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Módosítás 19
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2004/40/EK irányelvet hatályon 
kívül kell helyezni, és olyan megfelelő és 
arányos intézkedéseket kell bevezetni, 
amelyek megvédik a munkavállalókat az 
elektromágneses terekkel kapcsolatos 
veszélyektől. Ez az irányelv azonban a 
hosszú távú hatásokra nem vonatkozik, 
beleértve az időben változó elektromos, 
mágneses és elektromágneses tereknek 
való expozíció lehetséges rákkeltő 
hatásait, amelyek esetében az okozati 
összefüggésre nincs meggyőző 
tudományos bizonyíték. Ezek az 
intézkedések nemcsak az egyes 
munkavállalók egyéni egészségvédelmét és 
biztonságát szolgálják, hanem azt is, hogy 
valamennyi uniós munkavállaló legalább 
egy minimális alapvédelemben részesüljön, 
és ezáltal a verseny esetleges torzulásai is 
csökkenjenek.

(6) A 2004/40/EK irányelvet hatályon 
kívül kell helyezni, és olyan megfelelő és 
arányos intézkedéseket kell bevezetni, 
amelyek megvédik a munkavállalókat az 
elektromágneses terekkel kapcsolatos 
veszélyektől. Ezek az intézkedések 
nemcsak az egyes munkavállalók egyéni 
egészségvédelmét és biztonságát 
szolgálják, hanem azt is, hogy valamennyi 
uniós munkavállaló legalább egy minimális 
alapvédelemben részesüljön, és ezáltal a 
verseny esetleges torzulásai is 
csökkenjenek. Ezt az irányelvet a 
Bizottság javaslatára az elektromágneses 
tereknek való expozíció okozta hatások 
tudományos bizonyítékai alapján 5 éven 
belül felül kell vizsgálni annak érdekében, 
hogy az irányelv a munkavállalóknak a 
hosszú távú hatások és a biztonsági 
kockázatok elleni védelmére is kiterjedjen. 

Or. en

Módosítás 20
Paul Murphy, Georgios Toussas

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2004/40/EK irányelvet hatályon 
kívül kell helyezni, és olyan megfelelő és 
arányos intézkedéseket kell bevezetni, 
amelyek megvédik a munkavállalókat az 
elektromágneses terekkel kapcsolatos 
veszélyektől. Ez az irányelv azonban a 
hosszú távú hatásokra nem vonatkozik, 

(6) A 2004/40/EK irányelvet hatályon 
kívül kell helyezni, és olyan megfelelő és 
arányos intézkedéseket kell bevezetni, 
amelyek megvédik a munkavállalókat az 
elektromágneses terekkel kapcsolatos 
veszélyektől. Ez az irányelv jelenlegi 
formájában azonban a hosszú távú 
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beleértve az időben változó elektromos, 
mágneses és elektromágneses tereknek 
való expozíció lehetséges rákkeltő hatásait, 
amelyek esetében az okozati összefüggésre 
nincs meggyőző tudományos bizonyíték.
Ezek az intézkedések nemcsak az egyes 
munkavállalók egyéni egészségvédelmét és 
biztonságát szolgálják, hanem azt is, hogy 
valamennyi uniós munkavállaló legalább 
egy minimális alapvédelemben részesüljön, 
és ezáltal a verseny esetleges torzulásai is 
csökkenjenek.

hatásokra nem vonatkozik, beleértve az 
időben változó elektromos, mágneses és 
elektromágneses tereknek való expozíció 
lehetséges rákkeltő hatásait, amelyek 
esetében az okozati összefüggésre nincs 
meggyőző tudományos bizonyíték. Ezek az 
intézkedések nemcsak az egyes 
munkavállalók egyéni egészségvédelmét és 
biztonságát szolgálják, hanem azt is, hogy 
valamennyi uniós munkavállaló legalább 
egy minimális alapvédelemben részesüljön, 
és ezáltal a verseny esetleges torzulásai is 
csökkenjenek. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak kiterjedtebb kutatást és 
több adatgyűjtést kell folytatniuk az 
időben változó elektromos, mágneses és 
elektromágneses tereknek való expozíció 
hosszú távú hatásaira vonatkozóan. Az 
ezen irányelvnek az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában történő kihirdetését 
követő 5 éven belül a Bizottság felmérést 
végez a hosszú távú hatások tudományos 
bizonyítékait illetően, és javaslatot nyújt 
be annak felülvizsgálatára vonatkozóan 
annak érdekében, hogy az irányelv 
kiterjedjen a munkavállalók egészségének 
és biztonságának e hosszú távú hatások 
elleni védelmére is. 

Or. en

Módosítás 21
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság 5 évente értékeli az 
elektromágneses tereknek való kitettség 
okozta hosszú távú hatások tudományos 
bizonyítékait, és javaslatot nyújt be az 
irányelv annak érdekében történő 
felülvizsgálatára, hogy az irányelv a 
munkavállalók e hosszú távú hatások 
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elleni védelmére is kiterjedjen.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy a Bizottság 5 évente értékelje az elektromágneses tereknek való 
kitettség okozta hosszú távú hatásokat, és az irányelv hatályát kiterjessze a felmerülő 
kockázatokra.

Módosítás 22
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket fogalmaz meg, 
ilyen módon lehetővé teszi a tagállamok 
számára a munkavállalók védelmére 
vonatkozó kedvezőbb rendelkezések 
fenntartását vagy bevezetését, azaz például 
az elektromágneses terekre vonatkozó 
orientációs értékeknél és beavatkozási 
határértékeknél vagy expozíciós 
határértékeknél alacsonyabb értékek 
elfogadását. Ezen irányelv végrehajtása 
azonban nem járhat a tagállamokban már 
fennálló helyzethez képest történő 
visszalépéssel.

(7) A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. de

Módosítás 23
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az irányelv elfogadását követő 5 éven 
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belül a Bizottság javaslatot nyújt be a 3. 
cikk (4) bekezdésében említett eltérés 
megszüntetésére.

Or. en

Indokolás

A 3. cikk (4) bekezdése miatt az elektromágneses tereknek kitett munkavállalókra az 
irányelvben említett expozíciós és beavatkozási határértékek nem vonatkoznak. A módosítás 
célja, hogy az eltérési lehetőséget időben korlátozza.

Módosítás 24
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az emberi testre gyakorolt, nem 
kívánt hatások az elektromágneses tér 
frekvenciájától vagy a testet érő 
sugárzástól függnek, ezért a 0 Hz és 100 
kHz közötti, illetve a 100 kHz feletti 
tartomány esetében két eltérő 
expozíciókorlátozási rendszer bevezetését 
kell mérlegelni az elektromágneses 
tereknek kitett munkavállalók védelme 
érdekében.

törölve

Or. en

Indokolás

A magas és alacsony frekvencia közötti különbségtétel irreleváns, mivel a legtöbb 
professzionális környezetben az elektromágneses terek e típusai vegyesen fordulnak elő. 
Javasoljuk ezért a különbségtétel elhagyását.

Módosítás 25
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Mivel ez az irányelv egyedi irányelv a 
munkavállalók munkahelyi biztonságának 
és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. 
június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv 
16. cikkének (1) bekezdése értelmében, ez 
utóbbi irányelv a munkavállalók 
elektromágneses tereknek való 
expozíciójára vonatkozik, az ebben az 
irányelvben foglalt szigorúbb, illetve 
különös rendelkezések sérelme nélkül.

(13) Mivel ez az irányelv egyedi irányelv a 
munkavállalók munkahelyi biztonságának 
és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. 
június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv 
16. cikkének (1) bekezdése értelmében, ez 
utóbbi irányelv a munkavállalók 
elektromágneses tereknek való 
expozíciójára vonatkozik, beleértve a 
hosszú távú expozíció hatásait is, az ebben 
az irányelvben foglalt szigorúbb, illetve 
különös rendelkezések sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 26
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke értelmében a jogi 
aktusok elfogadásának jogkörét a 
Bizottságra kell ruházni azért, hogy 
felhatalmazást kapjon az irányelv 
mellékleteinek kizárólag technikai jellegű 
módosítására a műszaki harmonizációról és 
szabványosításról szóló irányelvek 
elfogadásával összhangban, a műszaki 
fejlődés, a legmegfelelőbb harmonizált 
európai szabványok vagy előírások 
változtatásai és az elektromágneses terekre 
vonatkozó új tudományos megállapítások 
eredményeképpen, valamint az orientációs 
értékeknek, a beavatkozási 
határértékeknek és a tevékenységek, 
munkahelyek és berendezéstípusok 
kapcsolódó listáinak a kiigazítása céljából.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 

(14) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke értelmében a jogi 
aktusok elfogadásának jogkörét a 
Bizottságra kell ruházni azért, hogy 
felhatalmazást kapjon az irányelv 
mellékleteinek kizárólag technikai jellegű 
módosítására a műszaki harmonizációról és 
szabványosításról szóló irányelvek 
elfogadásával összhangban, a műszaki 
fejlődés, a legmegfelelőbb harmonizált 
európai szabványok vagy előírások 
változtatásai és az elektromágneses terekre 
vonatkozó új tudományos megállapítások 
eredményeképpen, és a tevékenységek, 
munkahelyek és berendezéstípusok 
kapcsolódó listáinak a kiigazítása céljából.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációt folytasson többek között 
szakértőkkel. A felhatalmazáson alapuló 
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konzultációt folytasson többek között 
szakértőkkel. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell az alkalmazandó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell az alkalmazandó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés és a munkavállalók megfelelőbb védelme érdekében javasoljuk az orientációs 
és beavatkozási határértékek közötti különbségtétel megszüntetését.

Módosítás 27
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az expozíciós határértékekből, az 
orientációs értékekből és a beavatkozási 
határértékekből álló rendszert az 
elektromágneses tereknek való 
expozícióból esetlegesen fakadó, 
bizonyítható, káros egészségügyi hatások 
elleni magas szintű védelem biztosítására 
szolgáló eszköznek kell tekinteni. Ez a 
rendszer azonban ellentétes lehet egyes 
tevékenységek különleges körülményeivel, 
mint például a mágneses rezonancián 
alapuló technológiát alkalmazó 
egészségügyi eljárások vagy az 
interoperabilitást megkövetelő katonai 
műveletek, és amelyekre a meghatározott 
expozíciós helyzeteknek kitett 
munkavállalóknak egyenértékű védelmet 
nyújtó, nemzetközileg elfogadott 
szabványok vonatkoznak. Ezért ezeket a 
különleges körülményeket figyelembe kell 
venni.

(16) Az expozíciós határértékekből és a 
beavatkozási határértékekből álló rendszert 
az elektromágneses tereknek való 
expozícióból esetlegesen fakadó, 
bizonyítható, káros egészségügyi és 
biztonsági hatások elleni magas szintű 
védelem biztosítására szolgáló eszköznek 
kell tekinteni. Ez a rendszer azonban 
ellentétes lehet egyes tevékenységek 
különleges körülményeivel, mint például a 
mágneses rezonancián alapuló technológiát 
alkalmazó bizonyos egészségügyi eljárások 
vagy az interoperabilitást megkövetelő 
katonai műveletek, és amelyekre a 
meghatározott expozíciós helyzeteknek 
kitett munkavállalóknak egyenértékű 
védelmet nyújtó, nemzetközileg elfogadott 
szabványok vonatkoznak. Ezért ezeket a 
különleges körülményeket figyelembe kell 
venni.
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Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés és a munkavállalók megfelelőbb védelme érdekében javasoljuk az orientációs 
és beavatkozási határértékek közötti különbségtétel megszüntetését. Úgy véljük továbbá, hogy 
az irányelvben nem lehet a mágneses rezonancián alapuló összes képalkotási formát 
egyformán kezelni.

Módosítás 28
Paul Murphy, Georgios Toussas

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az expozíciós határértékekből, az 
orientációs értékekből és a beavatkozási 
határértékekből álló rendszert az 
elektromágneses tereknek való 
expozícióból esetlegesen fakadó, 
bizonyítható, káros egészségügyi hatások 
elleni magas szintű védelem biztosítására 
szolgáló eszköznek kell tekinteni. Ez a 
rendszer azonban ellentétes lehet egyes 
tevékenységek különleges körülményeivel, 
mint például a mágneses rezonancián 
alapuló technológiát alkalmazó 
egészségügyi eljárások vagy az 
interoperabilitást megkövetelő katonai 
műveletek, és amelyekre a meghatározott 
expozíciós helyzeteknek kitett 
munkavállalóknak egyenértékű védelmet 
nyújtó, nemzetközileg elfogadott 
szabványok vonatkoznak. Ezért ezeket a 
különleges körülményeket figyelembe kell 
venni.

(16) Az expozíciós határértékekből, az 
orientációs értékekből és a beavatkozási 
határértékekből álló rendszert az 
elektromágneses tereknek való 
expozícióból esetlegesen fakadó, 
bizonyítható, káros egészségügyi hatások 
elleni magas szintű védelem biztosítására 
szolgáló eszköznek kell tekinteni. Ez a 
rendszer azonban ellentétes lehet egyes 
tevékenységek különleges körülményeivel, 
mint például az interoperabilitást 
megkövetelő katonai műveletek, amelyekre 
a meghatározott expozíciós helyzeteknek 
kitett munkavállalóknak egyenértékű 
védelmet nyújtó, nemzetközileg elfogadott 
szabványok vonatkoznak. Ezért ezeket a 
különleges körülményeket figyelembe kell 
venni.

Or. en

Módosítás 29
Karima Delli
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Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az elektromágneses tereknek való 
expozícióból eredő, káros egészségügyi 
hatások tekintetében magas szintű 
védelmet biztosító rendszer kellően 
figyelembe kell, hogy vegye az egyes 
munkavállalói csoportokat, és nem 
zavarhatja vagy befolyásolhatja az 
orvostechnikai eszközök, úgymint a 
fémprotézisek, szívritmus-szabályozók és 
defibrillátorok, valamint a cochleáris és 
egyéb implantátumok működését. A 
szívritmus-szabályozókkal kapcsolatos 
interferenciaproblémák az orientációs 
értékek és a beavatkozási határértékek alatt 
is bekövetkezhetnek, ezért ezekre 
megfelelő óv- és védintézkedések kell, 
hogy vonatkozzanak.

(17) Az elektromágneses tereknek való 
expozícióból eredő, káros egészségügyi és 
biztonsági hatások tekintetében magas 
szintű védelmet biztosító rendszer kellően 
figyelembe kell, hogy vegye az egyes 
munkavállalói csoportokat, és nem 
zavarhatja vagy befolyásolhatja az 
orvostechnikai eszközök, úgymint a 
fémprotézisek, szívritmus-szabályozók és 
defibrillátorok, valamint a cochleáris és 
egyéb implantátumok működését. A 
szívritmus-szabályozókkal kapcsolatos 
interferenciaproblémák az orientációs 
értékek és a beavatkozási határértékek alatt 
is bekövetkezhetnek, ezért ezekre 
megfelelő óv- és védintézkedések kell, 
hogy vonatkozzanak.

Or. en

Módosítás 30
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A Bizottság 5 éven belül értékeli az 
elektromágneses tereknek való kitettség 
okozta hosszú távú hatások tudományos 
bizonyítékait, és javaslatot nyújt be az 
irányelv annak érdekében történő 
felülvizsgálatára, hogy az irányelv a 
munkavállalók e hosszú távú hatások 
elleni védelmére is kiterjedjen.

Or. en
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Módosítás 31
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv, amely a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a 20. egyedi irányelv, 
meghatározza a munkájuk során az 
elektromágneses tereknek való tényleges 
vagy vélhető expozícióból (0 Hz–300 
GHz) keletkező, a munkavállalók 
egészségét és biztonságát veszélyeztető 
kockázatokkal szembeni védelemre 
vonatkozó minimumkövetelményeket.

(1) Ez az irányelv, amely a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a 20. egyedi irányelv, 
meghatározza a munkájuk során az 
elektromágneses tereknek való tényleges 
vagy vélhető expozícióból keletkező, a 
munkavállalók egészségét és biztonságát 
veszélyeztető kockázatokkal szembeni 
védelemre vonatkozó 
minimumkövetelményeket.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk a) pontja utal e fogalommeghatározásra.

Módosítás 32
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez az irányelv a munkavállalók 
egészségét és biztonságát közvetlenül 
veszélyeztető azon kockázatokra 
vonatkozik, amelyek az indukált 
elektromos vagy mágneses terek, az 
energiaelnyelés és az érintési áram által 
az emberi szervezetben okozott ismert, 
rövid távú káros hatásoknak 
köszönhetőek. A közvetlen egészségügyi és 
biztonsági hatásokkal is foglalkozik.

törölve

Or. en
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Indokolás

Ezekkel a tényezőkkel a 2. és a 4. cikk foglalkozik.

Módosítás 33
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez az irányelv a hosszú távú hatásokra 
nem vonatkozik.

törölve

Or. en

Módosítás 34
Paul Murphy, Georgios Toussas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez az irányelv a hosszú távú hatásokra 
nem vonatkozik.

törölve

Or. en

Módosítás 35
Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez az irányelv a hosszú távú hatásokra 
nem vonatkozik.

törölve

Or. fi



AM\886093HU.doc 13/130 PE478.400v01-00

HU

Indokolás

Felesleges ezt említeni, mivel jelenleg nem áll rendelkezésre tudományos kutatás a hosszú 
távú hatásokat illetően. A munkavállalók szempontjából a hosszú távú hatások ugyanolyan 
fontosak – ha nem fontosabbak –, mint a rövid távú hatások.

Módosítás 36
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez az irányelv a hosszú távú hatásokra 
nem vonatkozik.

(3) A hosszú távú hatásokat illetően a 
munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 
89/391/EGK tanácsi irányelvet kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 37
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez az irányelv a hosszú távú hatásokra 
nem vonatkozik.

(3) Ez az irányelv megbízható tudományos 
bizonyítékok alapján az ismert, rövid távú
káros hatások következtében felmerülő 
kockázatokkal foglalkozik.

Or. en

Módosítás 38
Karima Delli
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) „káros egészségügyi hatások”: az 
expozíciónak kitett munkavállalók 
szellemi, testi, illetve általános egészségére 
káros következményekkel járó biológiai 
hatások. Ezen irányelv kizárólag a rövid 
távú hatásokkal foglalkozik.

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel a káros egészségügyi hatások és káros biztonsági hatások közötti különbségtétel nem 
egyértelmű, ezzel a fogalommeghatározással a 4. cikk (5) bekezdésében kell foglalkozni.

Módosítás 39
Jutta Steinruck, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) „káros egészségügyi hatások”: az 
expozíciónak kitett munkavállalók 
szellemi, testi, illetve általános egészségére 
káros következményekkel járó biológiai 
hatások. Ezen irányelv kizárólag a rövid 
távú hatásokkal foglalkozik.

b) „káros egészségügyi hatások”: az 
expozíciónak kitett munkavállalók 
szellemi, testi, illetve általános egészségére 
káros következményekkel járó biológiai 
hatások;

Or. de

Módosítás 40
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) „káros egészségügyi hatások”: az 
expozíciónak kitett munkavállalók 
szellemi, testi, illetve általános
egészségére káros következményekkel járó 
biológiai hatások. Ezen irányelv kizárólag 
a rövid távú hatásokkal foglalkozik.

b) „káros egészségügyi hatások”: az 
expozíciónak kitett munkavállalók szellemi
és testi egészségére káros 
következményekkel járó biológiai hatások.
Ezen irányelv kizárólag a rövid távú 
hatásokkal foglalkozik.

Or. de

Módosítás 41
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) „káros egészségügyi hatások”: az 
expozíciónak kitett munkavállalók 
szellemi, testi, illetve általános
egészségére káros következményekkel járó 
biológiai hatások. Ezen irányelv kizárólag 
a rövid távú hatásokkal foglalkozik.

b) „káros egészségügyi hatások”: az 
expozíciónak kitett munkavállalók szellemi
és testi egészségére káros 
következményekkel járó biológiai hatások.
Ezen irányelv kizárólag a rövid távú 
hatásokkal foglalkozik.

Or. de

Módosítás 42
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) „káros biztonsági hatások”: átmeneti 
kellemetlenséget okozó, illetve a kognitív 
képességeket vagy más agyi vagy 
izomfunkciókat érintő, és ezáltal 
esetlegesen a munkavállaló biztonságos 
munkavégzési képességét befolyásoló 
hatások.

törölve
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Or. en

Indokolás

Mivel a káros egészségügyi hatások és káros biztonsági hatások közötti különbségtétel nem 
egyértelmű, ezzel a fogalommeghatározással a 4. cikk (5) bekezdésében kell foglalkozni.

Módosítás 43
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) „közvetlen hatás”: az emberi testre 
gyakorolt hatás, amelyet közvetlenül az 
erős mágneses vagy elektromos tér 
jelenléte vált ki, például izom-, idegi vagy 
érzékszervi stimuláció, 
szövetfelmelegedés, szédülés vagy fejfájás.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezzel a fogalommeghatározással a 4. cikk (5) bekezdésében kell foglalkozni.

Módosítás 44
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) „közvetlen hatás”: az emberi testre 
gyakorolt hatás, amelyet közvetlenül az 
erős mágneses vagy elektromos tér 
jelenléte vált ki, például izom-, idegi vagy 
érzékszervi stimuláció, 
szövetfelmelegedés, szédülés vagy fejfájás.

d) „közvetlen hatás”: az emberi testre 
gyakorolt hatás, amelyet közvetlenül az 
erős mágneses vagy elektromos tér 
jelenléte vált ki, például bizonyos 
frekvenciaszinteken izom-, idegi vagy 
érzékszervi stimuláció, 
szövetfelmelegedés, szédülés vagy
hányinger.
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Or. fr

Indokolás

Egyértelműsíteni kell, hogy közvetlen hatást csak bizonyos frekvenciaszintek váltanak ki. 
Megfelelőbb, ha fejfájás helyett hányingert említünk, mivel a hányinger az erősen statikus 
mágneses terek ismert velejárója, a fejfájást viszont a Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárzás 
Elleni Védelmi Bizottság (ICNIRP) ajánlásait összefoglaló három dokumentum egyike sem 
említi.

Módosítás 45
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) „közvetlen hatás”: az emberi testre 
gyakorolt hatás, amelyet közvetlenül az 
erős mágneses vagy elektromos tér 
jelenléte vált ki, például izom-, idegi vagy 
érzékszervi stimuláció, 
szövetfelmelegedés, szédülés vagy fejfájás.

d) „közvetlen hatás”: az emberi testre 
gyakorolt hatás, amelyet közvetlenül az 
erős mágneses vagy elektromos tér 
jelenléte vált ki, például izom-, idegi vagy 
érzékszervi stimuláció, 
szövetfelmelegedés, szédülés vagy
hányinger.

Or. en

Indokolás

Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a mágneses vagy elektromos tér fejfájást vált ki. A 
fejfájás számos, munkahelyen belüli és kívüli okra vezethető vissza.

Módosítás 46
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) „közvetett hatás”: az erős elektromos 
vagy mágneses tér jelenlétében kialakuló, 
tárgyakra gyakorolt hatás, amely olyan 
biztonsági vagy egészségügyi 

törölve
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veszélyforrást idézhet elő, mint például az 
érintési áram, a ferromágneses tárgyak 
kilövése vagy az aktív beültethető 
orvostechnikai eszközökkel való 
interferencia.

Or. en

Indokolás

Ezzel a fogalommeghatározással a 4. cikk (5) bekezdésében kell foglalkozni.

Módosítás 47
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) „expozíciós határértékek”: az 
elektromágneses tereknek való expozícióra 
vonatkozó határértékek, amelyeket ismert 
egészségügyi hatások és biológiai 
megfontolások alapján határoztak meg. Az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékek betartása 
biztosítja, hogy az elektromágneses 
tereknek kitett munkavállalók minden 
ismert káros egészségügyi hatástól 
védettek legyenek. A biztonsági hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
betartása biztosítja, hogy az 
elektromágneses tereknek kitett 
munkavállalók minden ismert káros 
egészségügyi és biztonsági hatástól 
védettek legyenek.

f) „expozíciós határértékek”: az 
elektromágneses tereknek való expozícióra
vonatkozó határértékek, amelyeket ismert 
egészségügyi hatások és biológiai 
megfontolások – különösen a szövetek 
felmelegedése és elektromos stimulációja 
– alapján határoztak meg.

Or. en

Módosítás 48
Julie Girling
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) „expozíciós határértékek”: az 
elektromágneses tereknek való expozícióra 
vonatkozó határértékek, amelyeket ismert 
egészségügyi hatások és biológiai 
megfontolások alapján határoztak meg. Az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékek betartása biztosítja, 
hogy az elektromágneses tereknek kitett 
munkavállalók minden ismert káros 
egészségügyi hatástól védettek legyenek. A 
biztonsági hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértékek betartása biztosítja, hogy az 
elektromágneses tereknek kitett 
munkavállalók minden ismert káros 
egészségügyi és biztonsági hatástól 
védettek legyenek.

f) A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 49
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) „orientációs érték” és „beavatkozási 
határérték”: közvetlenül mérhető – a 
frekvenciától függő – paraméterek, 
amelyek nagysága elektromos 
térerősségként (E), mágneses 
térerősségként (H), mágneses indukcióként
(B) és teljesítménysűrűségként (S) kerül 
megállapításra, és amelyek elérése esetén 
ezen irányelv bizonyos rendelkezéseit 
foganatosítani kell.

g) „beavatkozási határérték”: az 
elektromágneses tereknek való kitettség
közvetlenül mérhető – a frekvenciától 
függő – paraméterei, amelyek nagysága a 
vonatkozó expozíciós határértékek 
betartása egyszerűsített értékelésének 
biztosítása céljából vagy elektromos 
térerősségként (E), mágneses 
térerősségként (H), mágneses indukcióként
(B) és teljesítménysűrűségként (S) kerül 
megállapításra, és amelyek elérése esetén 
ezen irányelv bizonyos rendelkezéseit 
foganatosítani kell.
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Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés és a munkavállalók megfelelőbb védelme érdekében javasoljuk az orientációs 
és beavatkozási határértékek közötti különbségtétel megszüntetését.

Módosítás 50
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) „orientációs érték” és „beavatkozási 
határérték”: közvetlenül mérhető – a 
frekvenciától függő – paraméterek, 
amelyek nagysága elektromos 
térerősségként (E), mágneses 
térerősségként (H), mágneses indukcióként
(B) és teljesítménysűrűségként (S) kerül 
megállapításra, és amelyek elérése esetén 
ezen irányelv bizonyos rendelkezéseit 
foganatosítani kell.

g) „orientációs érték” és „beavatkozási 
határérték”: közvetlenül mérhető – a 
frekvenciától függő – paraméterek, 
amelyek nagysága elektromos 
térerősségként (E), mágneses 
térerősségként (H), mágneses indukcióként
(B) és teljesítménysűrűségként (S) kerül 
megállapításra, és amelyek elérése esetén 
ezen irányelv bizonyos rendelkezéseit 
foganatosítani kell. A beavatkozási 
határérték betartása biztosítja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéknek való megfelelést. 
Az orientációs érték betartása biztosítja a 
biztonsági és egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékeknek 
való megfelelést.

Or. en

Módosítás 51
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés g) pontjában említett 
„orientációs érték” annak a térerősségi 

törölve
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szintnek felel meg, amelyen szokásos 
munkakörülmények mellett nem 
tapasztalható káros egészségügyi hatás 
olyan személyek esetében, akik nem 
tartoznak különösen veszélyeztetett 
csoportba. Ennek következtében a 
kockázatértékelési eljárás részletessége 
minimálisra csökkenthető. Az orientációs 
érték betartása biztosítja a biztonsági és 
egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértékeknek való 
megfelelést.
Az (1) bekezdés g) pontjában említett 
„beavatkozási határérték” annak a 
közvetlenül mérhető maximális 
térerősségi szintnek felel meg, amely 
esetében az expozíciós határértéknek való 
automatikus megfelelés biztosított. Az 
orientációs érték és a beavatkozási 
határérték közé eső expozíciós szintre 
vonatkozóan átfogóbb értékeléseket és 
megelőző intézkedéseket kell végezni. A 
beavatkozási határérték betartása 
biztosítja az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó, megfelelő expozíciós 
határértékeknek való megfelelést.

Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés és a munkavállalók megfelelőbb védelme érdekében javasoljuk az orientációs 
és beavatkozási határértékek közötti különbségtétel megszüntetését. A beavatkozási érték 
fogalommeghatározását a 2. cikk (1) bekezdésének g) pontjában kell megadni.

Módosítás 52
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés g) pontjában említett
„orientációs érték” annak a térerősségi 
szintnek felel meg, amelyen szokásos 

(2) Az (1) bekezdés g) pontjában említett
„orientációs érték” annak a térerősségi 
szintnek felel meg, amelyen szokásos 
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munkakörülmények mellett nem 
tapasztalható káros egészségügyi hatás 
olyan személyek esetében, akik nem 
tartoznak különösen veszélyeztetett 
csoportba. Ennek következtében a 
kockázatértékelési eljárás részletessége 
minimálisra csökkenthető. Az orientációs 
érték betartása biztosítja a biztonsági és 
egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértékeknek való 
megfelelést.

munkakörülmények mellett nem 
tapasztalható káros egészségügyi hatás, 
vagy biztonsági kockázatot eredményező 
hatás olyan személyek esetében, akik nem 
tartoznak különösen veszélyeztetett 
csoportba. Ennek következtében a 
kockázatértékelési eljárás részletessége 
minimálisra csökkenthető. Az orientációs 
érték betartása biztosítja a biztonsági és 
egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértékeknek való 
megfelelést.

Or. de

Módosítás 53
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés g) pontjában említett
„beavatkozási határérték” annak a 
közvetlenül mérhető maximális térerősségi 
szintnek felel meg, amely esetében az 
expozíciós határértéknek való automatikus 
megfelelés biztosított. Az orientációs érték 
és a beavatkozási határérték közé eső 
expozíciós szintre vonatkozóan átfogóbb 
értékeléseket és megelőző intézkedéseket 
kell végezni. A beavatkozási határérték 
betartása biztosítja az egészségügyi 
hatásokra vonatkozó, megfelelő expozíciós 
határértékeknek való megfelelést.

Az (1) bekezdés g) pontjában említett
„beavatkozási határérték” annak a 
közvetlenül mérhető maximális térerősségi 
szintnek felel meg, amely esetében az 
expozíciós határértéknek való automatikus 
megfelelés biztosított. Az orientációs érték 
és a beavatkozási határérték közé eső 
expozíciós szintre vonatkozóan átfogóbb 
értékeléseket vagy megelőző
intézkedéseket kell végezni. A 
beavatkozási határérték betartása biztosítja 
az egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértékeknek való 
megfelelést.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az expozíció szintje nem éri el a beavatkozási határértéket, a határértékeknek 
való megfelelés ellenőrzése nem kötelező, hanem tetszőleges. Ez a módosítás összhangban van 
a II. melléklet D. részével (Megelőző intézkedések és egyéb feltételek).
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Módosítás 54
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés g) pontjában említett
„beavatkozási határérték” annak a 
közvetlenül mérhető maximális térerősségi 
szintnek felel meg, amely esetében az 
expozíciós határértéknek való automatikus 
megfelelés biztosított. Az orientációs érték 
és a beavatkozási határérték közé eső 
expozíciós szintre vonatkozóan átfogóbb 
értékeléseket és megelőző intézkedéseket 
kell végezni.  A beavatkozási határérték 
betartása biztosítja az egészségügyi 
hatásokra vonatkozó, megfelelő expozíciós 
határértékeknek való megfelelést.

Az (1) bekezdés g) pontjában említett
„beavatkozási határérték” annak a 
közvetlenül mérhető maximális térerősségi 
szintnek felel meg, amely esetében az 
expozíciós határértéknek való automatikus 
megfelelés biztosított. Az orientációs érték 
és a beavatkozási határérték közé eső, 
egészségügyi kockázatot hordozó
expozíciós szintre vonatkozóan átfogóbb 
értékeléseket és megelőző intézkedéseket 
kell végezni. A beavatkozási határérték 
betartása biztosítja az egészségügyi 
hatásokra vonatkozó, megfelelő expozíciós 
határértékeknek való megfelelést.

Or. de

Módosítás 55
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Expozíciós határértékek, orientációs 
értékek és beavatkozási határértékek

Expozíciós határértékek és beavatkozási 
határértékek

Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés és a munkavállalók megfelelőbb védelme érdekében javasoljuk az orientációs 
és beavatkozási határértékek közötti különbségtétel megszüntetését.
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Módosítás 56
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 0–100 kHz frekvenciatartományba 
tartozó elektromos és mágneses terekre 
vonatkozó expozíciós határértékeket, 
orientációs értékeket és beavatkozási 
határértékeket a II. melléklet tartalmazza.

(1) Az elektromágneses terekre vonatkozó 
expozíciós határértékeket a II. melléklet 
tartalmazza.

Or. en

Indokolás

A magas és alacsony frekvencia közötti különbségtétel irreleváns, mivel a legtöbb 
professzionális környezetben az elektromágneses terek e típusai vegyesen fordulnak elő. Az 
egyszerűsítés és a munkavállalók megfelelőbb védelme érdekében javasoljuk az orientációs és 
beavatkozási határértékek közötti különbségtétel megszüntetését. Ezért javasoljuk a II. és III. 
melléklet összevonását.

Módosítás 57
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 0–100 kHz frekvenciatartományba 
tartozó elektromos és mágneses terekre 
vonatkozó expozíciós határértékeket, 
orientációs értékeket és beavatkozási 
határértékeket a II. melléklet tartalmazza.

(1) A 0–100 kHz frekvenciatartományba 
tartozó elektromos és mágneses terekre 
vonatkozó expozíciós határértékeket, 
orientációs értékeket és beavatkozási 
határértékeket a II. melléklet tartalmazza.
A határértékeket attól függetlenül 
alkalmazni kell, hogy műszaki vagy 
orvostechnikai alkalmazásokról van szó. 

Or. de
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Módosítás 58
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 0–100 kHz frekvenciatartományba 
tartozó elektromos és mágneses terekre 
vonatkozó expozíciós határértékeket, 
orientációs értékeket és beavatkozási 
határértékeket a II. melléklet tartalmazza.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 59
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 0–100 kHz frekvenciatartományba 
tartozó elektromos és mágneses terekre 
vonatkozó expozíciós határértékeket, 
orientációs értékeket és beavatkozási 
határértékeket a II. melléklet tartalmazza.

A 0–100 kHz frekvenciatartományba 
tartozó elektromos és mágneses terekre 
vonatkozó expozíciós határértékeket, 
orientációs értékeket és beavatkozási 
határértékeket a II. melléklet tartalmazza, 
és azokat minden műszaki vagy 
orvostechnikai alkalmazásra alkalmazni 
kell.

Or. de

Módosítás 60
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beavatkozási határértéket meghaladó törölve
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expozíció esetében a megfelelő 
vizsgálatokkal kell bizonyítani, hogy az 
expozíció szintje nem haladja meg az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértéket. Az 
orientációs értéket meghaladó expozíció 
esetében a megfelelő vizsgálatokkal kell 
bizonyítani, hogy az expozíció szintje nem 
haladja meg a biztonsági és az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértéket, vagy 
nem éri el a beavatkozási határértéket. 
Utóbbi esetben a megelőző intézkedéseket 
megfelelően módosítani kell, és 
tájékoztatni kell a munkavállalókat.

Or. en

Indokolás

A kockázatértékeléssel és a kitettség meghatározásával a 4. cikkben kell foglalkozni.

Módosítás 61
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beavatkozási határértéket meghaladó
expozíció esetében a megfelelő 
vizsgálatokkal kell bizonyítani, hogy az 
expozíció szintje nem haladja meg az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértéket. Az 
orientációs értéket meghaladó expozíció 
esetében a megfelelő vizsgálatokkal kell 
bizonyítani, hogy az expozíció szintje nem 
haladja meg a biztonsági és az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértéket, vagy 
nem éri el a beavatkozási határértéket.
Utóbbi esetben a megelőző intézkedéseket 
megfelelően módosítani kell, és 
tájékoztatni kell a munkavállalókat.

A beavatkozási határértéket meghaladó 
expozíció esetében a megfelelő 
vizsgálatokkal kell bizonyítani, hogy az 
expozíció szintje nem haladja meg az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértéket. Az 
orientációs értéket meghaladó expozíció 
esetében a megfelelő vizsgálatokkal kell 
bizonyítani, hogy az expozíció szintje nem 
haladja meg a biztonsági hatásokra 
vonatkozó, megfelelő expozíciós 
határértéket, illetve a munkáltató megelőző 
intézkedések és képzés révén minimálisra 
csökkenti a biztonsági kockázatokat.
Utóbbi esetben a megelőző intézkedéseket 
megfelelően módosítani kell, és 
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tájékoztatni kell a munkavállalókat.

Or. en

Indokolás

Az orientációs érték a biztonsági hatásokhoz kapcsolódik, amelyekre alacsonyabb expozíciós 
határértékek vonatkoznak, mint az egészségügyi hatásokra. Ebben az esetben „könnyebb” 
megelőző intézkedésekre van szükség.

Módosítás 62
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beavatkozási határértéket meghaladó 
expozíció esetében a megfelelő 
vizsgálatokkal kell bizonyítani, hogy az 
expozíció szintje nem haladja meg az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértéket. Az 
orientációs értéket meghaladó expozíció 
esetében a megfelelő vizsgálatokkal kell 
bizonyítani, hogy az expozíció szintje nem 
haladja meg a biztonsági és az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértéket, vagy 
nem éri el a beavatkozási határértéket. 
Utóbbi esetben a megelőző intézkedéseket 
megfelelően módosítani kell, és 
tájékoztatni kell a munkavállalókat.

A beavatkozási határértéket meghaladó 
expozíció esetében a megfelelő 
vizsgálatokkal kell bizonyítani, hogy az 
expozíció szintje nem haladja meg az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértéket. Az 
orientációs értéket meghaladó expozíció 
esetében a munkáltatónak megelőző 
intézkedések és képzés révén kell 
megelőznie a káros biztonsági hatások 
kialakulását, hacsak megfelelő
vizsgálatok nem bizonyítják, hogy az 
expozíció szintje nem haladja meg a 
biztonsági hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértéket.

Or. en

Módosítás 63
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 100 kHz–300 GHz 
frekvenciatartományba tartozó elektromos 
és mágneses terekre vonatkozó expozíciós 
határértékeket és beavatkozási 
határértékeket a III. melléklet tartalmazza.

(2) Az elektromágneses terekre vonatkozó 
beavatkozási határértékeket a II. melléklet 
tartalmazza.

Or. en

Indokolás

A magas és alacsony frekvencia közötti különbségtétel irreleváns, mivel a legtöbb 
professzionális környezetben az elektromágneses terek e típusai vegyesen fordulnak elő. Az 
egyszerűsítés és a munkavállalók megfelelőbb védelme érdekében javasoljuk az orientációs és 
beavatkozási határértékek közötti különbségtétel megszüntetését. Ezért javasoljuk a II. és III. 
melléklet összevonását.

Módosítás 64
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 100 kHz–300 GHz 
frekvenciatartományba tartozó elektromos 
és mágneses terekre vonatkozó expozíciós 
határértékeket és beavatkozási 
határértékeket a III. melléklet tartalmazza.

(2) A 100 kHz–300 GHz 
frekvenciatartományba tartozó elektromos 
és mágneses terekre vonatkozó, 
egészségügyi hatásokkal kapcsolatos
expozíciós határértékeket és beavatkozási 
határértékeket a III. melléklet tartalmazza.

Or. en

Módosítás 65
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beavatkozási határérték szintjét 
meghaladó expozíció esetében a megfelelő 
vizsgálatokkal kell bizonyítani, hogy az 
expozíció szintje nem haladja meg az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó, 
megfelelő expozíciós határértéket.

törölve

Or. en

Indokolás

A kockázatértékeléssel és a kitettség meghatározásával a 4. cikkben kell foglalkozni.

Módosítás 66
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A munkavállalók elektromágneses 
tereknek való expozíciójának értékelését, 
mérését, illetve kiszámítását egyszerűbb 
eszközökkel is el lehet végezni, 
amennyiben az expozíció szintje 
feltehetőleg jelentősen alacsonyabb a 
beavatkozási határértéknél. Olyan 
esetekben, amelyekben az expozíció 
valószínűleg megközelíti vagy meghaladja 
a beavatkozási határértéket, a tagállamok 
iránymutatást nyújtanak az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 
(CENELEC) által elfogadott, 
rendelkezésre álló harmonizált európai 
szabványok, illetve tudományosan 
megalapozott egyéb szabványok vagy 
iránymutatások alapján.

törölve

Or. en
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Indokolás

A kockázatértékeléssel és a kitettség meghatározásával a 4. cikkben kell foglalkozni.

Módosítás 67
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A munkavállalók elektromágneses 
tereknek való expozíciójának értékelését, 
mérését, illetve kiszámítását egyszerűbb 
eszközökkel is el lehet végezni,
amennyiben az expozíció szintje 
feltehetőleg jelentősen alacsonyabb a 
beavatkozási határértéknél. Olyan 
esetekben, amelyekben az expozíció
valószínűleg megközelíti vagy meghaladja 
a beavatkozási határértéket, a tagállamok 
iránymutatást nyújtanak az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság
(CENELEC) által elfogadott, rendelkezésre 
álló harmonizált európai szabványok, 
illetve tudományosan megalapozott egyéb 
szabványok vagy iránymutatások alapján.

(3) Amennyiben az expozíció valószínűleg 
megközelíti vagy meghaladja a 
beavatkozási határértéket, a tagállamok 
iránymutatást nyújtanak az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság
(CENELEC) által elfogadott, rendelkezésre 
álló harmonizált európai szabványok, 
illetve tudományosan megalapozott egyéb 
szabványok vagy iránymutatások alapján.

Or. en

Módosítás 68
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A munkavállalók elektromágneses 
tereknek való expozíciójának értékelését, 
mérését, illetve kiszámítását egyszerűbb 
eszközökkel is el lehet végezni, 
amennyiben az expozíció szintje 

(3) A munkavállalók elektromágneses 
tereknek való expozíciójának értékelését, 
mérését, illetve kiszámítását egyszerűbb 
eszközökkel is el lehet végezni, 
amennyiben az expozíció szintje 
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feltehetőleg jelentősen alacsonyabb a 
beavatkozási határértéknél. Olyan 
esetekben, amelyekben az expozíció 
valószínűleg megközelíti vagy meghaladja 
a beavatkozási határértéket, a tagállamok 
iránymutatást nyújtanak az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság
(CENELEC) által elfogadott, rendelkezésre 
álló harmonizált európai szabványok, 
illetve tudományosan megalapozott egyéb 
szabványok vagy iránymutatások alapján.

feltehetőleg jelentősen alacsonyabb a 
beavatkozási határértéknél. Olyan 
esetekben, amelyekben az expozíció 
valószínűleg megközelíti vagy meghaladja 
a beavatkozási határértéket, az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság
(CENELEC) által elfogadott, rendelkezésre 
álló harmonizált európai szabványok, 
illetve tudományosan megalapozott egyéb 
szabványok vagy iránymutatások alapján a 
munkáltatók értékelést végezhetnek.

Or. en

Módosítás 69
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy gép vagy gépsor 
együttesen megfelel a harmonizált 
európai szabványokon alapuló műszaki 
előírásoknak és /vagy használati 
utasításnak, továbbá biztonságos 
expozíciós szinttel rendelkezik, 
feltétlezhető, hogy az expozíció szintje 
nem haladja meg a biztonsági hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértéket.

Or. en

Módosítás 70
Paul Murphy, Georgios Toussas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdést nem 
kell alkalmazni a mágneses rezonancián 

törölve
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alapuló egészségügyi alkalmazásokra és a 
következő kapcsolódó tevékenységekre: 
integrált rendszer szállításra bocsátás 
előtti tesztelése, üzembe helyezés, tisztítás, 
karbantartás, kutatás és fejlesztés. 
Ezekben a meghatározott esetekben 
különleges védelmi intézkedéseket kell 
végrehajtani. E célból a Bizottság 
konzultációt folytat a meglévő 
munkacsoportokkal, és a IV. mellékletben 
meghatározott intézkedések szerint jár el.

Or. en

Módosítás 71
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdést nem 
kell alkalmazni a mágneses rezonancián 
alapuló egészségügyi alkalmazásokra és a 
következő kapcsolódó tevékenységekre: 
integrált rendszer szállításra bocsátás 
előtti tesztelése, üzembe helyezés, tisztítás, 
karbantartás, kutatás és fejlesztés. 
Ezekben a meghatározott esetekben 
különleges védelmi intézkedéseket kell 
végrehajtani. E célból a Bizottság 
konzultációt folytat a meglévő 
munkacsoportokkal, és a IV. mellékletben 
meghatározott intézkedések szerint jár el.

törölve

Or. de

Módosítás 72
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdést nem 
kell alkalmazni a mágneses rezonancián 
alapuló egészségügyi alkalmazásokra és a 
következő kapcsolódó tevékenységekre: 
integrált rendszer szállításra bocsátás 
előtti tesztelése, üzembe helyezés, tisztítás, 
karbantartás, kutatás és fejlesztés. 
Ezekben a meghatározott esetekben 
különleges védelmi intézkedéseket kell 
végrehajtani. E célból a Bizottság 
konzultációt folytat a meglévő 
munkacsoportokkal, és a IV. mellékletben 
meghatározott intézkedések szerint jár el.

törölve

Or. de

Módosítás 73
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdést nem 
kell alkalmazni a mágneses rezonancián 
alapuló egészségügyi alkalmazásokra és a 
következő kapcsolódó tevékenységekre:
integrált rendszer szállításra bocsátás előtti 
tesztelése, üzembe helyezés, tisztítás, 
karbantartás, kutatás és fejlesztés. Ezekben 
a meghatározott esetekben különleges 
védelmi intézkedéseket kell végrehajtani.
E célból a Bizottság konzultációt folytat a 
meglévő munkacsoportokkal, és a IV. 
mellékletben meghatározott intézkedések 
szerint jár el.

4. Különleges védelmi intézkedéseket kell 
életbe léptetni a mágneses rezonancián 
alapuló egészségügyi alkalmazásokra és a 
kapcsolódó tevékenységekre, úgymint az 
integrált rendszerek szállításra bocsátás 
előtti tesztelése, üzembe helyezése, 
tisztítása, karbantartása, és a kutatás és 
fejlesztés. A munkavállalók e csoportja 
védelmének biztosítása érdekében a 
következő védelmi intézkedéseket kell 
életbe léptetni:

- az expozíció napi maximális 
időtartamának korlátozása;
- az expozíció megszakítása a szünetek 
vagy tevékenységváltás szabályozása 
révén;
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- az elektromágneses kibocsátási 
forrásoktól való minimális távolságtartás 
betartása; 
- megelőzési célú egészségfelmérések 
munkahelyi egészségügyi vizsgálatok 
révén.

Or. de

Módosítás 74
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdést nem 
kell alkalmazni a mágneses rezonancián 
alapuló egészségügyi alkalmazásokra és a
következő kapcsolódó tevékenységekre: 
integrált rendszer szállításra bocsátás 
előtti tesztelése, üzembe helyezés, tisztítás, 
karbantartás, kutatás és fejlesztés.
Ezekben a meghatározott esetekben 
különleges védelmi intézkedéseket kell 
végrehajtani. E célból a Bizottság 
konzultációt folytat a meglévő 
munkacsoportokkal, és a IV. mellékletben 
meghatározott intézkedések szerint jár el.

(4) Az (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak. Olyan különleges 
helyzetekben, amikor a munkavállaló 
kitettsége alkalmanként meghaladja az 
expozíciós határértékeket és amennyiben 
kellően indokolt esetben – figyelemmel a 
munkahelyek korszerűségének fokára és
egyedi jellemzőire – a meghozott műszaki 
és/vagy szervezeti intézkedések ellenére 
sem lehetséges az expozíciós határértékek 
betartása, a kockázatok teljes körű 
értékelésére alapozva, az expozíció 
tényleges mértékét és előfordulásának 
valószínűségét meghatározva, valamint a 
tényleges expozíciós értékeket a II. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel összevetve a tagállamok 
rendszert vezethetnek be az ellenőrzött 
körülmények közötti munkavégzés 
engedélyezésére. Ennek a rendszernek 
garantálnia kell, hogy a kialakuló 
kockázatok a lehető legkisebb mértékűre 
csökkenjenek, és hogy az érintett 
munkavállalókra fokozott egészségügyi 
felügyelet vonatkozzon. Az engedélyt 
azonnal vissza kell vonni, amennyiben az 
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annak alapjául szolgáló körülmények már 
nem állnak fenn. A tagállamok 
továbbítják a Bizottságnak az ilyen 
engedélyek jegyzékét a 89/391/EGK 
irányelv 17a. cikkében említett jelentés 
keretében, pontosan feltüntetve azokat az 
okokat és körülményeket, melyek a 
megadásukra vonatkozó döntésre 
indították a tagállamokat.
A mágneses rezonancián alapuló 
egészségügyi alkalmazások sajátos 
esetében, amennyiben a munkavállalók 
kitettsége esetenként túllépheti az 
expozíciós határértékeket, további védelmi 
intézkedéseket kell végrehajtani. E célból 
a Bizottság konzultációt folytat a meglévő 
munkacsoportokkal, és a IV. mellékletben 
meghatározott intézkedések szerint jár el.

Or. en

Indokolás

Az eltérések – csak az általános eltérések keretén belül, ideértve az engedélyezési rendszert és 
a megerősített ellenőrzéseket – csak azokra az MRI-alkalmazásokra vonatkozhatnak, amelyek 
az expozíciós határértéket túllépik.

Módosítás 75
Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdést nem 
kell alkalmazni a mágneses rezonancián 
alapuló egészségügyi alkalmazásokra és a 
következő kapcsolódó tevékenységekre:
integrált rendszer szállításra bocsátás előtti 
tesztelése, üzembe helyezés, tisztítás, 
karbantartás, kutatás és fejlesztés. Ezekben 
a meghatározott esetekben különleges 
védelmi intézkedéseket kell végrehajtani. E 
célból a Bizottság konzultációt folytat a 
meglévő munkacsoportokkal, és a IV. 

(4) Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdést 
nem kell alkalmazni a mágneses 
rezonancián alapuló egészségügyi 
alkalmazásokra és a következő kapcsolódó 
tevékenységekre: integrált rendszer 
szállításra bocsátás előtti tesztelése, 
üzembe helyezés, tisztítás, karbantartás, 
kutatás és fejlesztés. Az ilyen 
berendezésekkel dolgozó személyek 
védelméről megfelelően gondoskodni kell. 
Ebből a célból a Bizottságnak 2012. 
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mellékletben meghatározott intézkedések 
szerint jár el.

december 31-ig intézkedéseket kell hoznia. 
Ezekben a meghatározott esetekben 
különleges védelmi intézkedéseket kell 
végrehajtani. E célból a Bizottság 
konzultációt folytat a meglévő 
munkacsoportokkal, és a IV. mellékletben 
meghatározott intézkedések szerint jár el.

Or. nl

Módosítás 76
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdést nem 
kell alkalmazni a mágneses rezonancián 
alapuló egészségügyi alkalmazásokra és a 
következő kapcsolódó tevékenységekre: 
integrált rendszer szállításra bocsátás előtti 
tesztelése, üzembe helyezés, tisztítás, 
karbantartás, kutatás és fejlesztés. Ezekben 
a meghatározott esetekben különleges 
védelmi intézkedéseket kell végrehajtani. E 
célból a Bizottság konzultációt folytat a 
meglévő munkacsoportokkal, és a IV. 
mellékletben meghatározott intézkedések 
szerint jár el.

(4) Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdést 
nem kell alkalmazni a mágneses 
rezonancián alapuló egészségügyi 
alkalmazásokra és a következő kapcsolódó 
tevékenységekre: integrált rendszer 
szállításra bocsátás előtti tesztelése, 
üzembe helyezés, tisztítás, karbantartás, 
kutatás és fejlesztés. Ezekben a 
meghatározott esetekben különleges 
védelmi intézkedéseket kell végrehajtani. E 
célból a Bizottság konzultációt folytat a 
meglévő munkacsoportokkal, és a IV. 
mellékletben meghatározott intézkedések 
szerint jár el. Az irányelv elfogadását 
követő 5 éven belül a Bizottság javaslatot 
nyújt be a 3. cikk (4) bekezdésében 
említett eltérés megszüntetésére.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek az összes munkavállaló maradéktalan védelméről gondoskodnia kell. A 3. cikk 
(4) bekezdése miatt az elektromágneses tereknek kitett munkavállalókra az irányelvben 
említett expozíciós és beavatkozási határértékek nem vonatkoznak. A módosítás célja, hogy az 
eltérési lehetőséget időben korlátozza.
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Módosítás 77
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdést nem 
kell alkalmazni a mágneses rezonancián 
alapuló egészségügyi alkalmazásokra és a 
következő kapcsolódó tevékenységekre:
integrált rendszer szállításra bocsátás előtti 
tesztelése, üzembe helyezés, tisztítás, 
karbantartás, kutatás és fejlesztés. Ezekben 
a meghatározott esetekben különleges 
védelmi intézkedéseket kell végrehajtani. E 
célból a Bizottság konzultációt folytat a 
meglévő munkacsoportokkal, és a IV. 
mellékletben meghatározott intézkedések 
szerint jár el.

(4) Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdést 
nem kell alkalmazni a mágneses 
rezonancián alapuló egészségügyi 
alkalmazásokra és a következő kapcsolódó 
tevékenységekre: integrált rendszer 
szállításra bocsátás előtti tesztelése, 
üzembe helyezés, tisztítás, karbantartás, 
kutatás és fejlesztés. Ezekben a 
meghatározott esetekben különleges 
védelmi intézkedéseket kell végrehajtani. E 
célból a Bizottság konzultációt folytat a 
meglévő munkacsoportokkal, és a IV. 
mellékletben meghatározott intézkedések 
szerint jár el. A mágneses rezonancián 
alapuló egészségügyi alkalmazásokat 
illetően új berendezés nem rendelkezhet a 
kereskedelmi forgalomban lévő 
berendezések által kibocsátott 
elektromágneses tereknél erősebb 
elektromágneses térrel.

Or. en

Módosítás 78
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az időben változó elektromágneses tereket 
(gradienseket és az alsó MHz-
tartományba eső rádiófrekvenciákat) 
képező mágneses rezonanciás képalkotó 
berendezések (MRI) közelében és/vagy 
azokkal dolgozó személyek megfelelő 
védelmének biztosítására, valamint az 
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elektromágneses mezőknek való expozíció 
tekintetében meglévő óv- és 
védintézkedések helyes figyelembevételére 
szolgáló helyes módszerek kidolgozása 
érdekében a munkáltatók 
kockázatfelmérést végeznek, és 
meghozzák az ahhoz szükséges technikai 
és szervezési intézkedéseket, hogy a 
munkavállalókat megóvják az 
elektromágneses tereknek való közvetlen 
vagy közvetett expozícióból eredő esetleges 
kockázatoktól. Az időben változó 
elektromágneses tereket (gradienseket és 
az alsó MHz-tartományba eső 
rádiófrekvenciákat) képező, működésben 
lévő mágneses rezonanciás képalkotó 
berendezések közelében munkavállaló 
csak akkor tartózkodhat, ha az a 
berendezés működtetéséhez feltétlenül 
szükséges. A munkáltatók az ilyen 
berendezések körül olyan területet 
alakítanak ki, amelyre csak ellenőrzés 
mellett lehet belépni.  A területnek 0,5 
mT-n belül teljes mértékben lezárhatónak 
kell lennie, és azt úgy kell kialakítani, 
hogy a belépést fizikai és/vagy 
adminisztratív eszközzel lehessen 
ellenőrizni. A közvetlen és közvetett 
expozíció mérséklése és a kockázatok 
megelőzése érdekében a munkáltatók az e 
területre felügyelet nélkül belépni jogosult 
munkavállalók számára technikai, 
szervezési, tájékoztatási és képzési 
intézkedéseket léptetnek életbe.

Or. fr

Módosítás 79
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A változó gradiensű mágneses mezőt 
képező, működésben lévő mágneses 
rezonanciás képalkotó berendezések 
(MRI) hatósugarában dolgozó személyek 
megfelelő védelmének biztosítása, 
valamint az elektromágneses tereknek 
való expozíció tekintetében meglévő óv- és 
védintézkedések helyes figyelembevétele 
érdekében a munkáltatók 
kockázatfelmérést végeznek, és 
meghozzák az ahhoz szükséges technikai 
és szervezési intézkedéseket, hogy a 
munkavállalókat megóvják az 
elektromágneses tereknek való 
expozícióból eredő esetleges 
kockázatoktól. A munkavállalók 
működésben lévő mágneses rezonanciás 
képalkotó berendezések (MRI) 
hatósugarában való tartózkodását azon 
orvosi, kutatási, karbantartási és tisztítási 
tevékenységekre kell korlátozni, 
amelyekhez jelenlétük feltétlenül 
szükséges. A munkáltatók a statikus 
mágneses tér körül olyan területet 
alakítanak ki, amelyre csak ellenőrzés 
mellett lehet belépni, és az expozíció 
mérséklése és a kockázatok megelőzése 
érdekében az e területre belépni jogosult 
munkavállalók számára technikai, 
szervezési, tájékoztatási és képzési 
intézkedéseket léptetnek életbe.

Or. en

Módosítás 80
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ettől eltérve az (1) és a (2) bekezdést törölve
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nem kell alkalmazni a fegyveres erőkre 
azokban a tagállamokban, amelyek 
egyenértékű vagy szigorúbb védelmi 
rendszereket – például a STANAG 2345 
NATO-szabványt – vezettek be és 
alkalmaznak. A tagállamok tájékoztatják 
a Bizottságot az ilyen védelmi rendszerek 
meglétéről és bevezetéséről, amikor 
értesítést küldenek arról, hogy ezt az 
irányelvet a 14. cikk szerint átültették a 
nemzeti jogba.

Or. de

Módosítás 81
Paul Murphy, Georgios Toussas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ettől eltérve az (1) és a (2) bekezdést 
nem kell alkalmazni a fegyveres erőkre 
azokban a tagállamokban, amelyek 
egyenértékű vagy szigorúbb védelmi 
rendszereket – például a STANAG 2345 
NATO-szabványt – vezettek be és 
alkalmaznak. A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot az ilyen védelmi rendszerek 
meglétéről és bevezetéséről, amikor 
értesítést küldenek arról, hogy ezt az 
irányelvet a 14. cikk szerint átültették a 
nemzeti jogba.

(5) Ettől eltérve az (1) és a (2) bekezdést 
nem kell alkalmazni a fegyveres erőkre 
azokban a tagállamokban, amelyek 
egyenértékű vagy szigorúbb védelmi 
rendszereket – például a STANAG 2345 
NATO-szabványt – vezettek be és 
alkalmaznak. A 89/391/EGK irányelv 14. 
cikkével, valamint ezen irányelv 8. 
cikkével összhangban a tagállamok 
gondoskodnak az egészségügyi felügyelet 
hatékony megvalósításáról. A tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot az ilyen védelmi 
rendszerek meglétéről és bevezetéséről, 
amikor értesítést küldenek arról, hogy ezt 
az irányelvet a 14. cikk szerint átültették a 
nemzeti jogba.

Or. en

Módosítás 82
Sylvana Rapti, Stephen Hughes
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fegyveres erőknél dolgozó személyek 
megfelelő védelmének biztosítása, 
valamint az elektromágneses tereknek 
való expozíció tekintetében meglévő óv- és 
védintézkedések helyes figyelembevétele 
érdekében a tagállamok illetékes 
hatóságai kockázatfelmérést végeznek, és 
meghozzák az ahhoz szükséges technikai 
és szervezési intézkedéseket, hogy e 
személyeket megóvják az elektromágneses 
tereknek való expozícióból eredő esetleges 
kockázatoktól. A fegyveres erők a statikus 
mágneses tér körül olyan területet 
alakítanak ki, amelyre csak ellenőrzés 
mellett lehet belépni, és az expozíció 
mérséklése és a kockázatok megelőzése 
érdekében az e területre belépni jogosult 
munkavállalók számára technikai, 
szervezési, tájékoztatási és képzési 
intézkedéseket léptetnek életbe.

Or. en

Módosítás 83
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az esetleges új tudományos 
fejlemények tükrében a Bizottság 5 éven 
belül felülvizsgálja, hogy a (4) és (5) 
bekezdésben említett eltéréseket fenn kell-
e tartani, vagy módosítani kell-e a 
vonatkozó biztonsági intézkedéseket.

Or. en



PE478.400v01-00 42/130 AM\886093HU.doc

HU

Módosítás 84
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak. Abban az esetben, ha ezen 
értékek időleges túllépése megengedett, a 
tagállamok bevezethetnek egy olyan 
rendszert, amely ellenőrzött körülmények 
között és átfogó kockázatértékelés alapján 
engedélyezheti a munkát; a 
kockázatértékelésnek meg kell állapítania 
a tényleges expozíciós szinteket és azok 
előfordulásának valószínűségét, valamint 
össze kell ezeket hasonlítania a II. és III. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel. Ilyen esetekről a 
89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontjában meghatározott jelentésben kell 
tájékoztatni a Bizottságot.

törölve

Or. en

Indokolás

Az általános mentességet a (4) bekezdésbe kellene áthelyezni.

Módosítás 85
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 

törölve
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expozíciónak. Abban az esetben, ha ezen 
értékek időleges túllépése megengedett, a 
tagállamok bevezethetnek egy olyan 
rendszert, amely ellenőrzött körülmények 
között és átfogó kockázatértékelés alapján 
engedélyezheti a munkát; a 
kockázatértékelésnek meg kell állapítania 
a tényleges expozíciós szinteket és azok 
előfordulásának valószínűségét, valamint 
össze kell ezeket hasonlítania a II. és III. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel. Ilyen esetekről a 
89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontjában meghatározott jelentésben kell 
tájékoztatni a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg a tagállamokra hagyja, hogy az expozíciós határértékeket 
meghaladó munkálatokat engedélyezzék. Javasoljuk a bekezdés törlését, mivel az aláássa azt 
az alapvető törekvést, hogy egyforma szintű védelmet biztosítsunk a munkavállalók számára 
az egész Európai Unión belül.

Módosítás 86
Paul Murphy, Georgios Toussas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak. Abban az esetben, ha ezen 
értékek időleges túllépése megengedett, a 
tagállamok bevezethetnek egy olyan 
rendszert, amely ellenőrzött körülmények 
között és átfogó kockázatértékelés alapján 
engedélyezheti a munkát; a 
kockázatértékelésnek meg kell állapítania 
a tényleges expozíciós szinteket és azok 
előfordulásának valószínűségét, valamint 

(6) A munkavállalók nem lehetnek kitéve 
az egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak.
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össze kell ezeket hasonlítania a II. és III. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel. Ilyen esetekről a 
89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontjában meghatározott jelentésben kell 
tájékoztatni a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 87
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak. Abban az esetben, ha ezen 
értékek időleges túllépése megengedett, a 
tagállamok bevezethetnek egy olyan 
rendszert, amely ellenőrzött körülmények 
között és átfogó kockázatértékelés alapján 
engedélyezheti a munkát; a 
kockázatértékelésnek meg kell állapítania 
a tényleges expozíciós szinteket és azok 
előfordulásának valószínűségét, valamint 
össze kell ezeket hasonlítania a II. és III. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel. Ilyen esetekről a 
89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontjában meghatározott jelentésben kell 
tájékoztatni a Bizottságot.

(6) A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalók nem lehetnek kitéve az
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak.

Or. en

Módosítás 88
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó
expozíciónak. Abban az esetben, ha ezen 
értékek időleges túllépése megengedett, a 
tagállamok bevezethetnek egy olyan 
rendszert, amely ellenőrzött körülmények 
között és átfogó kockázatértékelés alapján 
engedélyezheti a munkát; a 
kockázatértékelésnek meg kell állapítania 
a tényleges expozíciós szinteket és azok 
előfordulásának valószínűségét, valamint 
össze kell ezeket hasonlítania a II. és III. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel. Ilyen esetekről a 
89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontjában meghatározott jelentésben kell 
tájékoztatni a Bizottságot.

(6) A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak.

Or. de

Indokolás

Nem szabad további egyedi eltéréseket lehetővé tenni, mivel az torzíthatja a piaci versenyt. Az 
elsődleges jogból következően a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme 
érdekében az Uniónak kötelessége javítani a munkahelyi körülményeket.

Módosítás 89
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak. Abban az esetben, ha ezen 
értékek időleges túllépése megengedett, a 
tagállamok bevezethetnek egy olyan 

(6) A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak. Abban az esetben, ha ezen 
értékek túllépése megengedett, a 
tagállamok bevezethetnek egy olyan 
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rendszert, amely ellenőrzött körülmények 
között és átfogó kockázatértékelés alapján
engedélyezheti a munkát; a 
kockázatértékelésnek meg kell állapítania a 
tényleges expozíciós szinteket és azok 
előfordulásának valószínűségét, valamint 
össze kell ezeket hasonlítania a II. és III. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel. Ilyen esetekről a 
89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontjában meghatározott jelentésben kell 
tájékoztatni a Bizottságot.

rendszert, amely ellenőrzött körülmények 
között és átfogó kockázatértékelés alapján
megengedheti a munkát; a 
kockázatértékelésnek meg kell állapítania a 
tényleges expozíciós szinteket és azok 
előfordulásának valószínűségét, valamint 
össze kell ezeket hasonlítania a II. és III. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel. Ilyen esetekről a 
89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontjában meghatározott jelentésben kell 
tájékoztatni a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 90
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak. Abban az esetben, ha ezen 
értékek időleges túllépése megengedett, a 
tagállamok bevezethetnek egy olyan 
rendszert, amely ellenőrzött körülmények 
között és átfogó kockázatértékelés alapján 
engedélyezheti a munkát; a 
kockázatértékelésnek meg kell állapítania a 
tényleges expozíciós szinteket és azok 
előfordulásának valószínűségét, valamint 
össze kell ezeket hasonlítania a II. és III. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel. Ilyen esetekről a 
89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontjában meghatározott jelentésben kell 
tájékoztatni a Bizottságot.

(6) A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak. Abban az esetben, ha ezen 
értékek időleges túllépése megengedett, a 
tagállamok bevezethetnek egy olyan 
rendszert, amely ellenőrzött körülmények 
között és átfogó kockázatértékelés alapján 
engedélyezheti a munkát; a 
kockázatértékelésnek meg kell állapítania a 
tényleges expozíciós szinteket és azok 
előfordulásának valószínűségét, valamint 
össze kell ezeket hasonlítania a II. és III. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel. Ilyen esetekről a 
89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontjában meghatározott jelentésben kell 
tájékoztatni a Bizottságot.

Or. en
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Módosítás 91
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak. Abban az esetben, ha ezen 
értékek időleges túllépése megengedett, a 
tagállamok bevezethetnek egy olyan 
rendszert, amely ellenőrzött körülmények 
között és átfogó kockázatértékelés alapján 
engedélyezheti a munkát; a 
kockázatértékelésnek meg kell állapítania a 
tényleges expozíciós szinteket és azok 
előfordulásának valószínűségét, valamint 
össze kell ezeket hasonlítania a II. és III. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel. Ilyen esetekről a 
89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontjában meghatározott jelentésben kell 
tájékoztatni a Bizottságot.

(6) A munkavállalók nem lehetnek kitéve 
az egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak. Abban az esetben, ha ezen 
értékek időleges túllépése megengedett, a 
tagállamok bevezethetnek egy olyan 
rendszert, amely ellenőrzött körülmények 
között és átfogó kockázatértékelés alapján 
engedélyezheti a munkát; a 
kockázatértékelésnek meg kell állapítania a 
tényleges expozíciós szinteket és azok 
előfordulásának valószínűségét, valamint 
össze kell ezeket hasonlítania a II. és III. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel. Ilyen esetekről a 
89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontjában meghatározott jelentésben kell 
tájékoztatni a Bizottságot.

Or. de

Indokolás

Az eltérések a munkavállalókkal való eltérő bánásmódra adnak lehetőséget, ami nem 
engedhető meg, és ami szöges ellentétben áll a munkahelyi egészségvédelemről és 
biztonságról szóló 89/391/EGK keretirányelv rendelkezéseivel. A gyártóknak az innováció 
révén biztosítaniuk kell azt, hogy a berendezések száma egyforma maradjon, illetve hogy azok 
számát a határértékek meghaladása nélkül lehessen növelni. A megengedett eltérések vagy 
kevésbé szigorú határértékek – a munkavállalók egészségének kárára – jelentősen csökkentik 
a gyártókra nehezedő innovációs kényszert.

Módosítás 92
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az expozíció meghatározása és a 
kockázatok értékelése

A kockázatok értékelése és az expozíció 
meghatározása

Or. en

Módosítás 93
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 89/391/EGK irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdésében és 9. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított 
kötelezettségek teljesítése során a 
munkáltatónak becsléssel meg kell 
határoznia és szükség esetén mérnie kell
az elektromágneses tereknek azokat a 
szintjeit, amelyeknek munkavállalói ki 
vannak téve. Az értékeléshez, méréshez és 
számításhoz a II. és a III. melléklet nyújt 
iránymutatást. Az említett mellékletekben 
nem szereplő esetekben a munkáltató a 
CENELEC által elfogadott, harmonizált 
európai szabványok alkalmazásával 
hajthatja végre az értékelést, a mérést és a 
számítást. A munkáltató emellett jogosult 
egyéb, tudományosan megalapozott 
szabványok vagy iránymutatások 
alkalmazására, amennyiben ezt az érintett 
tagállam megköveteli. A munkáltatónak 
adott esetben figyelembe kell vennie a 
kibocsátási szinteket és a készülék 
gyártója által a vonatkozó uniós 
jogszabályok értelmében nyújtott egyéb, 
biztonsággal kapcsolatos adatokat.

(1) A 89/391/EGK irányelvvel 
összhangban a munkáltatónak
rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, és
meg kell határoznia, hogy milyen 
intézkedéseket kell tenni ezzel az 
irányelvvel összhangban. A 
kockázatértékelést a nemzeti jognak és
gyakorlatnak megfelelő adathordozón 
rögzítik. A kockázatértékelés magában 
foglalhatja a munkáltató igazolását arra 
vonatkozóan, hogy az elektromágneses
terekkel kapcsolatos kockázat jellege és 
mértéke szükségtelenné teszi a további 
részletes kockázatértékelést. A
kockázatértékelést rendszeresen 
naprakésszé kell tenni, különösen akkor, 
ha jelentős változások történtek, vagy ha 
az egészségi állapot folyamatos 
ellenőrzésének eredményei alapján a 
naprakésszé tétel szükségesnek bizonyul.

Or. en
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Indokolás

Mivel a CENELEC-szabványok nem nyílt szabványok, azokat ebben az irányelvben nem 
szabad megemlíteni.

Módosítás 94
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 89/391/EGK irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdésében és 9. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított 
kötelezettségek teljesítése során a 
munkáltatónak becsléssel meg kell 
határoznia és szükség esetén mérnie kell az 
elektromágneses tereknek azokat a 
szintjeit, amelyeknek munkavállalói ki 
vannak téve. Az értékeléshez, méréshez és 
számításhoz a II. és a III. melléklet nyújt 
iránymutatást. Az említett mellékletekben 
nem szereplő esetekben a munkáltató a 
CENELEC által elfogadott, harmonizált 
európai szabványok alkalmazásával 
hajthatja végre az értékelést, a mérést és a 
számítást. A munkáltató emellett jogosult 
egyéb, tudományosan megalapozott 
szabványok vagy iránymutatások 
alkalmazására, amennyiben ezt az érintett 
tagállam megköveteli. A munkáltatónak 
adott esetben figyelembe kell vennie a 
kibocsátási szinteket és a készülék gyártója 
által a vonatkozó uniós jogszabályok 
értelmében nyújtott egyéb, biztonsággal 
kapcsolatos adatokat.

(1) A 89/391/EGK irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdésében és 9. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított 
kötelezettségek teljesítése során a 
munkáltatónak becsléssel meg kell 
határoznia és szükség esetén mérnie kell az 
elektromágneses tereknek azokat a 
szintjeit, amelyeknek munkavállalói ki 
vannak téve. Az értékeléshez, méréshez és 
számításhoz a II. és a III. melléklet nyújt 
iránymutatást. Az említett mellékletekben 
nem szereplő esetekben a munkáltató a 
CENELEC által elfogadott, harmonizált 
európai szabványok alkalmazásával 
hajthatja végre az értékelést, a mérést és a 
számítást. A munkáltató emellett jogosult 
egyéb, tudományosan megalapozott 
szabványok vagy iránymutatások 
alkalmazására. A munkáltatónak adott 
esetben figyelembe kell vennie a 
kibocsátási szinteket és a készülék gyártója 
által a vonatkozó uniós jogszabályok 
értelmében nyújtott egyéb, biztonsággal 
kapcsolatos adatokat.

Or. en

Indokolás

A munkáltatónak jogosultnak kell lennie tudományosan megalapozott szabványok vagy 
iránymutatások alkalmazására, akkor is, ha azt az érintett tagállam nem követeli meg.
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Módosítás 95
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 89/391/EGK irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdésében és 9. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított 
kötelezettségek teljesítése során a 
munkáltatónak becsléssel meg kell 
határoznia és szükség esetén mérnie kell az 
elektromágneses tereknek azokat a 
szintjeit, amelyeknek munkavállalói ki 
vannak téve. Az értékeléshez, méréshez és 
számításhoz a II. és a III. melléklet nyújt 
iránymutatást. Az említett mellékletekben 
nem szereplő esetekben a munkáltató a 
CENELEC által elfogadott, harmonizált 
európai szabványok alkalmazásával 
hajthatja végre az értékelést, a mérést és a 
számítást. A munkáltató emellett jogosult 
egyéb, tudományosan megalapozott 
szabványok vagy iránymutatások 
alkalmazására, amennyiben ezt az érintett 
tagállam megköveteli. A munkáltatónak 
adott esetben figyelembe kell vennie a 
kibocsátási szinteket és a készülék gyártója 
által a vonatkozó uniós jogszabályok 
értelmében nyújtott egyéb, biztonsággal 
kapcsolatos adatokat.

(1) A 89/391/EGK irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdésében és 9. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított 
kötelezettségek teljesítése során a 
munkáltatónak becsléssel meg kell 
határoznia és szükség esetén mérnie kell az 
elektromágneses tereknek azokat a 
szintjeit, amelyeknek munkavállalói ki 
vannak téve. Az értékeléshez, méréshez és 
számításhoz a II. és a III. melléklet nyújt 
iránymutatást. Az említett mellékletekben 
nem szereplő esetekben a munkáltató a 
CENELEC által elfogadott, harmonizált 
európai szabványok alkalmazásával 
hajthatja végre az értékelést, a mérést és a 
számítást. A munkáltató emellett jogosult 
egyéb, tudományosan megalapozott 
szabványok vagy iránymutatások 
alkalmazására. A munkáltatónak adott 
esetben figyelembe kell vennie a 
kibocsátási szinteket és a készülék gyártója 
által a vonatkozó uniós jogszabályok 
értelmében nyújtott egyéb, biztonsággal 
kapcsolatos adatokat.

Or. en

Módosítás 96
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az értékelést kérésre nyilvánosságra 
kell hozni, kivéve, ha az adatvédelemmel 
kapcsolatos nyomós okok állnak fenn.

Or. en

Módosítás 97
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az elektromágneses terek szintjének (1) 
bekezdés szerint végzett becslése alapján a 
munkáltatónak, amennyiben a II. és a III. 
mellékletben említett beavatkozási 
határértékeket túllépték, meg kell 
becsülnie, és amennyiben szükséges, ki 
kell számítania, hogy az egészségügyi 
hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértékeket túllépték-e.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a bekezdést a (6) bekezdés után kell beilleszteni.

Módosítás 98
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az elektromágneses terek szintjének (1) 
bekezdés szerint végzett becslése alapján a 
munkáltatónak, amennyiben a II. és a III. 

(2) Az elektromágneses terek szintjének (1) 
bekezdés szerint végzett becslése alapján a 
munkáltatónak, amennyiben a II. 
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mellékletben említett beavatkozási
határértékeket túllépték, meg kell 
becsülnie, és amennyiben szükséges, ki 
kell számítania, hogy az egészségügyi
hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértékeket túllépték-e.

mellékletben említett orientációs
határértékeket túllépték, meg kell 
becsülnie, és amennyiben szükséges, ki 
kell számítania, hogy a biztonsági
hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértékeket túllépték-e.

Or. en

Módosítás 99
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az elektromágneses terek szintjének (1) 
bekezdés szerint végzett becslése alapján a 
munkáltatónak, amennyiben a II. és a III.
mellékletben említett beavatkozási
határértékeket túllépték, meg kell 
becsülnie, és amennyiben szükséges, ki 
kell számítania, hogy az egészségügyi
hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértékeket túllépték-e.

(2) Az elektromágneses terek szintjének (1) 
bekezdés szerint végzett becslése alapján a 
munkáltatónak, amennyiben a II. 
mellékletben említett orientációs
határértékeket túllépték, meg kell 
becsülnie, és amennyiben szükséges, ki 
kell számítania, hogy a biztonsági
hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértékeket túllépték-e.

Or. en

Módosítás 100
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
becslést, mérést és/vagy számítást nem 
szükséges a nyilvánosan hozzáférhető 
munkahelyeken elvégezni, feltéve, hogy a 
lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 

törölve
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1999/519/EK tanácsi ajánlás9

rendelkezéseivel összhangban már sor 
került becslésre, és az abban 
meghatározott, munkavállalókra 
vonatkozó korlátozásokat tiszteletben 
tartják, és a biztonsági kockázatokat 
kizárták. A termékre vonatkozó uniós 
szabályozásnak és különösen az 
1999/5/EK és a 2006/95/EK irányelvnek 
megfelelő, lakossági felhasználásra szánt 
berendezések rendeltetésszerű használata 
esetén e feltételek teljesülnek.

Or. en

Módosítás 101
Paul Murphy, Georgios Toussas

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
becslést, mérést és/vagy számítást nem 
szükséges a nyilvánosan hozzáférhető 
munkahelyeken elvégezni, feltéve, hogy a 
lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás9

rendelkezéseivel összhangban már sor 
került becslésre, és az abban 
meghatározott, munkavállalókra 
vonatkozó korlátozásokat tiszteletben 
tartják, és a biztonsági kockázatokat 
kizárták. A termékre vonatkozó uniós 
szabályozásnak és különösen az 
1999/5/EK és a 2006/95/EK irányelvnek 
megfelelő, lakossági felhasználásra szánt 
berendezések rendeltetésszerű használata 
esetén e feltételek teljesülnek.

törölve

Or. en
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Módosítás 102
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
becslést, mérést és/vagy számítást nem 
szükséges a nyilvánosan hozzáférhető 
munkahelyeken elvégezni, feltéve, hogy a 
lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás9

rendelkezéseivel összhangban már sor 
került becslésre, és az abban 
meghatározott, munkavállalókra vonatkozó 
korlátozásokat tiszteletben tartják, és a 
biztonsági kockázatokat kizárták. A 
termékre vonatkozó uniós szabályozásnak 
és különösen az 1999/5/EK és a 
2006/95/EK irányelvnek megfelelő, 
lakossági felhasználásra szánt 
berendezések rendeltetésszerű használata 
esetén e feltételek teljesülnek.

(3) Az (1), (2) és (2a) bekezdésben említett 
becslést, mérést és/vagy számítást nem 
szükséges a nyilvánosan hozzáférhető 
munkahelyeken elvégezni, feltéve, hogy a 
lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás9

rendelkezéseivel összhangban már sor 
került becslésre, és az abban 
meghatározott, munkavállalókra vonatkozó 
korlátozásokat tiszteletben tartják, és a 
biztonsági kockázatokat kizárták. A 
termékre vonatkozó uniós szabályozásnak 
és különösen az 1999/5/EK és a 
2006/95/EK irányelvnek megfelelő, 
lakossági felhasználásra szánt 
berendezések rendeltetésszerű használata 
esetén e feltételek teljesülnek.

Or. en

Módosítás 103
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
becslést, mérést és/vagy számítást nem 
szükséges a nyilvánosan hozzáférhető 
munkahelyeken elvégezni, feltéve, hogy a 
lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás9

(3) Az (1), (2) és (2a) bekezdésben említett 
becslést, mérést és/vagy számítást nem 
szükséges a nyilvánosan hozzáférhető 
munkahelyeken elvégezni, feltéve, hogy a 
lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás9
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rendelkezéseivel összhangban már sor 
került becslésre, és az abban 
meghatározott, munkavállalókra vonatkozó 
korlátozásokat tiszteletben tartják, és a 
biztonsági kockázatokat kizárták. A 
termékre vonatkozó uniós szabályozásnak 
és különösen az 1999/5/EK és a 
2006/95/EK irányelvnek megfelelő, 
lakossági felhasználásra szánt 
berendezések rendeltetésszerű használata 
esetén e feltételek teljesülnek.

rendelkezéseivel összhangban már sor 
került becslésre, és az abban 
meghatározott, munkavállalókra vonatkozó 
korlátozásokat tiszteletben tartják, és a 
biztonsági kockázatokat kizárták. A 
termékre vonatkozó uniós szabályozásnak 
és különösen az 1999/5/EK és a 
2006/95/EK irányelvnek megfelelő, 
lakossági felhasználásra szánt 
berendezések rendeltetésszerű használata 
esetén e feltételek teljesülnek.

Or. en

Módosítás 104
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
értékelést, mérést, illetve számítást 
megfelelő időközönként szakértő 
szolgálatok vagy személyek tervezik és 
végzik el, figyelembe véve a II. és a III. 
mellékletben nyújtott iránymutatást, és 
különös tekintettel a 89/391/EGK irányelv 
7. és 11. cikkének a szükséges szakértő 
szolgálatokról vagy személyekről és a 
munkavállalók részvételéről szóló 
rendelkezéseire. Az expozíció mértékének 
becslése, mérése és/vagy kiszámítása 
során összegyűjtött adatokat megfelelő 
formában megőrzik, hogy későbbi 
időpontban lehetőség legyen azok 
megtekintésére.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a bekezdést a (6) bekezdés után kell beilleszteni.
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Módosítás 105
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
értékelést, mérést, illetve számítást 
megfelelő időközönként szakértő 
szolgálatok vagy személyek tervezik és 
végzik el, figyelembe véve a II. és a III. 
mellékletben nyújtott iránymutatást, és 
különös tekintettel a 89/391/EGK irányelv 
7. és 11. cikkének a szükséges szakértő 
szolgálatokról vagy személyekről és a 
munkavállalók részvételéről szóló 
rendelkezéseire. Az expozíció mértékének 
becslése, mérése és/vagy kiszámítása során 
összegyűjtött adatokat megfelelő formában 
megőrzik, hogy későbbi időpontban 
lehetőség legyen azok megtekintésére.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
értékelést, mérést, illetve számítást 
megfelelő időközönként, illetve jelentős 
változások esetén szakértő szolgálatok 
vagy személyek tervezik és végzik el, 
figyelembe véve a II. és a III. mellékletben 
nyújtott iránymutatást, és különös 
tekintettel a 89/391/EGK irányelv 7. és 11. 
cikkének a szükséges szakértő 
szolgálatokról vagy személyekről és a 
munkavállalók részvételéről szóló 
rendelkezéseire. Az expozíció mértékének 
becslése, mérése és/vagy kiszámítása során 
összegyűjtött adatokat megfelelő formában 
megőrzik, hogy későbbi időpontban 
lehetőség legyen azok megtekintésére.

Or. de

Módosítás 106
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
értékelést, mérést, illetve számítást 
megfelelő időközönként szakértő 
szolgálatok vagy személyek tervezik és 
végzik el, figyelembe véve a II. és a III. 
mellékletben nyújtott iránymutatást, és 
különös tekintettel a 89/391/EGK irányelv 
7. és 11. cikkének a szükséges szakértő 
szolgálatokról vagy személyekről és a 
munkavállalók részvételéről szóló 
rendelkezéseire. Az expozíció mértékének 

(4) Az (1), (2) és (2a) bekezdésben említett 
értékelést, mérést, illetve számítást 
megfelelő időközönként szakértő 
szolgálatok vagy személyek tervezik és 
végzik el, figyelembe véve a II. és a III. 
mellékletben nyújtott iránymutatást, és 
különös tekintettel a 89/391/EGK irányelv 
7. és 11. cikkének a szükséges szakértő 
szolgálatokról vagy személyekről és a 
munkavállalók részvételéről szóló 
rendelkezéseire. Az expozíció mértékének 
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becslése, mérése és/vagy kiszámítása során 
összegyűjtött adatokat megfelelő formában 
megőrzik, hogy későbbi időpontban 
lehetőség legyen azok megtekintésére.

becslése, mérése és/vagy kiszámítása során 
összegyűjtött adatokat megfelelő formában 
megőrzik, hogy későbbi időpontban 
lehetőség legyen azok megtekintésére.

Or. en

Módosítás 107
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 89/391/EGK irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdése értelmében a munkáltatónak a 
kockázatértékelés során kiemelt figyelmet 
kell fordítania a következőkre:

(5) A 89/391/EGK irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdése értelmében a munkáltatónak a 
kockázatértékelés során szükség esetén
kiemelt figyelmet kell fordítania a 
következőkre:

Or. en

Módosítás 108
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a frekvenciatartomány és az expozíció 
szintje, időtartama és típusa;

a) a frekvencia-összetétel és az expozíció 
szintje, időtartama és típusa;

Or. en

Módosítás 109
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az ezen irányelv 3. cikkében, valamint 
II. és III. mellékletében említett expozíciós 
határértékek és beavatkozási 
határértékek;

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a hivatkozást a fogalommeghatározások után kell beilleszteni.

Módosítás 110
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) minden közvetlen fizikai hatás, 
különösen: az emberi testre gyakorolt 
hatás, amelyet közvetlenül az 
elektromágneses tér jelenléte vált ki, 
például szövetfelmelegedés, izom-, idegi 
vagy érzékszervi stimuláció, szédülés vagy 
foszfének érzékelése;

Or. en

Módosítás 111
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) minden káros egészségügyi hatás, 
különösen: az expozíciónak kitett 
munkavállalók szellemi, testi, illetve 
általános egészségére káros 
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következményekkel járó biológiai hatások;

Or. en

Módosítás 112
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) minden, a biztonságot veszélyeztető 
hatás, különösen: átmeneti 
kellemetlenséget okozó, illetve a kognitív 
képességeket vagy más agyi vagy 
izomfunkciókat érintő, és ezáltal 
esetlegesen a munkavállaló biztonságos 
munkavégzési képességét befolyásoló 
hatások;

Or. en

Módosítás 113
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bd) az ezen irányelv 3. cikkében, valamint 
II. mellékletében említett expozíciós 
határértékek és beavatkozási 
határértékek;

Or. en

Módosítás 114
Karima Delli
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az olyan különösen veszélyeztetett 
munkavállalók egészségét és biztonságát 
érintő hatások, akik pl. bejelentették 
munkáltatójuknak, hogy aktív beültethető 
orvostechnikai eszközzel rendelkeznek, 
vagy hogy várandósak;

c) a különösen veszélyeztetett 
munkavállalók egészségét és biztonságát 
érintő hatások, különösen az aktív vagy 
passzív beültethető orvostechnikai eszközt
(például szívritmus-szabályozót) viselők, a 
testen viselt orvostechnikai eszközt 
(például inzulinpumpát) viselő és gyenge 
immunrendszerű (pl. rákbeteg) 
munkavállalók, valamint a várandós nők;

Or. en

Módosítás 115
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az olyan különösen veszélyeztetett 
munkavállalók egészségét és biztonságát 
érintő hatások, akik pl. bejelentették 
munkáltatójuknak, hogy aktív beültethető 
orvostechnikai eszközzel rendelkeznek, 
vagy hogy várandósak;

c) az olyan különösen veszélyeztetett 
munkavállalók egészségét és biztonságát 
érintő hatások, akik bejelentették 
munkáltatójuknak, hogy aktív vagy passzív
beültethető orvostechnikai eszközt (például 
szívritmus-szabályozót) viselnek,
hordozható orvostechnikai eszközt 
(például inzulinpumpát) viselnek, vagy 
hogy várandósak;

Or. fr

Indokolás

Az 5. cikk (2) bekezdése c) pontjának való megfelelés érdekében a munkavállalóknak 
közölniük kell a munkáltatóval a módosításban említett egészségügyi problémáikat. A 
munkáltatók csak így tudnak eleget tenni az előírásoknak.
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Módosítás 116
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) közvetett hatások, úgymint: d) az elektromágneses tér jelenléte 
következtében egy tárgyban fellépő
közvetett hatások, amelyek biztonsági vagy 
egészségügyi veszélyt okozhatnak,
úgymint:

Or. en

Módosítás 117
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) interferencia orvostechnikai 
elektronikus berendezésekkel és 
eszközökkel (beleértve a szívritmus-
szabályozót és a c) pontban említett egyéb 
implantátumokat);

i. interferencia orvostechnikai elektronikus 
berendezésekkel és eszközökkel (beleértve 
a szívritmus-szabályozót és az f) pontban 
említett egyéb implantátumokat vagy 
testen viselt eszközöket);

Or. en

Módosítás 118
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ii) a 30 mT-nál nagyobb mágneses 
indukciójú statikus mágneses térben lévő 
ferromágneses tárgyak kilövődéséből 
adódó sérülésveszély;

ii. a 3 mT-nál nagyobb mágneses 
indukciójú statikus mágneses térben lévő 
ferromágneses tárgyak kilövődéséből 
adódó sérülésveszély;
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Or. en

Módosítás 119
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – d pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a) érintési vagy végtagot érő áram;

Or. en

Módosítás 120
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) az egészségi állapot folyamatos 
ellenőrzése során kapott megfelelő 
információk, beleértve a nyilvánosságra 
hozott információkat;

törölve

Or. en

Módosítás 121
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A 89/391/EGK irányelv 9. cikke (1)
bekezdésének a) pontjával összhangban a
munkáltatónak rendelkeznie kell 
kockázatértékeléssel, és meg kell 
határoznia, hogy milyen intézkedéseket

(6) A 89/391/EGK irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdésében és 9. cikkének (1)
bekezdésében megállapított 
kötelezettségek teljesítése során a 
munkáltatónak becsléssel meg kell 
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kell tenni ennek az irányelvnek az 5. és 
6. cikkével összhangban. A 
kockázatértékelést a nemzeti jognak és 
gyakorlatnak megfelelő adathordozón 
rögzítik. A kockázatértékelés magában 
foglalhatja a munkáltató igazolását arra 
vonatkozóan, hogy az elektromágneses
terekkel kapcsolatos kockázat jellege és 
mértéke szükségtelenné teszi a további 
részletes kockázatértékelést. A 
kockázatértékelést rendszeresen 
naprakésszé kell tenni, különösen akkor, 
ha jelentős változások történtek, vagy ha 
az egészségi állapot folyamatos 
ellenőrzésének eredményei alapján a 
naprakésszé tétel szükségesnek bizonyul.

határoznia és szükség esetén mérnie kell 
az elektromágneses tereknek azokat a 
szintjeit, amelyeknek munkavállalói ki 
vannak téve. Az értékeléshez, méréshez és 
számításhoz a 14. cikkben említett 
tudományosan megalapozott iránymutatás 
nyújt segítséget. 

Amennyiben további expozíciós 
vizsgálatra van szükség, a munkáltató az 
európai szabványügyi testületek által 
kiadott értékelési, mérési és számítási 
szabványokat is használhatja. 
A munkáltató emellett jogosult egyéb, 
tudományosan megalapozott szabványok 
vagy iránymutatások alkalmazására, 
amennyiben ezt az érintett tagállam 
megköveteli. A munkáltató adott esetben 
figyelembe veheti a kibocsátási szinteket 
és a készülék gyártója által a vonatkozó 
uniós jogszabályok értelmében nyújtott 
egyéb, biztonsággal kapcsolatos adatokat. 
Amennyiben a gyártó által a biztonságra 
vonatkozóan nyújtott adatok nem 
elégségesek az elektromágneses tér 
expozíciós szintjének meghatározásához 
az adott felhasználási helyen, azt 
elsősorban akkor kell meghatározni, ha a 
berendezésekben vagy gépekben 
alkalmazott technológiák az alábbiak 
valamelyikén alapulnak: mikrohullámú 
fűtés, induktorok, több mint 5 wattot 
kibocsátó antennák, a méterenkénti 
voltban megadott frekvenciára vonatkozó 
beavatkozási határértékeket meghaladó, 
voltban kifejezett feszültség, a 
mikroteslában megadott frekvenciára 
vonatkozó beavatkozási határértékeket 
meghaladó, amperben kifejezett 
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áramerősség.

Or. en

Módosítás 122
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a) Amennyiben a II. mellékletben 
említett beavatkozási határértékeket 
túllépték, az elektromágneses terek 
szintjének (4) bekezdés szerint végzett 
becslése alapján a munkáltatónak meg 
kell becsülnie vagy ki kell számítania, 
hogy az expozíciós határértékeket 
túllépték-e.

Or. en

Módosítás 123
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b) A (4) és (5) bekezdésben említett 
értékelést, mérést, illetve számítást 
megfelelő időközönként szakértő 
szolgálatok vagy személyek tervezik és 
végzik el, figyelembe véve az 
iránymutatásokat, különös tekintettel a 
89/391/EGK irányelv 7. és 11. cikkének a 
szükséges szakértő szolgálatokról vagy 
személyekről és a munkavállalók 
részvételéről szóló rendelkezéseire. Az 
expozíció mértékének becslése, mérése 
és/vagy kiszámítása során összegyűjtött 
adatokat megfelelő formában megőrzik, 
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hogy későbbi időpontban lehetőség legyen 
azok megtekintésére.

Or. en

Módosítás 124
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A műszaki fejlődésre és az 
elektromágneses terek forrásánál történő 
ellenőrzésére irányuló intézkedésekre 
tekintettel az elektromágneses tereknek 
való expozíciót meg kell szüntetni vagy a 
lehető legkisebbre csökkenteni.

törölve

Or. en

Módosítás 125
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A műszaki fejlődésre és az 
elektromágneses terek forrásánál történő 
ellenőrzésére irányuló intézkedésekre 
tekintettel az elektromágneses tereknek 
való expozíciót meg kell szüntetni vagy a 
lehető legkisebbre csökkenteni.

(1) A műszaki fejlődésre és az 
elektromágneses terek forrásuknál történő 
ellenőrzésére irányuló intézkedésekre 
tekintettel az elektromágneses tereknek 
való expozícióval összefüggésbe hozható 
kockázatokat meg kell szüntetni vagy a 
lehető legkisebbre csökkenteni.

Or. fr

Indokolás

Az irányelv célja az, hogy csökkentse az expozíciós kockázatokat. E kockázatokat kell 
felszámolni, illetve a lehető legkisebbre csökkenteni, mivel az elektromos áram használatakor 
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keletkező elektromágneses mezők jellegénél fogva magát az expozíciót nem lehet 
megszüntetni.

Módosítás 126
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A műszaki fejlődésre és az 
elektromágneses terek forrásánál történő 
ellenőrzésére irányuló intézkedésekre 
tekintettel az elektromágneses tereknek 
való expozíciót meg kell szüntetni vagy a 
lehető legkisebbre csökkenteni.

(1) A műszaki fejlődésre és az 
elektromágneses terek forrásuknál történő 
ellenőrzésére irányuló intézkedésekre 
tekintettel az elektromágneses tereknek 
való expozícióval kapcsolatos 
kockázatokat meg kell szüntetni vagy a 
lehető legkisebbre csökkenteni.

Or. en

Módosítás 127
David Casa

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A műszaki fejlődésre és az 
elektromágneses terek forrásánál történő 
ellenőrzésére irányuló intézkedésekre 
tekintettel az elektromágneses tereknek 
való expozíciót meg kell szüntetni vagy a 
lehető legkisebbre csökkenteni.

(1) A műszaki fejlődésre és az 
elektromágneses terek forrásuknál történő 
ellenőrzésére irányuló intézkedésekre 
tekintettel az ártalmas elektromágneses 
tereknek való expozíciót meg kell szüntetni 
vagy a lehető legkisebbre csökkenteni.

Or. en

Módosítás 128
Julie Girling
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromágneses tereknek való 
expozícióból keletkező kockázatok 
csökkentése a 89/391/EGK irányelvben 
megfogalmazott általános megelőzési
elveken alapul.

Az elektromágneses tereknek való 
expozícióból keletkező kockázatokat a 
89/391/EGK irányelvben megfogalmazott 
általános megelőzési elvekkel összhangban 
kell csökkenteni vagy felszámolni.

Or. en

Módosítás 129
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkavállalók csak a 4. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülése esetén tehetők ki az expozíciós 
határértéket meghaladó hatásoknak. 
Amennyiben az expozíció az irányelvnek 
való megfelelés érdekében a munkáltató 
által hozott intézkedések ellenére 
meghaladja az expozíciós határértéket, a 
munkáltató haladéktalanul megteszi a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy az expozíciót az 
expozíciós határérték alá csökkentse. A 
munkáltatónak meg kell határoznia az 
expozíciós határértékek túllépésének 
okait, és ki kell igazítania a védő- és 
megelőző intézkedéseket az újbóli túllépés 
elkerülése céljából.

Or. en

Módosítás 130
Rovana Plumb
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. tekintettel a tudomány és a technika 
fejlődésére és az elektromágneses tereket 
keltő felszereléseknek különböző 
területeken való, egyre szélesebb körű, 
meghatározott és társadalmilag hasznos 
célú alkalmazására, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a szükséges 
finanszírozást az emberi szervezet 
elektromágneses tereknek való 
expozíciójából eredő negatív hatások 
minél pontosabb meghatározására 
irányuló kutatás számára.

Or. ro

Módosítás 131
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján a 3. cikkben, valamint a II. és III.
mellékletben említett beavatkozási
határértékek túllépése esetén, kivéve ha a
4. cikk (2) bekezdésével összhangban 
elvégzett becslések azt mutatják, hogy az 
expozíciós határértékeket nem lépték túl 
és a biztonsági kockázatok kizárhatók, a
munkáltató műszaki és/vagy szervezési 
intézkedésekből álló cselekvési tervet 
készít és hajt végre, amelynek célja, 
különösen a következők 
figyelembevételével, hogy az expozíció ne 
érje el az expozíciós határértéket:

2. A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján a 3. cikkben, valamint a II. 
mellékletben említett bármely beavatkozási
határérték túllépése esetén a munkáltató 
műszaki és/vagy szervezési 
intézkedésekből álló cselekvési tervet 
készít és hajt végre, amelynek célja, 
különösen a következők 
figyelembevételével, hogy az expozíció ne 
érje el az expozíciós határértéket:

Or. en
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Módosítás 132
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján a 3. cikkben, valamint a II. és III. 
mellékletben említett beavatkozási 
határértékek túllépése esetén, kivéve ha a 
4. cikk (2) bekezdésével összhangban 
elvégzett becslések azt mutatják, hogy az 
expozíciós határértékeket nem lépték túl és 
a biztonsági kockázatok kizárhatók, a 
munkáltató műszaki és/vagy szervezési 
intézkedésekből álló cselekvési tervet 
készít és hajt végre, amelynek célja, 
különösen a következők 
figyelembevételével, hogy az expozíció ne 
érje el az expozíciós határértéket:

2. A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján a 3. cikkben, valamint a II. és III. 
mellékletben említett beavatkozási 
határértékek túllépése esetén, kivéve ha a 
4. cikk (2) bekezdésével összhangban 
elvégzett becslések azt mutatják, hogy az 
expozíciós egészségügyi hatásokra 
vonatkozó határértékeket nem lépték túl és 
a biztonsági kockázatok kizárhatók, a 
munkáltató műszaki és/vagy szervezési 
intézkedésekből álló cselekvési tervet 
készít és hajt végre, amelynek célja, 
különösen a következők 
figyelembevételével, hogy az expozíció ne 
haladja meg az expozíciós határértéket:

Or. en

Módosítás 133
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) megfelelő elhatárolási és hozzáférési 
intézkedések (például jelzések, feliratok, 
jelölések a padlón, kerítés) a 
munkavállalók figyelmeztetése és a 
hozzáférés korlátozása vagy ellenőrzése 
érdekében;

Or. fr
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Módosítás 134
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) megfelelő elhatárolási és hozzáférési 
intézkedések (például jelzések, feliratok, 
jelölések a padlón, kerítés) a belépés 
korlátozása vagy ellenőrzése érdekében;

Or. en

Módosítás 135
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az elektromos kisülések műszaki 
eszközökkel és a munkavállalók 
képzésével történő kezelésére szolgáló 
intézkedések és eljárások (elektromos 
tereknek való expozíció esetén 
alkalmazandó);

Or. en

Módosítás 136
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az elektromos kisülések műszaki 
eszközökkel és a munkavállalók 
képzésével történő kezelésére szolgáló 
intézkedések és eljárások (elektromos 



AM\886093HU.doc 71/130 PE478.400v01-00

HU

tereknek való expozíció esetén 
alkalmazandó);

Or. en

Módosítás 137
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján a 3. cikkben, valamint a II. 
mellékletben említett beavatkozási 
határértékek betartása esetén a 
munkáltató műszaki és/vagy szervezési 
intézkedésekből álló cselekvési tervet 
készít és hajt végre, amelynek célja, hogy 
megelőzze a különösen veszélyeztetett 
munkavállalókat érintő, valamint az e 
cikkben meghatározott közvetett 
hatásokból eredő kockázatokat.

Or. en

Módosítás 138
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 4. cikkben említett kockázatértékelés
alapján, a II. és a III. melléklettel, 
valamint a munkahelyi biztonsági, illetve 
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó 
minimumkövetelményekről szóló, 1992.
június 24-i 92/58/EGK tanácsi irányelvvel
(kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 
értelmében) összhangban megfelelő 

3. A 4. cikkben említett kockázatértékelés, 
a II. melléklettel, valamint a munkahelyi 
biztonsági, illetve egészségvédelmi 
jelzésekre vonatkozó 
minimumkövetelményekről szóló, 1992. 
június 24-i 92/58/EGK tanácsi irányelvvel
(kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 
értelmében) összhangban megfelelő 
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jelzéssel kell ellátni azokat a 
munkahelyeket, ahol a munkavállalók az 
orientációs vagy a beavatkozási
határértéket meghaladó mértékű 
elektromágneses tereknek lehetnek kitéve.
A kérdéses területeket meg kell jelölni, a 
belépést pedig korlátozni kell. Amennyiben 
az e területekre való belépés egyéb okok 
miatt megfelelően korlátozott, nincs 
szükség a kifejezetten az elektromágneses 
terekkel kapcsolatos jelzésekre és belépési 
korlátozásokra.

jelzéssel kell ellátni azokat a 
munkahelyeket, ahol a munkavállalók a 
beavatkozási határértéket meghaladó 
mértékű elektromágneses tereknek 
lehetnek kitéve. A kérdéses területeket meg 
kell jelölni, a belépést pedig korlátozni 
kell. Amennyiben az e területekre való 
belépés egyéb okok miatt megfelelően 
korlátozott, és a munkavállalókat 
tájékoztatják az elektromágneses 
kockázatokról, nincs szükség a kifejezetten 
az elektromágneses terekkel kapcsolatos 
jelzésekre és belépési korlátozásokra.

Or. en

Módosítás 139
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján, a II. és a III. melléklettel, 
valamint a munkahelyi biztonsági, illetve 
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó 
minimumkövetelményekről szóló, 1992. 
június 24-i 92/58/EGK tanácsi irányelvvel
(kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 
értelmében) összhangban megfelelő 
jelzéssel kell ellátni azokat a 
munkahelyeket, ahol a munkavállalók az 
orientációs vagy a beavatkozási 
határértéket meghaladó mértékű 
elektromágneses tereknek lehetnek kitéve.
A kérdéses területeket meg kell jelölni, a 
belépést pedig korlátozni kell. Amennyiben 
az e területekre való belépés egyéb okok 
miatt megfelelően korlátozott, nincs 
szükség a kifejezetten az elektromágneses 
terekkel kapcsolatos jelzésekre és belépési 
korlátozásokra.

3. A 4. cikk (2) bekezdésében említett 
kockázatértékelés alapján szükség esetén 
jelzésekkel kell ellátni azokat a 
munkahelyeket, ahol a munkavállalók a 
beavatkozási határértéket meghaladó 
mértékű elektromágneses tereknek 
lehetnek kitéve, kivéve, ha a 
kockázatértékelés szerint az egészségügyi 
hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértékeket nem lépték túl, és így az 
egészségkárosító hatások kizárhatók. A 4. 
cikk (2a) bekezdésében említett 
kockázatértékelés alapján szükség esetén 
jelzésekkel kell ellátni azokat a 
munkahelyeket, ahol a munkavállalók a 
beavatkozási határértéket meghaladó 
mértékű elektromágneses tereknek 
lehetnek kitéve, kivéve, ha a 
kockázatértékelés szerint a biztonsági 
hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértékeket nem lépték túl, és így a
biztonságot érintő káros hatások 
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kizárhatók. E jelzéseknek összhangban
kell lenniük a munkahelyi biztonsági, 
illetve egészségvédelmi jelzésekre 
vonatkozó minimumkövetelményekről 
szóló, 1992. június 24-i 92/58/EGK tanácsi 
irányelvvel (kilencedik egyedi irányelv a 
89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) 
bekezdésének értelmében). A kérdéses 
területeket meg kell jelölni, a belépést 
pedig korlátozni kell. Amennyiben az e 
területekre való belépés egyéb okok miatt 
megfelelően korlátozott, nincs szükség a 
kifejezetten az elektromágneses terekkel 
kapcsolatos jelzésekre és belépési 
korlátozásokra.

Or. en

Módosítás 140
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján, a II. és a III. melléklettel, valamint 
a munkahelyi biztonsági, illetve 
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó 
minimumkövetelményekről szóló, 1992. 
június 24-i 92/58/EGK tanácsi irányelvvel
(kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 
értelmében) összhangban megfelelő
jelzéssel kell ellátni azokat a 
munkahelyeket, ahol a munkavállalók az 
orientációs vagy a beavatkozási 
határértéket meghaladó mértékű 
elektromágneses tereknek lehetnek kitéve.
A kérdéses területeket meg kell jelölni, a 
belépést pedig korlátozni kell. Amennyiben 
az e területekre való belépés egyéb okok 
miatt megfelelően korlátozott, nincs 
szükség a kifejezetten az elektromágneses 
terekkel kapcsolatos jelzésekre és belépési 

3. A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján, a II. és a III. melléklettel, valamint 
a munkahelyi biztonsági, illetve 
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó 
minimumkövetelményekről szóló, 1992. 
június 24-i 92/58/EGK tanácsi irányelvvel
(kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 
értelmében) összhangban megfelelő
jelzésekkel kell ellátni azokat a 
munkahelyeket, ahol a munkavállalók az 
orientációs vagy a beavatkozási 
határértéket meghaladó mértékű 
elektromágneses tereknek lehetnek kitéve.
A kérdéses területeket meg kell jelölni, a 
belépést pedig korlátozni kell. Amennyiben 
az e területekre való belépés egyéb okok 
miatt megfelelően korlátozott, nincs 
szükség a kifejezetten az elektromágneses 
terekkel kapcsolatos jelzésekre és belépési 
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korlátozásokra. korlátozásokra.

Or. en

Módosítás 141
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján, a II. és a III. melléklettel, valamint 
a munkahelyi biztonsági, illetve 
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó 
minimumkövetelményekről szóló, 1992. 
június 24-i 92/58/EGK tanácsi irányelvvel
(kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 
értelmében) összhangban megfelelő 
jelzéssel kell ellátni azokat a 
munkahelyeket, ahol a munkavállalók az 
orientációs vagy a beavatkozási 
határértéket meghaladó mértékű 
elektromágneses tereknek lehetnek kitéve.
A kérdéses területeket meg kell jelölni, a 
belépést pedig korlátozni kell. Amennyiben 
az e területekre való belépés egyéb okok 
miatt megfelelően korlátozott, nincs 
szükség a kifejezetten az elektromágneses 
terekkel kapcsolatos jelzésekre és belépési 
korlátozásokra.

3. A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján, a II. és a III. melléklettel, valamint 
a munkahelyi biztonsági, illetve 
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó 
minimumkövetelményekről szóló, 1992. 
június 24-i 92/58/EGK tanácsi irányelvvel
(kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 
értelmében) összhangban megfelelő 
jelzéssel kell ellátni azokat a 
munkahelyeket, ahol a munkavállalók az 
orientációs vagy a beavatkozási 
határértéket meghaladó mértékű 
elektromágneses tereknek lehetnek kitéve.
A kérdéses területeket meg kell jelölni, a 
belépést pedig korlátozni kell. Amennyiben 
az e területekre való belépés egyéb okok 
miatt megfelelően korlátozott, illetve 
felsővezetékek alatti földsáv esetén nincs 
szükség a kifejezetten az elektromágneses 
terekkel kapcsolatos jelzésekre és belépési 
korlátozásokra.

Or. en

Indokolás

A vezeték tulajdonosa nem helyezhet el figyelmeztető jelzéseket a földsávban, mivel jellemzően 
nem ő a terület tulajdonosa. A felsővezetékeket karbantartó munkavállalók emellett általában 
csak ritkán és rövid idejű látogatásokat tesznek e vezetékeknél.
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Módosítás 142
Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján, a II. és a III. melléklettel, valamint 
a munkahelyi biztonsági, illetve 
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó 
minimumkövetelményekről szóló, 1992. 
június 24-i 92/58/EGK tanácsi irányelvvel 
(kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 
értelmében) összhangban megfelelő 
jelzéssel kell ellátni azokat a 
munkahelyeket, ahol a munkavállalók az 
orientációs vagy a beavatkozási 
határértéket meghaladó mértékű 
elektromágneses tereknek lehetnek kitéve. 
A kérdéses területeket meg kell jelölni, a 
belépést pedig korlátozni kell. Amennyiben 
az e területekre való belépés egyéb okok 
miatt megfelelően korlátozott, nincs 
szükség a kifejezetten az elektromágneses 
terekkel kapcsolatos jelzésekre és belépési 
korlátozásokra.

3. A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján, a II. és a III. melléklettel, valamint 
a munkahelyi biztonsági, illetve 
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó 
minimumkövetelményekről szóló, 1992. 
június 24-i 92/58/EGK tanácsi irányelvvel 
(kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 
értelmében) összhangban megfelelő 
jelzéssel kell ellátni azokat a 
munkahelyeket, ahol a munkavállalók az 
orientációs vagy a beavatkozási 
határértéket meghaladó mértékű 
elektromágneses tereknek lehetnek kitéve. 
A kérdéses területeket meg kell jelölni, a 
belépést pedig korlátozni kell. Amennyiben 
az e területekre való belépés egyéb okok 
miatt megfelelően korlátozott, illetve 
amikor a nemzeti jognak vagy 
gyakorlatnak megfelelően más megoldást 
találnak, nincs szükség a kifejezetten az 
elektromágneses terekkel kapcsolatos 
jelzésekre és belépési korlátozásokra.

Or. en

Indokolás

A felsővezetékek földsávja esetében számtalan gyakorlati probléma merülhet fel a jelzésekkel 
és a belépési korlátozásokkal kapcsolatban, pl. azon földterületek tulajdonosának személye, 
amelyen a jelzéseket el kellene helyezni, a földrjazi terület és a szükséges jelzések száma. Ezen 
előírásnak figyelembe kell vennie a nemzeti jogot és gyakorlatokat, valamint egyéb 
körülményeket.

Módosítás 143
Karima Delli
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A munkavállalók semmilyen 
körülmények között sem tehetők ki az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket meghaladó 
hatásoknak, kivéve ha a 3. cikk (6) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek. Amennyiben az expozíció az 
irányelvnek való megfelelés érdekében 
hozott intézkedések ellenére meghaladja 
az egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket, a munkáltató 
haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
expozíciót az expozíciós határérték alá 
csökkentse. A munkáltatónak meg kell 
állapítania az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
túllépésének okait, és ki kell igazítania a 
védő- és megelőző intézkedéseket az újbóli 
túllépés elkerülése céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 144
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A munkavállalók semmilyen 
körülmények között sem tehetők ki az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket meghaladó 
hatásoknak, kivéve ha a 3. cikk (6) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek. Amennyiben az expozíció az 
irányelvnek való megfelelés érdekében 
hozott intézkedések ellenére meghaladja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 

4. A munkavállalók semmilyen 
körülmények között sem tehetők ki az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket meghaladó 
hatásoknak. Amennyiben az expozíció az 
irányelvnek való megfelelés érdekében 
hozott intézkedések ellenére meghaladja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket, a munkáltató
közvetlenül felel azért, hogy az expozíciót 
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expozíciós határértéket, a munkáltató
haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
expozíciót az expozíciós határérték alá 
csökkentse. A munkáltatónak meg kell 
állapítania az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
túllépésének okait, és ki kell igazítania a 
védő- és megelőző intézkedéseket az újbóli 
túllépés elkerülése céljából.

az expozíciós határérték alá csökkentse. A 
munkáltatónak meg kell állapítania az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékek túllépésének okait, 
és ki kell igazítania a védő- és megelőző 
intézkedéseket az újbóli túllépés elkerülése 
céljából.

Or. de

Módosítás 145
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A munkavállalók semmilyen 
körülmények között sem tehetők ki az
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket meghaladó 
hatásoknak, kivéve ha a 3. cikk (6) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek. Amennyiben az expozíció az 
irányelvnek való megfelelés érdekében 
hozott intézkedések ellenére meghaladja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket, a munkáltató 
haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
expozíciót az expozíciós határérték alá 
csökkentse. A munkáltatónak meg kell 
állapítania az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
túllépésének okait, és ki kell igazítania a 
védő- és megelőző intézkedéseket az újbóli 
túllépés elkerülése céljából.

4. A munkavállalók nem tehetők ki a 
biztonsági hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértékeket meghaladó hatásoknak, 
kivéve, ha rendszeres ellenőrzések vannak 
érvényben, és a munkavállalók képzésben 
részesültek annak biztosítására, hogy 
megelőzzék a káros biztonsági hatások 
következményeit.

A munkavállalók semmilyen körülmények 
között sem tehetők ki az egészségügyi 
hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértéket meghaladó hatásoknak, kivéve 
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ha a 3. cikk (6) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülnek. 
Amennyiben az expozíció az irányelvnek 
való megfelelés érdekében hozott 
intézkedések ellenére meghaladja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket, a munkáltató 
haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
expozíciót az expozíciós határérték alá 
csökkentse. A munkáltatónak meg kell 
állapítania az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
túllépésének okait, és ki kell igazítania a 
védő- és megelőző intézkedéseket az újbóli 
túllépés elkerülése céljából.

Or. en

Módosítás 146
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A munkavállalók semmilyen 
körülmények között sem tehetők ki az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket meghaladó 
hatásoknak, kivéve ha a 3. cikk (6) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek. Amennyiben az expozíció az 
irányelvnek való megfelelés érdekében 
hozott intézkedések ellenére meghaladja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket, a munkáltató 
haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
expozíciót az expozíciós határérték alá 
csökkentse. A munkáltatónak meg kell 
állapítania az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
túllépésének okait, és ki kell igazítania a 
védő- és megelőző intézkedéseket az újbóli 

4. Azon esetekben, amikor a 
munkavállalók a biztonsági hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékeket 
meghaladó hatásoknak vannak kitéve, 
eljárásokat kell kidolgozni és a 
munkavállalókat képzésben kell 
részesíteni annak biztosítására, hogy 
megelőzzék a káros biztonsági hatások 
következményeit. A munkavállalók 
semmilyen körülmények között sem 
tehetők ki az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértéket 
meghaladó hatásoknak, kivéve ha a 3. cikk
(6) bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek. Amennyiben az expozíció az 
irányelvnek való megfelelés érdekében 
hozott intézkedések ellenére meghaladja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket, a munkáltató 
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túllépés elkerülése céljából. haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
expozíciót az expozíciós határérték alá 
csökkentse. A munkáltatónak meg kell 
állapítania az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
túllépésének okait, és ki kell igazítania a 
védő- és megelőző intézkedéseket az újbóli 
túllépés elkerülése céljából.

Or. en

Módosítás 147
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A munkavállalók semmilyen 
körülmények között sem tehetők ki az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket meghaladó 
hatásoknak, kivéve ha a 3. cikk (6) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek. Amennyiben az expozíció az 
irányelvnek való megfelelés érdekében 
hozott intézkedések ellenére meghaladja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket, a munkáltató 
haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
expozíciót az expozíciós határérték alá 
csökkentse. A munkáltatónak meg kell 
állapítania az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
túllépésének okait, és ki kell igazítania a 
védő- és megelőző intézkedéseket az újbóli 
túllépés elkerülése céljából.

4. A munkavállalók semmilyen 
körülmények között sem tehetők ki az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket meghaladó 
hatásoknak, kivéve ha a 3. cikk (6) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek. Amennyiben az expozíció az 
irányelvnek való megfelelés érdekében 
hozott intézkedések ellenére meghaladja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket, a munkáltató 
haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
expozíciót az expozíciós határérték alá 
csökkentse. A munkáltatónak meg kell 
állapítania az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
túllépésének okait, és ki kell igazítania a 
védő- és megelőző intézkedéseket az újbóli 
túllépés elkerülése céljából, gondoskodva a 
módosítások nyomonkövethetőségéről.

Or. fr
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Módosítás 148
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A munkavállalók semmilyen 
körülmények között sem tehetők ki az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket meghaladó 
hatásoknak, kivéve ha a 3. cikk (6) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek. Amennyiben az expozíció az 
irányelvnek való megfelelés érdekében 
hozott intézkedések ellenére meghaladja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket, a munkáltató 
haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
expozíciót az expozíciós határérték alá 
csökkentse. A munkáltatónak meg kell 
állapítania az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
túllépésének okait, és ki kell igazítania a 
védő- és megelőző intézkedéseket az újbóli 
túllépés elkerülése céljából.

4. A munkavállalók semmilyen 
körülmények között sem tehetők ki az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket meghaladó 
hatásoknak. Amennyiben az expozíció az 
irányelvnek való megfelelés érdekében 
hozott intézkedések ellenére meghaladja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket, a munkáltató 
haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
expozíciót az expozíciós határérték alá 
csökkentse. A munkáltatónak meg kell 
állapítania az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
túllépésének okait, és ki kell igazítania a 
védő- és megelőző intézkedéseket az újbóli 
túllépés elkerülése céljából.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikk (6) bekezdésének módosításából (törléséből) következik.

Módosítás 149
Paul Murphy, Georgios Toussas

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A munkavállalók semmilyen 
körülmények között sem tehetők ki az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 

4. A munkavállalók semmilyen 
körülmények között sem tehetők ki az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
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expozíciós határértéket meghaladó 
hatásoknak, kivéve ha a 3. cikk (6) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülnek. Amennyiben az expozíció az 
irányelvnek való megfelelés érdekében 
hozott intézkedések ellenére meghaladja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket, a munkáltató 
haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
expozíciót az expozíciós határérték alá 
csökkentse. A munkáltatónak meg kell 
állapítania az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
túllépésének okait, és ki kell igazítania a 
védő- és megelőző intézkedéseket az újbóli 
túllépés elkerülése céljából.

expozíciós határértéket meghaladó 
hatásoknak. Amennyiben az expozíció az 
irányelvnek való megfelelés érdekében 
hozott intézkedések ellenére meghaladja az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértéket, a munkáltató 
haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
expozíciót az expozíciós határérték alá 
csökkentse. A munkáltatónak meg kell 
állapítania az egészségügyi hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek 
túllépésének okait, és ki kell igazítania a 
védő- és megelőző intézkedéseket az újbóli 
túllépés elkerülése céljából.

Or. en

Módosítás 150
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 89/391/EGK irányelv 15. cikkének 
értelmében a munkáltató a különösen 
veszélyeztetett munkavállalókkal 
kapcsolatos követelményeihez igazítja az e 
cikkben, valamint a II. és III. mellékletben 
említett intézkedéseket.

5. A 89/391/EGK irányelv 15. cikkének 
értelmében a munkáltató a különösen 
veszélyeztetett munkavállalókkal 
kapcsolatos követelményeihez igazítja az e 
cikkben, valamint a II. és III. mellékletben 
említett intézkedéseket, kiváltképp azon 
munkavállalók esetében, akik 
bejelentették munkáltatójuknak, hogy 
beültethető vagy hordozható 
orvostechnikai eszközt viselnek, illetve 
hogy várandósak.

Or. fr

Módosítás 151
Elizabeth Lynne
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 89/391/EGK irányelv 15. cikkének 
értelmében a munkáltató a különösen 
veszélyeztetett munkavállalókkal 
kapcsolatos követelményeihez igazítja az e 
cikkben, valamint a II. és III. mellékletben 
említett intézkedéseket.

5. A 89/391/EGK irányelv 15. cikkének 
értelmében a munkáltató a különösen 
veszélyeztetett munkavállalókkal 
kapcsolatos követelményeihez igazítja az e 
cikkben, valamint a II. és III. mellékletben 
említett intézkedéseket, kiváltképp azon 
munkavállalók esetében, akik 
bejelentették, hogy beültethető vagy 
hordozható orvostechnikai eszközt 
viselnek, illetve hogy várandósak.

Or. en

Módosítás 152
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 89/391/EGK irányelv 15. cikkének 
értelmében a munkáltató a különösen 
veszélyeztetett munkavállalókkal 
kapcsolatos követelményeihez igazítja az e 
cikkben, valamint a II. és III. mellékletben 
említett intézkedéseket.

5. A 89/391/EGK irányelv 15. cikkének 
értelmében a munkaadó az adott 
kockázatnak kitett munkavállalók 
követelményeihez és adott esetben az 
egyéni kockázatértékelésekhez igazítja az 
e cikkben említett intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 153
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 89/391/EGK irányelv 10. és 12. 
cikkének sérelme nélkül a munkáltató
gondoskodik arról, hogy az 
elektromágneses terek kockázatainak a 
munkavégzés során kitett munkavállalók 
és/vagy képviselőik az ezen irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésében említett 
kockázatértékelés eredményére vonatkozó 
szükséges tájékoztatásban és oktatásban 
részesüljenek, különösen a következőket 
érintően:

A 89/391/EGK irányelv 10. és 12. 
cikkének sérelme nélkül a munkáltató
köteles biztosítania az elektromágneses 
terek kockázatainak a munkavégzés során 
kitett munkavállalók és/vagy képviselőik
számára az ezen irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésében említett kockázatértékelés 
eredményére vonatkozó szükséges
tájékoztatást és képzést, különösen a 
következőket érintően:

Or. de

Módosítás 154
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 89/391/EGK irányelv 10. és 12. 
cikkének sérelme nélkül a munkáltató 
gondoskodik arról, hogy az 
elektromágneses terek kockázatainak a 
munkavégzés során kitett munkavállalók 
és/vagy képviselőik az ezen irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésében említett 
kockázatértékelés eredményére vonatkozó 
szükséges tájékoztatásban és oktatásban 
részesüljenek, különösen a következőket 
érintően:

A 89/391/EGK irányelv 10. és 12. 
cikkének sérelme nélkül a munkáltató 
gondoskodik arról, hogy az 
elektromágneses terek kockázatainak a 
munkavégzés során feltehetőleg kitett 
munkavállalók és/vagy képviselőik az ezen 
irányelv 4. cikke (1) bekezdésében említett 
kockázatértékelés eredményére vonatkozó 
szükséges tájékoztatásban és oktatásban 
részesüljenek, különösen a következőket 
érintően:

Or. en

Módosítás 155
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 89/391/EGK irányelv 10. és 12. 
cikkének sérelme nélkül a munkáltató 
gondoskodik arról, hogy az 
elektromágneses terek kockázatainak a 
munkavégzés során kitett munkavállalók
és/vagy képviselőik az ezen irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésében említett 
kockázatértékelés eredményére vonatkozó 
szükséges tájékoztatásban és oktatásban 
részesüljenek, különösen a következőket 
érintően:

A 89/391/EGK irányelv 10. és 12. 
cikkének sérelme nélkül a munkáltató 
gondoskodik arról, hogy az 
elektromágneses terek kockázatainak a 
munkavégzés során kitett munkavállalók és
képviselőik az ezen irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésében említett kockázatértékelés 
eredményére vonatkozó szükséges 
tájékoztatásban és oktatásban 
részesüljenek, különösen a következőket 
érintően:

Or. de

Módosítás 156
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az expozíciós határértékek, az 
orientációs értékek és a beavatkozási 
határértékek értéke és fogalma, a hozzájuk 
kapcsolódó potenciális kockázatok és a 
foganatosított megelőző intézkedések;

(b) az expozíciós határértékek és a 
beavatkozási határértékek értéke és 
fogalma, a hozzájuk kapcsolódó esetleges
kockázatok és a foganatosított megelőző 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 157
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az expozíció esetleges közvetett 
hatásai;
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Or. fr

Módosítás 158
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 89/391/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban a munkavállalók egészségi 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell 
azzal a céllal, hogy megelőzzék és időben 
diagnosztizálják az elektromágneses 
tereknek való expozíció káros 
egészségügyi hatásait.

1. A 89/391/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban a munkavállalók egészségi 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell 
azzal a céllal, hogy megelőzzék és időben 
diagnosztizálják az elektromágneses 
tereknek való expozíció káros 
egészségügyi hatásait. Ezeket a 
rendelkezéseket – beleértve az 
egészségügyi nyilvántartásokra és azok 
elérhetőségére vonatkozóan előírt 
követelményeket – a nemzeti joggal 
és/vagy gyakorlattal összhangban kell 
bevezetni.

Or. en

Indokolás

Lásd „A javaslat részletes magyarázata fejezetenként vagy cikkenként” részt, a bizottsági 
javaslat 8. cikkében, a 9. oldalon. A szöveg így szól: „amint a munkavállaló elhagyja a nem 
kívánt expozíció által érintett területet, a kisfrekvenciás terek által előidézett hatások többé 
nem figyelhetők meg. Az ilyen expozíció által okozott egészségügyi károsodás ezért orvosi 
vizsgálattal nem mutatható ki.”

Módosítás 159
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 89/391/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban a munkavállalók egészségi 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell 

1. A 89/391/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban a munkavállalók egészségi 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell 
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azzal a céllal, hogy megelőzzék és időben 
diagnosztizálják az elektromágneses 
tereknek való expozíció káros 
egészségügyi hatásait.

azzal a céllal, hogy megelőzzék és időben 
diagnosztizálják az elektromágneses 
tereknek való expozíció káros 
egészségügyi hatásait. Ezeket a 
rendelkezéseket – beleértve az 
egészségügyi nyilvántartásokra és azok 
elérhetőségére vonatkozóan előírt 
követelményeket – a nemzeti joggal 
és/vagy gyakorlattal összhangban kell 
bevezetni.

Or. en

Módosítás 160
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 89/391/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban a munkavállalók egészségi 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell 
azzal a céllal, hogy megelőzzék és időben 
diagnosztizálják az elektromágneses 
tereknek való expozíció káros 
egészségügyi hatásait.

1. A 89/391/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban a munkavállalók egészségi 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell 
azzal a céllal, hogy megelőzzék és időben 
diagnosztizálják az elektromágneses 
tereknek való expozíció káros 
egészségügyi hatásait. E rendelkezéseket a 
nemzeti joggal és/vagy gyakorlattal 
összhangban kell bevezetni.

Or. en

Módosítás 161
Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 89/391/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban a munkavállalók egészségi 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell 

1. A 89/391/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban a munkavállalók egészségi 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell 
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azzal a céllal, hogy megelőzzék és időben 
diagnosztizálják az elektromágneses 
tereknek való expozíció káros 
egészségügyi hatásait.

azzal a céllal, hogy megelőzzék és időben 
diagnosztizálják az elektromágneses 
tereknek való expozíció káros 
egészségügyi hatásait. Ezenfelül a 
munkavállalók elektromágneses tereknek 
való expozíciójára vonatkozó határértékek 
felülvizsgálata nyomán naprakésszé kell 
tenni a tagállamok egészségügyi 
vizsgálatra vonatkozó iránymutatásait és 
egészségügyi ellenőrzésre vonatkozó 
szabályozását.

Or. fi

Módosítás 162
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100 kHz-ig terjedő 
frekvenciatartományba tartozó expozíció 
esetén a munkavállaló által jelentett, nem 
kívánt vagy nem várt egészségügyi 
hatásokról tájékoztatni kell az 
egészségügyi felügyeletért felelős 
személyt, aki a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlat szerint megteszi a megfelelő 
lépéseket.

törölve

Or. en

Módosítás 163
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100 kHz-ig terjedő 
frekvenciatartományba tartozó expozíció 

törölve
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esetén a munkavállaló által jelentett, nem 
kívánt vagy nem várt egészségügyi 
hatásokról tájékoztatni kell az 
egészségügyi felügyeletért felelős 
személyt, aki a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlat szerint megteszi a megfelelő 
lépéseket.

Or. en

Módosítás 164
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100 kHz-ig terjedő 
frekvenciatartományba tartozó expozíció 
esetén a munkavállaló által jelentett, nem 
kívánt vagy nem várt egészségügyi 
hatásokról tájékoztatni kell az 
egészségügyi felügyeletért felelős 
személyt, aki a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlat szerint megteszi a megfelelő 
lépéseket.

A 100 kHz-ig terjedő 
frekvenciatartományba tartozó expozíció 
esetén, amennyiben az egészségügyi 
hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértéket meghaladó expozíciót 
állapítanak meg, a munkavállaló által 
jelentett, nem kívánt vagy nem várt 
egészségügyi hatásokról tájékoztatni kell 
az egészségügyi felügyeletért felelős 
személyt, aki a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlat szerint megteszi a megfelelő 
lépéseket.

Or. en

Módosítás 165
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100 kHz-ig terjedő 
frekvenciatartományba tartozó expozíció 
esetén a munkavállaló által jelentett, nem 

A 100 kHz-ig terjedő 
frekvenciatartományba tartozó expozíció 
esetén, amennyiben az egészségügyi 



AM\886093HU.doc 89/130 PE478.400v01-00

HU

kívánt vagy nem várt egészségügyi 
hatásokról tájékoztatni kell az 
egészségügyi felügyeletért felelős 
személyt, aki a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlat szerint megteszi a megfelelő 
lépéseket.

hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértéket meghaladó expozíciót 
állapítanak meg, a munkavállaló által 
jelentett, nem kívánt vagy nem várt 
egészségügyi hatásokról tájékoztatni kell 
az egészségügyi felügyeletért felelős 
személyt, aki a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlat szerint megteszi a megfelelő 
lépéseket.

Or. en

Módosítás 166
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100 kHz-ig terjedő 
frekvenciatartományba tartozó expozíció 
esetén a munkavállaló által jelentett, nem 
kívánt vagy nem várt egészségügyi 
hatásokról tájékoztatni kell az 
egészségügyi felügyeletért felelős 
személyt, aki a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlat szerint megteszi a megfelelő 
lépéseket.

A 100 kHz-ig terjedő 
frekvenciatartományba tartozó expozíció 
esetén a munkavállaló által jelentett, nem 
kívánt vagy káros fizikai egészségügyi 
hatásokról tájékoztatni kell az 
egészségügyi felügyeletért felelős 
személyt, aki a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlat szerint megteszi a megfelelő 
lépéseket.

Or. de

Módosítás 167
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100 kHz–300 GHz 
frekvenciatartományban tapasztalható 
expozíció esetén, valamint minden olyan 
esetben, amikor az expozíciós 

törölve
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határértékek túllépését állapítják meg, 
orvosi vizsgálatot kell lehetővé tenni az 
érintett munkavállaló(k) számára a 
nemzeti joggal és gyakorlattal 
összhangban. Amennyiben az 
expozícióból eredő egészségkárosodást 
fedeznek fel, a munkáltató a 4. cikkel 
összhangban újraértékeli a kockázatokat.

Or. en

Módosítás 168
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100 kHz–300 GHz 
frekvenciatartományban tapasztalható 
expozíció esetén, valamint minden olyan 
esetben, amikor az expozíciós 
határértékek túllépését állapítják meg, 
orvosi vizsgálatot kell lehetővé tenni az 
érintett munkavállaló(k) számára a 
nemzeti joggal és gyakorlattal 
összhangban. Amennyiben az 
expozícióból eredő egészségkárosodást 
fedeznek fel, a munkáltató a 4. cikkel 
összhangban újraértékeli a kockázatokat.

törölve

Or. en

Módosítás 169
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100 kHz–300 GHz 
frekvenciatartományban tapasztalható 

A 100 kHz–300 GHz 
frekvenciatartományban tapasztalható 
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expozíció esetén, valamint minden olyan 
esetben, amikor az expozíciós határértékek 
túllépését állapítják meg, orvosi vizsgálatot 
kell lehetővé tenni az érintett 
munkavállaló(k) számára a nemzeti joggal 
és gyakorlattal összhangban. Amennyiben 
az expozícióból eredő egészségkárosodást 
fedeznek fel, a munkáltató a 4. cikkel 
összhangban újraértékeli a kockázatokat.

expozíció esetén, amikor az expozíciós 
határértékek túllépését állapítják meg, 
orvosi vizsgálatot kell lehetővé tenni az 
érintett munkavállaló(k) számára a nemzeti 
joggal és gyakorlattal összhangban.
Amennyiben az expozícióból eredő 
egészségkárosodást fedeznek fel, a 
munkáltató a 4. cikkel összhangban 
újraértékeli a kockázatokat.

Or. en

Módosítás 170
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100 kHz–300 GHz 
frekvenciatartományban tapasztalható 
expozíció esetén, valamint minden olyan 
esetben, amikor az expozíciós határértékek 
túllépését állapítják meg, orvosi vizsgálatot 
kell lehetővé tenni az érintett
munkavállaló(k) számára a nemzeti joggal 
és gyakorlattal összhangban. Amennyiben 
az expozícióból eredő egészségkárosodást 
fedeznek fel, a munkáltató a 4. cikkel 
összhangban újraértékeli a kockázatokat.

A 100 kHz–300 GHz 
frekvenciatartományban tapasztalható 
expozíció esetén, amikor az expozíciós 
határértékek túllépését állapítják meg,
munkaidőben orvosi vizsgálatot kell 
lehetővé tenni a munkavállaló(k) számára. 
Annak költségeit a nemzeti joggal és 
gyakorlattal összhangban kell fedezni.
Amennyiben az expozícióból eredő 
egészségkárosodást fedeznek fel, a 
munkáltató a 4. cikkel összhangban 
újraértékeli a kockázatokat.

Or. en

Módosítás 171
David Casa

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100 kHz–300 GHz A 100 kHz–300 GHz 
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frekvenciatartományban tapasztalható 
expozíció esetén, valamint minden olyan 
esetben, amikor az expozíciós határértékek 
túllépését állapítják meg, orvosi vizsgálatot 
kell lehetővé tenni az érintett 
munkavállaló(k) számára a nemzeti joggal 
és gyakorlattal összhangban. Amennyiben 
az expozícióból eredő egészségkárosodást 
fedeznek fel, a munkáltató a 4. cikkel 
összhangban újraértékeli a kockázatokat.

frekvenciatartományban tapasztalható 
expozíció esetén, valamint minden olyan 
esetben, amikor az expozíciós határértékek 
túllépését állapítják meg, orvosi vizsgálatot 
kell lehetővé tenni az érintett 
munkavállaló(k) számára a nemzeti joggal 
és gyakorlattal összhangban. Amennyiben 
az expozícióból eredő egészségkárosodást 
fedeznek fel, a munkáltató a 4. cikkel 
összhangban újraértékeli a kockázatokat, 
valamint a védő- és megelőző 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 172
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100 kHz–300 GHz 
frekvenciatartományban tapasztalható 
expozíció esetén, valamint minden olyan 
esetben, amikor az expozíciós határértékek 
túllépését állapítják meg, orvosi vizsgálatot 
kell lehetővé tenni az érintett 
munkavállaló(k) számára a nemzeti joggal 
és gyakorlattal összhangban. Amennyiben 
az expozícióból eredő egészségkárosodást 
fedeznek fel, a munkáltató a 4. cikkel 
összhangban újraértékeli a kockázatokat.

A 100 kHz–300 GHz 
frekvenciatartományban tapasztalható 
expozíció esetén, valamint minden olyan 
esetben, amikor az expozíciós határértékek 
túllépését állapítják meg, orvosi vizsgálatot 
kell lehetővé tenni az érintett 
munkavállaló(k) számára a nemzeti joggal 
és gyakorlattal összhangban. Amennyiben 
az expozícióból eredő egészségkárosodást 
fedeznek fel, a munkáltató a 4. cikkel 
összhangban újraértékeli a kockázatokat, 
valamint a nemzeti joggal és gyakorlattal 
összhangban kártalanítást fizet.

Or. de

Módosítás 173
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A munkáltató meghozza a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
munkavállalók egészségi állapotának 
folyamatos ellenőrzéséért felelős orvos, 
illetve egészségügyi hatóság hozzáférjen a 
4. cikkben említett kockázatértékeléshez.

törölve

Or. en

Módosítás 174
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A folyamatos ellenőrzés eredményeit a 
titoktartási követelmények 
figyelembevételével megfelelő formában 
megőrzik, hogy későbbi időpontban 
lehetőség legyen azok megtekintésére. Az 
egyes munkavállalók kérelemre 
betekinthetnek saját egészségügyi 
dokumentációjukba.

törölve

Or. en

Módosítás 175
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A folyamatos ellenőrzés eredményeit a 
titoktartási követelmények 
figyelembevételével megfelelő formában 
megőrzik, hogy későbbi időpontban 
lehetőség legyen azok megtekintésére. Az 

3. A folyamatos ellenőrzés eredményeit a 
titoktartási követelmények 
figyelembevételével megfelelő formában 
megőrzik, hogy bármely időpontban 
lehetőség legyen azok megtekintésére. Az 
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egyes munkavállalók kérelemre 
betekinthetnek saját egészségügyi 
dokumentációjukba.

egyes munkavállalók kérelemre 
betekinthetnek saját egészségügyi 
dokumentációjukba.

Or. de

Módosítás 176
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A folyamatos ellenőrzés eredményeit a 
titoktartási követelmények 
figyelembevételével megfelelő formában 
megőrzik, hogy későbbi időpontban 
lehetőség legyen azok megtekintésére. Az 
egyes munkavállalók kérelemre 
betekinthetnek saját egészségügyi 
dokumentációjukba.

3. A folyamatos ellenőrzés eredményeit a 
titoktartási követelmények 
figyelembevételével megfelelő formában 
megőrzik, hogy későbbi időpontban 
lehetőség legyen azok megtekintésére. Az 
egyes munkavállalók kérelemre teljes 
körűen betekinthetnek saját egészségügyi 
dokumentációjukba.

Or. de

Módosítás 177
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A hosszú távú hatások figyelemmel 

kísérése
Az elektromágneses tereknek való 
expozíció hosszú távú hatásaira vonatkozó 
tudományos ismeretek áttekintésére 
független szakértői bizottság jön létre, és a 
Bizottság a 89/391/EGK irányelv 17. 
cikkének megfelelően javaslatot tesz ezen 
irányelvnek e valószínű hatások 
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figyelembevételét célzó felülvizsgálatára.

Or. en

Módosítás 178
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megfelelő szankciókat írnak 
elő az ezen irányelv alapján elfogadott 
nemzeti jogszabályok megsértésének 
esetére. Ezeknek a szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

A tagállamok megfelelő szankciókat írnak 
elő az ezen irányelv alapján elfogadott 
nemzeti jogszabályok megsértésének 
esetére. Ezeknek a szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamoknak meg kell határozniuk, 
hogy az ezen irányelvben szabályozott 
expozíciók által okozott káros 
egészségügyi hatások esetén milyen 
megfelelő kártalanítást kell fizetni.

Or. de

Módosítás 179
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk 

A Bizottság a legfrissebb tudományos 
adatok alapján az ezen irányelv 
elfogadásától számított 5 éven belül az 
irányelv felülvizsgálatára irányuló 
javaslatot terjeszt elő a 3. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott MRI-re 
vonatkozó expozíciós határértékek és 
beavatkozási határértékek ezen 
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irányelvben való rögzítése érdekében.

Or. en

Indokolás

A 3. cikk (4) bekezdése miatt az MRI-nek kitett munkavállalókra az irányelvben említett 
expozíciós és beavatkozási határértékek nem vonatkoznak. A módosítás arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy az MRI-re vonatkozó eltérést időben korlátozó javaslatot terjesszen elő. (A 
3. cikk (4) bekezdésének módosítása.)

Módosítás 180
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műszaki fejlődésnek, a legmegfelelőbb 
harmonizált európai szabványok vagy 
előírások változtatásainak és az 
elektromágneses terekre vonatkozó új 
tudományos megállapításoknak a 
figyelembevétele;

b) a műszaki fejlődésnek, a legmegfelelőbb 
szabványok vagy előírások 
változtatásainak és az elektromágneses 
terekre vonatkozó új tudományos 
megállapításoknak a figyelembevétele;

Or. en

Módosítás 181
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jelenlegi expozíciós határértékek 
megtartása mellett az orientációs 
értékeknek és a beavatkozási 
határértékeknek, valamint a
tevékenységek, munkahelyek és 
berendezéstípusok II. és III. mellékletben 
szereplő, kapcsolódó listáinak a
kiigazítása.

c) a jelenlegi expozíciós határértékek 
megtartása mellett a II. mellékletben 
említett beavatkozási határértékeknek a 
kiigazítása.
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Or. en

Módosítás 182
Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen irányelv végrehajtásának 
és különösen a kockázatértékelés 
elvégzésének a megkönnyítése érdekében 
gyakorlati útmutatókat dolgoz ki a 4. és 5. 
cikkhez, valamint a II. és a IV. 
melléklethez. A Bizottság a munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó 
bizottsággal szoros együttműködésben 
tevékenykedik.

A Bizottság ezen irányelv végrehajtásának 
és különösen a kockázatértékelés 
elvégzésének a megkönnyítése érdekében 
gyakorlati útmutatókat dolgoz ki a 4. és 5. 
cikkhez, valamint a II. és a IV. 
melléklethez. A Bizottság a munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó 
bizottsággal szoros együttműködésben 
tevékenykedik. A gyakorlati útmutatókat 
rendszeresen aktualizálni kell, és többek 
között figyelembe kell venniük a jövőbeli 
technikai fejlődést is. Az aktualizálásnak 
a Bizottság 10. cikk szerinti feladataira is 
hatással kell lennie.

Or. en

Indokolás

A mellékletek bizonyos cikkeiben a listák példákat sorolnak fel, és az irányelv elfogadásakor 
érvényesek, ám nem veszik figyelembe a jövőbeli technológiai fejlődést. Alapvetően fontos, 
hogy létezzenek gyakorlati útmutatók, és hogy többek között a technológiai fejlődésnek 
megfelelően rendszeresen aktualizálják őket. A Bizottságnak a nyomon követést a munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal szoros együttműködésben kell végeznie, 
és e tevékenységnek tükröződnie kell a Bizottság 10. cikk szerinti feladataiban is.

Módosítás 183
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) A jelentést a 89/391/EGK irányelv 17. 
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pontja szerint elkészített jelentésnek 
tájékoztatnia kell arról, hogy az irányelv 
mennyire hatékony az elektromágneses 
tereknek való expozíció csökkentésében, 
és a munkahelyek hány százaléka 
esetében kellett korrekciós intézkedéseket 
végrehajtani.

cikkének a) pontjával összhangban kell
elkészíteni.

Or. en

Módosítás 184
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontja szerint elkészített jelentésnek
tájékoztatnia kell arról, hogy az irányelv 
mennyire hatékony az elektromágneses 
tereknek való expozíció csökkentésében, és 
a munkahelyek hány százaléka esetében 
kellett korrekciós intézkedéseket 
végrehajtani.

A Bizottság a 89/391/EGK irányelv 17. 
cikkének a) pontja szerint elkészített
jelentés sérelme nélkül [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől] számított öt éven belül 
különjelentést készít. E különjelentésnek
tájékoztatnia kell arról, hogy az
expozícióról szóló irányelv mennyire 
hatékony az elektromágneses tereknek való
expozíció csökkentésében, és a 
munkahelyek hány százaléka esetében 
kellett korrekciós intézkedéseket 
végrehajtani

Or. fr

Módosítás 185
Paul Murphy, Georgios Toussas

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontja szerint elkészített jelentésnek 
tájékoztatnia kell arról, hogy az irányelv 

A 89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontja szerint elkészített jelentésnek 
tájékoztatnia kell arról, hogy az irányelv 
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mennyire hatékony az elektromágneses 
tereknek való expozíció csökkentésében, és 
a munkahelyek hány százaléka esetében 
kellett korrekciós intézkedéseket 
végrehajtani.

mennyire hatékony az elektromágneses 
tereknek való expozíció csökkentésében, és 
a munkahelyek hány százaléka esetében 
kellett korrekciós intézkedéseket 
végrehajtani. Az ezen irányelvnek az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történő 
kihirdetését követő 5 éven belül a 
Bizottság felmérést végez az 
elektromágneses tereknek való expozíció 
hosszú távú hatásainak tudományos 
bizonyítékait illetően, és javaslatot nyújt 
be annak felülvizsgálatára vonatkozóan 
annak érdekében, hogy az irányelv 
kiterjedjen a munkavállalók egészségének 
és biztonságának e hosszú távú hatások 
elleni védelmére.

Or. en

Módosítás 186
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy személy és egy tárgy közötti 
érintési áramot (IC) amperben fejezik ki.
Állandósult érintési áram abban az esetben 
keletkezik, ha egy személy elektromos
térben lévő vezetővel kerül kapcsolatba. E 
kapcsolat létesítése során elektromos 
kisülés keletkezhet a tranziens áram 
hatására.

Az egy személy és egy tárgy közötti 
érintési áramot (IC) amperben fejezik ki.
Állandósult érintési áram abban az esetben 
keletkezik, ha egy személy
elektromágneses térben lévő vezetővel 
kerül kapcsolatba. E kapcsolat létesítése 
során elektromos kisülés keletkezhet a 
tranziens áram hatására.

Or. en

Módosítás 187
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos térerősség olyan 
vektormennyiség (E), amely megfelel egy 
töltött részecskére ható erőnek függetlenül 
annak térbeli mozgásától. Mértékegysége a 
volt per méter (V/m).

Az elektromos térerősség olyan 
vektormennyiség (E), amely megfelel egy 
töltött részecskére ható erőnek függetlenül 
annak térbeli mozgásától. Mértékegysége a 
volt per méter (V/m). A külső és a belső 
elektromos mező között különbséget kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 188
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fajlagos energiaelnyelés (SA) a biológiai 
szövet egységnyi tömege által elnyelt 
energia joule per kilogrammban (J/kg) 
kifejezve. Ebben az irányelvben az 
impulzusos mikrohullámú sugárzás
hőhatáson kívüli egyéb hatásaira 
vonatkozó korlátok megállapítására 
alkalmazzák.

A fajlagos energiaelnyelés (SA) a biológiai 
szövet egységnyi tömege által elnyelt 
energia joule per kilogrammban (J/kg) 
kifejezve. Ebben az irányelvben az 
impulzusos mikrohullámú sugárzás 
hatásaira vonatkozó korlátok 
megállapítására alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 189
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mennyiségek közül a mágneses 
indukciót, az érintési áramot, az elektromos 
és mágneses térerősséget és a 
teljesítménysűrűséget közvetlenül is lehet 

A mennyiségek közül a mágneses 
indukciót (B), az érintési áramot (IL), az 
elektromos (E) és mágneses térerősséget
(S) és a teljesítménysűrűséget közvetlenül 
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mérni. is lehet mérni.

Or. en

Módosítás 190
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 0 hz–100 khz frekvenciatartományba 
tartozó elektromágneses tereknek való 
expozíció

Expozíciós határértékek és beavatkozási 
határértékek

Or. en

Módosítás 191
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – A rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. EXPOZÍCIÓKORLÁTOZÁSI 
RENDSZER

A. EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK

A 100 kHz-ig (100 ezer ciklus 
másodpercenként) terjedő 
frekvenciatartomány vonatkozásában 
elfogadott védelmi rendszer mögött 
meghúzódó fő elvek a következők:

A munkavállalót érő elektromágneses 
terek frekvenciájától és eloszlásától 
függően az expozíciós határértékek 
meghatározására a következő fizikai 
mennyiségeket és értékeket alkalmazzák:

– a világszerte elismert szakosított 
szervezetek által közzétett legújabb 
nemzetközi ajánlások megfelelő 
figyelembevétele;
– a megfelelő és a „célra korlátozódó” 
egyszerűsítések bevezetése a védelmi 
rendszer megértésének és gyakorlati 
megvalósításának előmozdítása 
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érdekében;
– az egyes tevékenységek osztályozására 
szolgáló kategorizálási rendszer gyakorlati 
megvalósítása, amelynek bevezetésével a 
meghatározott zónában végzett 
tevékenység helye közvetlenül befolyásolja 
majd a munkáltató által elvégzendő 
kockázatértékelés terjedelmét és a javasolt 
megelőző intézkedéseket;
– azon esetek számának korlátozása, 
amelyekben a tényleges expozíciós 
határértékeknek való megfelelést 
biztosítani kell, mivel a mért expozíciós 
szint túllépi a megengedett legmagasabb 
kategóriát (beavatkozási szint).

1. A szövetek elektromos stimulációja 
miatti egészségügyi és biztonsági 
hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértékek meghatározása (effektív 
értékben kifejezve)
a) a teljes testet érő expozícióra vonatkozó 
expozíciós határérték a teljes testben a 
környéki idegrendszerre gyakorolt 
hatásokra vonatkozó küszöbértékből kerül 
kiszámításra, emellett megakadályozza a 
központi idegrendszerben található 
idegrostok stimulációját, és a test 
idegszöveteiben létrejövő elektromos 
terekként fejezhető ki (V/m-ben);
f < 3 kHz - 0.8 V/m;
3 kHz és 10 MHz között – 2,7×10-4f V/m;
ahol f a frekvencia hertzben (Hz) 
kifejezett értéke;
b) a fejet érő expozícióra vonatkozó 
expozíciós határérték a testben a központi 
idegrendszerre gyakorolt hatásokra 
vonatkozó küszöbértékből kerül 
kiszámításra, és a test idegszöveteiben 
létrejövő elektromos terekként fejezhető ki 
(V/m-ben);
f < 10 Hz – 0,5 V/m;
10 Hz és 25 Hz között – 0,05 V/m;
25 Hz és 400 Hz között – 0,002f V/m;
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400 Hz és 3 kHz között – 0,8 V/m;
3 kHz és 10 MHz között – 2,7×10-4f V/m;
ahol f a frekvencia hertzben (Hz) 
kifejezett értéke;
2. A szövetekre kifejtett hőhatás miatti 
egészségügyi és biztonsági hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek célja a 
teljes testre vonatkozó hőterhelés, és a 
szövetek túlzott helyi felmelegedésének 
megelőzése.
a) a teljes testet érő expozícióra vonatkozó 
expozíciós határérték a teljes testet érő 
hatásokra vonatkozó küszöbértékből kerl 
kiszámításra, és a test SAR-értékeinek 
átlagaként fejezhető ki (W/kg-ban):
9 kHz és 10 GHz között – 0,4 W/kg;
b) a fejet és törzset érő expozícióra 
vonatkozó expozíciós határérték a teljes 
testet érő lokalizált hőhatásokra 
vonatkozó küszöbértékből kerül 
kiszámításra, és a test helyi SAR-
értékeinek átlagaként fejezhető ki (W/kg-
ban):
9 kHz és 10 GHz között – 10 W/kg;
c) a végtagokat érő expozícióra vonatkozó 
expozíciós határérték a végtagokat érő 
lokalizált hőhatásokra vonatkozó 
küszöbértékből kerül kiszámításra, és a 
végtagok helyi SAR-értékeinek átlagaként 
fejezhető ki (W/kg-ban):
9 kHz és 10 GHz között – 20 W/kg;
ahol:
- valamennyi SAR-értéket bármely 
hatperces időtartam átlagaként kell 
meghatározni;
- a helyi átlagos SAR meghatározásához 
egy összefüggő testszövet 10 grammját kell 
figyelembe venni; az így kapott 
legnagyobb SAR-értéket kell alkalmazni 
az expozíció megbecslésére. E 10 g 
szövetnek közel homogén elektromos 
tulajdonságú, összefüggő testszövetből 
kell származnia. Az összefüggő 
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szövettömeg meghatározását illetően 
elismert, hogy az felhasználható a 
számítógépes dozimetriában, de 
nehézségeket okozhat a közvetlen fizikai 
mérésekben. Egyszerű geometriai forma –
például kocka alakú szövettömeg – is 
használható, feltéve, hogy a kiszámított 
dozimetriai mennyiségek az expozíciós 
iránymutatásokhoz viszonyítva óvatosabb 
értékek;
- a 0,3–10 GHz frekvenciatartományba 
tartozó impulzusos expozíció és a fej helyi 
expozíciója esetén a termoelasztikus 
tágulás hallásra gyakorolt hatásainak 
megelőzésére kiegészítő expozíciós 
határérték alkalmazása javasolt. Ebben az 
esetben az SA nem haladhatja meg a 
10 mJ/kg átlagos értéket 10 g szövetre 
számolva.
3. A hőhatások miatti egészségügyi, illetve 
biztonsági hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértékek célja a szövetek túlzott helyi 
felmelegedésének megelőzése a 
testfelületen vagy amellett;
- a felületi hőhatásra vonatkozó 
expozíciós határérték a felületi 
hőhatásokra vonatkozó küszöbértékből 
kerül kiszámításra, és mágneses 
térerősségként fejezhető ki (W/m2-ben):
10 GHz és 300 GHz között – 50 W/m2;
ahol a teljesítménysűrűséget bármely 20 
cm2-es expozíciós terület és bármely 
68/f1,05 perces időtartam (ahol az f GHz-
ben van kifejezve) átlagaként kell 
meghatározni a frekvencia növekedésével 
fokozatosan csökkenő behatolási 
mélységek kompenzálása érdekében. Az 1 
cm2-re átlagolt, térbeli 
teljesítménysűrűség nem lépheti túl az 50 
W/m2 érték hússzorosát;
4. A statikus elektromos és mágneses 
tereknek való expozíció miatti 
egészségügyi és biztonsági hatásokra 
vonatkozó expozíciós határértékek
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a) statikus mágneses térben a teljes testet 
érő expozícióra vonatkozó expozíciós 
határérték – 2 T;
b) statikus mágneses térben a kezeket érő 
expozícióra vonatkozó expozíciós 
határérték – 8 T.
8 T felett a 4. cikk (3) bekezdésének 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 192
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. EXPOZÍCIÓS SZINTEK ÉS 
EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK 3.1. 
táblázat:

B. BEAVATKOZÁSI HATÁRÉRTÉKEK

Or. en

Módosítás 193
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legújabb ajánlásokkal összhangban a 
következő lehetőségeket fogadták el:

A munkavállalót érő elektromágneses 
terek frekvenciájától és eloszlásától 
függően a következő fizikai 
mennyiségeket és értékeket alkalmazzák a 
beavatkozási határértékek 
meghatározására, amelyek nagyságát a 
vonatkozó expozíciós határértékek 
betartásának egyszerűsített értékelés általi 
biztosítása céljából állapítják meg, illetve 
amelyek elérése esetén az ezen 
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irányelvben meghatározott egy vagy több 
intézkedést meg kell hozni. A beavatkozási 
határértékek a munkahelyen a 
munkavállaló távollétében a terek 
vonatkozásában a munkavállaló 
elhelyezkedése szerinti 
maximumértékként becsült vagy mért 
értékeknek felelnek meg. A mérési 
eredmények alkalmazása esetén azok 
értékelésének figyelembe kell vennie a 
metrológiai gyakorlatnak megfelelően 
meghatározott mérési bizonytalanságokat.
Meg kell határozni a munkavállalókat 
esetlegesen érő főbb 
frekvenciaérték(ek)et. A gyártótól vagy az 
üzembe helyezőtől származó adatokat kell 
használni, amennyiben rendelkezésre 
állnak. Továbbá meg kell vizsgálni, hogy 
a terek szinuszosak vagy impulzusosak-e.

Or. en

Módosítás 194
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 bekezdés - 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a beavatkozási határértékek és az 
orientációs értékek megfelelnek a 
munkahelyen a munkavállaló távollétében 
a terek vonatkozásában becsült vagy mért 
értékeknek;

törölve

Or. en

Módosítás 195
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 bekezdés - 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a beavatkozási határértékek és az 
orientációs értékek megfelelnek a 
munkahelyen a munkavállaló távollétében 
a terek vonatkozásában becsült vagy mért 
értékeknek;

– a beavatkozási határértékek és az 
orientációs értékek megfelelnek a 
munkahelyen a munkavállaló távollétében 
a terek vonatkozásában mért értékeknek;

Or. de

Módosítás 196
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 bekezdés - 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az egészségügyi, illetve a biztonsági 
hatásokra vonatkozó expozíciós 
határértékek meghatározása a testben 
található idegszövetekben létrejött 
elektromos terek formájában történik 
(mértékegység: V/m);

törölve

Or. en

Módosítás 197
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 bekezdés - 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a 4. cikk (5) bekezdésének c) pontja 
értelmében különösen veszélyeztetett 
munkavállalók esetében egyedi értékelést 
kell végezni a II. melléklet E. pontja 
szerint.

törölve

Or. en
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Módosítás 198
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2 bekezdés - 1 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. megjegyzés: abban az esetben, ha a 
mért érték meghaladja a beavatkozási 
határértéket, a 4. cikk (2) bekezdése 
szerint alapos vizsgálatot kell 
végrehajtani.

törölve

Or. en

Módosítás 199
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 bekezdés - 1 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. megjegyzés: abban az esetben, ha a mért 
érték meghaladja a beavatkozási 
határértéket, a 4. cikk (2) bekezdése szerint 
alapos vizsgálatot kell végrehajtani.

1. megjegyzés: abban az esetben, ha a mért 
érték meghaladja az orientációs értéket 
vagy a beavatkozási határértéket, a 4. cikk
(2a), illetve a 4. cikk (2) bekezdése szerint 
alapos vizsgálatot kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 200
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 bekezdés - 1 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. megjegyzés: abban az esetben, ha a mért 
érték meghaladja a beavatkozási 

1. megjegyzés: abban az esetben, ha a mért 
érték meghaladja az orientációs értéket, a 
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határértéket, a 4. cikk (2) bekezdése 
szerint alapos vizsgálatot kell
végrehajtani.

4. cikk (2a) bekezdése szerint értékelést
kell végezni.

Or. en

Módosítás 201
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 bekezdés - 2 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. megjegyzés: abban az esetben, ha a jel 
alakja olyan mértékben eltér a 
szinuszgörbétől, hogy befolyásolja a 
végeredményt, a következő csúcsértékeket 
kell használni. Az expozíciós határérték 
esetében a csúcsértéket az indukált
elektromos térre vonatkozó, a 2.1. 
táblázatban található értékek 1,41 értékkel 
való beszorzásával kapott csúcsértékkel 
kell összehasonlítani. A testen kívüli
mágneses és elektromos terek expozíciós 
szintje esetében az időbeli változásuk 
ütemének csúcsértékét össze kell 
hasonlítani a 2.2. vagy a 2.3. táblázatban 
szereplő értékek 8,9f (vagyis √2 2πf) 
értékkel való szorzatával.

2. megjegyzés: nem szinuszos elektromos
és mágneses terek esetében az expozíciót 
az ICNIRP iránymutatásainak, az egyéb 
vonatkozó tudományos normáknak vagy
iránymutatásoknak, vagy a Bizottságnak 
az irányelv alkalmazására vonatkozó 
iránymutatásának megfelelően kell 
felmérni.

Or. en

Indokolás

Az elektromos és mágneses terek kereskedelemben kapható mérőeszközökkel való mérése 
esetén nem mindig egyértelmű, hogy a jel alakja eltér-e a szinuszgörbétől vagy sem. Az 
ICNIRP néhány iránymutatást kiadott a szinuszos terekre vonatkozó mérési módszereket 
illetően. A harmonikus frekvenciákat tartalmazó tereket sem impulzusos jelek keltik.

Módosítás 202
Karima Delli
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 1 bekezdés - 2 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. megjegyzés: abban az esetben, ha a jel 
alakja olyan mértékben eltér a 
szinuszgörbétől, hogy befolyásolja a 
végeredményt, a következő csúcsértékeket 
kell használni. Az expozíciós határérték 
esetében a csúcsértéket az indukált 
elektromos térre vonatkozó, a 2.1. 
táblázatban található értékek 1,41 értékkel 
való beszorzásával kapott csúcsértékkel 
kell összehasonlítani. A testen kívüli 
mágneses és elektromos terek expozíciós 
szintje esetében az időbeli változásuk 
ütemének csúcsértékét össze kell 
hasonlítani a 2.2. vagy a 2.3. táblázatban 
szereplő értékek 8,9f (vagyis √2 2πf) 
értékkel való szorzatával.

Abban az esetben, ha a jel alakja olyan 
mértékben eltér a szinuszgörbétől, hogy 
befolyásolja a végeredményt, a következő 
csúcsértékeket kell használni. Az 
expozíciós határérték esetében a 
csúcsértéket az indukált elektromos térre 
vonatkozó, az effektív értékben kifejezett
értékek és 1,41 szorzataként kapott 
csúcsértékkel kell összehasonlítani.

A testen kívüli mágneses és elektromos 
terek expozíciós szintje esetében az időbeli 
változásuk ütemének csúcsértékét össze 
kell hasonlítani az expozíciós 
határértékek vagy a szöveti elektromos 
stimuláció megelőzésére levezetett értékek 
és a 8,9f (vagyis √2 2πf) szorzataként 
kapott értékkel.

Or. en

Módosítás 203
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Komplex impulzusos jelek 
vonatkozásában a 3. cikk (3) bekezdése 
szerint alapos vizsgálatot kell 
végrehajtani.

törölve
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Or. en

Módosítás 204
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2.1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

táblázat: Expozíciós határértékek (effektív 
értékekben kifejezve)

törölve

Or. en

Módosítás 205
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2.1 táblázat - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f a frekvencia hertzben (Hz) kifejezett 
értéke.

törölve

Or. en

Módosítás 206
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2.1 táblázat - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonsági hatásokra vonatkozó 
expozíciós határérték a fejben található 
központi idegrendszerre gyakorolt 
hatásokra vonatkozó küszöbértékből 
származik.

törölve
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Or. en

Módosítás 207
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2.1 táblázat - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határérték a környéki 
idegrendszerre gyakorolt hatásokra 
vonatkozó küszöbértékből származik, 
emellett megakadályozza a központi 
idegrendszerben található idegrostok 
stimulációját.

törölve

Or. en

Módosítás 208
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2.1 táblázat - 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A statikus mágneses terekre vonatkozó 
expozíciós határértékek a 2.3. táblázatban 
szerepelnek.

törölve

Or. en

Módosítás 209
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2.2 táblázat
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A Bizottság által javasolt szöveg

2.2. táblázat: Orientációs értékek és beavatkozási határértékek elektromos térnek való 
expozíció esetén (effektív értékek)

Frekvencia Orientációs érték Beavatkozási határérték

(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

Módosítás
1. táblázat: Beavatkozási határértékek elektromos térnek való expozíció esetén

Frekvencia Fej expozíciója Teljes test expozíciója

(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

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

Módosítás 210
Karima Delli
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2.2 táblázat - 1 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. megjegyzés: Az 1–90 Hz 
frekvenciatartományba tartozó elektromos 
terekre vonatkozóan megállapított 
beavatkozási határérték 20 kV/m olyan 
közvetlen hatások jelentette kockázatok 
csökkentése érdekében, mint például a 
munkavállalónak az eltérő elektromos 
potenciállal rendelkező, vezetőképes 
tárggyal való érintkezésekor keletkező 
elektromos kisülések. Amennyiben az 
elektromos kisülések jelentette kockázatok 
kezelése műszaki eszközökkel és a 
munkavállalók képzésével történik, a 
beavatkozási határértékeket meghaladó 
expozíció elfogadható abban az esetben, ha 
a 4. cikk (2) bekezdése értelmében az 
expozíciós határértéket nem lépi túl.

1. megjegyzés: Az 1–90 Hz 
frekvenciatartományba tartozó elektromos 
terekre vonatkozóan megállapított 
beavatkozási határérték 20 kV/m olyan 
közvetlen hatások jelentette kockázatok 
csökkentése érdekében, mint például a 
munkavállalónak az eltérő elektromos 
potenciállal rendelkező, vezetőképes
tárggyal való érintkezésekor keletkező 
elektromos kisülések. Amennyiben az 
elektromos kisülések jelentette kockázatok 
kezelése műszaki eszközökkel és a 
munkavállalók képzésével történik, a 
beavatkozási határértékeket meghaladó 
expozíció elfogadható abban az esetben, ha 
az 5. cikk (5) bekezdése értelmében az 
expozíciós határértéket nem lépi túl.

Or. en

Módosítás 211
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2.3 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

2.3. táblázat: Orientációs értékek és beavatkozási határértékek mágneses térnek való 
expozíció esetén (effektív értékek)

Frekvencia Orientációs érték Beavatkozási határérték

(Hz) (µT) (µT)

0 2 x 106 8 x 106

>0 – 1 (2-1.8 f) x 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
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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

Módosítás
2. táblázat: Beavatkozási határértékek elektromos térnek való expozíció esetén (effektív 
értékek) 

Frekvencia Fej expozíciója Teljes test expozíciója

(Hz) (µT) (µT)

0 2 x 106 8 x 106

>0 – 1 (2-1.8 f) x 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

2 109 - 1010 --- 0.45

1010 - 3 1011 --- 0.45

Or. en

Módosítás 212
Karima Delli
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2.3 táblázat - 1 megjegyzés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. megjegyzés: E táblázatban a 0 Hz 
esetében meghatározott értékek expozíciós 
határértékek. 8 T felett a 3. cikk (6) 
bekezdésének rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

1. megjegyzés: f a frekvencia hertzben 
(Hz) kifejezett értéke.

Or. en

Módosítás 213
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2.3 táblázat - 1 a megjegyzés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. megjegyzés:
8 T felett a 4. cikk (3) bekezdésének 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 214
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 2.3 táblázat - 2 megjegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. megjegyzés: A 9 kHz feletti értékek 
vonatkozásában megállapított beavatkozási 
határérték és a 20 kHz feletti értékek 
vonatkozásában megállapított orientációs 
érték a III. mellékletben meghatározott, 
teljes testre vonatkozó átlagos SAR-
értékekre vonatkozó expozíciós 
határértékekből származnak.

2. megjegyzés: A teljes testet érő 
expozícióra 9 kHz feletti értékek 
vonatkozásában megállapított beavatkozási 
határérték és a fejet érő expozícióra 20 
kHz feletti értékek vonatkozásában 
megállapított beavatkozási határérték a II. 
mellékletben meghatározott, teljes testre 
vonatkozó átlagos SAR-értékekre 
vonatkozó expozíciós határértékekből 
származik.
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Or. en

Módosítás 215
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C. [...] törölve

Or. en

Indokolás

A C. bekezdésben foglalt jegyzék nem veszi figyelembe a technológiai fejlődést, és olyan 
példákat is felsorol, amelyek a jövőben esetleg nem lesznek érvényesek, valamint pontatlan 
információkat is tartalmaz. Felül kell vizsgálni, és inkább abban a gyakorlati útmutatóban 
lenne a helye, amelyet a Bizottság a javaslat 13. cikke értelmében ki fog adni.

Módosítás 216
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C. [...] törölve

Or. en

Módosítás 217
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C. [...] törölve
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Or. en

Indokolás

A munkafelszerelések és tevékenységek jegyzékében szereplő egyedi elemek felvétele és 
sorrendisége tudományosan nincs megalapozva. A II. melléklet C. részének szabályozási 
következményei nem tisztázottak. A mellékletet inkább tudományos elveken alapuló, nem 
kötelező erejű útmutatóvá lehetne átalakítani.

Módosítás 218
Elisabeth Morin-Chartier

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – C rész – 1 pont – 10 pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

váltakozó áramot (50 Hz) használó vasúti 
közlekedés;

  váltakozó áramot (50 Hz, 16,7 Hz) 
használó vasúti közlekedés;

Or. fr

Indokolás

Az európai vasutak történelmi okokból különböző frekvenciákat alkalmaznak: 50 Hz-eset 
(amely Európában a főhálózati frekvencia, míg az Egyesült Államokban a főhálózat 60 Hz-en 
működik), illetve Ausztriában, Németországban, Norvégiában, Svédországban és Svájcban 
16,7 Hz-eset. A szöveg szerzői feltehetőleg nem ismerték ezt az egyedi frekvenciát a 
villamosított vasutak esetében.

Módosítás 219
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – C rész – 1 pont – 10 pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

váltakozó áramot (50 Hz) használó vasúti 
közlekedés;

 váltakozó áramot (50 Hz, 16,7 Hz) 
használó vasúti közlekedés;

Or. de
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Módosítás 220
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – C rész – 1 pont – 10 pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 váltakozó áramot (50 Hz) használó vasúti 
közlekedés;

 váltakozó áramot (50 Hz, 16,7 Hz) 
használó vasúti közlekedés;

Or. en

Módosítás 221
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – D rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

D. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK és 
egyéb feltételek

törölve

1) A 4. cikk (5) bekezdésének c) pontja 
értelmében különösen veszélyeztetett 
személyek esetében egyedi értékelést kell 
végezni az E. pont szerint.
2) Az orientációs érték alatti expozíciós 
zóna:
– megfelelő jelölés;
3) Az orientációs érték feletti, de a 
beavatkozási határérték alatti expozíciós 
zóna:
- megfelelő jelölés;
- elhatárolási intézkedések (például 
jelölések a padlón, kerítés) a hozzáférés 
korlátozása vagy ellenőrzése érdekében;
- az érintett munkavállalók tájékoztatása 
és betanítása;
- a biztonsági hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeknek való 
megfelelés ellenőrzése, vagy pedig a káros 
biztonsági hatások kezelésének 
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biztosítására irányuló eljárások.
4) A beavatkozási határérték feletti 
expozíció:
- megfelelő jelölés;
- elhatárolási intézkedések (például 
jelölések a padlón, kerítés) a hozzáférés 
korlátozása vagy ellenőrzése érdekében;
- az egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeknek való 
megfelelés ellenőrzése;
- az elektromos kisülések műszaki 
eszközökkel és a munkavállalók 
képzésével történő kezelésére szolgáló 
eljárás (csak akkor alkalmazandó, 
amennyiben elektromos tereknek való 
expozíció tapasztalható ebben a zónában);
- megfelelő elhatárolási és hozzáférést 
szabályozó intézkedések;
- az érintett munkavállalók tájékoztatása 
és betanítása;

Or. en

Módosítás 222
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – D rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

D. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK és 
egyéb feltételek

törölve

1) A 4. cikk (5) bekezdésének c) pontja 
értelmében különösen veszélyeztetett 
személyek esetében egyedi értékelést kell 
végezni az E. pont szerint.
2) Az orientációs érték alatti expozíciós 
zóna:
- megfelelő jelölés;
3) Az orientációs érték feletti, de a
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beavatkozási határérték alatti expozíciós 
zóna:
- megfelelő jelölés;
- elhatárolási intézkedések (például 
jelölések a padlón, kerítés) a hozzáférés 
korlátozása vagy ellenőrzése érdekében;
- az érintett munkavállalók tájékoztatása 
és betanítása;
- a biztonsági hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeknek való 
megfelelés ellenőrzése, vagy pedig a káros 
biztonsági hatások kezelésének 
biztosítására irányuló eljárások.
4) A beavatkozási határérték feletti 
expozíció:
- megfelelő jelölés;
- elhatárolási intézkedések (például 
jelölések a padlón, kerítés) a hozzáférés 
korlátozása vagy ellenőrzése érdekében;
- az egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeknek való 
megfelelés ellenőrzése;
- az elektromos kisülések műszaki 
eszközökkel és a munkavállalók 
képzésével történő kezelésére szolgáló 
eljárás (csak akkor alkalmazandó, 
amennyiben elektromos tereknek való 
expozíció tapasztalható ebben a zónában);
- megfelelő elhatárolási és hozzáférést 
szabályozó intézkedések;
- az érintett munkavállalók tájékoztatása 
és betanítása;

Or. en

Indokolás

Jogi és védelmi szempontból a 2. melléklet D. szakasza ellentmond az irányelv többi részének, 
ideértve az 5. cikkben foglalt általános megelőzési elveket is (a kockázatok elkerülését vagy 
mérséklését célzó rendelkezések, amelyek a keretirányelv általános megelőzési elvein 
alapulnak). E cikket törölni kell, és egy nem kötelező érvényű útmutatóba kell áthelyezni.
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Módosítás 223
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – D rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) Az orientációs érték alatti expozíciós 
zóna:

törölve

– megfelelő jelölés;

Or. de

Módosítás 224
Elizabeth Lynne

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – D rész – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) Az orientációs érték alatti expozíciós 
zóna:

törölve

- megfelelő jelölés;

Or. en

Módosítás 225
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – E rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E. KÜLÖNÖSEN VESZÉLYEZTETETT 
SZEMÉLYEK

törölve

A 4. cikk (5) bekezdésének c) pontja 
értelmében különösen veszélyeztetett 
személyeknek minősülnek azok a 
munkavállalók, akik bejelentik, hogy aktív 
beültethető orvostechnikai eszközzel 
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rendelkeznek, vagy hogy várandósak.
Amennyiben a munkavállaló bejelenti 
munkáltatójának, hogy aktív beültethető 
orvostechnikai eszközzel rendelkezik, a 
munkáltatónak vizsgálatot kell 
végrehajtania annak megállapítása 
érdekében, hol dolgozhat a munkavállaló, 
hogy a beültetett eszközzel való 
interferencia elkerülhető legyen. Ennek 
végrehajtásához az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 
szolgál tanácsokkal (lásd: EN 50527 
szabvány és a kapcsolódó részek). Meg 
kell jegyezni, hogy az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 
iránymutatása mögött meghúzódó alapelv 
szerint nem tapasztalható interferencia 
abban az esetben, ha az elektromágneses 
terek expozíciója nem haladja meg a 
lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló 1999/519/EK tanácsi 
ajánlásban11 meghatározott 
referenciaszinteket.
Amennyiben a munkavállaló bejelentette 
munkáltatójának, hogy várandós, a 
várandós, a gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi 
irányelv12 előírásait kell alkalmazni. A 
munkáltatónak gondoskodnia kell arról, 
hogy a munkavállaló ne lépjen be olyan 
területre, ahol az expozíció meghaladja az 
1999/519/EGK tanácsi ajánlásban és 
annak módosításaiban a lakosságra 
vonatkozóan megállapított expozíciós 
határértékeket.

Or. en

Módosítás 226
Liisa Jaakonsaari
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – E rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a munkavállaló bejelentette 
munkáltatójának, hogy várandós, a 
várandós, a gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi biztonságának 
és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 
92/85/EGK tanácsi irányelv előírásait kell 
alkalmazni. A munkáltatónak 
gondoskodnia kell arról, hogy a
munkavállaló ne lépjen be olyan területre, 
ahol az expozíció meghaladja az 
1999/519/EGK tanácsi ajánlásban és annak 
módosításaiban a lakosságra vonatkozóan 
megállapított expozíciós határértékeket.

Amennyiben a munkavállaló bejelentette 
munkáltatójának, hogy várandós, a 
várandós, a gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi biztonságának 
és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 
92/85/EGK tanácsi irányelv előírásait kell 
alkalmazni. A munkavállalónak jogában
kell állnia, hogy megtagadja a belépést
olyan területre, ahol az expozíció 
meghaladja az 1999/519/EGK tanácsi 
ajánlásban és annak módosításaiban a 
lakosságra vonatkozóan megállapított 
expozíciós határértékeket.

Or. fi

Módosítás 227
Karima Delli

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. en

Módosítás 228
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C. MUNKAESZKÖZÖK ÉS 
TEVÉKENYSÉGEK KATEGÓRIÁI

törölve
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1) A következő tevékenységek rendes 
körülmények között a beavatkozási 
határérték alatti expozíciónak teszik ki a 
munkavállalókat.
· Munkahelyek, amelyeken kizárólag az 
1999/5/EK és a 2006/95/EK irányelvnek 
megfelelő felszerelések rendeltetésszerű 
használata folyik, különös tekintettel a 
következő berendezésekre:
· távadó (kisméretű, GSM bázisállomáson 
található, < 1 W);
· telefonok és hordozható kézi készülékek;
· radarrendszerek (sebesség-ellenőrzők, 
időjárási radarok);
· rádiófrekvenciás azonosító (RFID) 100 
kHz fölött;
· mikrohullámú szárítóeszközök;
· földi, nyalábolt rádió (TETRA) oszlopon 
elhelyezett adói;
· TETRA-adók járműveken, maximális 
teljesítmény: 10 W;
· szalagtörlők;
· mobiltelefon-szolgáltatások (GSM, 
UMTS) bázisállomásai.
2) A következő tevékenységek rendes 
körülmények között a beavatkozási 
határérték feletti expozíciónak teszik ki a 
munkavállalókat.
· üzembe helyezés vagy karbantartás 
(hibaelhárítás) alatt álló berendezések;
· az ebben a frekvenciatartományban 
üzemelő, nem automatizált indukciós 
fűtőberendezések;
· rádiófrekvenciás vagy mikrohullámú 
világítás;
· roncsolásmentes mágneses vizsgálat;
· a lakosságra vonatkozó tilalmi zónában 
végzett tevékenységek a következő 
berendezések közelében:
· nagy műsorszóró állomások;
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· radarrendszerek (navigáció);
· elektromágneses tereket létrehozó egyéb 
berendezések.

Or. en

Indokolás

A C. bekezdésben foglalt jegyzék nem veszi figyelembe a technológiai fejlődést. Felül kell 
vizsgálni, és inkább abban a gyakorlati útmutatóban lenne a helye, amelyet a Bizottság a 
javaslat 13. cikke értelmében ki fog adni.

Módosítás 229
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C. MUNKAESZKÖZÖK ÉS 
TEVÉKENYSÉGEK KATEGÓRIÁI

törölve

1) A következő tevékenységek rendes 
körülmények között a beavatkozási 
határérték alatti expozíciónak teszik ki a 
munkavállalókat.
· Munkahelyek, amelyeken kizárólag az 
1999/5/EK és a 2006/95/EK irányelvnek 
megfelelő felszerelések rendeltetésszerű 
használata folyik, különös tekintettel a 
következő berendezésekre:
· távadó (kisméretű, GSM bázisállomáson 
található, < 1 W);
· telefonok és hordozható kézi készülékek;
· radarrendszerek (sebesség-ellenőrzők, 
időjárási radarok);
· rádiófrekvenciás azonosító (RFID) 100 
kHz fölött;
· mikrohullámú szárítóeszközök;
· földi, nyalábolt rádió (TETRA) oszlopon 
elhelyezett adói;
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· TETRA-adók járműveken, maximális 
teljesítmény: 10 W;
· szalagtörlők;
· mobiltelefon-szolgáltatások (GSM, 
UMTS) bázisállomásai.
2) A következő tevékenységek rendes 
körülmények között a beavatkozási 
határérték feletti expozíciónak teszik ki a 
munkavállalókat.
· üzembe helyezés vagy karbantartás 
(hibaelhárítás) alatt álló berendezések;
· az ebben a frekvenciatartományban 
üzemelő, nem automatizált indukciós 
fűtőberendezések;
· rádiófrekvenciás vagy mikrohullámú 
világítás;
· roncsolásmentes mágneses vizsgálat;
· a lakosságra vonatkozó tilalmi zónában 
végzett tevékenységek a következő 
berendezések közelében:
· nagy műsorszóró állomások;
· radarrendszerek (navigáció);
· elektromágneses tereket létrehozó egyéb 
berendezések.

Or. en

Indokolás

A munkafelszerelések és tevékenységek jegyzékében szereplő egyedi elemek felvétele és 
sorrendisége tudományosan nincs megalapozva. A III. melléklet C. részének szabályozási 
következményei nem tisztázottak. A mellékletet inkább tudományos elveken alapuló, nem 
kötelező erejű útmutatóvá lehetne átalakítani.

Módosítás 230
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – D rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

D. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK törölve
1) A 4. cikk (5) bekezdésének c) pontja 
értelmében különösen veszélyeztetett 
személyek esetében egyedi értékelést kell 
végezni a III. melléklet E. pontja szerint.
2) A beavatkozási határérték alatti 
expozíciós zóna:
- megfelelő jelölés;
a munkavállalók tájékoztatása.
3) A beavatkozási határérték feletti 
expozíció:
- az expozíciós határértékeknek való 
megfelelés ellenőrzése;
- megfelelő elhatárolási és hozzáférést 
szabályozó intézkedések;
- az érintett munkavállalók tájékoztatása 
és betanítása;

Or. en

Indokolás

Jogi és védelmi szempontból a III. melléklet D. szakasza ellentmond az irányelv többi 
részének, ideértve az 5. cikkben foglalt általános megelőzési elveket is (a kockázatok 
elkerülését vagy mérséklését célzó rendelkezések, amelyek a keretirányelv általános 
megelőzési elvein alapulnak). E cikket törölni lehet, és egy nem kötelező érvényű útmutatóba 
kell áthelyezni.

Módosítás 231
Heinz K. Becker

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – D rész – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) A beavatkozási határérték alatti 
expozíciós zóna:

törölve

– megfelelő jelölés;
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– a munkavállalók tájékoztatása

Or. de

Módosítás 232
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – E rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (5) bekezdésének c) pontja 
értelmében különösen veszélyeztetett 
személyeknek minősülnek azok a 
munkavállalók, akik bejelentik, hogy aktív 
beültethető orvostechnikai eszközzel 
rendelkeznek, valamint azok a nők, akik 
bejelentetik, hogy várandósak.

A 4. cikk (5) bekezdésének c) pontja 
értelmében különösen veszélyeztetett 
személyeknek minősülnek azok a 
munkavállalók, akik bejelentik, hogy aktív 
beültethető orvostechnikai eszközzel 
rendelkeznek, a fiatalok, valamint azok a 
nők, akik bejelentetik, hogy várandósak.

Or. de

Módosítás 233
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – E rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a munkavállaló bejelenti 
munkáltatójának, hogy várandós, a 
92/85/EGK irányelv előírásait kell 
alkalmazni. A munkáltatónak 
gondoskodnia kell arról, hogy a
munkavállaló ne lépjen be olyan területre, 
ahol az expozíció meghaladja az 
1999/519/EGK ajánlásban és annak 
módosításaiban a lakosságra vonatkozóan 
megállapított expozíciós határértékeket.

Amennyiben a munkavállaló bejelenti 
munkáltatójának, hogy várandós, a 
92/85/EGK irányelv előírásait kell 
alkalmazni. A munkavállalónak jogában
kell állnia, hogy megtagadja a belépést
olyan területre, ahol az expozíció 
meghaladja az 1999/519/EGK ajánlásban 
és annak módosításaiban a lakosságra 
vonatkozóan megállapított expozíciós 
határértékeket.

Or. en
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Indokolás

Mivel a magzatokra gyakorolt hatásokra vonatkozó ismereteink korlátozottak vagy hiányosak, 
biztonsági intézkedésként a munkavállalók számára lehetővé kell tenni, hogy megtagadják a 
belépést azon területekre, ahol az expozíció a magzatra káros hatással lehet.


