
DC\893800ET.doc PE484.928v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

12.3.2012 0014/2012

KIRJALIK DEKLARATSIOON
vastavalt kodukorra artiklile 123

Kemikaalide suhtes avalduva mitmese tundlikkuse ja elektromagnetväljade 
suhtes avalduva ülitundlikkuse tunnustamine rahvusvahelises haiguste ja 
nendega seotud terviseprobleemide statistilises klassifikatsioonis (RHK)

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste 
Rossi

Tähtaeg: 14.6.2012



PE484.928v01-00 2/2 DC\893800ET.doc

ET

0014/2012

Kirjalik deklaratsioon kemikaalide suhtes avalduva mitmese tundlikkuse ja 
elektromagnetväljade suhtes avalduva ülitundlikkuse tunnustamise kohta rahvusvahelises 
haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilises klassifikatsioonis (RHK)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta resolutsiooni vahekokkuvõtte 
kohta Euroopa keskkonna ja tervise tegevuskavast aastateks 2004–2010 (2007/2252(INI)), 
eelkõige selle põhjendust J, 

– võttes arvesse otsust nr 1350/2007/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse teine 
tervisevaldkonna tegevusprogramm (2008–2013) ja valget raamatut „Üheskoos tervise 
nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013” COM(2007)0630,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta resolutsiooni 
elektromagnetväljadega seostatavate terviseprobleemide kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 123,

A. arvestades, et tervisealane ebavõrdsus Euroopa eri riikide vahel tuleks kaotada;

B. arvestades, et kemikaalide suhtes tundlikke inimesi mõjutab keskkonnareostus ja 
elektromagnetväljade suhtes ülitundlikke inimesi elektromagnetkiirgus, mis tähendab neile 
tõsist ohtu seoses asjaoludega, mille üle neil puudub otsustusvõimalus, nagu sissehingatav 
õhk või kokkupuude elektromagnetkiirgusega; 

1. soovitab, et liikmesriigid, kes seda veel teinud ei ole, lisaksid kemikaalide suhtes avalduva 
mitmese tundlikkuse ja elektromagnetväljade suhtes avalduva ülitundlikkuse oma haiguste 
ja nendega seotud terviseprobleemide statistilisse klassifikatsiooni ja ILO loetelul 
põhinevatesse kutsehaiguste loeteludesse; teeb ettepaneku, et maailma terviseassamblee 
lisaks kemikaalide suhtes avalduva mitmese tundlikkuse ja elektromagnetväljade suhtes 
avalduva ülitundlikkuse peatselt avaldatavasse RHK-11 klassifikatsiooni;

2. nõuab tungivalt, et liikmesriikide valitsused kohaldaksid elektromagnetkiirguse ja 
kahjulike ainetega kokkupuutumise suhtes kehtivaid eeskirju ning kohaldaksid rangelt 
ettevaatusprintsiipi, võttes tulemuslikke tervishoiu- ja keskkonnameetmeid, et 
viivitamatult kaitsta probleemist mõjutatud inimesi, kelle arv kiiresti suureneb;

3. teeb ettepaneku ühtlustada liikmesriikide eeskirju füüsikaliste ohutegurite ja kahjulike 
ainete kohta, võttes aluseks rangeimad kehtivad kriteeriumid ja kontrollides ka 
imporditavaid tooteid;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega 
nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.


