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ĪSS PAMATOJUMS

Šo direktīvas priekšlikumu Eiropas Komisija iesniegusi, lai pārstrādātu Direktīvu 2004/40/EK 
par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju 
pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori.

Medicīnas aprindu pārstāvji 2006. gadā vērsās pie Eiropas Komisijas saistībā ar šīs direktīvas 
transponēšanas īpaši negatīvo ietekmi uz magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (MRA) 
tehnikas izmantošanu un attīstību. Faktiski, nosakot ļoti ierobežojošas iedarbības 
robežvērtības, tiek samazinātas MRA izmantošanas iespējas, kas ir īpaši nepieciešams daudzu 
slimību diagnostikas un ārstēšanas rīks.

Sākotnēji pārceļot Direktīvas 2004/40/EK transponēšanas termiņu no 2008. gada 30. aprīļa uz 
2012. gada 30. aprīli, Eiropas Komisija beidzot ir nolēmusi ierosināt šo tekstu, kurā tā iesaka 
iedarbības robežvērtības nepiemērot MRA un ar to saistītajām darbībām, un tas tiek vērtēts 
atzinīgi.

Apzinoties ar MRA izmeklējumiem saistīto risku, kas apdraud šajā jomā strādājošos, 
medicīnas nozare jau ir ieviesusi stingrus aizsardzības pasākumus. Turklāt tos papildina 
stingras pārbaudes un apmācība par drošības procedūrām un īstermiņa un ilgtermiņa risku 
veselībai, kas var rasties pārmērīgas iedarbības un/vai drošības procedūru neievērošanas dēļ.

Ņemot vērā visus šos aspektus, atbrīvojuma piemērošana MRA un ar to saistītajām darbībām 
šķiet pilnīgi pamatota, turklāt papildus šā priekšlikuma IV pielikumam Eiropas Komisija šo 
atbrīvojumu pakļauj vēl stingrākiem drošības pasākumiem.

Nosakot ļoti stingras iedarbības robežvērtības un nepiemērojot šīs robežvērtības MRA un ar 
to saistītajām darbībām, šis priekšlikums ļaus nodrošināt līdzsvaru starp Eiropas Savienības 
pienākumu aizsargāt strādājošo veselību atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 
151. pantam un 153. panta 1. punktam, no vienas puses, un reālu progresu pētniecības un 
sabiedrības veselības jomā, kuru MRA ļauj īstenot, no otras puses.

Neskatoties uz visiem šajā tekstā iekļautajiem uzlabojumiem, ir jākonstatē, ka tas joprojām ir 
pārāk sarežģīts un dažām pusēm pat nesaprotams.

Ievērojot Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas kompetences jomu, 
šim atzinumam ir trīs mērķi. Vispirms ir jāatbalsta Komisijas ierosinātie neattiecināšanas 
noteikumi, pievienojot pantu, kas īpaši veltīts atbrīvojumiem (17. grozījums). No otras puses, 
ir jāprecizē un jāvienkāršo teksts vairākos šā priekšlikuma punktos. Visbeidzot, ir jāpapildina 
un jāpastiprina pasākumi attiecībā uz darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pēc tam, kad bija stājusies spēkā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa 
Direktīva 2004/40/EK par minimālajām 
drošības un veselības aizsardzības 
prasībām attiecībā uz darba ņēmēju 
pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori 
(elektromagnētiskie lauki), ieinteresētās 
personas, jo īpaši medicīnas aprindu 
pārstāvji, pauda nopietnas bažas par 
minētās direktīvas īstenošanas ietekmi uz 
tādu medicīnas procedūru izmantošanu, 
kuru pamatā ir medicīnas attēlveidošana.
Izskanēja arī bažas par direktīvas ietekmi 
uz dažām rūpnieciskām darbībām.

(3) Pēc tam, kad bija stājusies spēkā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa 
Direktīva 2004/40/EK par minimālajām 
drošības un veselības aizsardzības 
prasībām attiecībā uz darba ņēmēju 
pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori 
(elektromagnētiskie lauki), ieinteresētās 
personas, jo īpaši medicīnas aprindu 
pārstāvji, pauda nopietnas bažas par 
minētās direktīvas īstenošanas negatīvo
ietekmi uz noteiktām rūpnieciskām 
darbībām, no vienas puses, uz noteiktu
tādu medicīnas procedūru izmantošanu, 
kuru pamatā ir medicīnas attēlveidošana, 
no otras puses, un jo īpaši uz magnētiskās 
rezonanses attēlveidošanu (MRA).
Iedarbības robežvērtību, orientējošo un 
iedarbību izraisošo vērtību piemērošana 
medicīnas nozarei samazinātu iespējas 
izmantot MRA tehniku, kas ir ļoti svarīgs 
instruments daudzu slimību diagnostikā 
un ārstēšanā.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisija rūpīgi izvērtēja ieinteresēto 
personu argumentus un pēc vairākām 
konsultācijām nolēma pilnīgi pārskatīt 
dažus Direktīvas 2004/40/EK noteikumus, 
pamatojoties uz starptautiski atzītu 
ekspertu iegūto jauno zinātnisko 
informāciju.

(4) Komisija rūpīgi izvērtēja ieinteresēto 
personu, jo īpaši medicīnas nozares 
pārstāvju, argumentus un pēc vairākām 
konsultācijām nolēma pārskatīt dažus 
Direktīvas 2004/40/EK noteikumus, 
pamatojoties uz starptautiski atzītu 
ekspertu iegūto jauno zinātnisko 
informāciju, kā arī pārskatīt 
Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret 
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nejonizējošo starojumu (ICNIRP) jaunos 
ieteikumus.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Aizsardzības sistēmai pret 
elektromagnētiskajiem laukiem būtu 
jāaprobežojas ar sasniedzamo mērķu 
noteikšanu, pārmērīgi neiedziļinoties 
sīkumos, ar principiem, kas jāievēro, un 
pamatvērtībām, kuras jāņem vērā, lai 
dalībvalstis varētu vienādi piemērot 
minimālās prasības.

(8) Aizsardzības sistēmai pret 
elektromagnētiskajiem laukiem būtu 
jāaprobežojas ar sasniedzamo mērķu 
noteikšanu, pārmērīgi neiedziļinoties 
sīkumos, ar principiem, kas jāievēro, un 
pamatvērtībām, kuras jāņem vērā, lai 
dalībvalstis varētu vienādi piemērot 
minimālās prasības. Turklāt šī aizsardzības 
sistēma būtu jāpapildina ar 
padziļinātākiem un neatkarīgākiem 
pētījumiem, lai iegūtu zinātniskus datus 
(kuru pamatā ir kopīgi un objektīvi 
rādītāji) par jo īpaši kancerogēnu 
īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi, ko rada 
elektromagnētisko lauku iedarbība.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Elektromagnētisko lauku iedarbības 
līmeni var efektīvāk mazināt, darbstaciju 
iekārtojumā integrējot preventīvus 
pasākumus un izvēloties darba aprīkojumu, 
procedūras un metodes tā, lai prioritāte 
būtu risku mazināšana to rašanās vietā.
Noteikumi par darba aprīkojumu un 
metodēm tādējādi veicina attiecīgo darba 
ņēmēju aizsardzību. Tomēr jāvairās no 
novērtēšanas dublēšanās, ja darba 
aprīkojums atbilst ES tiesību aktos, jo 
īpaši Direktīvā 1999/5/EK un 
Direktīvā 2006/95/EK paredzētajām 

(11) Elektromagnētisko lauku iedarbības 
līmeni var efektīvāk mazināt, darbstaciju 
iekārtojumā integrējot preventīvus 
pasākumus un izvēloties darba aprīkojumu, 
procedūras un metodes tā, lai prioritāte 
būtu risku mazināšana to rašanās vietā.
Noteikumi par darba aprīkojumu un 
metodēm tādējādi veicina attiecīgo darba 
ņēmēju aizsardzību. Turklāt darba 
procedūras un metodes ir jāsaista ar 
obligātu apmācību informētības jomā un 
risku novēršanu, kurus rada drošības 
aprīkojuma neizmantošana un drošības 
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prasībām ražojumu drošības jomā, 
saskaņā ar kurām noteiktais drošības 
līmenis ir augstāks, nekā paredzēts šajā 
direktīvā. Tas ļoti daudzos gadījumos ļauj 
vienkāršot novērtēšanu.

instrukciju neievērošana, un apmācība un 
darba metodes tiek novērtētas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 9. marta Direktīvu 1999/5/EK 
par radioiekārtām un telekomunikāciju 
termināla iekārtām un to atbilstības 
savstarpējo atzīšanu1 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
12. decembra Direktīvu 2006/95/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz elektroiekārtām, kas 
paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma 
robežās2, un ir stingri jākontrolē darba 
devēji un noteikumu neievērošanas 
gadījumā jāpiemēro viņiem preventīvas 
sankcijas. 
________________
1 OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.
2 OV L 374, 27.12.06 ., 10. lpp.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un 
veselības aizsardzību, darba devējiem būtu 
jāveic pielāgojumi, ņemot vērā tehnikas 
progresu un zinātniskās zināšanas, kas 
attiecas uz riskiem, kuri ir saistīti ar 
elektromagnētisko lauku iedarbību.

(12) Lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un 
veselības aizsardzību, darba devējiem būtu 
jāveic pielāgojumi, ņemot vērā tehnikas 
progresu un zinātniskās zināšanas, kas 
attiecas uz riskiem, kuri ir saistīti ar 
elektromagnētisko lauku iedarbību.
Dalībvalstīm tiek ieteikts mudināt darba 
devējus ievērot pašreizējo Direktīvu, 
īstenojot stingru kontroli un piemērojot 
stingrus sodus. 

Grozījums Nr. 6
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Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Pašreizējā direktīva neattiecas uz 
elektromagnētisko lauku iedarbības 
ilgtermiņa ietekmi uz darba ņēmējiem. 
Tomēr, ja tiek iegūti jauni zinātniski 
pierādījumi par elektromagnētisko lauku 
iedarbības ilgtermiņa ietekmi, šī direktīva 
ir atbilstīgi jāgroza, ņemot vērā šo 
iespējamo ietekmi, un saskaņā ar 
Direktīvas 89/391 17. pantu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā, kas ir 20. atsevišķā 
direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 
1. punkta nozīmē, paredzētas minimālās 
prasības attiecībā uz darba ņēmēju 
aizsardzību pret tiem riskiem viņu veselībai 
un drošībai, ko rada vai varētu radīt 
elektromagnētisko lauku (0 Hz–300 GHz) 
iedarbība darba laikā.

1. Šajā direktīvā, kas ir 20. atsevišķā 
direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 
1. punkta nozīmē, paredzētas minimālās 
prasības attiecībā uz darba ņēmēju 
aizsardzību pret tiem riskiem viņu veselībai 
un drošībai, ko rada vai varētu radīt 
elektromagnētisko lauku (0 Hz–300 GHz) 
iedarbība saistībā ar viņu profesionālo 
darbību. Atbilstīgi Direktīvas 89/391/EEK 
pielikumam pašreizējā direktīva attiecas 
uz šādām jomām: darba vietām, darba 
aprīkojumu, individuālās aizsardzības 
aprīkojumu, darbu ar monitoriem, smagu 
priekšmetu pārvietošanu, kas ietver risku 
savainot muguru, pagaidu vai 
pārvietojamiem būvlaukumiem, kā arī 
zveju un lauksaimniecību.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz tiešajiem riskiem
darba ņēmēju veselībai un drošībai, kuru 
cēlonis ir zināma, īslaicīga nelabvēlīga 
ietekme uz cilvēka organismu, ko rada 
inducēti elektriskie vai magnētiskie lauki, 
enerģijas absorbcija un kontaktstrāvas. Tā 
attiecas arī uz netiešu ietekmi uz veselību 
un drošību.

2. Šī direktīva attiecas uz zināmo tiešo un 
netiešo īslaicīgo nelabvēlīgo iedarbību uz 
darba ņēmēju veselību un drošību, ko rada 
elektromagnētiskie lauki, enerģijas 
absorbcija un kontaktstrāvas.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī direktīva neattiecas uz ilgtermiņa 
ietekmi.

3. Šī direktīva neattiecas uz ilgtermiņa 
ietekmi. Tomēr, ja tiek iegūti jauni 
pierādījumi par elektromagnētisko lauku 
iedarbības ilgtermiņa ietekmi, šī direktīva 
būtu jāpārskata. 
Komisija piecus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā un pēc tam reizi piecos 
gados izstrādā un publicē ziņojumu, kurā 
pārskatīti jaunākie pierādījumi un 
pētījumi par elektromagnētisko lauku 
iedarbības ilgtermiņa ietekmi. Šādu 
pārskatīšanu veic neatkarīgu ekspertu ad 
hoc komiteja, ņemot vērā visu pieejamo 
un jaunāko zinātnisko informāciju par 
elektromagnētiskās iedarbības ilgtermiņa 
ietekmi.
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Direktīva 89/391/EEK pilnībā attiecas 
uz visu 1. punktā minēto jomu, neskarot 
stingrākus un/vai sīkāk izstrādātus šīs 
direktīvas noteikumus.

5. Direktīva 89/391/EEK pilnībā attiecas 
uz visu 1. punktā minēto jomu, neskarot 
stingrākus sīkāk izstrādātus šīs direktīvas 
noteikumus un/vai tajā ietvertas noteiktas 
atkāpes attiecībā uz MRA un ar to 
saistītām darbībām.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b un c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „nelabvēlīga ietekme uz veselību un 
drošību”: ir īstermiņa bioloģiskā ietekme, 
kas nelabvēlīgi skar iedarbībai pakļauto 
darba ņēmēju garīgo, fizisko un/vai 
vispārējo pašsajūtu un rada īslaicīgu 
kairinājumu vai iespaido izzināšanas spējas 
vai citas smadzeņu un muskuļu funkcijas, 
un var ietekmēt darba ņēmēja spēju ievērot 
darba drošību;

b) „nelabvēlīga ietekme uz veselību” ir 
bioloģiska ietekme, kas negatīvi iespaido 
iedarbībai pakļauto darba ņēmēju garīgo, 
fizisko un/vai vispārējo pašsajūtu. Šajā 
direktīvā ir ņemta vērā tikai īslaicīga 
ietekme;
c) „nelabvēlīga ietekme uz drošību” ir 
ietekme, kas rada īslaicīgu kairinājumu vai 
iespaido izzināšanas spējas vai citas 
smadzeņu un muskuļu funkcijas un var 
ietekmēt darba ņēmēja spēju ievērot darba 
drošību;

Grozījums Nr. 12
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izņēmuma kārtā 1. un 2. punkts 
neattiecas uz lietojumiem medicīnā, kuros 
izmanto magnētiskās rezonanses metodi, 
un uz šādām ar to saistītām darbībām: 
sistēmu kopējo testēšanu pirms nosūtīšanas 
atļaujas izsniegšanas, uzstādīšanu, tīrīšanu, 
tehnisko apkopi, pētniecības un izstrādes 
darbībām. Šajos konkrētajos gadījumos 
nosaka īpašus aizsardzības pasākumus.
Šajā nolūkā Komisija konsultējas ar 
pastāvošajām darba grupām un rīkojas 
saskaņā ar IV pielikumā minētajiem 
pasākumiem.

4. Izņēmuma kārtā 1. un 2. punktā 
noteiktās iedarbības robežvērtības
neattiecas ne uz lietojumiem medicīnā, 
kuros izmanto magnētiskās rezonanses 
metodi, jo īpaši gadījumos, kad tiek 
sniegti medicīniskā atbalsta pakalpojumi, 
ne uz šādām ar to saistītām darbībām: 
sistēmu kopējo testēšanu pirms nosūtīšanas 
atļaujas izsniegšanas, uzstādīšanu, tīrīšanu, 
tehnisko apkopi, pētniecības un izstrādes 
darbībām. Uz darba ņēmējiem, kas ir 
pakļauti magnētiskās rezonanses 
attēlatveidošanas elektromagnētiskajiem 
laukiem, joprojām attiecas šajā direktīvā 
noteiktie aizsardzības pasākumi. Lai 
nodrošinātu MRA iedarbībā esošu darba 
ņēmēju pienācīgu aizsardzību un uz 
magnētiskās rezonanses metodi balstītu 
medicīnas lietojumu drošu izmantošanu, 
papildus pašreizējiem aizsardzības 
pasākumiem darba devēji sākotnēji izvērtē 
iespējamos riskus, veic tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus un 
nodrošina īpašu un pietiekamu apmācību 
saskaņā ar Komisijas izstrādātām 
praktiskām rokasgrāmatām, kas minētas 
šīs direktīvas 13. pantā; Šajā nolūkā 
Komisija konsultējas ar pastāvošajām 
darba grupām un rīkojas saskaņā ar IV 
pielikumā minētajiem pasākumiem. Šis 
atbrīvojums tiek pārskatīts 5 gadu laikā 
no ..., ņemot vērā jaunus pierādījumus 
par elektromagnētisko lauku iedarbības 
ietekmi un sasniegumus darba ņēmēju 
aizsardzībā pret šo iedarbību.
_____________
* OV: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās 
datumu.

Grozījums Nr. 13
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izņēmuma kārtā 1. un 2. punkts
neattiecas uz dalībvalstu bruņotajiem 
spēkiem gadījumos, kad jau ir izveidotas 
un ieviestas līdzvērtīgas un sīkāk 
izstrādātas aizsardzības sistēmas, 
piemēram, NATO standarts 
STANAG 2345. Dalībvalstis informē 
Komisiju par šādu aizsardzības sistēmu 
pastāvēšanu un faktisko īstenošanu kopā ar 
paziņojumu par šīs direktīvas noteikumu 
transponēšanu valsts tiesību aktos saskaņā 
ar 14. pantu.

5. Izņēmuma kārtā 1. un 2. punktā minētās 
iedarbības robežvērtības neattiecas uz 
dalībvalstu bruņotajiem spēkiem 
gadījumos, kad jau ir izveidotas un 
ieviestas līdzvērtīgas un sīkāk izstrādātas 
aizsardzības sistēmas, piemēram, NATO 
standarts STANAG 2345. Dalībvalstis 
informē Komisiju par šādu aizsardzības 
sistēmu pastāvēšanu un faktisko īstenošanu 
kopā ar paziņojumu par šīs direktīvas 
noteikumu transponēšanu valsts tiesību 
aktos saskaņā ar 14. pantu.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot 4. un 5. punktu, darba ņēmējus 
nedrīkst pakļaut iedarbībai, kas pārsniedz 
ar ietekmi uz veselību saistītās iedarbības 
robežvērtības. Īpašiem gadījumiem, kad ir 
pieļaujama šo vērtību īslaicīga 
pārsniegšana, dalībvalstis var izveidot 
sistēmu, atļaujot darba ņēmējiem strādāt 
kontrolētos apstākļos un saskaņā ar 
visaptverošu riska novērtējumu norādot 
faktiskos iedarbības līmeņus un to 
iespējamību, un salīdzinot tos ar II un 
III pielikumā noteiktajām iedarbības 
robežvērtībām. Par šādiem īpašiem 
gadījumiem dalībvalstis ziņo Komisijai 
Direktīvas 89/391/EEK 17.a pantā minētajā 
ziņojumā.

6. Neskarot 4. un 5. punktu, darba ņēmējus 
nepakļauj iedarbībai, kas pārsniedz ar 
ietekmi uz veselību saistītās iedarbības 
robežvērtības. Īpašiem un konkrētiem
gadījumiem, kad ir pieļaujama šo vērtību 
īslaicīga pārsniegšana, un pienācīgi 
pamatotos gadījumos, ņemot vērā 
darbavietu tehnisko sarežģītību un īpašās 
iezīmes, dalībvalstis var izveidot sistēmu, 
atļaujot darba ņēmējiem strādāt kontrolētos 
apstākļos un saskaņā ar visaptverošu riska 
novērtējumu norādot faktiskos iedarbības 
līmeņus un to iespējamību, un salīdzinot 
tos ar II pielikumā noteiktajām iedarbības 
robežvērtībām. Šādai sistēmai ir 
jāgarantē, ka iespējamie radītie riski tiek 
samazināti līdz minimumam un ka 
attiecīgajiem darba ņēmējiem tiek veikta 
pastiprināta veselības uzraudzība. Par 
šādiem īpašiem gadījumiem dalībvalstis 
ziņo Komisijai Direktīvas 89/391/EEK 
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17.a pantā minētajā ziņojumā.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iedarbības noteikšana un risku 
novērtēšana

Risku novērtēšana un iedarbības 
noteikšana

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) jebkura tieša fiziska ietekme, jo īpaši 
ietekme uz cilvēka organismu, ko tieši 
rada elektromagnētiskā lauka klātbūtne, 
piemēram, audu sakaršana, muskuļu, 
nervu vai maņu orgānu kairinājums, 
reiboņi vai fosfēni.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) jebkura nelabvēlīga ietekme uz 
veselību, jo īpaši bioloģiska ietekme, kas 
negatīvi ietekmē iedarbībai pakļauto 
darba ņēmēju garīgo, fizisko un/vai 
vispārējo pašsajūtu;

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) jebkura nelabvēlīga ietekme uz 
drošību, jo īpaši ietekme, kas rada 
īslaicīgu kairinājumu vai iespaido 
uztveres spējas vai citas smadzeņu un 
muskuļu funkcijas un var ietekmēt darba 
ņēmēja spēju ievērot darba drošību;

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ietekmei attiecībā uz īpašam riskam 
pakļautu darba ņēmēju veselību un drošību,
piemēram, attiecībā uz darba ņēmējiem, 
kas ir paziņojuši darba devējam, ka to 
ķermenī ir implantēta aktīva medicīnas 
ierīce, un uz sievietēm, kuras ir 
paziņojušas, ka ir grūtniecības stāvoklī;

c) ietekmei attiecībā uz īpašam riskam 
pakļautu darba ņēmēju veselību un drošību, 
jo īpaši uz darba ņēmējiem, kuru ķermenī 
ir implantēta aktīva vai pasīva medicīnas 
ierīce (piemēram, 
elektrokardiostimulators), uz darba 
ņēmējiem, kuri lieto uz ķermeņa 
pārnēsājamas medicīnas ierīces 
(piemēram, insulīna sūkņus), uz darba 
ņēmējiem ar vāju imūnsistēmu 
(piemēram, vēža slimniekiem) un uz 
sievietēm grūtniecības stāvoklī;

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – d daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) elektronisku medicīnas iekārtu un ierīču 
(tostarp elektrokardiostimulatoru un citu 
implantētu ierīču, kā minēts 
c) apakšpunktā) darbības traucējumiem;

i) elektronisku medicīnas iekārtu un ierīču 
(tostarp elektrokardiostimulatoru un citu 
implantētu vai uz ķermeņa pārnēsājamu
ierīču, kā minēts c) apakšpunktā), darbības 
traucējumiem;
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – ha daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) spējas ātri reaģēt, ja darbavietā ir 
noticis starpgadījums (ārkārtas brigādes 
un ārkārtas aprīkojuma mobilizācija).

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektromagnētisko lauku iedarbības radītos 
riskus mazina, pamatojoties uz vispārējiem
preventīvas pieejas principiem, kas
izklāstīti Direktīvā 89/391/EEK.

Elektromagnētisko lauku iedarbības radītos 
riskus mazina, pamatojoties uz vispārīgiem
principiem, kas atbilstīgi 
Direktīvas 89/391/EEK 6. panta 
2. punktam ir līdzvērtīgi darba devēju 
galvenajiem pienākumiem. Šie vispārīgie 
principi ir:
a) novērst risku; 
b) novērtēt nenovēršamu risku; 
c) vērsties pret riska cēloni; 
d) pielāgot darbu cilvēkam, jo īpaši 
attiecībā uz darba vietu izveidi, kā arī 
darba aprīkojuma un darba un ražošanas 
metožu izvēli;
e) piemēroties tehnikas attīstībai;
f) bīstamo aizstāt ar drošo vai mazāk 
bīstamo;
g) plānot profilaksi;
h) dot priekšroku kolektīviem, nevis 
individuāliem drošības pasākumiem;
i) pienācīgi instruēt darba ņēmējus.

Grozījums Nr. 23
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saskaņā ar 4. pantā minēto riska 
novērtējumu ir pārsniegtas 3. pantā un 
II un III pielikumā minētās iedarbību 
izraisošās vērtības un ja saskaņā ar 4. panta 
2. punktu veiktais novērtējums 
neapstiprina, ka iedarbības robežvērtības 
nav pārsniegtas un drošības riski ir izslēgti, 
darba devējs izstrādā un īsteno rīcības 
plānu, kurā ietver tehniskus un/vai 
organizatoriskus pasākumus, lai novērstu 
iedarbību, kas pārsniedz iedarbības 
robežvērtības, jo īpaši ņemot vērā šādus 
faktorus:

2. Ja saskaņā ar 4. pantā minēto riska 
novērtējumu ir pārsniegtas 3. pantā un 
II un III pielikumā minētās iedarbību 
izraisošās vērtības un ja saskaņā ar 4. panta 
2. punktu veiktais novērtējums 
neapstiprina, ka iedarbības robežvērtības 
nav pārsniegtas un veselības un drošības 
riski ir izslēgti, darba devējs izstrādā un 
īsteno rīcības plānu, kurā ietver tehniskus 
un/vai organizatoriskus pasākumus, lai 
novērstu iedarbību, kas pārsniedz 
iedarbības robežvērtības, jo īpaši ņemot 
vērā šādus faktorus:

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pasākumi un procedūras 
dzirksteļizlādes pārvaldībai, izmantojot 
tehniskus līdzekļus un darba ņēmēju 
apmācību. (attiecas uz elektriskā lauka 
iedarbību);

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja tiek iegūti jauni zinātniski 
pierādījumi par elektromagnētiskā lauka 
iedarbības nelabvēlīgu ietekmi, darba 
devējs pielāgo pasākumus un Komisija 
iesniedz tiesību akta priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, atbilstīgi 
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pārskatot šo direktīvu.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
6. pants – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) zināšanas par spēcīga 
elektromagnētiskā lauka iedarbības 
iespējamu tiešu un netiešu nelabvēlīgu 
īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz darba 
ņēmēju veselību un drošību;

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) īpaši riski un īpaši apdraudētiem 
darba ņēmējiem paredzēti pasākumi;

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) drošu darba praksi, lai līdz minimumam 
samazinātu iedarbības radītos riskus.

f) drošu darba praksi un aprīkojumu, lai 
līdz minimumam samazinātu iedarbības 
radītos riskus.
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Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
6. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) spējām ātri reaģēt, ja darbavietā ir 
noticis starpgadījums (ārkārtas brigādes 
un ārkārtas aprīkojuma mobilizācija).

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 
14. pantu veic atbilstošu veselības 
uzraudzību, kuras mērķis ir profilakse un 
elektromagnētisko lauku iedarbības 
nelabvēlīgās ietekmes uz veselību agrīna 
diagnostika.

Saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 
14. pantu veic atbilstošu veselības 
uzraudzību, kuras mērķis ir profilakse un 
elektromagnētisko lauku iedarbības 
nelabvēlīgās ietekmes uz veselību agrīna 
diagnostika. Šādus noteikumus, tostarp 
prasības, kas noteiktas attiecībā uz 
slimības vēsturēm un to pieejamību, ievieš 
valsts tiesību aktos un/vai praksē.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja darba ņēmējs ir pakļauts iedarbībai 
frekvenču diapazonā līdz 100 kHz un ziņo 
par nevēlamu vai negaidītu ietekmi uz 
veselību, šo informāciju nosūta par 
medicīnisko uzraudzību atbildīgajai 
personai, kas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un praksi atbilstoši rīkojas.

Ja darba ņēmējs ir pakļauts iedarbībai 
frekvenču diapazonā līdz 100 kHz un ziņo 
par nevēlamu vai negaidītu ietekmi uz 
veselību vai drošību, šo informāciju nosūta 
par medicīnisko uzraudzību atbildīgajai 
personai un darba devējam, kuriem
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi 
un ņemot vērā iespējamu sodu atbilstoši 
jārīkojas.
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad iedarbība ir 100 kHz–
300 GHz frekvenču diapazonā, un vienmēr, 
kad ir konstatēta iedarbība, kas pārsniedz 
iedarbības robežvērtības, saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un praksi nodrošina attiecīgo 
darba ņēmēju veselības pārbaudes. Ja atklāj 
kaitējumu veselībai, ko radījusi šāda 
iedarbība, darba devējs saskaņā ar 4. pantu 
veic atkārtotu riska novērtējumu.

Gadījumos, kad iedarbība ir 100 kHz–
300 GHz frekvenču diapazonā, un vienmēr, 
kad ir konstatēta iedarbība, kas pārsniedz 
iedarbības robežvērtības, saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un praksi obligāti nodrošina 
attiecīgo darba ņēmēju veselības 
pārbaudes, paredzot iespējamu sodu. Ja 
atklāj kaitējumu veselībai vai drošībai, ko 
radījusi šāda iedarbība, darba devējs 
saskaņā ar 4. pantu nekavējoties veic 
atkārtotu riska novērtējumu.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan medicīnas lietojumiem, kuros 
izmanto MRA, un saistītajām darbībām 
nepiemēro iedarbības robežvērtības un 
orientējošās un iedarbību izraisošās 
vērtības, ir pamatīgāk jāuzrauga šajās 
nozarēs strādājošo veselības stāvoklis.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar Direktīvas 89/91/EEK 
14. panta 2. punktu darba devēji ievieš 
pasākumus, kas ļauj visiem darba 
ņēmējiem, kas to vēlas, regulāri pārbaudīt 
veselību. 
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Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darba devējs veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ārstam un/vai medicīnas 
iestādei, kas atbild par veselības 
uzraudzību, ir pieejami 4. pantā minētā 
riska novērtējuma rezultāti.

2. Darba devējs veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka ārstam un/vai medicīnas 
iestādei, kas atbild par veselības 
uzraudzību, ir pieejami 4. pantā minētā 
riska novērtējuma rezultāti un ir iespējams 
izmantot iepriekš noteiktos profilakses un 
aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ņemtu vērā tehnikas progresu, 
pārmaiņas būtiskākajos saskaņotajos 
Eiropas standartos vai specifikācijās un 
jaunus zinātniskus atzinumus par 
elektromagnētiskajiem laukiem;

b) ņemtu vērā tehnikas progresu, 
pārmaiņas būtiskākajos standartos vai 
specifikācijās un jaunus zinātniskus 
atzinumus par elektromagnētiskajiem 
laukiem;

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai atvieglotu šīs direktīvas īstenošanu, jo 
īpaši riska novērtējuma veikšanu, Komisija 
izstrādā praktiskas rokasgrāmatas 4. un 
5. panta un II–IV pielikuma noteikumu 
īstenošanai. Komisija cieši sadarbojas ar 
Darba drošības un veselības aizsardzības 
padomdevēju komiteju.

Lai atvieglotu šīs direktīvas īstenošanu, jo 
īpaši risku novērtējuma veikšanu un
elektromagnētiskā lauka iedarbībai 
pakļautu darba ņēmēju profilakses un 
aizsardzības pasākumus, Komisija izstrādā 
praktiskas rokasgrāmatas 4. un 5. panta un 
II–IV pielikuma noteikumu īstenošanai.
Komisija cieši sadarbojas ar Darba 
drošības un veselības aizsardzības 
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padomdevēju komiteju.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– efektīvus informēšanas pasākumus un 
dinamiskus konsultāciju mehānismus,

– dinamiskus konsultāciju mehānismus 
un efektīvus informatīvus pasākumus par 
drošību un zināšanām attiecībā uz spēcīga 
elektromagnētiskā lauka iedarbības 
iespējamu tiešu un netiešu nelabvēlīgu 
īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz darba 
ņēmēju veselību un drošību;

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– efektīva drošības aprīkojuma 
izmantošanu,
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