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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező 
kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének 
értelmében) 
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0348),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
153 cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0191/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. …-i véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez az irányelv 
minimumkövetelményeket fogalmaz meg, 

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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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.

Or. fr

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A munkáltatóknak az elektromágneses 
tereknek való expozícióból eredő 
kockázatokra vonatkozóan módosításokat 
kell végrehajtaniuk a munkavállalók 
egészségvédelmének és biztonságának 
javítása érdekében, a műszaki fejlődés és a 
tudományos ismeretek 
figyelembevételével.

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. fr

Módosítás 3
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 az elektromágneses 
tereknek való expozíció hosszú távú
hatásaira nem vonatkozik.

Or. fr
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Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „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.

e) „expozíciós határértékek”: az 
elektromágneses tereknek való expozícióra 
vonatkozó határértékek, amelyeket ismert 
egészségügyi hatások és biofizikai
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.

Or. fr

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A működésben lévő mágneses rezonanciás 
képalkotó berendezések (MRI) közelében 
dolgozó személyek megfelelő védelmének 
biztosítása, valamint az elektromágneses 
mezőknek 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 
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expozícióból eredő esetleges 
kockázatoktól. A munkavállalók 
működésben lévő mágneses rezonanciás 
képalkotó berendezések (MRI) közelében 
való tartózkodását azon orvosi 
tevékenységekre kell korlátozni, 
amelyekhez jelenlétük feltétlenül 
szükséges. A munkáltatók a statikus 
mágneses tér számára olyan területet 
alakítanak ki, amelyre csak ellenőrzés 
mellett lehet bejutni, és az expozíció 
mérséklése és a kockázatok megelőzése 
érdekében az e területre belépni jogosult 
munkavállalók számára meghozzák a 
szükséges technikai, szervezési, 
tájékoztatási és képzési intézkedéseket.

Or. fr

Módosítás 6
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 aktív vagy passzív
beültethető orvostechnikai eszközzel
(például szívritmus-szabályozó 
készülékkel) vagy hordozható 
orvostechnikai eszközzel (például 
inzulinpumpával) rendelkeznek, vagy 
várandósak;

Or. fr

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

elektromágneses terek forrásuknál történő 
ellenőrzésére irányuló intézkedésekre 
tekintettel az elektromágneses tereknek 
való expozícióból eredő kockázatokat meg 
kell szüntetni vagy a lehető legkisebbre 
csökkenteni.

Or. fr

Módosítás 8
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, megfelelően biztosítva 
a végrehajtott módosítások nyomon 
követhetőségét.

Or. fr

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés
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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 – kiváltképp a beültethető 
vagy hordozható orvostechnikai eszközzel 
rendelkező vagy várandós –
munkavállalókkal kapcsolatos 
követelményeihez igazítja az e cikkben, 
valamint a II. és III. mellékletben említett 
intézkedéseket.

Or. fr

Módosítás 10
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 kitett munkavállalók 
és/vagy a gyakorlatnak és a nemzeti 
jognak megfelelően kijelölt képviselőik az 
ezen irányelv 4. cikke (1) bekezdésében 
említett kockázatértékelés eredményére 
vonatkozó szükséges tájékoztatásban és 
oktatásban részesüljenek, különösen a 
következőket érintően:

Or. fr

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az expozíció esetleges közvetett 
hatásai;
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Or. fr

Módosítás 12
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. E vizsgálatra 
munkaidőben kell sort keríteni, és 
költségeit a munkáltató fedezi. 
Amennyiben az expozícióból eredő 
egészségkárosodást fedeznek fel, a 
munkáltató a 4. cikkel összhangban 
újraértékeli a kockázatokat.

Or. fr

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

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.

(2) A munkáltató – szükség esetén a 
foglalkozás-egészségügy segítségével –
meghozza a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a munkavállalók 
egészségi állapotának folyamatos
ellenőrzéséért felelős orvos, illetve 
egészségügyi hatóság hozzáférjen a 4. 
cikkben említett kockázatértékeléshez.

Or. fr
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Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a munkaeszközök vagy munkahelyek
tervezését, építését, gyártását vagy 
kivitelezését érintő műszaki 
harmonizálásról és szabványosításról szóló 
irányelvek elfogadásának 
figyelembevétele;

a) a munkaeszközök vagy munkahelyek 
építését, gyártását vagy kivitelezését érintő 
műszaki harmonizálásról és 
szabványosításról szóló irányelvek 
elfogadásának figyelembevétele;

Or. fr

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 10. cikkben említett felhatalmazást
határozatlan időre kell megadni a 
következő naptól számítva: [ezen irányelv 
hatálybalépésének napja].

(2) A 10. cikkben említett felhatalmazást
[az ezen irányelv hatálybalépésének
napjától] számított ötéves időtartamra a 
Bizottságra ruházzák. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 
időtartam vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal az egyes időtartamok vége előtt, 
akkor a felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Or. fr

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
haladéktalanul hatályba lép és 
alkalmazandó, amennyiben nem emelnek 
ellene kifogást a (2) bekezdésnek 
megfelelően. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 
indokolni a sürgősségi eljárás 
alkalmazását.

(1) Az e cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
haladéktalanul hatályba lépnek és 
alkalmazandók, amennyiben nem emelnek 
ellenük kifogást a (2) bekezdésnek 
megfelelően. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak küldött értesítésben a 
munkavállalók egészségével és védelmével 
összefüggő kényszerítő okokkal meg kell 
indokolni a sürgősségi eljárás 
alkalmazását.

Or. fr

Módosítás 17
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 és az 
orvosi vizsgálatok 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.
E gyakorlati útmutatókat a 11. cikkben 
említett eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. fr

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk
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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 
külön jelentést készít. E különjelentésnek
tájékoztatnia kell arról, hogy az irányelv 
mennyire hatékony az elektromágneses 
tereknek való expozíció csökkentésében, és 
a munkahelyek hány százaléka esetében 
kellett korrekciós intézkedéseket 
végrehajtani

Or. fr


