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LYHYET PERUSTELUT

Komission direktiiviehdotuksen tarkoituksena on muuttaa terveyttä ja turvallisuutta 
koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 
tekijöistä aiheutuville riskeille annettua direktiiviä 2004/40/EY.

Vuonna 2006 lääketieteellinen yhteisö ilmoitti komissiolle, että direktiivin täytäntöönpanolla 
olisi erittäin kielteisiä vaikutuksia magneettiresonanssikuvaustekniikan käyttöön ja 
kehittämiseen. Erittäin tiukkojen altistumisen raja-arvojen asettaminen olisi rajoittanut 
magneettiresonanssikuvauksen käyttöä, vaikka se on välttämätön apuväline useiden 
sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa.

Lykättyään ensin määräaikaa, johon mennessä direktiivi 2004/40/EY on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, 30. päivästä huhtikuuta 2008 aina 30. päivään huhtikuuta 2012 
komissio päätti lopulta esittää tämän tekstin, jossa se ehdottaa, että altistumisen raja-arvoja ei 
sovelleta magneettiresonanssikuvaukseen ja siihen liittyviin toimiin, mitä valmistelija pitää 
myönteisenä. 

Koska työntekijöille aiheutuu riskejä magneettiresonanssikuvaukseen perustuvien 
menettelyjen yhteydessä, terveydenhuollon alalla on jo otettu käyttöön tiukkoja 
suojatoimenpiteitä. Niihin liittyy lisäksi tiukkaa valvontaa, ja koulutusta annetaan 
turvallisuusmenettelyistä sekä terveydelle aiheutuvista lyhyt- ja pitkäaikaisista riskeistä, jos 
altistuminen ylittää raja-arvot ja/tai turvallisuusmenettelyjä ei noudateta. 

Kun nämä seikat otetaan huomioon, poikkeuksen tekeminen magneettiresonanssikuvauksen ja 
siihen liittyvien toimien yhteydessä näyttää täysin perustellulta, etenkin kun ehdotuksen 
liitteessä IV komissio kohdistaa tähän poikkeukseen vielä tiukempia suojatoimenpiteitä. 

Koska ehdotuksessa asetetaan erittäin tiukkoja altistumisen raja-arvoja ja myönnetään näistä 
arvoista poikkeus magneettiresonanssikuvauksille ja niihin liittyville toimille, on mahdollista 
löytää tasapaino Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 151 artiklan ja 
153 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionille kuuluvan työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelemista koskevan velvoitteen ja niiden todellisten edistysaskelten välillä, 
joita tutkimuksen ja kansanterveyden alalla on mahdollista toteuttaa 
magneettiresonanssikuvaustekniikan avulla. 

Kaikista tekstiin tehdyistä parannuksista huolimatta on todettava, että se on edelleen liian 
monimutkainen, tietyin osin jopa käsittämätön. 

Jotta pysyttäisiin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 
toimialalla, lausunnolla pyritään kolmeen tavoitteeseen. Ensimmäiseksi, jotta voidaan tukea 
komission ehdottamia poikkeussääntöjä, lisätään artikla, joka on omistettu erityisesti 
poikkeuksille (tarkistus 17). Toiseksi pyritään selventämään ja yksinkertaistamaan 
ehdotuksen tekstiä tietyin paikoin. Lopuksi pyritään täydentämään ja lujittamaan 
työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä toimenpiteitä.
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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Terveyttä ja turvallisuutta koskevista 
vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 
tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) 
aiheutuville riskeille 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/40/EY 
voimaantulon jälkeen erityisesti 
lääketieteen alan sidosryhmät ilmaisivat 
vakavan huolestumisensa direktiivin 
täytäntöönpanon mahdollisista
vaikutuksista lääketieteelliseen kuvaukseen 
perustuvien lääketieteellisten menettelyjen 
käyttöön. Huolta herättivät myös 
direktiivin vaikutukset tiettyyn teolliseen 
toimintaan.

(3) Terveyttä ja turvallisuutta koskevista 
vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 
tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) 
aiheutuville riskeille 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/40/EY 
voimaantulon jälkeen erityisesti 
lääketieteen alan sidosryhmät ilmaisivat 
vakavan huolestumisensa kielteisistä
vaikutuksista, joita direktiivin 
täytäntöönpanolla olisi tiettyyn teolliseen 
toimintaan ja tiettyihin lääketieteelliseen 
kuvaukseen perustuviin lääketieteellisiin 
menettelyihin, erityisesti 
magneettiresonanssikuvaukseen.
Altistumisen raja-arvojen, ohjearvojen ja 
toiminta-arvojen soveltaminen 
lääketieteen alalla rajoittaisi 
magneettiresonanssikuvaustekniikan 
käyttömahdollisuuksia, vaikka se on 
välttämätön apuväline useiden 
sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio tarkasteli huolellisesti 
sidosryhmien esittämiä väitteitä ja useiden 
kuulemisten jälkeen päätti tarkastella 

(4) Komissio tarkasteli huolellisesti 
sidosryhmien, etenkin lääketieteellisen 
yhteisön, esittämiä väitteitä ja useiden 
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huolellisesti uudelleen joitakin direktiivin 
2004/40/EY säännöksiä kansainvälisesti 
tunnustettujen asiantuntijoiden tuottamien 
uusien tieteellisten tietojen perusteella.

kuulemisten jälkeen päätti tarkistaa
joitakin direktiivin 2004/40/EY säännöksiä 
kansainvälisesti tunnustettujen 
asiantuntijoiden tuottamien uusien 
tieteellisten tietojen ja kansainvälisen 
ionisoimattoman säteilyn komitean 
(ICNIRP) tarkistamien uusien suositusten
perusteella.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Sähkömagneettisilta kentiltä 
suojaamiseksi perustettavassa 
järjestelmässä olisi rajoituttava tarpeetonta 
yksityiskohtaisuutta välttäen 
määrittelemään saavutettavat tavoitteet, 
noudatettavat periaatteet ja käytettävät 
perusarvot, jotta jäsenvaltiot voivat 
soveltaa vähimmäisvaatimuksia samalla 
tavoin.

(8) Sähkömagneettisilta kentiltä 
suojaamiseksi perustettavassa 
järjestelmässä olisi rajoituttava tarpeetonta 
yksityiskohtaisuutta välttäen 
määrittelemään saavutettavat tavoitteet, 
noudatettavat periaatteet ja käytettävät 
perusarvot, jotta jäsenvaltiot voivat 
soveltaa vähimmäisvaatimuksia samalla 
tavoin. Lisäksi tämän suojajärjestelmän 
ohella olisi tehtävä yksityiskohtaisempia 
ja riippumattomia tutkimuksia, jotta 
saataisiin tieteellisiä tietoja (jotka 
perustuvat yhteisiin ja puolueettomiin 
indikaattoreihin) sähkömagneettisille 
kentille altistumisen lyhyt- ja 
pitkäaikaisista vaikutuksista, etenkin 
mahdollisista karsinogeenisista 
vaikutuksista.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sähkömagneettisille kentille 
altistumista voidaan vähentää 
tehokkaammin ottamalla 
ehkäisytoimenpiteet huomioon jo 

(11) Sähkömagneettisille kentille 
altistumista voidaan vähentää 
tehokkaammin ottamalla 
ehkäisytoimenpiteet huomioon jo 
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työpisteitä suunniteltaessa sekä 
valitsemalla työvälineet, -menettelyt ja 
-menetelmät siten, että riskejä vähennetään 
ensisijaisesti jo niiden alkulähteellä.
Työvälineisiin ja -menetelmiin liittyvillä 
säännöksillä edistetään siten työntekijöiden 
suojelua. On kuitenkin tarpeen välttää 
arviointien päällekkäisyyttä, jos 
työvälineet täyttävät EU:n 
tuotelainsäädännön vaatimukset, joissa 
on tiukemmat turvallisuustasot kuin tässä 
direktiivissä ja etenkin direktiivissä 
1999/5/EY ja 2006/95/EY. Näin ollen 
suuressa osassa tapauksia voidaan tehdä 
yksinkertaistettu arviointi.

työpisteitä suunniteltaessa sekä 
valitsemalla työvälineet, -menettelyt ja 
-menetelmät siten, että riskejä vähennetään 
ensisijaisesti jo niiden alkulähteellä.
Työvälineisiin ja -menetelmiin liittyvillä 
säännöksillä edistetään siten työntekijöiden 
suojelua. On lisäksi tärkeää, että 
työmenettelyjen ja -menetelmien ohella 
annetaan pakollista valistus- ja 
ehkäisykoulutusta riskeistä, joita 
aiheutuu, jos turvavarusteita ei käytetä tai 
turvallisuusohjeita ei noudateta, ja että 
koulutus- ja työmenetelmiä arvioidaan 
radio- ja telepäätelaitteista ja niiden 
vaatimustenmukaisuuden 
vastavuoroisesta tunnustamisesta 
9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/5/EY1 ja tietyllä 
jännitealueella toimivia sähkölaitteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 12 päivänä joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/95/EY2

mukaisesti ja valvotaan tiukasti ja että 
laiminlyönnin yhteydessä työnantajille 
asetetaan varoittavia seuraamuksia. 
________________
1 EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.
2 EUVL L 374, 27.12.2006, s. 10.

Tarkistus 5

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 olisi tehtävä tekniseen 
kehitykseen ja sähkömagneettisille kentille 
altistumisen riskejä koskevaan tieteelliseen 
tietämykseen perustuvia mukautuksia 
parantaakseen työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden suojelua.
Jäsenvaltioita kehotetaan kannustamaan 
työnantajia tämän direktiivin 
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noudattamiseen tiukalla valvonnalla ja 
seuraamuksilla.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tässä direktiivissä ei käsitellä 
työntekijöiden sähkömagneettisille 
kentille altistumisen pitkäaikaisia 
vaikutuksia. Jos kuitenkin ilmenee uusia 
todisteita sähkömagneettisille kentille 
altistumisen pitkäaikaisista vaikutuksista, 
tätä direktiiviä olisi tarkistettava 
vastaavasti nämä todennäköiset 
vaikutukset huomioon ottaen ja 
direktiivin 89/391/ETY 17 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä, joka on 
kahdeskymmenes direktiivin 89/391/ETY 
16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
erityisdirektiivi, säädetään 
vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi heidän terveyteensä ja 
turvallisuuteensa kohdistuvilta riskeiltä, 
jotka aiheutuvat tai saattavat aiheutua 
sähkömagneettisille kentille (0 Hz–
300 GHz) altistumisesta työssä.

1. Tässä direktiivissä, joka on 
kahdeskymmenes direktiivin 89/391/ETY 
16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
erityisdirektiivi, säädetään 
vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi heidän terveyteensä ja 
turvallisuuteensa kohdistuvilta riskeiltä, 
jotka aiheutuvat tai saattavat aiheutua 
sähkömagneettisille kentille (0 Hz–
300 GHz) altistumisesta ammatillisen 
toiminnan yhteydessä. Direktiivin 
89/391/ETY liitteen mukaisesti tämä 
direktiivi kattaa seuraavat alat: työpaikat, 
työvälineet, henkilönsuojaimet, 
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näyttöpäätetyö, raskaiden taakkojen 
käsittely, joka voi aiheuttaa 
selkävammoja, väliaikaiset tai siirtyvät 
työmaat sekä kalastus ja maatalous.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä direktiivi koskee työntekijöiden 
terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia 
suoria riskejä, jotka johtuvat 
indusoituneiden sähkö- tai 
magneettikenttien, energian 
absorboitumisen sekä kosketusvirtojen 
aiheuttamista tunnetuista lyhytaikaisista 
haittavaikutuksista ihmiskehossa. Se 
kattaa myös epäsuorat terveys- ja 
turvallisuusvaikutukset.

2. Tämä direktiivi koskee työntekijöiden 
terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia 
tunnettuja suoria ja epäsuoria 
lyhytaikaisia haittavaikutuksia, jotka 
johtuvat sähkömagneettisista kentistä, 
energian absorboitumisesta sekä
kosketusvirroista.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä direktiivissä ei käsitellä 
pitkäaikaisia vaikutuksia.

3. Tässä direktiivissä ei käsitellä 
pitkäaikaisia vaikutuksia. Jos kuitenkin 
ilmenee uusia todisteita 
sähkömagneettisille kentille altistumisen 
pitkäaikaisista vaikutuksista, tätä 
direktiiviä olisi tarkistettava. 
Komissio laatii ja julkaisee kertomuksen, 
jossa tarkastellaan sähkömagneettisille 
kentille altistumisen vaikutuksia koskevia 
viimeisimpiä todisteita ja tutkimuksia 
viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein. Tarkastelun suorittaa 
tilapäinen riippumattomista 
asiantuntijoista koostuva komitea, joka 
ottaa huomioon sähkömagneettisen 
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altistumisen pitkäaikaisia vaikutuksia 
koskevan olemassa olevan ja tuoreen 
tieteellisen kirjallisuuden.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Direktiivin 89/391/ETY säännöksiä 
sovelletaan kaikilta osin 1 kohdassa 
tarkoitetulla alalla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tähän direktiiviin sisältyvien 
tiukempien ja/tai yksityiskohtaisempien 
säännösten soveltamista.

5. Direktiivin 89/391/ETY säännöksiä 
sovelletaan kaikilta osin 1 kohdassa 
tarkoitetulla alalla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tähän direktiiviin sisältyvien 
tiukempien tai yksityiskohtaisempien 
säännösten ja/tai tiettyjen 
magneettiresonanssikuvauksia ja niihin 
liittyviä toimia koskevien poikkeuksien
soveltamista.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b ja c alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'haitallisilla terveysvaikutuksilla'
biologisia vaikutuksia, joilla on haitallista 
vaikutusta altistuneiden työntekijöiden 
henkiseen, fyysiseen ja/tai yleiseen 
hyvinvointiin. Tässä direktiivissä 
käsitellään vain lyhytaikaisia vaikutuksia;

b) 'haitallisilla terveys- ja 
turvallisuusvaikutuksilla' lyhytaikaisia
biologisia vaikutuksia, joilla on haitallista 
vaikutusta altistuneiden työntekijöiden 
henkiseen, fyysiseen ja/tai yleiseen 
hyvinvointiin, ja vaikutuksia, jotka 
aiheuttavat tilapäistä häirintää tai 
vaikuttavat kognitioon tai muihin aivo- tai 
lihastoimintoihin ja voivat näin vaikuttaa 
työntekijän kykyyn työskennellä 
turvallisesti;

c) 'haitallisilla turvallisuusvaikutuksilla' 
vaikutuksia, jotka aiheuttavat tilapäistä 
häirintää tai vaikuttavat kognitioon tai 
muihin aivo- tai lihastoimintoihin ja voivat 
näin vaikuttaa työntekijän kykyyn 
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työskennellä turvallisesti;

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 
1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 
magneettiresonanssivaikutusta käyttäviin 
lääketieteellisiin sovelluksiin eikä 
seuraaviin niihin liittyviin toimiin: 
integraalinen järjestelmätestaus ennen 
lähetykseen luovutusta sekä asennus-, 
puhdistus-, huolto-, tutkimus- ja 
kehittämistoiminta. Näissä tapauksissa on 
otettava käyttöön erityisiä 
suojatoimenpiteitä. Tätä varten komissio 
kuulee olemassa olevia työryhmiä ja toimii 
liitteessä IV esitettyjen toimenpiteiden 
mukaisesti.

4. Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 
1 ja 2 kohdassa asetettuja altistumisen 
raja-arvoja ei sovelleta 
magneettiresonanssivaikutusta käyttäviin 
lääketieteellisiin sovelluksiin, etenkään 
tapauksissa, joissa tarjotaan lääkinnällistä 
tukea, eikä seuraaviin niihin liittyviin 
toimiin: integraalinen järjestelmätestaus 
ennen lähetykseen luovutusta sekä 
asennus-, puhdistus-, huolto-, tutkimus- ja 
kehittämistoiminta. 
Magneettiresonanssikuvauksesta 
aiheutuville sähkömagneettisille kentille 
altistuvien työntekijöiden on edelleen 
kuuluttava tässä direktiivissä säädettyjen 
suojatoimenpiteiden piiriin. 
Työntekijöiden riittävän suojelun ja 
magneettiresonanssivaikutusta käyttävien 
lääketieteellisten sovellusten turvallisen 
käytön varmistamiseksi työnantajien on 
nykyisten varotoimenpiteiden ohella 
arvioitava ennalta mahdollisia riskejä, 
otettava käyttöön teknisiä ja 
organisatorisia toimenpiteitä ja annettava 
riittävää erityiskoulutusta direktiivin 
13 artiklassa tarkoitettujen komission 
laatimien käytännön oppaiden mukaisesti.
Tätä varten komissio kuulee olemassa 
olevia työryhmiä ja toimii liitteessä IV 
esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti. Tätä 
poikkeusta on tarkistettava viiden vuoden 
kuluessa ... siten, että otetaan huomioon 
uudet todisteet, jotka liittyvät 
sähkömagneettisille kentille altistumisen 
vaikutuksiin, sekä edistyminen, jota on 
saavutettu työntekijöiden altistumiselta 
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suojelemisessa.
_____________
* Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 
1 ja 2 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden 
puolustusvoimiin, jos vastaava ja tarkempi 
suojajärjestelmä, kuten NATOn standardi 
STANAG 2345 on jo käytössä ja pantu 
täytäntöön. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tällaisen suojajärjestelmän 
olemassaolosta ja tehokkaasta 
täytäntöönpanosta, kun ne ilmoittavat 
tämän direktiivin säännösten saattamisesta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 14 artiklan 
mukaisesti.

5. Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 
1 ja 2 kohdassa asetettuja altistumisen 
raja-arvoja ei sovelleta jäsenvaltioiden 
puolustusvoimiin, jos vastaava ja tarkempi 
suojajärjestelmä, kuten NATOn standardi 
STANAG 2345 on jo käytössä ja pantu 
täytäntöön. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle tällaisen suojajärjestelmän 
olemassaolosta ja tehokkaasta 
täytäntöönpanosta, kun ne ilmoittavat 
tämän direktiivin säännösten saattamisesta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 14 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Työntekijät eivät saa altistua 
terveysvaikutuksia koskevan altistuksen 
raja-arvot ylittäville arvoille, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 5 kohdan 
säännösten soveltamista. Sellaisia 
erityistilanteita varten, joissa nämä arvot 
voidaan tilapäisesti ylittää, jäsenvaltiot 
voivat ottaa käyttöön järjestelmän, jolla 
sallitaan työskentely valvotuissa 
olosuhteissa kattavan riskinarvioinnin 
perusteella, jossa esitetään tosiasialliset 
altistustasot ja niiden todennäköisyys ja 

6. Työntekijät eivät saa altistua 
terveysvaikutuksia koskevan altistuksen 
raja-arvot ylittäville arvoille, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 5 kohdan 
säännösten soveltamista. Sellaisia erityis-
ja yksittäistilanteita varten, joissa nämä 
arvot voidaan tilapäisesti ylittää 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa tekniikan kehitys ja 
työpaikkojen erityispiirteet huomioon 
ottaen, jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
järjestelmän, joka mahdollistaa 



PE475.801v02-00 12/22 AD\889842FI.doc

FI

verrataan niitä liitteessä II ja III 
määriteltyihin altistuksen raja-arvoihin.
Tällaisista erityistilanteista on ilmoitettava 
komissiolle direktiivin 89/391/ETY 
17 a artiklassa tarkoitetussa kertomuksessa.

työskentelyn valvotuissa olosuhteissa 
kattavan riskinarvioinnin perusteella, jossa 
esitetään tosiasialliset altistustasot ja niiden 
todennäköisyys ja verrataan niitä liitteessä 
II ja III määriteltyihin altistuksen raja-
arvoihin. Tällaisella järjestelmällä on 
taattava, että aiheutuvat mahdolliset riskit 
vähennetään minimiin ja että kyseisten 
työntekijöiden terveyden seurantaa 
lisätään. Tällaisista erityistilanteista on 
ilmoitettava komissiolle direktiivin 
89/391/ETY 17 a artiklassa tarkoitetussa 
kertomuksessa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Altistumisen määrittely ja riskien arviointi Riskien arviointi ja altistumisen määrittely

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) mahdolliset välittömät fyysiset 
vaikutukset ja erityisesti: ihmiskehoon 
kohdistuvat vaikutukset, joiden välitön 
aiheuttaja on sähkömagneettinen kenttä, 
esimerkiksi kudosten lämpeneminen, 
lihasten, hermojen tai aistielinten 
stimulaatio, huimaus tai päänsärky;

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta – b b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b b) mahdolliset haitalliset 
terveysvaikutukset ja erityisesti: biologiset 
vaikutukset, joilla on haitallista 
vaikutusta altistuneiden työntekijöiden 
henkiseen, fyysiseen ja/tai yleiseen 
hyvinvointiin;

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) mahdolliset haitalliset 
turvallisuusvaikutukset ja erityisesti: 
vaikutukset, jotka aiheuttavat tilapäistä 
häirintää tai vaikuttavat kognitioon tai 
muihin aivo- tai lihastoimintoihin ja 
voivat näin vaikuttaa työntekijän kykyyn 
työskennellä turvallisesti;

Tarkistus 19

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 erityisesti 
työntekijät, joilla on aktiivinen tai 
passiivinen implantoitu lääkinnällinen laite 
(kuten sydämentahdistin), työntekijät, 
joilla on kehon ulkopuolella mukana 
kannettava lääkinnällinen laite (kuten 
insuliinipumppu), työntekijät, joilla on 
heikko immuunijärjestelmä (kuten 
syöpäsairaat), ja raskaana olevat naiset;

Tarkistus 20
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) lääkinnällisten sähkölaitteiden häiriöt 
(mukaan luettuina sydämentahdistimet ja 
muut c alakohdassa tarkoitetut 
implantoidut laitteet)

i) lääkinnällisten sähkölaitteiden häiriöt 
(mukaan luettuina sydämentahdistimet ja 
muut c alakohdassa tarkoitetut 
implantoidut tai kehon ulkopuolella 
mukana kannettavat laitteet);

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) valmius nopeaan toimintaan 
ongelmatilanteessa työpaikalla 
(avustusryhmän ja pelastusvälineiden 
käyttö).

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sähkömagneettisille kentille altistumisesta 
aiheutuvia riskejä on vähennettävä 
noudattaen direktiivissä 89/391/ETY 
säädettyjä yleisiä ehkäiseviä toimenpiteitä 
koskevia periaatteita.

Sähkömagneettisille kentille altistumisesta 
aiheutuvia riskejä on vähennettävä 
noudattaen yleisiä periaatteita, jotka 
direktiivin 89/391/ETY 6 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ovat samanlaisia 
kuin työnantajan yleiset velvoitteet. Nämä 
yleiset periaatteet ovat seuraavat:
a) riskien välttäminen 
b) niiden riskien arvioiminen, joita ei 
voida välttää 
c) riskien torjunta niiden syntyvaiheessa 
d) työn sopeuttaminen yksilöllisesti 
varsinkin työpaikkojen suunnittelun, 
työvälineiden valinnan sekä työ- ja 
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tuotantomenetelmien valinnan osalta
e) sopeutuminen tekniikan kehitykseen
f) vaarallisten tekijöiden korvaaminen 
vaarattomilla tai vähemmän vaarallisilla 
tekijöillä
g) ehkäisypolitiikan kehittäminen
h) yleisten suojatoimenpiteiden 
ensisijaisuus yksilöllisiin 
suojatoimenpiteisiin nähden
i) työntekijöille annettavat aiheelliset 
ohjeet.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 3 artiklassa ja liitteessä II ja III 
tarkoitetut toiminta-arvot ylittyvät, 
työnantajan on – ellei 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toteutettu arviointi osoita, että 
altistumisen raja-arvot eivät ylity ja että 
turvallisuusriskit voidaan sulkea pois –
laadittava ja toteutettava 4 artiklassa 
tarkoitetun riskien arvioinnin perusteella 
toimintasuunnitelma, joka käsittää teknisiä 
ja/tai organisatorisia toimenpiteitä 
altistumisen raja-arvot ylittävän 
altistumisen estämiseksi, kiinnittäen 
huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

2. Jos 3 artiklassa ja liitteessä II ja III 
tarkoitetut toiminta-arvot ylittyvät, 
työnantajan on – ellei 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toteutettu arviointi osoita, että 
altistumisen raja-arvot eivät ylity ja että 
terveys- ja turvallisuusriskit voidaan 
sulkea pois – laadittava ja toteutettava 
4 artiklassa tarkoitetun riskien arvioinnin 
perusteella toimintasuunnitelma, joka 
käsittää teknisiä ja/tai organisatorisia 
toimenpiteitä altistumisen raja-arvot 
ylittävän altistumisen estämiseksi, 
kiinnittäen huomiota erityisesti seuraaviin 
seikkoihin:

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toimenpiteet ja menetelmät, joilla 
torjutaan kipinäpurkauksia teknisillä 
keinoilla, ja työntekijöille annettava 
koulutus (koskee sähkökentille 
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altistumista);

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos ilmenee uusia tieteellisiä 
todisteita sähkömagneettisille kentille 
altistumisen haittavaikutuksista, 
työnantajan on mukautettava 
toimenpiteitä, ja komissio esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
säädösehdotuksen tämän direktiivin 
tarkistamiseksi vastaavasti.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tietoja työntekijöiden terveyteen ja 
turvallisuuteen kohdistuvista suorista ja 
epäsuorista haittavaikutuksista, joita voi 
aiheutua lyhyt- tai pitkäaikaisesta 
altistumisesta voimakkaalle 
sähkömagneettiselle kentälle;

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) erityisen riskialttiiden työntekijöiden 
erityisriskejä ja -toimenpiteitä;
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) turvallisia työtapoja altistumisesta 
aiheutuvien riskien minimoimiseksi.

f) turvallisia työtapoja ja välineitä
altistumisesta aiheutuvien riskien 
minimoimiseksi.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) valmiutta nopeaan toimintaan 
ongelmatilanteessa työpaikalla 
(avustusryhmän ja pelastusvälineiden 
käyttö).

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Terveydentilan asianmukainen seuranta on 
toteutettava direktiivin 89/391/ETY 
14 artiklan mukaisesti, ja sen tavoitteena 
on sähkömagneettisille kentille 
altistumisen aiheuttamien haitallisten 
terveysvaikutusten ehkäiseminen ja 
aikainen diagnosointi.

Terveydentilan asianmukainen seuranta on 
toteutettava direktiivin 89/391/ETY 
14 artiklan mukaisesti, ja sen tavoitteena 
on sähkömagneettisille kentille 
altistumisen aiheuttamien haitallisten 
terveysvaikutusten ehkäiseminen ja 
aikainen diagnosointi. Nämä säännökset, 
mukaan lukien potilaskertomuksia ja 
niiden saatavuutta koskevat vaatimukset, 
on otettava käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössä ja/tai käytännöissä.
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun altistuminen tapahtuu alle 100 kHz:n 
taajuudella, tieto työntekijän ilmoittamista 
mahdollisista ei-toivotuista tai 
odottamattomista terveysvaikutuksista on 
toimitettava terveydentilan seurannasta 
vastaavalle henkilölle, joka toteuttaa
asianmukaiset toimenpiteet kansallisen 
lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

Kun altistuminen tapahtuu alle 100 kHz:n 
taajuudella, tieto työntekijän ilmoittamista 
mahdollisista ei-toivotuista tai 
odottamattomista terveys- tai 
turvallisuusvaikutuksista on toimitettava 
rangaistuksen uhalla terveydentilan 
seurannasta vastaavalle henkilölle ja 
työnantajalle, joiden on toteutettava
asianmukaiset toimenpiteet kansallisen 
lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus 32

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 rangaistuksen 
uhalla mahdollisuus lääkärintarkastukseen 
kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen 
mukaisesti. Jos havaitaan tällaisesta 
altistumisesta aiheutunut terveys- tai 
turvallisuushaitta, työnantajan on 
välittömästi arvioitava riskit uudelleen 
4 artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaikka magneettiresonanssikuvausta 
käyttäviin lääketieteellisiin sovelluksiin ja 
niihin liittyviin toimiin ei sovelleta 
altistumisen raja-arvoja, ohjearvoja ja 
toiminta-arvoja, näiden alojen 
työntekijöiden terveystarkastuksia on 
lisättävä.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Direktiivin 89/391/ETY 14 artiklan 
2 kohdan mukaisesti työantajat ottavat 
käyttöön toimenpiteitä, joiden perusteella 
jokaisella työntekijällä on halutessaan 
mahdollisuus käydä terveystarkastuksessa 
säännöllisesti. 

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Työnantajan on ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin sen 
takaamiseksi, että terveydentilan 
seurannasta vastaava lääkäri ja/tai 
lääkintäviranomainen saa 4 artiklassa 
tarkoitetun riskien arvioinnin tulokset.

2. Työnantajan on ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin sen 
takaamiseksi, että terveydentilan 
seurannasta vastaava lääkäri ja/tai 
lääkintäviranomainen saa 4 artiklassa 
tarkoitetun riskien arvioinnin tulokset, sekä 
varo- ja suojatoimenpiteisiin, jotka on 
otettu käyttöön aiemmin.

Tarkistus 36
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ottaa huomioon tekniikan kehitys, 
muutokset merkittävimmissä 
yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa
standardeissa tai eritelmissä sekä 
sähkömagneettisia kenttiä koskevat uudet 
tieteelliset tutkimustulokset.

b) ottaa huomioon tekniikan kehitys, 
muutokset merkittävimmissä standardeissa 
tai eritelmissä sekä sähkömagneettisia 
kenttiä koskevat uudet tieteelliset 
tutkimustulokset.

Tarkistus 37

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 
sähkömagneettisille kentille altistuvia 
työntekijöitä varten käyttöön otettujen 
varo- ja suojatoimenpiteiden
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.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – Osa 1. Tavoitteet – b kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tehokkaat tiedotustoimenpiteet ja 
dynaamiset kuulemismenettelyt

– dynaamiset kuulemismenettelyt ja
tehokkaat tiedotustoimenpiteet, jotka 
koskevat turvallisuutta ja tietoja 
työntekijöiden terveyteen ja 
turvallisuuteen kohdistuvista suorista ja 
epäsuorista haittavaikutuksista, joita voi 
aiheutua lyhyt- tai pitkäaikaisesta 



AD\889842FI.doc 21/22 PE475.801v02-00

FI

altistumisesta voimakkaalle 
sähkömagneettiselle kentälle

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – Osa 1. Tavoitteet – b kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tehokkaiden suojavarusteiden käyttö
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