
AD\889842LT.doc PE475.801v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2011/0152(COD)

24.1.2012

NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl būtiniausių 
sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių 
(elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (dvidešimtoji atskira 
direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje),
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

Nuomonės referentas: Philippe Juvin



PE475.801v02-00 2/21 AD\889842LT.doc

LT

PA_Legam



AD\889842LT.doc 3/21 PE475.801v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo Europos Komisijos pasiūlymu dėl direktyvos siekiama iš dalies pakeisti Direktyvą 
2004/40/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių 
keliama rizika darbuotojams.

2006 m. medicinos srities specialistai kreipėsi į Europos Komisiją dėl ypač neigiamo poveikio 
magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) naudojimui ir vystymui, kuris bus daromas 
perkėlus šią direktyvą. Iš tiesų, dėl labai griežtų poveikio ribinių verčių būtų susiaurinta MRT, 
priemonės, kuri ypač svarbi diagnozuojant ir gydant daugelį ligų, taikymo sritis.

Palankiai vertinu Europos Komisiją, kuri visų pirma atidėjo Direktyvos 2004/40/EB 
perkėlimą nuo 2008 m. balandžio 30 d. iki 2012 m. balandžio 30 d. ir galutinai nusprendė 
pateikti šią redakciją, kurioje ji siūlo MRT ir susijusiai veiklai, padaryti išimtį, susijusią su 
poveikio ribinėmis vertėmis. 

Medicinos sektorius, suvokdamas grėsmę, kuri kyla darbuotojams, atliekantiems procedūras 
su MRT, jau pritaikė griežtas apsaugos priemones. Šios priemonės apima griežtą kontrolę ir 
mokymus apie saugos reikalavimus bei grėsmes, kylančias sveikatai dėl pernelyg didelio 
poveikio per trumpą ir ilgą laikotarpį, taip pat dėl saugos reikalavimų nesilaikymo. 

Atsižvelgiant į visus taikomų priemonių aspektus, nukrypti leidžianti nuostata, taikoma MRT 
ir susijusiai veiklai, man atrodo pateisinama; juo labiau, kad šio pasiūlymo IV priede Europos 
Komisija šią nuo saugos reikalavimų nukrypti leidžiančią nuostatą dar labiau apriboja. 

Nustačius labai griežtas poveikio ribines vertes ir padarius išimtį MRT bei susijusiai veiklai, 
šis pasiūlymas sudarys galimybę rasti pusiausvyrą tarp, viena vertus, Europos Sąjungos 
pareigos saugoti darbuotojų sveikatą ir saugą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
151 straipsnį ir 153 straipsnio 1 dalį, ir, antra vertus, didelės pažangos mokslinių tyrimų ir 
visuomenės sveikatos srityje, kurią galima pasiekti naudojant MRT. 

Nepaisant visų šiam tekstui padarytų patobulinimų, reikia pasakyti, kad kai kurios jo dalys 
išlieka per daug sudėtingos, kad būtų visiems suprantamos. 

Neperžengiant Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto kompetencijos ribų, 
šioje nuomonėje siekiama trijų tikslų. Visų pirma remiami Komisijos pasiūlyti reikalavimai, 
susiję su išimčių taikymu, ir numatomas atskiras straipsnis, skirtas nukrypti leidžiančioms 
nuostatoms (17 pakeitimas). Antra vertus, paaiškinamas ir supaprastinamas kai kurių 
pasiūlymo dalių tekstas. Pagaliau, papildomos ir sustiprinamos priemonės, susijusios su 
darbuotojų sauga ir sveikata.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:



PE475.801v02-00 4/21 AD\889842LT.doc

LT

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Įsigaliojus 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 
2004/40/EB dėl būtiniausių sveikatos ir 
saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių 
veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama 
rizika darbuotojams, suinteresuotosios 
šalys, visų pirma medicinos srities 
specialistai, išreiškė savo susirūpinimą dėl 
to, kokią įtaką minėtos direktyvos 
įgyvendinimas galėtų padaryti medicinos 
procedūroms, kuriose naudojama 
vizualizavimo medicinos tikslais technika.
Taip pat buvo išreikštas susirūpinimas dėl 
direktyvos įtakos tam tikrai pramonės 
veiklai.

(3) Įsigaliojus 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 
2004/40/EB dėl būtiniausių sveikatos ir 
saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių 
veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama 
rizika darbuotojams, suinteresuotosios 
šalys, visų pirma medicinos srities 
specialistai, išreiškė savo susirūpinimą dėl 
to, kokią neigiamą įtaką minėtos 
direktyvos įgyvendinimas darytų, viena 
vertus, tam tikrai pramonės veiklai ir, 
antra vertus, kai kurioms medicinos 
procedūroms, kuriose naudojama 
vizualizavimo medicinos tikslais technika, 
ypač magnetinio rezonanso (MRT) 
vizualizavimo technika. Poveikio ribinių 
verčių, orientacinių verčių ir veikimo 
verčių taikymas medicinos sektoriui 
sumažintų galimybes naudoti MRT 
techniką, kuri laikoma būtina daugybės 
ligų diagnozavimo ir gydymo priemone.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisija atidžiai išnagrinėjo 
suinteresuotųjų šalių pateiktus argumentus 
ir po įvairių konsultacijų nusprendė, 
remdamasi naujais tarptautiniu mastu 
pripažintų mokslo specialistų pateiktais 
moksliniais duomenimis, iš naujo 
kruopščiai išnagrinėti kai kurias 
Direktyvos 2004/40/EB nuostatas.

(4) Komisija atidžiai išnagrinėjo 
suinteresuotųjų šalių, visų pirma 
medicinos specialistų, pateiktus 
argumentus ir po įvairių konsultacijų 
nusprendė, remdamasi naujais tarptautiniu 
mastu pripažintų mokslo specialistų 
pateiktais moksliniais duomenimis ir nauja 
Tarptautinės nejonizuojančios 
spinduliuotės komisijos (ICNIRP) 
rekomendacijų redakcija, persvarstyti kai 
kurias Direktyvos 2004/40/EB nuostatas.



AD\889842LT.doc 5/21 PE475.801v02-00

LT

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų 
sistema turėtų apsiriboti tuo, kad būtų 
aiškiai, be nereikalingų smulkmenų 
apibrėžti tikslai, kuriuos reikia pasiekti, 
principai, kurių reikia laikytis, ir 
pagrindinės naudotinos vertės, kad 
valstybės narės galėtų lygiaverčiai taikyti 
būtiniausius reikalavimus.

(8) Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų 
sistema turėtų apsiriboti tuo, kad būtų 
aiškiai, be nereikalingų smulkmenų 
apibrėžti tikslai, kuriuos reikia pasiekti, 
principai, kurių reikia laikytis, ir 
pagrindinės naudotinos vertės, kad 
valstybės narės galėtų lygiaverčiai taikyti 
būtiniausius reikalavimus. Be to, be šios 
apsaugos sistemos, turėtų būti atliekami 
išsamesni nepriklausomi moksliniai 
tyrimai, siekiant gauti mokslinių 
duomenų (kurie būtų pagrįsti bendrais 
objektyviais rodikliais) apie trumpalaikį ir 
ilgalaikį poveikį, visų pirmą, galimą 
elektromagnetinių laukų kancerogeninį 
poveikį.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Elektromagnetinių laukų poveikio 
lygis gali būti veiksmingiau sumažintas, 
kai prevencinės priemonės numatomos 
projektuojant darbo vietas, o darbo įranga, 
tvarka bei metodai parenkami pirmiausia 
siekiant sumažinti riziką lauko šaltinyje.
Šitaip nuostatomis dėl darbo įrangos ir 
metodų prisidedama prie juos naudojančių 
darbuotojų apsaugos. Tačiau reikia vengti 
dvigubų vertinimų, jeigu darbo įranga 
atitinka gaminiams skirtų ES teisės aktų, 
kuriuose nustatyti saugos lygiai yra 
griežtesni, nei numatytieji šioje 
direktyvoje ir ypač direktyvose 1999/5/EB 
bei 2006/95/EB, reikalavimus. Tokiu 

(11) Elektromagnetinių laukų poveikio 
lygis gali būti veiksmingiau sumažintas, 
kai prevencinės priemonės numatomos 
projektuojant darbo vietas, o darbo įranga, 
tvarka bei metodai parenkami pirmiausia 
siekiant sumažinti riziką lauko šaltinyje.
Šitaip nuostatomis dėl darbo įrangos ir 
metodų prisidedama prie juos naudojančių 
darbuotojų apsaugos. Taip pat labai 
svarbu, kad mokymai, darbo procesai ir 
metodai būtų susieti su privalomais 
informavimo apie galimą riziką, jeigu 
nebus laikomasi įrangos priežiūros arba 
jos saugos reikalavimų, ir šios rizikos 
prevencijos mokymais ir kad šie mokymai 
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būdu dauguma atvejų galima atlikti 
paprastesnį vertinimą.

ir darbo metodai būtų įvertinti 
vadovaujantis Europos Parlamento ir 
Tarybos 1999 m. kovo 9 d. direktyva 
1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir 
telekomunikacijų galinių įrenginių bei 
abipusio jų atitikties pripažinimo1 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. 
gruodžio 12 d. direktyva 2006/95/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
elektrotechniniais gaminiais, skirtais 
naudoti tam tikrose įtampos ribose,
suderinimo2, jie taip pat turi būti griežtai 
kontroliuojami ir skiriamos atgrasančios 
sankcijos, jeigu darbdaviai šių 
reikalavimų nesilaiko. 
________________
1 OL L 91, 1999 4 7, p. 10.
2 OL L 374, 2006 12 27, p. 10.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekdami pagerinti darbuotojų saugą ir 
sveikatos apsaugą, darbdaviai turėtų 
atsižvelgti į technikos pažangą ir mokslo 
žinias apie elektromagnetinių laukų 
poveikio keliamą riziką.

(12) Siekdami pagerinti darbuotojų saugą ir 
sveikatos apsaugą, darbdaviai turėtų 
atsižvelgti į technikos pažangą ir mokslo 
žinias apie elektromagnetinių laukų 
poveikio keliamą riziką. Valstybėms 
narėms patariama skatinti darbdavius 
laikytis šios direktyvos nuostatų vykdant 
griežtą kontrolę ir taikant sankcijas. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Šioje direktyvoje nenagrinėjamas 
ilgalaikis elektromagnetinių laukų 
poveikis darbuotojams. Tačiau jeigu 
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paaiškėtų naujų įrodymų dėl ilgalaikio 
elektromagnetinių laukų poveikio, reikėtų 
tinkamai peržiūrėti šią direktyvą 
atsižvelgiant į šį galimą poveikį ir 
vadovaujantis Direktyvos 89/391 17 
straipsniu.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje, kuri yra 20-oji atskira 
direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje, 
nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl 
darbuotojų apsaugos nuo rizikos jų 
sveikatai ir saugai, kurią jie darbe patiria ar 
gali patirti dėl elektromagnetinių laukų 
(0 Hz – 300 GHz) veikimo.

1. Šioje direktyvoje, kuri yra 20-oji atskira 
direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 
89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje, 
nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl 
darbuotojų apsaugos nuo rizikos jų 
sveikatai ir saugai, kurią jie, vykdydami 
savo profesinę veiklą, patiria ar gali patirti 
dėl elektromagnetinių laukų (0 Hz –
300 GHz) veikimo. Pagal Direktyvos 
89/391/EEB priedą, ši direktyva taikoma 
nurodytoms sritims: darbo vieta, darbo 
įranga, individualios apsaugos įranga, 
darbas su įranga, kuri turi vizualizavimo 
ekranus, sunkių krovinių, keliančių 
grėsmę nugaros sričiai, paruošimas, 
laikinos ir mobilios darbo aikštelės, taip 
pat žuvininkystės ir žemės ūkio sritys.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva susijusi su rizika 
darbuotojų sveikatai ir saugai dėl žinomo 
trumpalaikio nepageidaujamo poveikio 
žmogaus kūnui, kurį daro indukuoti 
elektriniai arba magnetiniai laukai ir

2. Ši direktyva susijusi su tiesioginiu ir 
netiesioginiu žinomu trumpalaikiu 
nepageidaujamu poveikiu darbuotojų 
sveikatai ir saugai, kurį daro 
elektromagnetiniai laukai ir kuris 
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kuris pasireiškia energijos absorbavimu ir 
kontaktinių srovių veikimu. Joje taip pat 
numatytas netiesioginis poveikis sveikatai 
ir saugai.

pasireiškia energijos absorbavimu ir 
kontaktinių srovių veikimu.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šioje direktyvoje nenagrinėjamas 
ilgalaikis poveikis.

3. Šioje direktyvoje nenagrinėjamas 
ilgalaikis poveikis. Tačiau jeigu paaiškėtų 
naujų įrodymų apie ilgalaikius 
elektromagnetinių laukų poveikio 
padarinius, šią direktyvą reikėtų 
peržiūrėti. 
Komisija per penkerius metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo ir vėliau kas 
penkerius metus parengia ir paskelbia 
ataskaitą, kurioje būtų apžvelgiami 
naujausi įrodymai ir moksliniai tyrimai, 
susiję su ilgalaikiu elektromagnetinių 
laukų poveikiu. Šią peržiūrą turėtų atlikti 
nepriklausomų ekspertų ad hoc komitetas, 
kuris atsižvelgtų į visą išleistą naujausią 
mokslinę literatūrą apie ilgalaikį 
elektromagnetinių laukų poveikį.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Direktyva 89/391/EEB taikoma visai 1 
dalyje nurodytai sričiai, nepažeidžiant 
griežtesnių ir (arba) konkretesnių šios 
direktyvos nuostatų.

5. Direktyva 89/391/EEB taikoma visai 1 
dalyje nurodytai sričiai, nepažeidžiant 
griežtesnių, konkretesnių šios direktyvos 
nuostatų ir (arba) šioje direktyvoje 
nurodytų konkrečių išimčių MRT ir 
susijusiai veiklai.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b ir c punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nepageidaujamas poveikis sveikatai ir 
saugai –trumpalaikis biologinis poveikis, 
kenkiantis darbuotojų protinei, fizinei
sveikatai ir (arba) bendrai gerai savijautai, 
dėl kurio kyla laikinas dirglumas arba
kuris kenkia kognityvinei ar kitai smegenų 
arba raumenų funkcijai, todėl galintis turėti 
įtakos darbuotojo gebėjimui dirbti saugiai;

(b) nepageidaujamas poveikis sveikatai –
kenksmingas biologinis poveikis 
darbuotojų protinei, fizinei ir (arba) 
bendrai savijautai. Šioje direktyvoje 
nagrinėjamas tik trumpalaikis poveikis;
(c) nepageidaujamas poveikis saugai –
poveikis, sukeliantis laikiną dirglumą arba 
kenkiantis kognityvinei ar kitai smegenų 
arba raumenų funkcijai, todėl galintis turėti 
įtakos darbuotojo gebėjimui dirbti saugiai;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 
ir 2 dalys netaikomos medicinos srityje 
naudojant magnetinį rezonansą ir tokiai 
susijusiai veiklai: sistemos vientisumo 
bandymui prieš leidžiant išsiųsti, taip pat 
įrengimui, valymui, priežiūrai, 
moksliniams tyrimams ir kūrimo veiklai. 
Šiais konkrečiais atvejais nustatomos 
specialios apsaugos priemonės. Šiuo tikslu 
Komisija tariasi su esamomis darbo 
grupėmis ir taiko IV priede nustatytas 
priemones.

4. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 
ir 2 dalyse nustatytos poveikio ribos
netaikomos medicinos srityje naudojant 
magnetinį rezonansą, ypač tais atvejais, kai 
teikiamos medicininės pagalbos 
paslaugos, taip pat netaikomos tokiai 
susijusiai veiklai: sistemos vientisumo 
bandymui prieš leidžiant išsiųsti, taip pat 
įrengimui, valymui, priežiūrai, 
moksliniams tyrimams ir kūrimo veiklai. 
Magnetinio rezonanso tomografijos 
elektromagnetinių laukų veikiamų 
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darbuotojų atžvilgiu vis dar taikomos šioje 
direktyvoje nustatytos apsaugos 
priemonės. Siekdami užtikrinti tinkamą 
darbuotojų apsaugą ir saugų magnetinio 
rezonanso poveikio naudojimą medicinos 
srityje darbdaviai ne tik taiko galiojančias 
apsaugos priemones, bet ir preliminariai 
įvertina galimą riziką, įgyvendina 
technines bei organizacines priemones ir 
vadovaudamiesi šios direktyvos 13 
straipsnyje nurodytais Komisijos 
parengtais praktiniais vadovais vykdo 
konkrečius ir pakankamus mokymus.
Šiuo tikslu Komisija tariasi su esamomis 
darbo grupėmis ir taiko IV priede 
nustatytas priemones. Ši leidžianti 
nukrypti nuostata peržiūrima per 
penkerius metus nuo..., atsižvelgiant į 
naujus įrodymus, susijusius su 
elektromagnetinių laukų daromu 
poveikiu, ir į pažangą siekiant 
darbuotojus apsaugoti nuo tokio poveikio.
_____________
* OL: prašome įterpti šio reglamento 
įsigaliojimo datą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 
ir 2 dalys netaikomos valstybių narių 
ginkluotosioms pajėgoms, jeigu jose jau 
taikomos ir įgyvendinamos lygiavertės 
arba specifiškesnės apsaugos sistemos, 
kaip antai NATO standartas STANAG 
2345. Valstybės narės, pranešdamos apie 
šios direktyvos nuostatų perkėlimą į 
nacionalinę teisę pagal 14 straipsnį, 
praneša Komisijai apie tokių apsaugos 
sistemų buvimą ir jų veiksmingą taikymą.

5. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 
ir 2 dalyse nustatytos poveikio vertės
netaikomos valstybių narių ginkluotosioms 
pajėgoms, jeigu jose jau taikomos ir 
įgyvendinamos lygiavertės arba 
specifiškesnės apsaugos sistemos, kaip 
antai NATO standartas STANAG 2345. 
Valstybės narės, pranešdamos apie šios 
direktyvos nuostatų perkėlimą į 
nacionalinę teisę pagal 14 straipsnį, 
praneša Komisijai apie tokių apsaugos 
sistemų buvimą ir jų veiksmingą taikymą.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant 4 ir 5 dalių nuostatų, 
darbuotojams negali būti daromas
poveikis, viršijantis poveikio sveikatai 
ribines vertes. Tam tikromis aplinkybėmis, 
kai tokios vertės gali būti laikinai viršytos, 
valstybės narės gali nustatyti sistemą, pagal 
kurią būtų leidžiama dirbti 
kontroliuojamomis sąlygomis ir remiantis 
išsamiu rizikos vertinimu, kuriame būtų 
nustatytos faktinės poveikio vertės ir jų 
tikimybė, lyginant jas su II ir III priede 
nustatytomis poveikio ribinėmis vertėmis. 
Tokios aplinkybės nurodomos Komisijai 
teikiamoje Direktyvos 89/391/EEB 17a 
straipsnyje nurodytoje ataskaitoje.

6. Nepažeidžiant 4 ir 5 dalių nuostatų, 
darbuotojams nedaromas poveikis, 
viršijantis poveikio sveikatai ribines vertes.
Tam tikromis išskirtinėmis aplinkybėmis, 
kai tokios vertės gali būti laikinai viršytos, 
ir kai tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, 
atsižvelgiant į darboviečių techninį lygį ir 
konkrečias ypatybes, valstybės narės gali 
nustatyti sistemą, pagal kurią būtų 
sudaroma galimybė dirbti 
kontroliuojamomis sąlygomis ir remiantis 
išsamiu rizikos vertinimu, kuriame būtų 
nustatytos faktinės poveikio vertės ir jų 
tikimybė, lyginant jas su II ir III priede 
nustatytomis poveikio ribinėmis vertėmis. 
Sukūrus tokią sistemą turi būti užtikrinta, 
kad dėl to galinti kilti rizika būtų 
sumažinta iki minimumo ir kad susijusių 
darbuotojų sveikata būtų geriau 
prižiūrima. Tokios aplinkybės nurodomos 
Komisijai teikiamoje Direktyvos 
89/391/EEB 17a straipsnyje nurodytoje 
ataskaitoje.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Poveikio nustatymas ir rizikos vertinimas Rizikos vertinimas ir poveikio nustatymas

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) bet kokiam tiesioginiam fiziniam 
poveikiui, visų pirma: poveikiui žmogaus 
kūnui, kurį tiesiogiai sukėlė buvimas 
elektromagnetiniame lauke, pavyzdžiui, 
audinių įkaitimas, raumenų, nervų arba 
jutimo organų dirginimas, svaigulio arba 
galvos skausmo sukėlimas;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) bet kokiam nepageidaujamam 
poveikiui sveikatai, pirmiausia: 
kenksmingam biologiniam poveikiui 
darbuotojų protinei, fizinei ir (arba) 
bendrai savijautai;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bc) bet kokiam nepageidaujamam 
poveikiui saugai, pirmiausia: poveikiui, 
sukeliančiam laikiną dirglumą arba 
kenkiančiam kognityvinei ar kitai 
smegenų arba raumenų funkcijai, todėl 
galinčiam turėti įtakos darbuotojo 
gebėjimui dirbti saugiai;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) bet kokiam poveikiui ypatingos rizikos 
grupėms priklausančių darbuotojų (pvz., 
darbuotojai, kurie pranešė darbdaviui 
nešioją aktyvųjį implantuojamą medicinos 
prietaisą, ir moterys, informavusios 
darbdavį apie tai, kad yra nėščios)
sveikatai ir saugai;

(c) bet kokiam poveikiui ypatingos rizikos 
grupėms priklausančių darbuotojų, ypač 
darbuotojų, kurie nešioja aktyviuosius 
arba pasyviuosius implantuojamus 
medicinos prietaisus (pvz., širdies 
stimuliatorius), darbuotojų, kurie nešioja 
dėvimus medicinos prietaisus (pvz., 
insulino pompas), darbuotojų, kurių 
imuninė sistema silpna (pvz., vėžiu 
sergančių asmenų) ir nėščių moterų 
sveikatai ir saugai;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) medicinos elektroninės įrangos ir 
prietaisų (įskaitant širdies stimuliatorius ir 
kitus implantuotus prietaisus, nurodytus c 
punkte) veikimo trukdžiams;

(i) medicinos elektroninės įrangos ir 
prietaisų (įskaitant širdies stimuliatorius ir 
kitus implantuotus arba dėvimus 
prietaisus, nurodytus c punkte) veikimo 
trukdžiams;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) greito reagavimo nelaimingo 
atsitikimo darbo vietoje atveju (pagalbos 
komandos ir gelbėjimo priemonių 
mobilizavimas) gebėjimams.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektromagnetinių laukų poveikio rizika 
mažinama laikantis Direktyvoje 
89/391/EEB išdėstytų pagrindinių 
prevencijos principų.

Elektromagnetinių laukų poveikio rizika 
mažinama laikantis pagrindinių prevencijos 
principų, kurie pagal Direktyvos 
89/391/EEB 6 straipsnio 2 dalį atitinka 
bendrų darbdavio pareigų dalį. Šie 
pagrindiniai principai yra:
(a) rizikos rūšių vengimas; 
(b) rizikos rūšių, kurių neįmanoma 
išvengti, įvertinimas; 
(c) rizikos rūšių šalinimas jų atsiradimo 
vietoje; 
(d) darbo pritaikymas darbuotojams, ypač 
atsižvelgiant į darbo vietų ir darbo įrangos 
parinkimo bei darbo ir gamybos metodų 
parinkimo aspektus;
(e) prisitaikymas prie technikos pažangos;
(f) pavojingo darbo pakeitimas 
nepavojingu ar mažiau pavojingu;
(g) prevencijos planavimas;
(h) pirmenybės suteikimas kolektyvinėms 
apsaugos priemonėms, palyginti su 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
(i) tinkami nurodymai darbuotojams.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasis 4 straipsnyje nurodytu 
rizikos vertinimu, kai viršijamos 3 
straipsnyje ir II bei III prieduose nurodytos 
veikimo vertės, (išskyrus atvejus, kai pagal 
4 straipsnio 2 dalį atliktas vertinimas rodo, 
kad poveikio ribinės vertės neviršytos ir 

2. Remdamasis 4 straipsnyje nurodytu 
rizikos vertinimu, kai viršijamos 3 
straipsnyje ir II bei III prieduose nurodytos 
veikimo vertės, (išskyrus atvejus, kai pagal 
4 straipsnio 2 dalį atliktas vertinimas rodo, 
kad poveikio ribinės vertės neviršytos ir 
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kad pavojaus saugai nėra) darbdavys 
sudaro ir įgyvendina veiksmų planą, 
kuriame būtų numatytos techninės ir (arba) 
organizacinės priemonės, skirtą poveikio 
ribines vertes viršijančiam poveikiui ir 
susijusiai rizikai kuo labiau sumažinti, visų 
pirma atsižvelgdamas į:

kad pavojaus sveikatai ir saugai nėra) 
darbdavys sudaro ir įgyvendina veiksmų 
planą, kuriame būtų numatytos techninės ir 
(arba) organizacinės priemonės, skirtą 
poveikio ribines vertes viršijančiam 
poveikiui ir susijusiai rizikai kuo labiau 
sumažinti, visų pirma atsižvelgdamas į:

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) priemones ir procedūras 
kibirkštiniam išlydžiui kontroliuoti taikant 
technines priemones ir apmokant 
darbuotojus (taikoma elektrinio lauko 
poveikio atvejais);;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu paaiškėtų naujų neigiamo 
elektromagnetinių laukų poveikio 
mokslinių įrodymų, darbdaviai pritaiko 
priemones, o Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriame būtų tinkamai 
persvarstoma ši direktyva.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) žinių apie tiesioginį ir netiesioginį 
nepageidaujamą poveikį darbuotojų 
sveikatai ir saugai, kurį gali daryti 
trumpalaikis ir ilgalaikis stipraus 
elektromagnetinio lauko poveikis, lygiu;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) darbuotojams kylančia konkrečia 
rizika ir priemonėmis, skirtomis 
darbuotojams, patiriantiems ypatingą 
riziką;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) saugaus darbo būdais, kad poveikio 
rizika būtų kuo mažesnė.

(f) saugaus darbo būdais ir įranga, kad 
poveikio rizika būtų kuo mažesnė.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) greito reagavimo nelaimingo 
atsitikimo darbo vietoje atveju (pagalbos 
komandos ir gelbėjimo priemonių 
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mobilizavimas) gebėjimais.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užkirsti kelią bet kokiam 
nepageidaujamam elektromagnetinių laukų 
poveikiui sveikatai ir anksti diagnozuoti 
tokio poveikio žalą, pagal Direktyvos 
89/391/EEB 14 straipsnį atliekami 
atitinkami sveikatos patikrinimai.

Siekiant užkirsti kelią bet kokiam 
nepageidaujamam elektromagnetinių laukų 
poveikiui sveikatai ir anksti diagnozuoti 
tokio poveikio žalą, pagal Direktyvos 
89/391/EEB 14 straipsnį atliekami 
atitinkami sveikatos patikrinimai. Šios 
nuostatos, įskaitant sveikatos įrašams ir jų 
prieinamumui nustatytus reikalavimus, 
įtraukiamos į nacionalinės teisės aktus 
ir (arba) praktiką.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veikiant iki 100 kHz dažnio diapazono 
laukui darbuotojas apie bet kokį 
nepageidaujamą arba netikėtą poveikį 
praneša sveikatos patikrinimus 
atliekančiam asmeniui, o šis, laikydamasis
nacionalinių teisės aktų ir nusistovėjusios 
tvarkos, imsis atitinkamų priemonių.

Veikiant iki 100 kHz dažnio diapazono 
laukui darbuotojas apie bet kokį 
nepageidaujamą arba netikėtą poveikį 
sveikatai arba saugai praneša sveikatos 
patikrinimus atliekančiam asmeniui ir 
darbdaviui, o jie abu, laikydamiesi
nacionalinių teisės aktų ir nusistovėjusios 
tvarkos, turi imtis atitinkamų priemonių, 
priešingu atveju jiems skirtinos sankcijos,.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuriuo atveju, veikiant 100 kHz – 300 Bet kuriuo atveju, veikiant 100 kHz – 300 
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GHz dažnio diapazono laukui ir nustačius, 
kad poveikis viršija ribines vertes, 
atitinkamam (-iems) darbuotojui (-ams) 
sudaroma galimybė pasitikrinti sveikatą, 
laikantis nacionalinių teisės aktų ir 
nusistovėjusios tvarkos. Nustačius šio 
poveikio padarytą žalą sveikatai, darbdavys 
pakartotinai atlieka rizikos vertinimą, kaip 
nustatyta 4 straipsnyje.

GHz dažnio diapazono laukui ir nustačius, 
kad poveikis viršija ribines vertes, 
atitinkamam (-iems) darbuotojui (-ams) 
sudaroma galimybė pasitikrinti sveikatą, 
laikantis nacionalinių teisės aktų ir 
nusistovėjusios tvarkos, priešingu atveju 
skirtinos sankcijos. Nustačius šio poveikio 
padarytą žalą sveikatai arba saugai, 
darbdavys nedelsdamas pakartotinai 
atlieka rizikos vertinimą, kaip nustatyta 4 
straipsnyje.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors MRT taikymui medicinos srityje ir 
susijusiai veiklai netaikomos poveikio 
ribinės vertės, orientacinės vertės ir 
veikimo vertės, aktyviau stebima šių 
sektorių darbuotojų sveikata.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal Direktyvos 89/391/EEB 14 
straipsnio 2 dalį darbdaviai įgyvendina 
priemones, kuriomis sudaroma galimybė 
kiekvienam darbuotojui reguliariai savo 
noru tikrintis sveikatą. 
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darbdavys imasi atitinkamų priemonių 
užtikrinti, kad sveikatos patikrinimą 
atliekančiam gydytojui ir (arba) sveikatos 
priežiūros valdžios institucijai būtų 
sudaryta galimybė susipažinti su 4 
straipsnyje nustatyta tvarka atlikto rizikos 
vertinimo rezultatais.

2. Darbdavys imasi atitinkamų priemonių 
užtikrinti, kad sveikatos patikrinimą 
atliekančiam gydytojui ir (arba) sveikatos 
priežiūros valdžios institucijai būtų 
sudaryta galimybė susipažinti su 4 
straipsnyje nustatyta tvarka atlikto rizikos 
vertinimo rezultatais ir jau taikomomis 
prevencijos bei saugos priemonėmis.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atsižvelgti į techninę pažangą, 
tinkamiausių darniųjų Europos standartų 
ar specifikacijų pasikeitimus ir naujus 
mokslinius duomenis elektromagnetinių 
laukų srityje;

(b) atsižvelgti į techninę pažangą, 
tinkamiausių standartų ar specifikacijų 
pasikeitimus ir naujus mokslinius 
duomenis elektromagnetinių laukų srityje;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama palengvinti šios direktyvos 
įgyvendinimą ir ypač atlikti rizikos 
vertinimą, Komisija parengia praktinius 4 
ir 5 straipsnių nuostatų bei II–IV priedų 
vadovus. Komisija glaudžiai 
bendradarbiauja su Darbuotojų saugos ir 
sveikatos patariamuoju komitetu.

Siekdama palengvinti šios direktyvos 
įgyvendinimą ir ypač atlikti rizikos 
vertinimą ir taikyti prevencijos bei 
elektromagnetinių laukų veikiamų 
darbuotojų saugos priemones Komisija 
parengia praktinius 4 ir 5 straipsnių 
nuostatų bei II–IV priedų vadovus.
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
Darbuotojų saugos ir sveikatos 
patariamuoju komitetu.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 1 dalies b punkto pirma įtrauka 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– veiksmingos informavimo priemonės ir
dinamiška konsultavimosi tvarka

– dinamiška konsultavimosi tvarka ir 
veiksmingos informavimo priemonės apie 
saugą ir apie žinių apie tiesioginį ir 
netiesioginį nepageidaujamą poveikį 
darbuotojų sveikatai ir saugai, kurį gali 
daryti trumpalaikis ir ilgalaikis stipraus 
elektromagnetinio lauko poveikis, lygį;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 1 dalies b punkto antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- veikiančios apsaugos įrangos 
naudojimas
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