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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötervishoiu ja 
tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest 
mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kahekümnes üksikdirektiiv 
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)
(KOM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0348),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 153 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0191/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … 2011. aasta arvamust1,

– olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
miinimumnõuded, andes seega 
liikmesriikidele võimaluse säilitada või 
vastu võtta soodsamaid sätteid töötajate 
kaitseks, eriti elektromagnetväljade 

(7) Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
miinimumnõuded, andes seega 
liikmesriikidele võimaluse säilitada või 
vastu võtta soodsamaid sätteid töötajate 
kaitseks, eriti elektromagnetväljade 

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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suunisväärtuste ja rakendusväärtuse või 
kokkupuute piirmäärade alampiiri 
kehtestamisel. Käesoleva direktiivi 
rakendamisega ei tohiks siiski põhjendada 
igas liikmesriigis juba valitseva olukorra 
mis tahes halvenemist.

suunisväärtuste ja rakendusväärtuse või 
kokkupuute piirmäärade alampiiri 
kehtestamisel. Käesoleva direktiivi 
rakendamisega ei või siiski põhjendada 
igas liikmesriigis juba valitseva olukorra 
mis tahes halvenemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tööandjad peaksid tehnika ja teaduse 
arengut silmas pidades tegema muudatusi 
elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevate riskide osas, et parandada 
töötajate ohutuse ja tervise kaitset.

(12) Tööandjad peavad tehnika ja teaduse 
arengut silmas pidades tegema muudatusi 
elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevate riskide osas, et parandada 
töötajate ohutuse ja tervise kaitset.

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas direktiivis ei käsitleta 
pikaajalisi mõjusid.

3. Käesolevas direktiivis ei käsitleta 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
pikaajalisi mõjusid.

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

elektromagnetväljadega kokkupuute 
piirmäärad, mis on kindlaks tehtud 
teadaoleva tervisemõju ja biofüüsikaliste
kaalutluste põhjal. Vastavus tervisega 
seotud piirmääradele tagab, et 
elektromagnetväljadega kokku puutuvad 
töötajad on kaitstud kõigi teadaolevate 
kahjulike mõjude eest tervisele. Vastavus
ohutusega seotud piirmääradele tagab, et 
elektromagnetväljadega kokku puutuvad 
töötajad on kaitstud kõigi teadaolevate 
kahjulike mõjude eest ohutusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada töötavate 
magnetresonantstomograafia (MRT) 
seadmete läheduses töötavate isikute 
piisav kaitse ning olemasolevate 
ettevaatus- ja kaitsemeetmete 
nõuetekohane arvessevõtmine seoses 
elektromagnetväljadega kokkupuutega, 
viivad tööandjad läbi riskide hindamise ja 
võtavad asjakohaseid tehnilisi ja 
korralduslikke meetmeid töötajate 
elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevate võimalike ohtude eest 
kaitsmiseks. Töötajate viibimine töötavate 
MRT seadmete läheduses peab piirduma 
üksnes meditsiiniliste toimingutega, mille 
puhul töötaja kohalolek on vältimatult 
vajalik. Tööandjad määravad kindlaks 
staatilise elektromagnetvälja alad, mille 
juurdepääsu valvatakse, ning võtavad 
tehnilisi, korralduslikke, teavitamise ja 
koolituse meetmeid töötajate suhtes, kellel 
on juurdepääs valvatavale alale, et 
vähendada kokkupuudet ja vältida riske.
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Or. fr

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) mis tahes mõju eelkõige riskirühmade 
töötajate tervisele ja ohutusele, näiteks 
töötajatele, kes kasutavad aktiivset või 
passiivset siiratud meditsiiniseadet (nagu 
südamestimulaator), töötajatele, kellel on 
eemaldatav meditsiiniseade (nagu 
insuliinipump), või rasedatele;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühelgi juhul ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kokkupuute 

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Vastavalt direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklile 15 kohandab tööandja käesolevas 
artiklis ning II ja III lisas nimetatud 
meetmeid eriti ohustatud töötajate, 
eelkõige siiratud või eemaldatava 
meditsiiniseadmega töötajate ja rasedate
vajadustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklite 10 ja 12 kohaldamist, tagab 
tööandja, et tööl elektromagnetväljadest 
põhjustatud riskidega kokkupuutuvad 
töötajad ja/või nende esindajad saavad 
vajalikku teavet ja koolitust, mis on seotud 

Ilma et see piiraks direktiivi 89/391/EMÜ 
artiklite 10 ja 12 kohaldamist, tagab 
tööandja, et tööl elektromagnetväljadest 
põhjustatud riskidega kokkupuutuvad 
töötajad ja/või nende esindajad, kes 
määratakse kooskõlas riigi tavade ja 
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käesoleva direktiivi artikli 4 lõikes 1 
sätestatud riski hindamise tulemustega, 
käsitledes eelkõige:

õigusega, saavad vajalikku teavet ja 
koolitust, mis on seotud käesoleva 
direktiivi artikli 4 lõikes 1 sätestatud riski 
hindamise tulemustega, käsitledes 
eelkõige:

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kokkupuute võimalikud kaudsed 
mõjud;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtta arvesse töövahendite või 
tööruumide projekteerimist, ehitamist, 
tootmist või konstrueerimist käsitlevate 
direktiivide vastuvõtmist tehnilise 
ühtlustamise ja standardimise valdkonnas;

a) võtta arvesse töövahendite või 
tööruumide ehitamist, tootmist või 
konstrueerimist käsitlevate direktiivide 
vastuvõtmist tehnilise ühtlustamise ja 
standardimise valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikliga 10 antav õigus antakse 
määramata ajaks [alates käesoleva 
direktiivi jõustumise päevast].

2. Artikliga 10 antav õigus antakse 
komisjonile viieks aastaks [alates 
käesoleva direktiivi jõustumise päevast].
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuu 
jooksul enne viieaastase tähtaja 
möödumist. Volituste delegeerimist 
uuendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
uuendamise suhtes vastuväite, tehes seda 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
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ajavahemiku lõppemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva artikli alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktid jõustuvad 
viivitamata ja neid kohaldatakse seni, kuni 
nende suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt 
vastuväiteid. Kui delegeeritud õigusakt 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tehakse, tuleb ühtlasi põhjendada 
kiirmenetluse rakendamist.

1. Käesoleva artikli alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktid jõustuvad 
viivitamata ja neid kohaldatakse seni, kuni 
nende suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt 
vastuväiteid. Kui delegeeritud õigusakt 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tehakse, tuleb ühtlasi põhjendada 
kiirmenetluse rakendamist töötajate tervise 
ja kaitse kaalukatel põhjustel.

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva direktiivi rakendamise 
lihtsustamiseks, eelkõige riskihindamise ja 
tervisekontrolli teostamiseks, koostab 
komisjon artiklite 4 ja 5 ning II ja IV lisa 
kohta praktilise juhendi. Komisjon teeb 
tihedat koostööd tööohutuse ja -tervishoiu 
nõuandekomiteega. Praktiline juhend 
võetakse vastu artiklis 11 osutatud korras.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr


