud rasedusest, tuleb 
rakendada nõudeid, mis on sätestatud 
direktiivis 92/85/EMÜ. Tööandja peab 
võimaldama töötajal vältida sisenemist
piirkondadesse, kus on kõrgem kokkupuute 
tase, kui elanikkonna kokkupuudet 
käsitlevas nõukogu soovituses 
1999/519/EÜ või selle hilisemates 
redaktsioonides.

Kui töötaja on teatanud rasedusest, tuleb 
rakendada nõudeid, mis on sätestatud 
direktiivis 92/85/EMÜ. Töötajal on õigus 
mitte siseneda piirkondadesse, kus on 
kõrgem kokkupuute tase, kui elanikkonna 
kokkupuudet käsitlevas nõukogu 
soovituses 1999/519/EÜ või selle 
hilisemates redaktsioonides.

Or. en

Selgitus

Kuna teadmised veel sündimata lastele avalduva mõju kohta on piiratud või olematud, tuleks 
töötajatel võimaldada turvameetmena keelduda sisenemast piirkondadesse, kus kokkupuude 
võiks olla veel sündimata lapsele kahjulik.


