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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terveyttä ja 
turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi 
altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille 
(kahdeskymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
erityisdirektiivi)
(KOM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0348),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 153 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0191/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... 2011 antaman lausunnon1,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, ja näin ollen 
jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai antaa 
tiukempia työsuojelumääräyksiä ja 
erityisesti asettaa alempia ohjearvoja ja 
toiminta-arvoja tai sähkömagneettisille 
kentille altistuksen raja-arvoja. Tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa ei kuitenkaan 
tulisi käyttää perusteena jäsenvaltiossa 
vallitsevan tilanteen heikentämiseksi.

(7) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, ja näin ollen 
jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai antaa 
tiukempia työsuojelumääräyksiä ja 
erityisesti asettaa alempia ohjearvoja ja 
toiminta-arvoja tai sähkömagneettisille 
kentille altistuksen raja-arvoja. Tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa ei kuitenkaan 
saa käyttää perusteena jäsenvaltiossa 
vallitsevan tilanteen heikentämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Työnantajien olisi tehtävä tekniseen 
kehitykseen ja sähkömagneettisille kentille 
altistumisen riskejä koskevaan tieteelliseen 
tietämykseen perustuvia mukautuksia 
parantaakseen työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden suojelua.

(12) Työnantajien on tehtävä tekniseen 
kehitykseen ja sähkömagneettisille kentille 
altistumisen riskejä koskevaan tieteelliseen 
tietämykseen perustuvia mukautuksia 
parantaakseen työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden suojelua.

Or. fr

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä direktiivissä ei käsitellä 
pitkäaikaisia vaikutuksia.

3. Tässä direktiivissä ei käsitellä 
sähkömagneettisille kentille altistumisen
pitkäaikaisia vaikutuksia.
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Or. fr

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'altistumisen raja-arvoilla' 
sähkömagneettisille kentille altistumiselle 
asetettavia rajoja, jotka on vahvistettu 
tunnettujen terveysvaikutusten ja 
biologisten tekijöiden perusteella. 
Terveysvaikutuksia koskevan altistumisen 
raja-arvojen noudattamisella varmistetaan, 
että sähkömagneettisille kentille altistuvia 
työntekijöitä suojellaan kaikilta tunnetuilta 
haitallisilta terveysvaikutuksilta. 
Turvallisuusvaikutuksia koskevan 
altistumisen raja-arvojen noudattamisella 
varmistetaan, että sähkömagneettisille 
kentille altistuvia työntekijöitä suojellaan 
kaikilta tunnetuilta haitallisilta terveys- ja 
turvallisuusvaikutuksilta; 

e) 'altistumisen raja-arvoilla' 
sähkömagneettisille kentille altistumiselle 
asetettavia rajoja, jotka on vahvistettu 
tunnettujen terveysvaikutusten ja 
biofysikaalisten tekijöiden perusteella. 
Terveysvaikutuksia koskevan altistumisen 
raja-arvojen noudattamisella varmistetaan, 
että sähkömagneettisille kentille altistuvia 
työntekijöitä suojellaan kaikilta tunnetuilta 
haitallisilta terveysvaikutuksilta; 
Turvallisuusvaikutuksia koskevan 
altistumisen raja-arvojen noudattamisella 
varmistetaan, että sähkömagneettisille 
kentille altistuvia työntekijöitä suojellaan 
kaikilta tunnetuilta haitallisilta terveys- ja 
turvallisuusvaikutuksilta;

Or. fr

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Niiden henkilöiden riittävän suojelun 
varmistamiseksi, jotka työskentelevät 
toiminnassa olevan 
magneettiresonanssikuvauslaitteen 
läheisyydessä, ja sähkömagneettisille 
kentille altistumista koskevien nykyisten 
varo- ja suojatoimenpiteiden ottamiseksi 
asianmukaisesti huomioon, työnantajat 
arvioivat riskejä ja toteuttavat 
tarkoituksenmukaisia teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä 
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työntekijöiden suojelemiseksi 
mahdollisilta riskeiltä, joita 
sähkömagneettisille kentille altistumisesta 
aiheutuu. Työntekijöiden läsnäolo 
toiminnassa olevan 
magneettiresonanssikuvauslaitteen 
läheisyydessä rajoitetaan niihin 
lääketieteellisiin toimenpiteisiin, joita 
varten heidän läsnäolonsa on ehdottoman 
välttämätöntä. Työnantajat määrittävät 
staattista magneettikenttää ympäröivän 
alueen, jolle pääsyä valvotaan, ja 
toteuttavat altistumisen vähentämiseksi ja 
riskien ehkäisemiseksi teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä sekä 
tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä niitä 
työntekijöitä varten, joilla on pääsy 
valvotulle alueelle.

Or. fr

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) mahdolliset vaikutukset erityisen 
riskialttiiden työntekijöiden terveyteen ja 
turvallisuuteen; tällaisia ovat esimerkiksi 
työntekijät, jotka ovat ilmoittaneet 
työnantajalle, että heillä on aktiivinen 
implantoitu lääkinnällinen laite, ja naiset, 
jotka ovat ilmoittaneet olevansa raskaana;

c) mahdolliset vaikutukset erityisen 
riskialttiiden työntekijöiden terveyteen ja 
turvallisuuteen; tällaisia ovat esimerkiksi 
työntekijät, joilla on aktiivinen tai 
passiivinen implantoitu lääkinnällinen laite 
(kuten sydämentahdistin), työntekijät, 
joilla on mukana kuljetettava 
lääkinnällinen laite (kuten 
insuliinipumppu), ja raskaana olevat
naiset;

Or. fr
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Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähkömagneettisille kentille 
altistuminen on poistettava tai 
vähennettävä mahdollisimman pieneksi
ottaen huomioon tekninen kehitys ja 
käytettävissä olevat toimenpiteet 
sähkömagneettisten kenttien 
hallitsemiseksi niiden syntyvaiheessa.

1. Sähkömagneettisille kentille 
altistumisesta johtuvat riskit on poistettava 
tai vähennettävä mahdollisimman pieniksi
ottaen huomioon tekninen kehitys ja 
käytettävissä olevat toimenpiteet 
sähkömagneettisten kenttien 
hallitsemiseksi niiden syntyvaiheessa.

Or. fr

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Työntekijät eivät kuitenkaan missään 
tapauksessa saa altistua terveysvaikutuksia 
koskevat altistuksen raja-arvot ylittäville 
tasoille, paitsi jos 3 artiklan 6 kohdan 
mukaiset edellytykset täyttyvät. Jos 
terveysvaikutuksia koskevat altistumisen 
raja-arvot ylittyvät huolimatta 
toimenpiteistä, jotka työnantaja on 
toteuttanut tämän direktiivin 
noudattamiseksi, on työnantajan 
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin 
altistumisen vähentämiseksi näiden 
altistumisen raja-arvojen alapuolelle. 
Työnantajan on yksilöitävä syyt, joiden 
vuoksi terveysvaikutuksia koskevat 
altistumisen raja-arvot on ylitetty, ja 
muutettava suojelu- ja ehkäisytoimenpiteitä 
siten, ettei raja-arvojen ylitys toistu.

4. Työntekijät eivät kuitenkaan missään 
tapauksessa saa altistua terveysvaikutuksia 
koskevat altistuksen raja-arvot ylittäville 
tasoille, paitsi jos 3 artiklan 6 kohdan 
mukaiset edellytykset täyttyvät. Jos 
terveysvaikutuksia koskevat altistumisen 
raja-arvot ylittyvät huolimatta 
toimenpiteistä, jotka työnantaja on 
toteuttanut tämän direktiivin 
noudattamiseksi, on työnantajan 
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin 
altistumisen vähentämiseksi näiden 
altistumisen raja-arvojen alapuolelle. 
Työnantajan on yksilöitävä syyt, joiden 
vuoksi terveysvaikutuksia koskevat 
altistumisen raja-arvot on ylitetty, ja 
muutettava suojelu- ja ehkäisytoimenpiteitä 
sekä varmistettava tehtyjen muutosten 
jäljitettävyys.

Or. fr
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Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Työnantajan on direktiivin 89/391/ETY 
15 artiklan nojalla mukautettava tässä 
artiklassa ja liitteessä II ja III tarkoitetut 
toimenpiteet riskeille erityisen alttiita 
työntekijöitä koskevien vaatimusten 
mukaisiksi.

5. Työnantajan on direktiivin 89/391/ETY 
15 artiklan nojalla mukautettava tässä 
artiklassa ja liitteessä II ja III tarkoitetut 
toimenpiteet riskeille erityisen alttiita 
työntekijöitä, erityisesti työntekijöitä, joilla 
on implantoitu tai mukana kuljetettava 
lääkinnällinen laite, ja raskaana olevia 
naisia, koskevien vaatimusten mukaisiksi.

Or. fr

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Työnantajan on varmistettava, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
89/391/ETY 10 ja 12 artiklan soveltamista, 
että työssään sähkömagneettisista kentistä 
aiheutuville riskeille altistuvat työntekijät 
ja/tai heidän edustajansa saavat kaiken 
tarvittavan, tämän direktiivin 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta riskien 
arvioinnista saatuihin tuloksiin liittyvän 
tiedon ja koulutuksen, joka koskee 
erityisesti:

Työnantajan on varmistettava, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
89/391/ETY 10 ja 12 artiklan soveltamista, 
että työssään sähkömagneettisista kentistä 
aiheutuville riskeille altistuvat työntekijät 
ja/tai heidän edustajansa, jotka nimetään 
kansallisten käytäntöjen ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, saavat kaiken 
tarvittavan, tämän direktiivin 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta riskien 
arvioinnista saatuihin tuloksiin liittyvän 
tiedon ja koulutuksen, joka koskee 
erityisesti:

Or. fr
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Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) altistumisen mahdollisia epäsuoria 
vaikutuksia;

Or. fr

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun altistuminen tapahtuu 100 kHz–
300 GHz taajuudella ja joka tapauksessa 
jos havaitaan altistumisen raja-arvot 
ylittävä altistuminen, asianomaiselle 
työntekijälle tai asianomaisille 
työntekijöille on annettava mahdollisuus 
lääkärintarkastukseen kansallisen 
lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti. 
Jos havaitaan tällaisesta altistumisesta 
aiheutunut terveyshaitta, työnantajan on 
arvioitava riskit uudelleen 4 artiklan 
mukaisesti.

Kun altistuminen tapahtuu 100 kHz–
300 GHz taajuudella ja joka tapauksessa 
jos havaitaan altistumisen raja-arvot 
ylittävä altistuminen, asianomaiselle 
työntekijälle tai asianomaisille 
työntekijöille on annettava mahdollisuus 
lääkärintarkastukseen kansallisen 
lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.
Lääkärintarkastus tehdään työaikana ja 
työnantaja vastaa siihen liittyvistä 
kustannuksista. Jos havaitaan tällaisesta 
altistumisesta aiheutunut terveyshaitta, 
työnantajan on arvioitava riskit uudelleen 
4 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Työnantajan on ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin sen 
takaamiseksi, että terveydentilan 
seurannasta vastaava lääkäri ja/tai 

2. Työnantajan on tarvittaessa 
työterveyshuollon avustamana ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin sen 
takaamiseksi, että terveydentilan 
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lääkintäviranomainen saa 4 artiklassa 
tarkoitetun riskien arvioinnin tulokset.

seurannasta vastaava lääkäri ja/tai 
lääkintäviranomainen saa 4 artiklassa 
tarkoitetun riskien arvioinnin tulokset.

Or. fr

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ottaa huomioon työvälineiden tai 
työpaikkojen suunnittelua, rakentamista 
tai valmistamista koskevasta teknisestä 
yhdenmukaistamisesta ja standardoinnista 
annettavat direktiivit; 

a) ottaa huomioon työvälineiden tai 
työpaikkojen rakentamista tai 
valmistamista koskevasta teknisestä 
yhdenmukaistamisesta ja standardoinnista 
annettavat direktiivit;

Or. fr

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 10 artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi
[tämän direktiivin voimaantulosta].

2. Siirretään 10 artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle viideksi vuodeksi [tämän 
direktiivin voimaantulosta]. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolmea kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. fr
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Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan nojalla annetut 
delegoidut säädökset tulevat voimaan 
viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan 
kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan 
mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, 
joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä 
menettelyä.

1. Tämän artiklan nojalla annetut 
delegoidut säädökset tulevat voimaan 
viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan 
kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan 
mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, 
joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä 
menettelyä työntekijöiden terveyteen ja 
suojeluun liittyvistä pakottavista syistä.

Or. fr

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin täytäntöönpanon ja 
erityisesti riskien arvioinnin 
helpottamiseksi komissio laatii 4 ja 
5 artiklaa sekä liitteitä II–IV koskevia 
käytännön oppaita. Komissio tekee tiivistä 
yhteistyötä työturvallisuuden ja 
työterveyden neuvoa-antavan komitean 
kanssa.

Tämän direktiivin täytäntöönpanon ja 
erityisesti riskien arvioinnin sekä 
lääkärintarkastusten helpottamiseksi 
komissio laatii 4 ja 5 artiklaa sekä liitteitä 
II–IV koskevia käytännön oppaita. 
Komissio tekee tiivistä yhteistyötä 
työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-
antavan komitean kanssa. Käytännön 
oppaat vahvistetaan 11 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. fr
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Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan 
mukaisesti laadittavassa kertomuksessa on 
raportoitava, miten direktiivillä on 
onnistuttu vähentämään altistumista 
sähkömagneettisille kentille, ja niiden 
työpaikkojen prosenttiosuus, jotka vaativat 
korjaavia toimia.

Komissio laatii erityiskertomuksen viiden 
vuoden kuluessa [tämän direktiivin 
voimaantulosta], sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta direktiivin 89/391/ETY 
17 a artiklan mukaisesti laadittavaa 
kertomusta. Erityiskertomuksessa on 
raportoitava, miten direktiivillä on 
onnistuttu vähentämään altistumista 
sähkömagneettisille kentille, ja niiden 
työpaikkojen prosenttiosuus, jotka vaativat 
korjaavia toimia.

Or. fr


