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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjoni direktiivi ettepanek esitati eesmärgiga muuta direktiivi 2004/40/EÜ 
töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega 
füüsikalistest mõjuritest tulenevate riskidega.

Aastal 2006 teavitasid meditsiinitöötajate esindajad Euroopa Komisjoni, et kõnealuse 
direktiivi ülevõtmine avaldab eriti halba mõju magnetresonantstomograafia (MRT) 
kasutamisele ja arengule. Väga piiratud kokkupuute piirmäärade kehtestamine vähendaks 
paljude haiguste diagnostikas ja ravis üliolulise MRT kasutusala.

Euroopa Komisjon, kes lükkas direktiivi 2004/40/EÜ ülevõtmise tähtaega 30. aprillilt 2008 
edasi 30. aprillile 2012, otsustas lõpuks esitada teksti, milles ta teeb ettepaneku MRT ja 
sellega seotud tegevuse kokkupuute piirmäärade kohaldamisalast välja jätta, ning arvamuse 
koostaja kiidab selle heaks. 

Tervishoiusektoris ollakse teadlikud ohtudest, millega puutuvad kokku MRT protseduure 
läbiviivad töötajad, ning juba on rakendatud rangeid kaitsemeetmeid. Nendega kaasnevad 
muu seas range kontroll ning koolitus, mis käsitleb ohutusmeetmeid ning liigse kokkupuute 
ja/või ohutusmeetmete eiramisega kaasnevaid lühi- ja pikaajalisi terviseriske. 

Kõiki eelnevaid asjaolusid arvesse võttes on arvamuse koostaja meelest erandi tegemine MRT 
ja sellega seotud tegevuste puhul täiesti põhjendatud, eriti veel, kui ettepaneku IV lisas on 
Euroopa Komisjon selle erandi sidunud veelgi rangemate ohutusmeetmetega. 

Kuna ettepanekus on määratud kindlaks väga ranged kokkupuute piirmäärad ning tehtud 
erand MRT ja sellega seotud tegevuste osas, võimaldab see leida tasakaalu ühelt poolt 
teaduses ja rahvatervises tänu MRT-seadmetele tehtavate reaalsete edusammude ning teiselt 
poolt Euroopa Liidul lasuva töötajate tervise ja turvalisuse kaitsmise kohustuse vahel, mis 
tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 151 ja artikli 153 lõikest 1. 

Tuleb märkida, et hoolimata kõikidest teksti tehtud parandustest, on see teatavate osaliste 
jaoks ikka veel liiga keeruline või isegi arusaamatu. 

Et jääda keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni pädevusalasse, on käesoleval 
arvamusel kolm eesmärki. Esiteks on selle eesmärk toetada komisjoni kavandatavaid erandite 
tegemise eeskirju ning lisada artikkel, mis käsitleb eeskätt erandeid (muudatusettepanek 17). 
Teiseks eesmärgiks on selgitada ja lihtsustada teatavaid kohti ettepaneku tekstis. Kolmas 
eesmärk on täiendada ja tugevdada töötajate ohutuse ja tervisega seotud meetmeid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/40/EÜ
(töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõuete kohta seoses töötajate 
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest
(elektromagnetväljad) tulenevate riskidega) 
jõustumise järel avaldasid mitmed 
sidusrühmad, eelkõige meditsiinitöötajate 
esindajad, tõsist muret direktiivi 
rakendamisega kaasneva võimaliku mõju 
suhtes meditsiinilistele protseduuridele,
milles kasutatakse 
magnetresonantstomograafiat. Samuti 
väljendati muret direktiivi mõju suhtes 
teatavatele tööstustegevustele.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/40/EÜ
(töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõuete kohta seoses töötajate 
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest
(elektromagnetväljad) tulenevate riskidega) 
jõustumise järel avaldasid mitmed 
sidusrühmad, eelkõige meditsiinitöötajate 
esindajad, tõsist muret direktiivi 
rakendamisega kaasneva negatiivse mõju 
suhtes ühelt poolt teatavatele 
tööstustegevustele ja teiselt poolt 
teatavatele meditsiinilistele 
protseduuridele, milles kasutatakse eeskätt
magnetresonantstomograafiat (MRT).
Kokkupuute piirmäärade, suunisväärtuste 
ja rakendusväärtuste kohaldamisega 
tervishoiusektoris vähendatakse paljude 
haiguste diagnostikaks ja raviks 
hädavajaliku MRT-tehnika 
kasutusvõimalusi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjon uuris tähelepanelikult 
sidusrühmade esitatud argumente ning 
pärast mitmeid konsultatsioone otsustati 
mõningaid direktiivi 2004/40/EÜ sätteid
põhjalikult muuta, võttes arvesse 
rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertide
esitatud uusi teadusandmeid.

(4) Komisjon uuris tähelepanelikult 
sidusrühmade, eelkõige meditsiinitöötajate
esitatud argumente ning pärast mitmeid 
konsultatsioone otsustati mõningaid 
direktiivi 2004/40/EÜ sätteid muuta, võttes 
arvesse rahvusvaheliselt tunnustatud 
ekspertide esitatud uusi teadusandmeid
ning rahvusvahelise mitteioniseeriva 
kiirguse eest kaitsmise komisjoni 
(Commission for Non-ionising Radiation 
Protection – ICNIRP) uute soovituste 
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läbivaatamist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Elektromagnetväljade eest kaitsvat 
süsteemi tuleb üksikasjadesse liigselt 
laskumata piirata taotletavate eesmärkide, 
järgitavate põhimõtete ning alusväärtuste 
määratlusega, et liikmesriikidel oleks 
võimalik kõnealuseid miinimumnõudeid 
võrdväärselt kohaldada.

(8) Elektromagnetväljade eest kaitsvat 
süsteemi tuleb üksikasjadesse liigselt 
laskumata piirata taotletavate eesmärkide, 
järgitavate põhimõtete ning alusväärtuste 
määratlusega, et liikmesriikidel oleks 
võimalik kõnealuseid miinimumnõudeid 
võrdväärselt kohaldada. Lisaks peaksid 
selle kaitsesüsteemiga kaasnema 
põhjalikumad ja sõltumatud uuringud, et 
saada teaduslikke andmeid (mis 
põhinevad ühistel ja õiglastel näitajatel) 
elektromagnetväljadega kokkupuute lühi-
ja pikaajalise, eeskätt kantserogeense 
mõju kohta.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elektromagnetväljadega kokkupuute 
taset on võimalik tõhusamalt vähendada, 
kui võtta ennetusmeetmeid juba töökohtade 
loomisel ning valida sellised töövahendid, -
kord ja -meetodid, mille esmaseks 
eesmärgiks oleks riskide vähendamine 
nende tekkekohas. Seega aitavad 
töövahendeid ja -meetodeid käsitlevad 
sätted kaasa asjaomaste töötajate kaitsele.
Vaja on siiski vältida korduvat hindamist,
kui töövahendid vastavad ELi 
tooteohutuse direktiividele, mis
kehtestavad käesoleva direktiivi ning
eelkõige direktiividega 1999/5/EÜ ja 
2006/95/EÜ ettenähtud ohutuse tasemest 

(11) Elektromagnetväljadega kokkupuute 
taset on võimalik tõhusamalt vähendada, 
kui võtta ennetusmeetmeid juba töökohtade 
loomisel ning valida sellised töövahendid, -
kord ja -meetodid, mille esmaseks 
eesmärgiks oleks riskide vähendamine 
nende tekkekohas. Seega aitavad 
töövahendeid ja -meetodeid käsitlevad 
sätted kaasa asjaomaste töötajate kaitsele.
Lisaks peavad töökord ja -meetodid 
hõlmama kohustuslikku teavitust ja 
ennetuskoolitust riskide kohta, mis
kaasnevad kaitsevahendite kasutamata 
jätmise või ohutusnõuete eiramisega, ning
koolitust, töömeetodeid ja -vahendeid
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kõrgema taseme. See võimaldab paljudel 
juhtudel lihtsustatud hindamist.

tuleb hinnata vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 
1999. aasta direktiivile 1999/5/EÜ
raadioseadmete ja
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete 
ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise kohta1 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 
2006. aasta direktiivile 2006/95/EÜ
teatavates pingevahemikes kasutatavaid 
elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta2, nende 
üle ranget järelevalvet teostada ning 
rikkumiste korral tööandjate suhtes 
hoiatavaid sanktsioone kohaldada. 
________________
1 ELT L 91, 7.4.1999, lk 10.
2 ELT L 374, 27.12.2006, lk 10.

Muudatusettepanek 5

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 peaksid tehnika ja teaduse 
arengut silmas pidades tegema muudatusi 
elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevate riskide osas, et parandada 
töötajate ohutuse ja tervise kaitset.
Liikmesriikidel soovitatakse ergutada 
tööandjaid käesolevat direktiivi täitma 
range kontrolli ja sanktsioonide abil. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Käesolevas direktiivis ei käsitleta 
töötajate elektromagnetväljadega 
kokkupuute pikaajalisi mõjusid. Kui aga 
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elektromagnetväljadega kokkupuute 
pikaajaliste mõjude kohta peaks ilmnema 
uusi tõendeid, tuleks käesolevat direktiivi 
vastavalt direktiivi 89/391 artiklile 17 
muuta, võttes asjakohaselt arvesse neid 
tõenäolisi mõjusid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv, mis on kahekümnes 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõike 1 tähenduses, sätestab 
miinimumnõuded töötajate kaitseks nende 
tervisele ja ohutusele kokkupuutest 
elektromagnetväljadega (0 Hz – 300 GHz)
töö ajal tulenevate või tuleneda võivate 
riskide eest.

1. Käesolev direktiiv, mis on kahekümnes 
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 
artikli 16 lõike 1 tähenduses, sätestab 
miinimumnõuded töötajate kaitseks nende 
tervisele ja ohutusele ametitegevuse käigus
kokkupuutest elektromagnetväljadega (0 
Hz – 300 GHz) tulenevate või tuleneda 
võivate riskide eest. Direktiivi 
83/391/EMÜ lisa kohaselt hõlmab 
käesolev direktiiv järgmisi valdkondi: 
töökohad, töövahendid, 
isikukaitsevahendid, töö kuvariga, 
raskuste käsitsi teisaldamine, millega võib 
kaasneda seljavigastuse oht, ajutised või 
liikuvad töökohad ning kalandus ja 
põllumajandus.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev direktiiv on seotud töötajate
otsese tervise- ja ohutusriskiga, mis
tuleneb teadaolevatest lühiajalistest 
kahjulikest mõjudest inimorganismile,
mida põhjustavad indutseeritud elektri- või 
magnetväljad, energia neeldumine või

2. Käesolev direktiiv on seotud otsese ja 
kaudse mõjuga, mis teadaolevalt 
kahjustab lühiajaliselt töötajate tervist ja 
ohutust ning mida põhjustavad
elektromagnetväljad, energia neeldumine
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kontaktvool. Direktiiv hõlmab ka kaudset 
mõju tervisele ja ohutusele.

ja kontaktvool.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas direktiivis ei käsitleta 
pikaajalisi mõjusid.

3. Käesolevas direktiivis ei käsitleta 
pikaajalisi mõjusid. Kui aga 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
pikaajalise mõju kohta peaks ilmnema 
uusi tõendeid, tuleks käesolev direktiiv 
läbi vaadata. 
Komisjon koostab ja avalikustab aruande 
elektromagnetväljadega kokkupuute
pikaajalist mõju käsitlevate viimaste 
tõendite ja uuringute läbivaatamise kohta 
viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist ja pärast seda iga viie aasta 
järel. Direktiivi vaatab läbi sõltumatutest 
ekspertidest koosnev ad-hoc komisjon, 
võttes arvesse kõiki 
elektromagnetväljadega kokkupuute 
pikaajalist mõju käsitlevaid olemasolevaid 
ja hiljuti avaldatud teadusartikleid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Direktiivi 89/391/EMÜ sätteid 
kohaldatakse tervikuna kogu lõikes 1 
nimetatud valdkonnas, ilma et see piiraks 
käesoleva direktiivi rangemate ja/või
täpsemate sätete kohaldamist.

5. Direktiivi 89/391/EMÜ sätteid 
kohaldatakse tervikuna kogu lõikes 1 
nimetatud valdkonnas, ilma et see piiraks 
käesoleva direktiivi rangemate või
täpsemate sätete kohaldamist ja/või 
teatavate erandite tegemist MRT ja sellega 
seotud tegevuste osas.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punktid b ja c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kahjulik tervise- ja ohutusmõju”:
lühiajaline bioloogiline mõju, millel on 
kahjulik toime elektromagnetväljadega 
kokkupuutuva töötaja vaimsele, füüsilisele 
ja/või üldisele heaolule, ning mõju, mis 
põhjustab ajutist ärritust või mõjutab 
tunnetust või muid aju või lihaste 
funktsioone ning võib seeläbi mõjutada 
töötaja võimet ohutult töötada;

b) „kahjulik tervisemõju”: bioloogiline 
mõju, millel on kahjulik toime 
kokkupuutuva töötaja vaimsele, füüsilisele 
ja/või üldisele heaolule. Käesolevas 
direktiivis käsitletakse ainult lühiajalist 
mõju;
c) „kahjulik ohutusmõju”: mõju, mis 
põhjustab ajutist ärrritust või mõjutab 
tunnetust või muid aju või lihaste 
funktsioone ning võib seeläbi mõjutada 
töötaja võimet ohutult töötada;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet ja 
järgmisi sellega seotud tegevusi: süsteemi 
terviklik testimine enne selle tootmisest 
väljastamist, paigaldamist, puhastamist, 
hooldust, teadus- ja arendustegevusega 
seotud tegevusi. Nendeks erijuhtudeks 
tuleb kehtestada erikaitsemeetmeid. 
Selleks konsulteerib komisjon 

4. Erandina ei kohaldata lõigetes 1 ja 2
sätestatud kokkupuute piirmäärasid
meditsiiniliste rakenduste suhtes, milles 
kasutatakse magnetresonantsi toimet, eriti 
meditsiiniliste tugiteenuste osutamise 
puhul, samuti ei kohaldata neid järgmiste
seotud tegevuste suhtes: süsteemi terviklik 
testimine enne selle tootmisest 
väljastamist, paigaldamine, puhastamine, 
hooldus ning teadus- ja arendustegevusega 



PE475.801v02-00 10/21 AD\889842ET.doc

ET

olemasolevate töörühmadega ning jätkab 
vastavalt meetmetele, mis on sätestatud IV 
lisas.

seotud tegevused. MRTst põhjustatud 
elektromagnetväljadega kokku puutuvad 
töötajad on siiski hõlmatud käesolevas 
direktiivis sätestatud kaitsemeetmetega. Et 
tagada töötajate piisav kaitse ning 
magnetresonantsi toimet kasutavate 
meditsiiniliste rakenduste ohutu 
kasutamine, peavad tööandjad lisaks 
olemasolevatele kaitsemeetmetele viima 
eelnevalt läbi võimalike ohtude 
hindamise, võtma kasutusele tehnilised ja 
korralduslikud meetmed ning pakkuma 
piisavat erikoolitust vastavalt komisjoni 
koostatud praktilisele juhendile, mida on 
nimetatud käesoleva direktiivi artiklis 13. 
Selleks konsulteerib komisjon 
olemasolevate töörühmadega ning jätkab 
vastavalt meetmetele, mis on sätestatud IV 
lisas. Käesolev erand vaadatakse läbi viie 
aasta jooksul alates ..., võttes arvesse uusi 
tõendeid elektromagnetväljadega 
kokkupuute mõju kohta ja töötajate 
kokkupuute eest kaitsmisel tehtud 
edusamme.
_____________
* Väljaannete talitus, palun lisada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandina ei kohaldata lõikeid 1 ja 2 
nende liikmesriikide kaitsejõudude suhtes, 
kus kasutatakse võrdväärset ja 
spetsiifilisemat kaitsesüsteemi, sest NATO 
standard STANAG 2345 on juba olemas ja 
rakendatud. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile selliste kaitsesüsteemide 
olemasolust ja tõhusast rakendamisest, kui 
nad teatavad käesoleva direktiivi sätete 
ülevõtmisest liikmesriigi õigusaktidesse 

5. Erandina ei kohaldata lõigetes 1 ja 2
sätestatud kokkupuute piirmäärasid nende 
liikmesriikide kaitsejõudude suhtes, kus 
kasutatakse võrdväärset ja spetsiifilisemat 
kaitsesüsteemi, sest NATO standard 
STANAG 2345 on juba olemas ja 
rakendatud. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile selliste kaitsesüsteemide 
olemasolust ja tõhusast rakendamisest, kui 
nad teatavad käesoleva direktiivi sätete 
ülevõtmisest liikmesriigi õigusaktidesse 
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artikli 14 kohaselt. artikli 14 kohaselt.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 
kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad. Eriolukordade
puhul, kui neid väärtusi võidakse ajutiselt 
ületada, võib liikmesriik kehtestada 
süsteemi, mis lubab töötamist kontrollitud 
tingimustel ja kõikehõlmava 
riskihindamise alusel, milles on esitatud 
tegelikud kokkupuute väärtused ja nende 
tõenäosus ning neid väärtusi on võrreldud 
II ja III lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Sellistest eriolukordadest 
tuleb komisjoni teavitada aruandes, millele 
on osutatud direktiivi 89/391/EMÜ artiklis 
17a.

6. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 
kohaldamist, ei tohi töötajad tervisemõju 
seisukohast kokku puutuda kõrgemate 
tasemetega kui piirmäärad. Eriolukordade
jaoks, kui neid väärtusi võidakse
nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel 
tehnika taseme ja töökohtade eriomaduste 
tõttu ajutiselt ületada, võib liikmesriik 
kehtestada süsteemi, mis lubab töötamist 
kontrollitud tingimustel ja kõikehõlmava 
riskihindamise alusel, milles on esitatud 
tegelikud kokkupuute väärtused ja nende 
tõenäosus ning neid väärtusi on võrreldud 
II ja III lisas esitatud kokkupuute 
piirmääradega. Kõnealune süsteem peab 
tagama tulenevate võimalike riskide 
vähendamise miinimumini ja asjaomaste 
töötajate parema tervisekontrolli. 
Sellistest eriolukordadest tuleb komisjoni 
teavitada aruandes, millele on osutatud 
direktiivi 89/391/EMÜ artiklis 17a.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuute kindlaksmääramine ja 
riskihindamine

Riskihindamine ja kokkupuute 
kindlaksmääramine

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) otsene füüsiline mõju, eelkõige mõju 
inimorganismile, mida otseselt põhjustab 
elektromagnetväli, näiteks kudede 
kuumenemine, lihaste, närvide või 
tajuorganite stimulatsioon, peapööritus 
või fosfeen;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) kahjulik tervisemõju, eelkõige 
bioloogiline mõju, millel on kahjulik 
toime kokkupuutuva töötaja vaimsele, 
füüsilisele ja/või üldisele heaolule;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) kahjulik ohutusmõju, eelkõige mõju, 
mis põhjustab ajutist ärritust või mõjutab 
tunnetust või muid aju või lihaste 
funktsioone ning võib seeläbi mõjutada 
töötaja võimet ohutult töötada;

Muudatusettepanek 19

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 

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

passiivset siiratud meditsiiniseadet 
(näiteks südamerütmur), töötajatele, kes
kasutavad kehal kantavat meditsiiniseadet 
(näiteks insuliinipump), nõrga 
immuunsüsteemiga töötajatele (kellel on
näiteks vähktõbi) ja rasedatele naistele;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) elektrooniliste meditsiiniseadmete
(sealhulgas südamerütmurite ja muude 
siiratud seadmete, nagu on osutatud 
punktis c), häired;

i) elektrooniliste meditsiiniseadmete
(sealhulgas südamerütmurite ja muude 
siiratud või kehal kantavate seadmete, 
nagu on osutatud punktis c), häired;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 5 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) kiirreageerimisvõime töökohas 
juhtunud õnnetuse korral 
(päästemeeskonna ja päästevahendite 
mobiliseerimine).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevate riskide vähendamine toimub
direktiivis 89/391/EMÜ sätestatud üldiste
ennetuspõhimõtete alusel.

Elektromagnetväljadega kokkupuutest 
tulenevate riskide vähendamine toimub
üldiste põhimõtete alusel, mis sarnanevad 
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 6 lõike 2 
kohaste tööandja üldiste kohustustega.
Need üldised põhimõtted on järgmised:
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a) riskide vältimine; 
b) vältimatute riskide analüüs; 
c) riskide tõrjumine nende tekkefaasis; 
d) töö kohandamine üksikisiku järgi, 
eelkõige töökohtade kujundamise, 
töövahendite valiku ning töö- ja 
tootmismeetodite valiku osas;
e) kohandamine vastavalt tehnika 
arengule;
f) ohtlike tegurite asendamine ohutute või 
vähem ohtlikega;
g) ennetuspoliitika väljatöötamine;
h) kollektiivsete kaitsemeetmete 
eelistamine üksikult võetavatele 
kaitsemeetmetele;
i) töötajatele asjakohaste juhiste andmine.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel, 
niipea kui artiklis 3 ja II ja III osutatud 
rakendusväärtusi ületatakse, välja arvatud 
juhul, kui vastavalt artikli 4 lõikele 2 
teostatud hinnang näitab, et kokkupuute 
piirmäärasid ei ole ületatud ning et 
ohutusriskid on võimalik välistada, koostab 
ja rakendab tööandja tehniliste ja/või 
korralduslike meetmete tegevuskava, mis 
on ette nähtud selleks, et kokkupuutel ei 
ületataks kokkupuute piirmäärasid, võttes 
eriti arvesse:

2. Artiklis 4 osutatud riskianalüüsi alusel, 
niipea kui artiklis 3 ja II ja III lisas
osutatud rakendusväärtusi ületatakse, välja 
arvatud juhul, kui vastavalt artikli 4 lõikele 
2 teostatud hinnang näitab, et kokkupuute 
piirmäärasid ei ole ületatud ning et tervise-
ja ohutusriskid on võimalik välistada, 
koostab ja rakendab tööandja tehniliste 
ja/või korralduslike meetmete tegevuskava, 
mis on ette nähtud selleks, et kokkupuutel 
ei ületataks kokkupuute piirmäärasid, 
võttes eriti arvesse:

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) meetmeid ja toiminguid 
sädelahenduste riski juhtimiseks tehniliste 
vahendite ja töötajate koolituse abil 
(kohaldatakse kokkupuute korral 
elektriväljaga);

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui elektromagnetväljadega 
kokkupuute kahjuliku mõju kohta ilmneb 
uusi teaduslikke tõendeid, kohandab 
tööandja meetmeid ning komisjon teeb 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
seadusandliku ettepaneku käesoleva 
direktiivi läbivaatamiseks.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) teadmisi töötajate tervise ja ohutuse 
seisukohast kahjuliku otsese ja kaudse 
mõju kohta, mida võib tekitada lühi- ja 
pikaajaline kokkupuude tugeva 
elektromagnetväljaga;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c b (uus)



PE475.801v02-00 16/21 AD\889842ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) eriti ohustatud töötajate konkreetseid 
riske ja nende jaoks võetavaid meetmeid;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ohutut töökorraldust kokkupuutest 
tingitud riskide vähendamiseks.

f) ohutut töökorraldust ja vahendeid
kokkupuutest tingitud riskide 
vähendamiseks.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kiirreageerimisvõimet töökohas 
juhtunud õnnetuse korral 
(päästemeeskonna ja päästevahendite 
mobiliseerimine).

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärgiga ennetada ja varakult 
diagnoosida elektromagnetväljadega 
kokkupuutest põhjustatud kahjulikku 
tervisemõju, teostatakse asjakohast 
tervisekontrolli vastavalt direktiivi 
89/391/EMÜ artiklile 14.

Eesmärgiga ennetada ja varakult 
diagnoosida elektromagnetväljadega 
kokkupuutest põhjustatud kahjulikku 
tervisemõju, teostatakse asjakohast 
tervisekontrolli vastavalt direktiivi 
89/391/EMÜ artiklile 14. Kõnealused 
sätted, sealhulgas 
tervisekontrollikaartidele ja nende 
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kättesaadavusele esitatavad nõuded, 
kehtestatakse riigi õiguses ja/või tavades.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkupuutel sagedustega kuni 100 kHz, 
tuleb töötaja kõigist soovimatutest või 
ootamatutest tervisemõjudest teatada 
tervisekontrolli eest vastutavale isikule, kes
võtab asjakohased meetmed vastavalt riigi 
õigusele ja tavale.

Kokkupuutel sagedustega kuni 100 kHz, 
tuleb töötaja kõigist soovimatutest või 
ootamatutest tervise- või ohutusmõjudest
teatada tervisekontrolli eest vastutavale 
isikule ja tööandjale, kes võtavad
asjakohased meetmed vastavalt riigi 
õigusele ja tavale; selle nõude eiramisel 
rakendatakse karistusi.

Muudatusettepanek 32

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; selle nõude eiramisel 
rakendatakse karistusi. Kui avastatakse, et 
selline kokkupuude on põhjustanud 
tervisekahjustuse või ohu, teostab tööandja
viivitamata vastavalt artiklile 4 riskide 
ümberhindamise.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi meditsiiniliste MRT-rakenduste ja 
nendega seotud tegevuste suhtes ei 
kohaldata kokkupuute piirmäärasid, 
suunisväärtusi ega rakendusväärtusi, 
tuleb selle valdkonna töötajate tervist 
jälgida teravdatud tähelepanuga.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Direktiivi 89/391/EMÜ artikli 14 lõike 
2 kohaselt võtavad tööandjad meetmeid, 
millega võimaldatakse igal töötajal käia 
soovi korral regulaarselt tervisekontrollis. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

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 võtab asjakohased meetmed 
tagamaks, et tervisekontrolli eest vastutaval 
arstil ja/või meditsiiniasutusel on 
juurdepääs artiklis 4 osutatud 
riskihindamise tulemustele ning eelnevalt 
kehtestatud ennetus- ja kaitsemeetmetele.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võtta arvesse tehnika arengut, muutusi 
kõige asjakohasemates ühtlustatud 
Euroopa standardites või 
spetsifikatsioonides ning uusi teaduslikke 
avastusi elektromagnetväljade kohta;

b) võtta arvesse tehnika arengut, muutusi 
kõige asjakohasemates standardites või 
spetsifikatsioonides ning uusi teaduslikke 
avastusi elektromagnetväljade kohta;

Muudatusettepanek 37

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
ning elektromagnetväljadega kokku 
puutuvate töötajate jaoks mõeldud 
ennetus- ja kaitsemeetmete teostamiseks, 
koostab komisjon artiklite 4 ja 5 ning II ja 
IV lisa kohta praktilise juhendi. Komisjon 
teeb tihedat koostööd tööohutuse ja -
tervishoiu nõuandekomiteega.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – 1. osa. Eesmärgid – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tõhusad teabemeetmed ja dünaamilised 
konsultatsioonimehhanismid

– dünaamilised 
konsultatsioonimehhanismid ja tõhusad 
teabemeetmed, mis käsitlevad ohutust 
ning seda, kui palju teatakse otsesest ja
kaudsest töötajate tervisele ja ohutusele 
kahjulikust mõjust, mida võib lühi- ja 
pikaajaliselt avaldada tugeva 
elektromagnetväljaga kokkupuutumine;
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – 1. osa. Eesmärgid – punkt b – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tõhusa kaitsevarustuse kandmine
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