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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság jelen irányelvjavaslatának célja a munkavállalók fizikai tényezők 
hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről szóló 2004/40/EK irányelv átdolgozása.

Az orvosi körök 2006-ban arról tájékoztatták az Európai Bizottságot, hogy az irányelv 
átültetése különösen hátrányosan érintené a mágneses rezonancián alapuló képalkotó eljárás 
(MRI) használatát és fejlesztését. A rendkívül szigorú expozíciós határértékek megállapítása 
korlátozná az MRI felhasználhatóságát, jóllehet ez az eljárás számos betegség 
diagnosztizálásához és kezeléséhez elengedhetetlen.

Miután első körben 2008. április 30-ról 2012. április 30-ra kitolta a 2004/40/EK irányelv 
átültetésének határidejét, az Európai Bizottság végül úgy döntött, hogy átdolgozza a 
jogszabály szövegét annak érdekében, hogy az MRI-t és a hozzá kapcsolódó tevékenységeket 
mentesítse az expozíciós határértékeknek való megfelelés kötelezettsége alól, amit örömmel 
veszünk tudomásul. 

A munkavállalókat érintő, az MRI használatával összefüggő kockázatok ismeretében az 
egészségügyi ágazat már gondoskodott szigorú óvintézkedések bevezetéséről. Ezeket 
egyébiránt szigorúan ellenőrzik, a munkavállalókat pedig képzések keretében ismertetik meg 
a biztonsági eljárásokkal és a túlzott expozíció és/vagy a biztonsági eljárások be nem tartása 
esetén fennálló rövid- és hosszú távú egészségügyi kockázatokkal. 

Mindeme tényezőket figyelembe véve az MRI-t és a kapcsolódó tevékenységeket érintő 
mentesség bevezetése teljesen indokoltnak tűnik, annál is inkább, mivel a jelen javaslat IV. 
mellékletében az Európai Bizottság e mentességet az eddigieknél is szigorúbb biztonsági 
intézkedések előírásával egészíti ki. 

A rendkívül szigorú expozíciós határértékek megállapítása, valamint az MRI-t és a 
kapcsolódó tevékenységeket érintő mentesség bevezetése révén ez a javaslat megfelelő 
egyensúlyt teremt, mivel lehetővé teszi egyrészt a munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelmét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 151. cikkével, 
valamint 153. cikke (1) bekezdésével összhangban, másrészt a kutatás és a közegészség terén 
az MR-technológia révén megvalósítható érdemi előrelépések megtételét. 

Mindazonáltal meg kell állapítanunk, hogy a szöveg a javítások ellenére továbbra is túl 
bonyolult, sőt helyenként egyenesen értelmezhetetlen. 

Figyelemmel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
hatáskörének határaira, e vélemény a következő hármas célkitűzést követi: először is 
támogatni kívánja a Bizottság által javasolt mentességeket egy kifejezetten az eltéréseknek 
szentelt cikk beillesztése révén (17. módosítás). Továbbá bizonyos helyeken egyszerűsítés 
révén egyértelműbbé kívánja tenni a javaslatot.  Végül törekszik a munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelmére irányuló intézkedések kiegészítésére és 
megerősítésére.
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MÓDOSÍTÁSOK

 a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja 
be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A munkavállalók fizikai tényezők 
(elektromágneses terek) hatásából 
keletkező kockázatoknak való 
expozíciójára vonatkozó egészségügyi és 
biztonsági minimumkövetelményekről 
szóló, 2004. április 29-i 2004/40/EK 
európai parlamenti és a tanácsi irányelv 
hatálybalépését követően az érdekelt felek, 
különösen az egészségügyben dolgozók
súlyos aggodalmuknak adtak hangot az 
irányelv végrehajtásának az egészségügyi
képalkotáson alapuló gyógyászati eljárások 
alkalmazására gyakorolt lehetséges 
hatásával kapcsolatosan. Az irányelv 
egyes ipari tevékenységekre gyakorolt 
hatásával kapcsolatban is kétségek 
merültek fel.

(3) A munkavállalók fizikai tényezők 
(elektromágneses terek) hatásából 
keletkező kockázatoknak való 
expozíciójára vonatkozó egészségügyi és 
biztonsági minimumkövetelményekről 
szóló, 2004. április 29-i 2004/40/EK 
európai parlamenti és a tanácsi irányelv 
hatálybalépését követően az érdekelt felek, 
különösen az orvosi körök súlyos 
aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy
az irányelv végrehajtása káros hatást 
gyakorolna egyrészt bizonyos ipari 
tevékenységekre, másrészt az orvosi
képalkotáson alapuló bizonyos gyógyászati 
eljárások, különösen a mágneses 
rezonancián alapuló képalkotó eljárás 
(MRI) alkalmazására. Az expozíciós 
határértékek, az orientációs értékek és a 
beavatkozási határértékek egészségügyi 
ágazatra történő alkalmazása korlátozná 
az MRI technológia használatának 
lehetőségeit, jóllehet ez az eljárás több 
betegség diagnosztizálásához és 
kezeléséhez nélkülözhetetlen.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság körültekintően 
megvizsgálta az érintett felek által 

(4) A Bizottság körültekintően 
megvizsgálta az érintett felek, különösen 
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felhozott érveket, majd több konzultációt 
követően úgy határozott, hogy alaposan
felülvizsgálja a 2004/40/EK irányelv egyes 
rendelkezéseit, figyelembe véve a 
nemzetközileg elismert szakértők által 
bemutatott új tudományos ismereteket.

az orvosi körök által felhozott érveket, 
majd több konzultációt követően úgy 
határozott, hogy felülvizsgálja a 
2004/40/EK irányelv egyes rendelkezéseit, 
figyelembe véve a nemzetközileg elismert 
szakértők által bemutatott új tudományos 
ismereteket, valamint a nem ionizáló 
sugárzás elleni védelemmel foglalkozó 
nemzetközi bizottság (ICNIRP) 
felülvizsgált új ajánlásait.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az elektromágneses terek elleni 
védelem rendszerének a szükségtelen 
részletek mellőzésével az elérendő célokra, 
a betartandó elvekre és az alkalmazandó 
alapvető értékekre kell korlátozódnia, 
annak érdekében, hogy a tagállamok 
egységesen alkalmazhassák a 
minimumkövetelményeket.

(8) Az elektromágneses terek elleni 
védelem rendszerének a szükségtelen 
részletek mellőzésével az elérendő célok, a 
betartandó elvek és az alkalmazandó 
alapvető értékek meghatározására kell 
korlátozódnia, annak érdekében, hogy a 
tagállamok egységesen alkalmazhassák a 
minimumkövetelményeket. E védelmi 
rendszert továbbá részletesebb és 
független kutatásnak kell kiegészítenie, 
hogy (közös és objektív mutatókon 
alapuló) tudományos adatok álljanak 
rendelkezésre az elektromágneses 
tereknek való kitettség rövid- és hosszú 
távú – többek között lehetséges rákkeltő –
hatásairól.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az elektromágneses tereknek való 
expozíció szintje hatékonyabban 
csökkenthető, ha már a munkaállomásokat 
is a megelőző intézkedések 

(11) Az elektromágneses tereknek való 
expozíció szintje hatékonyabban 
csökkenthető, ha már a munkaállomásokat 
is a megelőző intézkedések 
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figyelembevételével tervezik meg, és olyan 
munkaeszközöket, eljárásokat, illetve 
módszereket választanak, amelyek által 
elsődlegesen a forrásnál csökkenthető a
kockázat. A munkaeszközökre és -
módszerekre vonatkozó rendelkezések 
tehát hozzájárulnak az érintett 
munkavállalók védelméhez. Ugyanakkor 
el kell kerülni a vizsgálatok kétszeri 
elvégzését, ha a munkaeszközök 
megfelelnek az olyan, termékekre 
vonatkozó uniós jogszabályok 
követelményeinek, amelyek ezen 
irányelvben, de különösen az 1999/5/EK 
és a 2006/95/EK irányelvben 
meghatározott biztonsági szintnél 
szigorúbb biztonsági szinteket állapítanak 
meg. Ennek következtében számos esetben 
lehetőség nyílik egyszerűsített vizsgálat 
elvégzésére.

figyelembevételével tervezik meg, és olyan 
munkaeszközöket, eljárásokat, illetve 
módszereket választanak, amelyek által 
elsődlegesen a forrásnál csökkenthető a 
kockázat. A munkaeszközökre és -
módszerekre vonatkozó rendelkezések 
tehát hozzájárulnak az érintett 
munkavállalók védelméhez. Kiemelten 
fontos továbbá, hogy az eljárások és 
munkamódszerek kötelező képzéshez 
kapcsolódjanak a védőfelszerelések 
viselésének vagy a biztonsági előírások 
betartásának elmulasztása esetén fellépő 
kockázatok és azok megelőzése 
tekintetében, valamint hogy a képzést és a 
munkamódszereket a 
rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről, valamint 
megfelelőségük kölcsönös elismeréséről 
szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek1 és a meghatározott 
feszültséghatáron belüli használatra 
tervezett elektromos berendezésekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
összehangolásáról szóló, 2006. december 
12-i 2006/95/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek2 megfelelően kell 
értékelni, szigorúan ellenőrizni kell őket, 
és ezek figyelmen kívül hagyása esetén a 
munkáltatókra visszatartó erejű 
szankciókat kell kiróni. 
________________
1 HL L 91., 1999.4.7., 10. o.
2 HL L 374., 2006. 12. 27., 10. o.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A munkáltatóknak az elektromágneses 
tereknek való expozícióból eredő 
kockázatokra vonatkozóan módosításokat 

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

kell végrehajtaniuk a munkavállalók 
egészségvédelmének és biztonságának 
javítása érdekében, a műszaki fejlődés és a 
tudományos ismeretek 
figyelembevételével. A tagállamok 
számára ajánlott, hogy szigorú 
ellenőrzésekkel és szankciókkal 
ösztönözzék a munkáltatókat ezen 
irányelv betartására. 

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Ez az irányelv nem foglalkozik a 
munkavállalók elektromágneses tereknek 
való expozíciójának hosszú távú 
hatásaival. Mindazonáltal, amennyiben új 
bizonyítékok látnak napvilágot az 
elektromágneses tereknek való kitettség 
hosszú távú hatásait illetően, úgy ezt az 
irányelvet megfelelően át kell dolgozni e 
lehetséges hatásokat figyelembe véve és 
összhangban a 89/391/EGK irányelv 17. 
cikkével.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv, amely a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a 20. egyedi irányelv, 
meghatározza a munkájuk során az 
elektromágneses tereknek való tényleges 
vagy vélhető expozícióból (0 Hz–300 
GHz) keletkező, a munkavállalók 

(1) Ez az irányelv, amely a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a 20. egyedi irányelv, 
meghatározza a szakmai tevékenységeik
során az elektromágneses tereknek való 
tényleges vagy vélhető expozícióból 
(0 Hz–300 GHz) keletkező, a 
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egészségét és biztonságát veszélyeztető 
kockázatokkal szembeni védelemre 
vonatkozó minimumkövetelményeket.

munkavállalók egészségét és biztonságát 
veszélyeztető kockázatokkal szembeni 
védelemre vonatkozó 
minimumkövetelményeket. A 89/391/EGK 
irányelv mellékletével összhangban a 
jelen irányelv hatálya a következő 
területekre terjed ki: munkahelyek, 
munkahelyi berendezések, egyéni 
védőfelszerelések, képernyővel rendelkező 
berendezésekkel folytatott munka, nehéz 
tárgyak deréktáji hátsérülések 
kockázatával járó manuális mozgatása, 
ideiglenes vagy mozgó munkaterületek, 
valamint halászat és mezőgazdaság.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv a munkavállalók 
egészségét és biztonságát közvetlenül 
veszélyeztető azon kockázatokra 
vonatkozik, amelyek az indukált 
elektromos vagy mágneses terek, az 
energiaelnyelés és az érintési áram által az 
emberi szervezetben okozott ismert, rövid 
távú káros hatásoknak köszönhetőek. A 
közvetlen egészségügyi és biztonsági 
hatásokkal is foglalkozik.

(2) Ez az irányelv az elektromágneses
terek, az energiaelnyelés és az érintési 
áram által előidézett, a munkavállalók 
egészségét és biztonságát elismerten, 
közvetlenül vagy közvetve veszélyeztető
rövid távú hatásokra vonatkozik.

Módosítás 9

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 a hosszú távú hatásokra 
nem vonatkozik. Ha azonban új 
bizonyítékok látnak napvilágot az 
elektromágneses tereknek való kitettség 
hosszú távú hatásaival kapcsolatban, az 
irányelvet át kell dolgozni. 
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A Bizottság az irányelv hatálybalépését 
követő öt évvel, majd azt követően 
ötévenként áttekintő jelentést készít és tesz 
közzé az elektromágneses tereknek való 
kitettség hosszú távú hatásaira vonatkozó 
legújabb bizonyítékokról és kutatásokról. 
A jelentést egy eseti alapon felállított 
független szakértői bizottság végzi az 
elektromágneses tereknek való expozíció 
hosszú távú hatásaival foglalkozó 
valamennyi régebbi és újkeletű 
tudományos publikáció 
figyelembevételével.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 89/391/EGK irányelv teljes 
mértékben alkalmazandó az (1) 
bekezdésben említett egész területre, az 
ebben az irányelvben foglalt szigorúbb 
és/vagy különös rendelkezések sérelme 
nélkül.

(5) A 89/391/EGK irányelv teljes 
mértékben alkalmazandó az (1) 
bekezdésben említett egész területre, az 
ebben az irányelvben foglalt szigorúbb 
vagy különös rendelkezések és/vagy az 
MRI-vizsgálatokra és a kapcsolódó 
tevékenységekre vonatkozó bizonyos 
mentességek sérelme nélkül.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b és c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „káros egészségügyi és biztonsági
hatások”: olyan rövid távú biológiai 
hatások, amelyek káros hatást 
gyakorolnak az expozíciónak kitett 
munkavállalók mentális, fizikai és/vagy 
általános jóllétére, valamint az átmeneti 
kellemetlenséget okozó, illetve a kognitív 
képességeket vagy más agyi vagy 
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izomfunkciókat érintő, és ezáltal 
esetlegesen a munkavállaló biztonságos 
munkavégzésre való képességét 
befolyásoló hatások.

b) „káros egészségügyi hatások”: az 
expozíciónak kitett munkavállalók 
szellemi, testi, illetve általános egészségére 
káros következményekkel járó biológiai 
hatások. Ezen irányelv kizárólag a rövid 
távú hatásokkal foglalkozik.
c) „káros biztonsági hatások”: átmeneti 
kellemetlenséget okozó, illetve a kognitív 
képességeket vagy más agyi vagy 
izomfunkciókat érintő, és ezáltal 
esetlegesen a munkavállaló biztonságos 
munkavégzési képességét befolyásoló 
hatások.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdést
nem kell alkalmazni a mágneses 
rezonancián alapuló egészségügyi 
alkalmazásokra és a következő kapcsolódó 
tevékenységekre: integrált rendszer 
szállításra bocsátás előtti tesztelése, 
üzembe helyezés, tisztítás, karbantartás, 
kutatás és fejlesztés. Ezekben a 
meghatározott esetekben különleges 
védelmi intézkedéseket kell végrehajtani.
E célból a Bizottság konzultációt folytat a 
meglévő munkacsoportokkal, és a IV. 
mellékletben meghatározott intézkedések 
szerint jár el.

(4) Ettől eltérve az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott expozíciós határértékeket
nem kell alkalmazni sem a mágneses 
rezonancián alapuló egészségügyi 
alkalmazásokra – különösen olyan 
esetekben, amikor orvosi támogató 
szolgáltatás nyújtására kerül sor –, sem a 
következő kapcsolódó tevékenységekre: 
integrált rendszer szállításra bocsátás előtti 
tesztelése, üzembe helyezés, tisztítás, 
karbantartás, kutatás és fejlesztés. A 
mágneses rezonancián alapuló 
képalkotásból származó elektromágneses 
tereknek kitett munkavállalókra továbbra 
is vonatkoznak az ezen irányelvben 
meghatározott védintézkedések. A 
munkavállalók védelmének és mágneses 
rezonancián alapuló orvosi berendezések 
biztonságos használatának biztosítása 
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érdekében a munkáltatók a meglévő 
védintézkedéseken túl előzetesen értékelik 
a lehetséges kockázatokat, műszaki és 
szervezési intézkedéseket hoznak, 
valamint célzott és megfelelő képzést 
biztosítanak a Bizottság által az ezen 
irányelv 13. cikkének megfelelően 
kidolgozott gyakorlati útmutatásokkal 
összhangban. E célból a Bizottság 
konzultációt folytat a meglévő 
munkacsoportokkal, és a IV. mellékletben 
meghatározott intézkedések szerint jár el. 
Ezt az eltérést a ...-tól számított öt éven 
belül felül kell vizsgálni, figyelembe véve 
az elektromágneses tereknek való kitettség 
hatására vonatkozó új bizonyítékokat és a 
munkavállalók e kitettség elleni védelme 
terén elért előrehaladást.
_____________
*HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének dátumát.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ettől eltérve az (1) és a (2) bekezdést
nem kell alkalmazni a fegyveres erőkre 
azokban a tagállamokban, amelyek 
egyenértékű vagy szigorúbb védelmi 
rendszereket – például a STANAG 2345 
NATO-szabványt – vezettek be és 
alkalmaznak. A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot az ilyen védelmi rendszerek 
meglétéről és bevezetéséről, amikor 
értesítést küldenek arról, hogy ezt az 
irányelvet a 14. cikk szerint átültették a 
nemzeti jogba.

(5) Ettől eltérve az (1) és a (2) bekezdésben 
meghatározott expozíciós határértékeket
nem kell alkalmazni a fegyveres erőkre 
azokban a tagállamokban, amelyek 
egyenértékű vagy szigorúbb védelmi 
rendszereket – például a STANAG 2345 
NATO-szabványt – vezettek be és 
alkalmaznak. A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot az ilyen védelmi rendszerek 
meglétéről és bevezetéséről, amikor 
értesítést küldenek arról, hogy ezt az 
irányelvet a 14. cikk szerint átültették a 
nemzeti jogba.

Módosítás 14
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalók nem lehetnek kitéve az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak. Abban az esetben, ha ezen 
értékek időleges túllépése megengedett, a 
tagállamok bevezethetnek egy olyan 
rendszert, amely ellenőrzött körülmények 
között és átfogó kockázatértékelés alapján 
engedélyezheti a munkát; a 
kockázatértékelésnek meg kell állapítania a 
tényleges expozíciós szinteket és azok 
előfordulásának valószínűségét, valamint 
össze kell ezeket hasonlítania a II. és III. 
mellékletben meghatározott expozíciós 
határértékekkel. Ilyen esetekről a 
89/391/EGK irányelv 17. cikkének a) 
pontjában meghatározott jelentésben kell
tájékoztatni a Bizottságot.

(6) A (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül a 
munkavállalókat nem teszik ki az 
egészségügyi hatásokra vonatkozó 
expozíciós határértékeket meghaladó 
expozíciónak. Olyan egyedi és kivételes
helyzetekben, melyekben ezen értékek 
időleges túllépése kellően indokolt esetben 
– figyelemmel a munkahelyek 
korszerűségének fokára és egyedi 
jellemzőire – megengedett, a tagállamok 
bevezethetnek egy olyan rendszert, amely 
ellenőrzött körülmények között és átfogó 
kockázatértékelés alapján lehetővé teszi a 
munkát; a kockázatértékelésnek meg kell 
állapítania a tényleges expozíciós szinteket 
és azok előfordulásának valószínűségét, 
valamint össze kell ezeket hasonlítania a II. 
és III. mellékletben meghatározott 
expozíciós határértékekkel. Ennek a 
rendszernek garantálnia kell a fentiekből 
eredő esetleges kockázatok 
minimalizálását és az érintett 
munkavállalók fokozott egészségügyi 
felügyeletét. Ilyen esetekről a 89/391/EGK 
irányelv 17. cikkének a) pontjában 
meghatározott jelentésben tájékoztatni kell
a Bizottságot.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az expozíció meghatározása és a 
kockázatok értékelése

A kockázatok értékelése és az expozíció 
meghatározása

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) minden közvetlen fizikai hatás, 
különösen: az emberi testre az 
elektromágneses tér által gyakorolt 
közvetlen hatások, például 
szövetfelmelegedés, izom-, idegi vagy 
érzékszervi stimuláció, szédülés vagy 
foszfének megjelenése.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) minden káros egészségügyi hatás, 
különösen: az expozíciónak kitett 
munkavállalók mentális, fizikai és/vagy 
általános jóllétére káros biológiai 
hatások;

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) minden, a biztonságot veszélyeztető 
hatás, különösen: átmeneti 
kellemetlenséget okozó, illetve a kognitív 
képességeket vagy más agyi vagy 
izomfunkciókat érintő, és ezáltal 
esetlegesen a munkavállaló biztonságos 
munkavégzésre való képességét 
befolyásoló hatások.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – c pont
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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) a különösen veszélyeztetett 
munkavállalók, különösen az aktív vagy 
passzív beültethető orvostechnikai eszközt 
(például szívritmus-szabályozót) viselők, a 
testen viselt orvostechnikai eszközt 
(például inzulinpumpát) viselő és gyenge 
immunrendszerű (pl. rákbeteg) 
munkavállalók, valamint a várandós nők 
egészségét és biztonságát érintő hatások;

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – d pont - i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) interferencia orvostechnikai elektronikus 
berendezésekkel és eszközökkel (beleértve 
a szívritmus-szabályozót és a c) pontban 
említett egyéb implantátumokat);

i) interferencia orvostechnikai elektronikus 
berendezésekkel és eszközökkel (beleértve 
a szívritmus-szabályozót és a c) pontban 
említett egyéb implantátumokat vagy 
testen viselt eszközöket);

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) gyorsreagálási képesség munkahelyi 
baleset esetén (mentőcsapat és 
mentőfelszerelés mozgósítása).

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromágneses tereknek való Az elektromágneses tereknek való 
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expozícióból keletkező kockázatok 
csökkentése a 89/391/EGK irányelvben 
megfogalmazott általános megelőzési
elveken alapul.

expozícióból keletkező kockázatok 
csökkentése azon általános elveken alapul, 
melyek a 89/391/EGK irányelv 6. 
cikkének (2) bekezdése értelmében a 
munkáltató általános kötelezettségeihez 
kapcsolódnak. Ezen általános elvek a 
következők:
a) a kockázatok elkerülése; 
b) az elkerülhetetlen kockázatok 
felmérése; 
c) a kockázati források kiküszöbölése; 
d) a munka „emberre szabása”, különös 
tekintettel a munkaállomások 
megtervezésére, valamint a 
munkaeszközök, a munkamódszerek és a 
termelési módszerek kiválasztására;
e) a műszaki fejlődéshez való igazodás;
f) a veszélyes tényezők veszélytelennel 
vagy kevésbé veszélyessel való 
helyettesítése;
g) a megelőzés tervszerű kialakítása;
h) csoportos védelmi intézkedések 
előnyben részesítése az egyéni védelmi 
intézkedésekkel szemben;
i) megfelelő utasítások adása a 
munkavállalóknak.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján a 3. cikkben, valamint a II. és III. 
mellékletben említett beavatkozási 
határértékek túllépése esetén, kivéve ha a 
4. cikk (2) bekezdésével összhangban 
elvégzett becslések azt mutatják, hogy az 
expozíciós határértékeket nem lépték túl és 
a biztonsági kockázatok kizárhatók, a 
munkáltató műszaki és/vagy szervezési 
intézkedésekből álló cselekvési tervet 

(2) A 4. cikkben említett kockázatértékelés 
alapján a 3. cikkben, valamint a II. és III. 
mellékletben említett beavatkozási 
határértékek túllépése esetén, kivéve ha a 
4. cikk (2) bekezdésével összhangban 
elvégzett becslések azt mutatják, hogy az 
expozíciós határértékeket nem lépték túl és 
az egészségügyi és biztonsági kockázatok 
kizárhatók, a munkáltató az expozíciós 
határértéket meghaladó expozíció 
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készít és hajt végre, amelynek célja,
különösen a következők 
figyelembevételével, hogy az expozíció ne 
érje el az expozíciós határértéket:

elkerülése céljából műszaki és/vagy 
szervezési intézkedésekből álló cselekvési 
tervet készít és hajt végre, különösen a 
következők figyelembevételével:

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az elektromos kisülések műszaki 
eszközökkel és a munkavállalók 
képzésével történő kezelésére szolgáló 
intézkedések és eljárások (elektromos 
tereknek való expozíció esetén 
alkalmazandó);

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyibne új bizonyítékok 
merülnek fel az elektromágneses tereknek 
való kitettség káros hatásaival 
kapcsolatban, a munkáltatónak ki kell 
igazítania az intézkedéseket, a 
Bizottságnak pedig jogalkotási javaslatot 
kell az Európai Parlament és a Tanács elé 
terjesztenie az irányelv megfelelő 
felülvizsgálatáról.
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az erős elektromágneses térnek való 
expozíció esetleges rövid és hosszú távú, 
az egészséget és a biztonságot 
veszélyeztető közvetlen és közvetett 
hatásaival kapcsolatos aktuális ismeretek;

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a különösen veszélyeztetett 
munkavállalókkal kapcsolatos sajátos 
kockázatok és intézkedések;

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az expozíciót a lehető legkisebbre 
csökkentő biztonságos munkamódszerek.

f) biztonságos munkamódszerek és 
berendezések az expozícióból eredő 
kockázatok minimalizálása céljából.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) gyorsreagálási képesség munkahelyi 
baleset esetén (mentőcsapat és 
mentőfelszerelés mozgósítása).
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Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 89/391/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban a munkavállalók egészségi 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell 
azzal a céllal, hogy megelőzzék és időben 
diagnosztizálják az elektromágneses 
tereknek való expozíció káros 
egészségügyi hatásait.

A 89/391/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban a munkavállalók egészségi 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell 
azzal a céllal, hogy megelőzzék és időben 
diagnosztizálják az elektromágneses 
tereknek való expozíció káros 
egészségügyi hatásait. Ezeket a 
rendelkezéseket – beleértve az 
egészségügyi nyilvántartásokra és azok 
elérhetőségére meghatározott 
követelményeket – be kell vezetni a 
nemzeti jogba és/vagy gyakorlatba.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 100 kHz-ig terjedő 
frekvenciatartományba tartozó expozíció 
esetén a munkavállaló által jelentett, nem 
kívánt vagy nem várt egészségügyi 
hatásokról tájékoztatni kell az
egészségügyi felügyeletért felelős 
személyt, aki a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlat szerint megteszi a megfelelő 
lépéseket.

A 100 kHz-ig terjedő 
frekvenciatartományba tartozó expozíció 
esetén a munkavállaló által jelentett, nem 
kívánt vagy nem várt egészségügyi vagy 
biztonsági hatásokról tájékoztatni kell az 
egészségügyi felügyeletért felelős személyt 
és a munkáltatót, akik – büntetés terhe 
mellett – a nemzeti jogszabályok és 
gyakorlat szerint mindketten kötelesek 
megtenni a megfelelő lépéseket.
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Módosítás 32

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 
frekvenciatartományba eső expozíció 
esetén, valamint minden olyan esetben, 
amikor az expozíciós határértékek 
túllépését állapítják meg, az érintett 
munkavállaló(k) számára – büntetés terhe 
mellett – kötelezően lehetővé kell tenni az 
orvosi vizsgálatot a nemzeti joggal és 
gyakorlattal összhangban. Az expozícióból 
eredő egészségkárosodás vagy biztonsági 
károsodás észlelése esetén a munkáltató a 
4. cikkel összhangban azonnal újraértékeli 
a kockázatokat.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jóllehet az MRI-t használó orvosi 
alkalmazások és a kapcsolódó 
tevékenységek mentességet kapnak az 
expozíciós határértékek, az orientációs 
értékek és a beavatkozási határértékek 
alól, az ágazatban dolgozók számára 
fokozott orvosi felügyelet biztosítandó.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A munkáltatók a 89/391/EGK 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdésével 
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összhangban intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy valamennyi 
munkavállaló – amennyiben kívánja –
rendszeres időközönként orvosi 
kontrollvizsgálaton vehessen részt. 

Módosítás 35

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 meghozza a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
munkavállalók egészségi állapotának 
folyamatos ellenőrzéséért felelős orvos, 
illetve egészségügyi hatóság hozzáférjen a 
4. cikkben említett kockázatértékeléshez, 
valamint a korábban bevezetett megelőző 
és védelmi intézkedésekhez.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műszaki fejlődésnek, a legmegfelelőbb
harmonizált európai szabványok vagy
előírások változtatásainak és az 
elektromágneses terekre vonatkozó új 
tudományos megállapításoknak a
figyelembevétele;

b) a műszaki fejlődés, a legrelevánsabb
szabványokban vagy előírásokban 
bekövetkezett változások és az 
elektromágneses terekre vonatkozó új 
tudományos felfedezések figyelembevétele;

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezen irányelv végrehajtásának 
és különösen a kockázatértékelés 

A Bizottság ezen irányelv végrehajtásának 
és különösen a kockázatértékelés 
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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.

elvégzésének, valamint az 
elektromágneses tereknek kitett 
munkavállalók tekintetében bevezetett 
megelőző és védelmi intézkedések 
végrehajtásának 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.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – b pont – első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– hatékony tájékoztatási tevékenységek és 
dinamikus konzultációs mechanizmusok;

– dinamikus konzultációs 
mechanizmusok, valamint a biztonsággal 
és az erős elektromágneses térnek való 
expozíció esetleges rövid és hosszú távú, 
az egészséget és a biztonságot 
veszélyeztető közvetlen és közvetett 
hatásaival kapcsolatos aktuális 
ismeretekkel kapcsolatos hatékony 
tájékoztatási tevékenységek;

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – b pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- hatékony védőfelszerelés viselése
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