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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám 
vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia)(20. samostatná smernica 
v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)
(KOM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0348),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0191/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...20111,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V tejto smernici sa ustanovujú 
minimálne požiadavky, čím sa členským 
štátom dáva možnosť zachovať alebo prijať 
priaznivejšie ustanovenia na ochranu 
pracovníkov, najmä stanovením nižších 
hodnôt pre orientačné hodnoty a akčné 

(7) V tejto smernici sa ustanovujú 
minimálne požiadavky, čím sa členským 
štátom dáva možnosť zachovať alebo prijať 
priaznivejšie ustanovenia na ochranu 
pracovníkov, najmä stanovením nižších 
hodnôt pre orientačné hodnoty a akčné 

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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hodnoty alebo limitných hodnôt vystavenia 
pre elektromagnetické polia. Vykonávanie 
tejto smernice by však nemalo slúžiť na 
odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia 
situácie, ktorá už existuje v každom 
členskom štáte.

hodnoty alebo limitných hodnôt vystavenia 
pre elektromagnetické polia. Vykonávanie 
tejto smernice však nesmie slúžiť na 
odôvodnenie akéhokoľvek zhoršenia 
situácie, ktorá už existuje v každom 
členskom štáte.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Zamestnávatelia by mali urobiť 
úpravy s ohľadom na technický pokrok a 
vedecké poznatky, pokiaľ ide o riziká 
spojené s vystavením elektromagnetickým 
poliam na účely zlepšenia ochrany 
bezpečnosti a zdravia pracovníkov.

(12) Zamestnávatelia sú povinní 
prispôsobiť sa technickému pokroku a 
vedeckým poznatkom, pokiaľ ide o riziká 
spojené s vystavením elektromagnetickým 
poliam na účely zlepšenia ochrany 
bezpečnosti a zdravia pracovníkov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Táto smernica sa nezaoberá dlhodobými 
účinkami.

3. Táto smernica sa nezaoberá dlhodobými 
účinkami vystavenia elektromagnetickým 
poliam.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „limitné hodnoty vystavenia“: limity 
vystavenia elektromagnetickým poliam, 
ktoré boli stanovené na základe známych 
účinkov na zdravie a biologických úvah. 
Dodržiavaním limitných hodnôt vystavenia 
pre účinky na zdravie sa zabezpečí, že 
pracovníci vystavení elektromagnetickým 
poliam sú chránení pred všetkými 
známymi nepriaznivými účinkami na 
zdravie. Dodržiavaním limitných hodnôt 
vystavenia pre účinky na bezpečnosť 
sa zabezpečí, že pracovníci vystavení 
elektromagnetickým poliam sú chránení 
pred všetkými známymi nepriaznivými 
účinkami na zdravie a bezpečnosť;

e) „limitné hodnoty vystavenia“: limity 
vystavenia elektromagnetickým poliam, 
ktoré boli stanovené na základe známych 
účinkov na zdravie a biofyzikálnych úvah. 
Dodržiavaním limitných hodnôt vystavenia 
pre účinky na zdravie sa zabezpečí, že 
pracovníci vystavení elektromagnetickým 
poliam sú chránení pred všetkými 
známymi nepriaznivými účinkami na 
zdravie. Dodržiavaním limitných hodnôt 
vystavenia pre účinky na bezpečnosť 
sa zaručí, že pracovníci vystavení 
elektromagnetickým poliam sú chránení 
pred všetkými známymi nepriaznivými 
účinkami na zdravie a bezpečnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V záujme zabezpečenia primeranej 
ochrany osôb pracujúcich v blízkosti 
zariadenia na zobrazovanie pomocou 
magnetickej rezonancie (MRI) v 
prevádzke a na riadne zohľadnenie 
platných preventívnych a ochranných
opatrení týkajúcich sa vystavenia 
elektromagnetickým poliam 
zamestnávatelia vykonávajú hodnotenia 
rizík a prijímajú vhodné technické 
a organizačné opatrenia na ochranu 
pracovníkov pred možnými rizikami 
vyplývajúcimi z vystavenia 
elektromagnetickým poliam. Prítomnosť 
pracovníkov v blízkosti zariadenia MRI 
v prevádzke je obmedzená na lekárske 
úkony, v prípade ktorých je ich 
prítomnosť nevyhnutná. Zamestnávatelia 
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vymedzujú kontrolovanú zónu prístupu 
k statickému magnetickému poľu 
a prijímajú technické, organizačné 
a informačné opatrenia a opatrenia 
v oblasti odbornej prípravy pre 
pracovníkov, ktorí môžu vstúpiť do 
kontrolovanej zóny prístupu, takým 
spôsobom, aby sa skrátilo vystavenie a aby 
sa predchádzalo rizikám.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) všetkým účinkom týkajúcim sa zdravia a 
bezpečnosti osobitne ohrozených 
pracovníkov, ako sú napríklad pracovníci, 
ktorí zamestnávateľovi oznámili, že nosia 
aktívnu implantovateľnú zdravotnícku 
pomôcku, a ženy, ktoré oznámili, že sú 
tehotné;

c) všetkým účinkom týkajúcim sa zdravia a 
bezpečnosti osobitne ohrozených 
pracovníkov, ako sú napríklad pracovníci, 
ktorí nosia aktívnu alebo pasívnu
implantovateľnú zdravotnícku pomôcku 
(napr. kardiostimulátory), prenosné 
zdravotné pomôcky (napr. inzulínové 
pumpy), a tehotné ženy;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vzhľadom na technický pokrok a 
dostupnosť opatrení na kontrolu produkcie 
elektromagnetických polí pri zdroji sa
vystavenie účinkom elektromagnetických 
polí odstraňuje alebo znižuje na minimum.

1. Vzhľadom na technický pokrok a 
dostupnosť opatrení na kontrolu produkcie 
elektromagnetických polí pri zdroji sa 
riziká vyplývajúce z vystavenia účinkom 
elektromagnetických polí odstraňujú alebo 
znižujú na minimum.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vystavenie pracovníkov nesmie 
v žiadnom prípade prekročiť limitné 
hodnoty vystavenia pre účinky na zdravie, 
s výnimkou prípadu, keď sú splnené 
podmienky uvedené v článku 3 ods. 6. Ak 
sú prekročené limitné hodnoty vystavenia 
pre účinky na zdravie aj napriek 
opatreniam, ktoré prijal zamestnávateľ s 
cieľom dosiahnuť súlad s touto smernicou, 
zamestnávateľ bezodkladne prijíma 
opatrenia na zníženie vystavenia pod tieto 
limitné hodnoty vystavenia. Zamestnávateľ 
zisťuje dôvody, z ktorých boli limitné 
hodnoty vystavenia pre účinky na zdravie 
prekročené, a zodpovedajúcim spôsobom 
mení ochranné a preventívne opatrenia s 
cieľom predísť ich opätovnému 
prekročeniu.

4. Vystavenie pracovníkov nesmie 
v žiadnom prípade prekročiť limitné 
hodnoty vystavenia pre účinky na zdravie, 
s výnimkou prípadu, keď sú splnené 
podmienky uvedené v článku 3 ods. 6. Ak 
sú prekročené limitné hodnoty vystavenia 
pre účinky na zdravie aj napriek 
opatreniam, ktoré prijal zamestnávateľ s 
cieľom dosiahnuť súlad s touto smernicou, 
zamestnávateľ bezodkladne prijíma 
opatrenia na zníženie vystavenia pod tieto 
limitné hodnoty vystavenia. Zamestnávateľ 
zisťuje dôvody, z ktorých boli limitné 
hodnoty vystavenia pre účinky na zdravie 
prekročené, a zodpovedajúcim spôsobom 
mení ochranné a preventívne opatrenia, 
pričom riadne zabezpečí sledovateľnosť 
vykonaných zmien.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Podľa článku 15 smernice 89/391/EHS 
zamestnávateľ prispôsobuje opatrenia 
uvedené v tomto článku a v prílohách II 
a III požiadavkám osobitne ohrozených 
pracovníkov.

5. Podľa článku 15 smernice 89/391/EHS 
zamestnávateľ prispôsobuje opatrenia 
uvedené v tomto článku a v prílohách II 
a III požiadavkám osobitne ohrozených 
pracovníkov, a najmä pracovníkov, ktorí 
nosia implantovateľnú alebo prenosnú 
zdravotnú pomôcku, a tehotných žien;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 12 
smernice 89/391/EHS zamestnávateľ 
zabezpečuje, aby sa pracovníkom, ktorí sú 
pri práci vystavení rizikám z 
elektromagnetických polí, a/alebo ich 
zástupcom poskytli všetky potrebné 
informácie a odborná príprava súvisiace s 
výsledkami posúdenia rizika uvedeného v 
článku 4 ods. 1 tejto smernice, týkajúce sa 
najmä:

Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 12 
smernice 89/391/EHS zamestnávateľ 
zabezpečuje, aby sa pracovníkom, ktorí sú 
pri práci vystavení elektromagnetickým 
poliam, a/alebo ich zástupcom určeným 
podľa praxe a vnútroštátnych právnych 
predpisov poskytli všetky potrebné 
informácie a odborná príprava súvisiace s 
výsledkami posúdenia rizika uvedeného v 
článku 4 ods. 1 tejto smernice, týkajúce sa 
najmä:

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) možných nepriamych účinkov 
vystavenia;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade vystavení v pásme od 100 kHz 
do 300 GHz a v každom prípade, keď sa 
zistí vystavenie nad limitné hodnoty 
vystavenia, sa musí pre príslušného(-ých) 
pracovníka(-ov) zabezpečiť lekárske 
vyšetrenie v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a praxou. Ak sa zistí 

V prípade vystavení v pásme od 100 kHz 
do 300 GHz a v každom prípade, keď sa 
zistí vystavenie nad limitné hodnoty 
vystavenia, sa musí pre príslušného(-ých) 
pracovníka(-ov) zabezpečiť lekárske 
vyšetrenie v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a praxou. Toto 
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poškodenie zdravia vyplývajúce z takéhoto 
vystavenia, zamestnávateľ musí vykonať 
opätovné posúdenie rizík v súlade s 
článkom 4.

vyšetrenie sa vykonáva v priebehu 
pracovného času a s ním spojené náklady 
hradí zamestnávateľ. Ak sa zistí 
poškodenie zdravia vyplývajúce z takéhoto 
vystavenia, zamestnávateľ musí vykonať 
opätovné posúdenie rizík v súlade s 
článkom 4.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zamestnávateľ prijíma primerané 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby lekár 
a/alebo zdravotnícky orgán zodpovedný za 
zdravotný dozor mali prístup k výsledkom 
posúdenia rizika podľa článku 4.

2. Zamestnávateľ, ktorému v prípade 
potreby asistuje pracovný lekár, prijíma 
opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, 
aby lekár a/alebo zdravotnícky orgán 
zodpovedný za zdravotný dozor mali 
prístup k výsledkom posúdenia rizika 
podľa článku 4.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zohľadnilo prijatie smerníc v oblasti 
technickej harmonizácie a normalizácie so 
zreteľom na návrh, stavbu, výrobu alebo 
konštrukciu pracovných zariadení alebo 
pracovísk;

a) zohľadnilo prijatie smerníc v oblasti 
technickej harmonizácie a normalizácie so 
zreteľom na stavbu, výrobu alebo 
konštrukciu pracovných zariadení alebo 
pracovísk;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomocí uvedené 
v článku 10 sa udeľuje na neurčitý čas od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].

2. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice]. Komisia predloží 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Delegované právne akty prijaté podľa 
tohto článku nadobúdajú účinnosť 
bezodkladne a uplatňujú sa, pokiaľ nie je 
vznesená námietka v súlade s odsekom 2. 
V oznámení o delegovanom právnom akte
Európskemu parlamentu a Rade sú uvedené
dôvody na použitie naliehavého postupu.

1. Delegované právne akty prijaté podľa 
tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite 
a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je 
v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. 
V oznámení delegovaného aktu
Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú 
dôvody použitia postupu pre naliehavé 
prípady zo závažných dôvodov spojených 
so zdravím a ochranou pracovníkov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 13 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia s cieľom uľahčiť vykonávanie 
tejto smernice, najmä vykonávanie 
posúdenia rizika, vypracúva praktické 
pokyny pre ustanovenia článkov 4 a 5 a 
príloh II až IV. Komisia úzko spolupracuje 
s Poradným výborom pre bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci.

Komisia s cieľom uľahčiť vykonávanie 
tejto smernice, najmä vykonávanie 
posúdenia rizika a lekárskych kontrol, 
vypracúva praktické pokyny pre 
ustanovenia článkov 4 a 5 a príloh II až IV. 
Komisia úzko spolupracuje s Poradným 
výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci. Tieto praktické pokyny sa 
prijímajú v súlade s postupom uvedeným v 
článku 11.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V správe, ktorá sa má vypracovať v súlade 
s článkom 17a smernice 89/391/EHS, sa 
podáva správa predovšetkým o účinnosti 
smernice z hľadiska znižovania vystavenia 
elektromagnetickým poliam a o 
percentuálnom podiele pracovísk, pri 
ktorých boli nevyhnutné nápravné 
opatrenia.

Bez toho, aby bola dotknutá správa, ktorá 
sa má vypracovať v súlade s článkom 17a 
smernice 89/391/EHS, Komisia vypracuje 
osobitnú správu do piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice]. V tejto osobitnej správe sa 
podávajú predovšetkým informácie o 
účinnosti smernice z hľadiska znižovania 
vystavenia elektromagnetickým poliam a o 
percentuálnom podiele pracovísk, pri 
ktorých boli nevyhnutné nápravné 
opatrenia.

Or. fr


