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Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. szeptember 7-én került elfogadásra a
munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (optikai sugárzás) vonatkozó egészség-
ügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv elfogadására tekintettel (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének

értelmében)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 137. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottságnak a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal foly-
tatott konzultációt követően benyújtott javaslatára (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1) A Tanács a Szerződés értelmében, irányelvek útján minimumkövetelményeket fogadhat el, hogy fejlő-
dést ösztönözzön, különösen a munkakörnyezet tekintetében, a munkavállalók biztonsága és egészsége
védelmének magasabb szintű biztosítása érdekében. Ezekben az irányelvekben kerülni kell olyan köz-
igazgatási, pénzügyi és jogi korlátozások előírását, amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások ala-
pítását és fejlődését.

(2) A munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló közösségi charta végrehajtására vonatkozó cselekvési
programról szóló bizottsági közlemény a fizikai tényezőkből származó kockázatoknak kitett munka-
vállalókra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelmények bevezetését írja elő. 1990
szeptemberében az Európai Parlament erről a cselekvési programról állásfoglalást fogadott el (4), amely-
ben elsődlegesen arra kéri fel a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy egyedi irányelvet a zaj, a vibráció és
minden egyéb munkahelyi fizikai tényezőből származó kockázatra vonatkozóan.

(3) Első lépésként az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció)
hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági mini-
mumkövetelményekről szóló, 2002. június 25-i 2002/44/EK irányelvet (5) (16. egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében). Ezt követően, 2003. február 6-án az
Európai Parlament és a Tanács elfogadta a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozí-
ciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 2003/10/EK irányel-
vet (6) (17. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében). Majd az
Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-én elfogadta a munkavállalók fizikai tényezők (elektro-
mágneses mezők) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és
biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 2004/40/EK irányelvet (7) (18. egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében).

(4) Jelenleg a munkavállalókat az optikai sugárzásból származó veszélyekkel szemben védő intézkedések
bevezetésére van szükség, e sugárzásnak a munkavállalók egészségére és biztonságára gyakorolt –

különösen szem- és bőrkárosító – hatása miatt. Ezek az intézkedések nemcsak az egyes munkavállalók
egyéni egészségvédelmét és biztonságát célozzák, hanem egy minden közösségi munkavállaló védelmét
szolgáló minimális alapszint megteremtését is, a verseny esetleges torzulásainak elkerülése érdekében.
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(5) Ezen irányelv célja az optikai sugárzáshoz kötődő, többek között az egészségre káros hatások meg-
előzése és korai felismerése, valamint az egészségre hosszú távon ható kockázatoknak és a krónikus
betegségek kockázatainak megelőzése.

(6) Ez az irányelv minimumkövetelményeket állapít meg, meghagyva ezzel a tagállamok számára azt a
lehetőséget, hogy szigorúbb rendelkezéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be a munkavállalók védel-
mében, különösen az alsó expozíciós határértékek meghatározása tekintetében. Ezen irányelv végrehaj-
tása a tagállamok egyikében sem szolgálhat alapul a már elért szinthez képest történő visszalépéshez.

(7) Az optikai sugárzásvédelmi rendszernek – a felesleges részletek elkerülésével – az elérendő célok, a
betartandó elvek és az alkalmazandó alapvető értékek meghatározására kell korlátozódnia annak érde-
kében, hogy a tagállamok egyenértékű módon alkalmazhassák a minimumkövetelményeket.

(8) Az optikai sugárzásnak való kitettség szintje hatékonyabban csökkenthető, ha a munkaállomások és a
munkahelyek megtervezése megelőző intézkedések figyelembevételével történik, és olyan munkaeszkö-
zöket, eljárásokat, illetve módszereket választanak, amelyek által elsődlegesen a forrásnál csökkenthető
a kockázat. A munkaeszközökre és módszerekre vonatkozó rendelkezések ezáltal hozzájárulnak az
érintett munkavállalók védelméhez. A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmé-
nek javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irány-
elv (1) 6. cikkének (2) bekezdésében megállapított általános megelőzési elvekkel összhangban a közös
védintézkedések elsőbbséget élveznek az egyéni védintézkedésekkel szemben.

(9) A munkáltatóknak az optikai sugárzásnak való expozícióból eredő kockázatokra vonatkozóan módo-
sításokat kell végrehajtaniuk a munkavállalók egészségvédelmének és biztonságának javítása érdekében
a műszaki fejlődés és a tudományos ismeretek figyelembevételével.

(10) Mivel ez az irányelv egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében, az
említett irányelv a munkavállalókat érő optikai sugárzásnak való expozícióra vonatkozik, az ebben az
irányelvben foglalt szigorúbb, illetve különös rendelkezések sérelme nélkül.

(11) Ez az irányelv gyakorlati lépést jelent a belső piac szociális dimenziójának megteremtése felé.

(12) A jobb rendeleti alapelveket elősegítő és magas szintű védelmet biztosító összetett megközelítés akkor
biztosítható, ha az optikai sugárforrások és kapcsolódó berendezések gyártói által előállított termékek
megfelelnek a felhasználók egészségét és biztonságát az ilyen termékekben rejlő veszélyekkel szemben
védő harmonizált szabványoknak; ennek megfelelően a munkáltatóknak nem szükséges megismétel-
niük a gyártó által már elvégzett méréseket vagy számításokat annak megállapítására, hogy az ilyen
berendezés megfelel-e az alkalmazandó közösségi irányelvekben meghatározott rá vonatkozó alapvető
biztonsági követelményeknek, amennyiben elvégzik a berendezések megfelelő és időszakos karbantar-
tását.

(13) Ennek az irányelvnek a végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK
tanácsi határozattal (2) összhangban kell elfogadni.

(14) Az expozíciós határértékek betartásának magas szintű védelmet kell biztosítania az optikai sugárzás-
nak való expozíció esetleges egészségre gyakorolt hatásait illetően. Mivel azonban az expozíciós határ-
értékek és műszaki előírások alkalmazása nem tekinthető megfelelőnek az optikai sugárzás természetes
forrásainak való expozíció esetében, a megelőző intézkedések, beleértve a munkavállalók tájékoztatását
és képzését, döntő fontosságúak a kockázat értékelésekor és a napsugárzásnak való expozíció veszé-
lyeinek csökkentésében.

(1) HL L 183., 1989.6.29., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31.,
1. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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(15) A Bizottságnak ki kell dolgoznia egy útmutatót a munkáltatók, különösen a kis- és középvállalko-
zások (KKV-k) vezetői számára, hogy jobban megértsék jelen irányelv technikai rendelkezéseit.
A Bizottságnak a lehető leggyorsabban be kell fejeznie ezt az útmutatót annak érdekében, hogy
megkönnyítse az irányelv átültetéséhez szükséges intézkedések elfogadását a tagállamokban.

(16) A jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodás (1) (34) bekezdésével összhangban a tagálla-
mokat ösztönözni kell arra, hogy a maguk, illetve a Közösség érdekében készítsék el és hozzák nyil-
vánosságra saját táblázataikat, amelyek a lehető legteljesebb mértékben kimutatják a kölcsönhatást az
irányelv és az átültető rendelkezések között,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és alkalmazási kör

(1) Ez az irányelv, amely a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében a 19. egyedi
irányelv, meghatározza a munkahelyi optikai sugárzásnak való expozícióból vagy vélhetően a munkahelyi
optikai sugárzásnak való expozícióból keletkező, a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető
kockázatokkal szembeni védelemre vonatkozó minimumkövetelményeket.

(2) Ez az irányelv a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő azon kockázati tényezőre vonatkozik,
amelyet a szem és a bőr optikai sugárzásnak való expozíciójából eredő káros hatások okoznak.

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

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) optikai sugárzás: bármely elektromágneses sugárzás a 100 nm és 1 mm közötti hullámhossztartomány-
ban. Az optikai sugárzás spektruma ultraibolya sugárzásra, látható sugárzásra és infravörös sugárzásra
oszlik:

i. ultraibolya sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 100–400 nm.
Az ultraibolya tartomány UV-A (315–400 nm), UV-B (280–315 nm) és UV-C (100–280 nm) részre
oszlik;

ii. látható sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 380–780 nm;

iii. infravörös sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 780 nm–1 mm.
Az infravörös tartomány IR-A (780–1400 nm), IR-B (1400–3 000 nm) és IR-C (3 000 nm–1
mm) részre oszlik;

b) lézer (fénykibocsátás indukált emisszióval): bármely, az optikai sugárzás hullámhossztartományában elektro-
mágneses sugárzás gerjesztésére vagy felerősítésére alkalmas eszköz, elsődlegesen ellenőrzött indukált
emisszió révén;

c) lézersugárzás: lézer által keltett optikai sugárzás;

d) nem koherens sugárzás: bármely nem lézerrel keltett optikai sugárzás;

e) expozíciós határértékek: optikai sugárzásra vonatkozó expozíciós határértékek, amelyek közvetlenül meg-
állapított egészségügyi hatásokon és biológiai szempontokon alapszanak. Ezen határértékek betartása
biztosítja a mesterséges eredetű optikai sugárzásnak kitett munkavállalók védettségét minden ismert
káros egészségügyi hatással szemben;

(1) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
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f) besugárzott felületi teljesítmény (E) vagy teljesítménysűrűség: egy felületen az egységnyi területre beeső sugár-
zott teljesítmény watt per négyzetméterben kifejezve (W m-2);

g) besugárzottság (H): a besugárzott felületi teljesítmény idő szerinti integrálja, joule per négyzetméterben
kifejezve (J m-2);

h) sugársűrűség (L): a sugárzó felszín egységnyi területéről egységnyi térszögbe kisugárzott fluxus, vagy
kimenő teljesítmény, watt per négyzetméter per szteradiánban kifejezve (W m-2 sr-1);

i) szint: a besugárzott felületi teljesítmény, besugárzottság és sugársűrűség kombinációja, amelynek a mun-
kavállaló ki van téve.

3. cikk

Expozíciós határértékek

(1) A nem természetes optikai sugárforrás által kibocsátott, nem koherens sugárzásra megállapított expo-
zíciós határértékeket az I. melléklet tartalmazza.

(2) A lézersugárzásra vonatkozó expozíciós határértékeket a II. melléklet tartalmazza.

II. SZAKASZ

A MUNKÁLTATÓK KÖTELEZETTSÉGEI

4. cikk

Az expozíció meghatározása és a kockázatok értékelése

(1) A 89/391/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikkének (1) bekezdésében megállapított
kötelezettségek végrehajtása során, abban az esetben, ha a munkavállalók mesterséges eredetű optikai sugár-
zásnak vannak kitéve, a munkáltatónak becsléssel meg kell határoznia, és szükség esetén meg kell mérnie,
és/vagy ki kell számítania az optikai sugárzás általi expozició azon szintjét, amelynek a munkavállalók való-
színűleg ki vannak téve, hogy az expozíció megfelelő határértékekre való korlátozásához szükséges intézke-
déseket megállapítsák és alkalmazzák. Az értékeléshez, méréshez és/vagy számításhoz alkalmazott módsze-
reknek a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) szabványait kell követniük a lézersugárzás
tekintetében, és a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE), valamint az Európai Szabványügyi Bizottság
(CEN) ajánlásait a nem koherens sugárzás tekintetében. Azokban az expozíciós helyzetekben, amelyekre
ezen szabványok és ajánlások nem vonatkoznak, megfelelő EU-szabványok és -ajánlások rendelkezésre állá-
sáig az értékelést, mérést és/vagy számítást a rendelkezésre álló, tudományos alapokon nyugvó, nemzeti vagy
nemzetközi iránymutatások alkalmazásával kell elvégezni. Az értékeléskor mindkét expozíciós helyzetben
figyelembe kell venni a berendezés gyártója által szolgáltatott adatokat, amennyiben a vonatkozó közösségi
irányelvek ezt előírják.

(2) Abban az esetben, ha a munkavállalók természetes eredetű optikai sugárzásnak vannak kitéve, a
munkáltatónak az egészségügyi és biztonsági kockázatértékeléssel kapcsolatban előírt kötelezettségeinek
meghatározása a tagállamok szabályozó hatáskörébe tartozik.

(3) Az (1) bekezdésben említett becslést, mérést és/vagy számítást megfelelő időközönként szakértő szol-
gálatok vagy személyek tervezik és végzik, különös tekintettel a 89/391/EGK irányelv 7. és 11. cikkének a
szükséges szakértő szolgálatokról vagy személyekről és a munkavállalók részvételéről szóló rendelkezéseire.
Az értékelések során összegyűjtött adatokat, beleértve az (1) bekezdésben említett expozíció mérése és/vagy
számítása során összegyűjtött adatokat, megfelelő formában meg kell őrizni, hogy későbbi időpontban lehe-
tőség legyen a konzultációra.

(4) A 89/391/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében a munkáltatónak a kockázatértékelés
során kiemelt figyelmet kell fordítania a következőkre:

a) a mesterséges eredetű optikai sugárzásnak való expozíció szintje, hullámhossztartománya és időtar-
tama;

b) ennek az irányelvnek a 3. cikkében említett expozíciós határértékek;

C 193 E/202 HU 2006.8.17.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005. szeptember 7., szerda



c) a különösen érzékeny kockázati csoportokba tartozó munkavállalók egészségét és biztonságát érintő
hatások;

d) a munkahelyen előforduló, optikai sugárzás és a fényérzékenyítő hatású vegyi anyagok közötti kölcsön-
hatásokból eredő, a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő lehetséges hatások;

e) közvetett hatások, mint például átmeneti vakság, robbanás vagy tűz;

f) a mesterséges optikai sugárzásnak való expozíció szintjének csökkentésére kifejlesztett csereberendezés
megléte;

g) amennyire csak lehetséges, az egészségi állapot ellenőrzését követően kapott megfelelő információ, bele-
értve a közzétett információkat;

h) több forrásból származó mesterséges optikai sugárzásnak való expozíció;

i) a vonatkozó IEC-szabványnak megfelelően meghatározott, lézerre alkalmazott osztályozás és bármely
hasonló osztályozás bármilyen – a 3B vagy 4 osztályba tartozó lézerhez hasonló károsodást okozó –

mesterséges forrásra vonatkozóan;

j) optikai sugárforrások és kapcsolódó munkaeszközök gyártói által szolgáltatott információ a vonatkozó
közösségi irányelveknek megfelelően.

(5) A 89/391/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a munkáltatónak rendel-
keznie kell kockázatértékeléssel, és meg kell határoznia, hogy milyen intézkedéseket kell tenni ennek az
irányelvnek az 5. és 6. cikkével összhangban. A kockázatértékelést a nemzeti jognak és gyakorlatnak meg-
felelő adathordozón kell rögzíteni; ez magában foglalhatja a munkáltató indoklását arról, hogy az optikai
sugárzásból eredő kockázatok jellege és mértéke a további részletes kockázatértékelést szükségtelenné teszi.
A kockázatértékelést rendszeresen naprakésszé kell tenni, különösen akkor, ha olyan jelentős változások
történtek, amelyek azt elavulttá tehetik, vagy ha az egészségi állapot folyamatos ellenőrzésének eredményei
alapján a naprakésszé tétel szükségesnek bizonyul.

5. cikk

Rendelkezések a kockázatok megelőzésére, illetve csökkentésére

(1) A műszaki fejlődés és a kockázat forrásnál történő csökkentésére irányuló intézkedések lehetőségének
figyelembevételével, a mesterséges optikai sugárzásnak való expozícióból eredő kockázatokat meg kell szün-
tetni vagy a lehető legkisebbre kell csökkenteni.

A mesterséges optikai sugárzásnak való expozícióból eredő kockázatok csökkentése a 89/391/EGK irányelv-
ben megállapított általános megelőzési elveken alapul.

(2) Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdése alapján a mesterséges eredetű optikai sugárzásnak kitett munka-
vállalók körében elvégzett kockázatértékelés az expozíciós határértékek túllépésének bármilyen lehetőségét
valószínűsíti, a munkáltató műszaki és/vagy szervezeti intézkedésekből álló cselekvési tervet állít össze és
hajt végre, annak megelőzésére, hogy az expozíciós határértékeket ne lépjék túl, különös tekintettel a
következőkre:

a) az optikai sugárzásból eredő veszélyt csökkentő más munkamódszerek;

b) kevesebb optikai sugárzást kibocsátó munkaeszköz választása az elvégzendő munka figyelembevételével;

c) a kibocsátott optikai sugárzás csökkentése műszaki intézkedésekkel, szükséges esetben reteszek, árnyé-
kolások vagy hasonló egészségvédelmi rendszerek alkalmazása;

d) a munkaeszközökre, a munkahelyekre és a munkaállomásokra vonatkozó megfelelő karbantartási prog-
ramok;

e) a munkahelyek és munkaállomások megtervezése és elrendezése;
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f) az expozíció időtartamának és szintjének korlátozása;

g) a megfelelő egyéni védőeszközök rendelkezésre állása;

h) a berendezés gyártójának utasításai, amennyiben egy vonatkozó közösségi irányelv így rendelkezik.

(3) A 4. cikknek megfelelően elvégzett kockázatértékelés alapján a munkahelyi biztonsági, illetve egész-
ségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 1992. június 24-i 92/58/EGK tanácsi
irányelvvel (1) (9. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) összhangban
megfelelő jelzéssel kell ellátni azokat a munkahelyeket, ahol a munkavállalók az expozíciós határértékeket
meghaladó mesterséges eredetű optikai sugárzásnak lehetnek kitéve. A kérdéses területeket meg kell jelölni,
és az oda való belépést korlátozni kell, amennyiben ez műszakilag megoldható és amennyiben az expozíciós
határértékek túllépésének a kockázata fennáll.

(4) A munkavállalók nem lehetnek a határértékeket meghaladó kockázatoknak kitéve. Ha azonban, a munkáltató
által az ezen irányelv betartása érdekében a mesterséges eredetű optikai sugárzás vonatkozásában hozott
intézkedések ellenére az expozíciós határértékeket túllépik, a munkáltatónak azonnali intézkedéseket kell
tennie az expozíciónak az expozíciós határértékek alá való csökkentése érdekében. A munkáltatónak meg
kell állapítania az expozíciós határértékek túllépésének okait, és ennek megfelelően ki kell igazítania a védő-
és megelőző intézkedéseket az újbóli túllépés elkerülése céljából.

(5) A 89/391/EGK irányelv 15. cikke értelmében a munkáltató az ebben a cikkben említett intézkedéseket
hozzáigazítja a különösen érzékeny kockázati csoportba tartozó munkavállalók igényeihez.

6. cikk

A munkavállalók tájékoztatása és oktatása

A 89/391/EGK irányelv 10. és 12. cikkének sérelme nélkül a munkáltató gondoskodik arról, hogy a mun-
kavégzés során mesterséges optikai sugárzásból eredő kockázatoknak kitett munkavállalók, és/vagy képvise-
lőik az ezen irányelv 4. cikkében említett kockázatértékelés eredményével kapcsolatos szükséges tájékozta-
tásban és oktatásban részesüljenek, különös tekintettel a következőkre:

a) az ennek az irányelvnek a végrehajtása érdekében tett intézkedések;

b) az expozíciós határértékek és a hozzájuk kapcsolódó lehetséges kockázatok;

c) az ezen irányelv 4. cikkének megfelelően elvégzett becslések, mérések és/vagy számítások eredményei a
mesterséges optikai sugárzás expozíció szintjére vonatkozóan, jelentőségük és a lehetséges kockázataik
magyarázatával;

d) az expozícióból eredő egészségkárosító hatások felismerésének és jelentésének módja;

e) a munkavállalók egészségi állapotának folyamatos ellenőrzésére feljogosító körülmények;

f) az expozícióból eredő kockázatokat minimálisra csökkentő biztonságos munkamódszerek;

g) a megfelelő egyéni védőeszközök szakszerű használata.

7. cikk

Konzultáció a munkavállalókkal és a munkavállalók részvétele

A munkavállalókkal, illetve képviselőikkel folytatott konzultációra, valamint a munkavállalók, és/vagy képvi-
selőik részvételére az ezen irányelv által érintett kérdésekben a 89/391/EGK irányelv 11. cikkének megfe-
lelően kerül sor.

(1) HL L 245., 1992.8.26., 23. o.
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III. SZAKASZ

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Egészségi állapot ellenőrzése

(1) Az optikai sugárzáshoz kötődő, egészségre káros hatások megelőzése és korai felismerése, csakúgy,
mint az egészségre hosszú távon ható kockázatoknak és a krónikus betegségek kockázatainak megelőzése
céljából a tagállamok rendelkezéseket fogadnak el, hogy biztosítsák a munkavállalók egészségi állapotának
megfelelő módon történő ellenőrzését, a 89/391/EGK irányelv 14. cikkének értelmében.

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az egészségügyi ellenőrzést orvos, foglalkozás-
egészségügyi szakorvos vagy az egészségügyi ellenőrzésért felelős egészségügyi hatóság végezze el, a nem-
zeti jognak és gyakorlatnak megfelelően.

(3) A tagállamok rendelkezéseket vezetnek be annak biztosítására, hogy az (1) bekezdéssel összhangban
egészségi állapotának ellenőrzésén részt vevő valamennyi munkavállalóról naprakészen vezetett egészségügyi
dokumentáció készüljön. Az egészségügyi dokumentáció az elvégzett egészségi állapot-ellenőrzés eredmé-
nyeinek összefoglalását tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt olyan formában vezetik, amely – a
titoktartási kötelezettség figyelembevételével – megteremti a későbbi konzultáció lehetőségét. Az illetékes
hatóság részére kérelemre meg kell küldeni a dokumentáció megfelelő példányait, a titoktartási kötelezettség
figyelembevételével. A munkáltatónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására,
hogy az orvos, a foglalkozás-egészségügyi szakorvos vagy az egészségügyi ellenőrzésért felelős egészség-
ügyi hatóság számára – ahogyan azt az adott tagállam meghatározta – hozzáférhetőek legyenek a
4. cikkben említett kockázatértékelés eredményei, amennyiben ezeknek az eredményeknek jelentősége van
az egészség ellenőrzése szempontjából. A munkavállaló, kérelmére, betekinthet a rá vonatkozó egészségügyi
dokumentációba.

(4) Amikor az expozíciós határérték túllépése észlelhető, az érintett munkavállalót orvosi vizsgálatnak
kell alávetni a nemzeti jog és gyakorlat szerint. Ennek az orvosi vizsgálatnak akkor is meg kell történnie,
amennyiben az egészségi állapot-ellenőrzés eredménye a munkavállalónál azonosítható betegséget vagy
egészségkárosodást mutat ki, amelyről az orvos vagy foglalkozás-egészségügyi szakember megállapítja, hogy a
munkahelyi mesterséges optikai sugárzásnak való expozícióra vezethető vissza. Mindkét esetben:

a) az orvos vagy más megfelelően képzett személy köteles tájékoztatni a munkavállalót a személyére
vonatkozó eredményről. A munkavállalónak tájékoztatást és tanácsot kell kapnia különös tekintettel
azokra az egészségügyi felülvizsgálatokra, amelyeken az expozíció megszűnését követően kell átesnie;

b) a munkáltatót tájékoztatni kell az egészségügyi felülvizsgálat fontos megállapításairól, a bizalmasan
kezelendő orvosi adatok figyelembevételével;

c) a munkáltató köteles:

– felülvizsgálni a 4. cikk alapján elvégzett kockázatértékelést,

– megvizsgálni az 5. cikk alapján a kockázat megszüntetésére vagy csökkentésére hozott intézkedé-
seket,

– figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi szakember vagy más megfelelően képzett személy vagy
az illetékes hatóság tanácsát az 5. cikk értelmében a kockázat megszüntetéséhez vagy csökkentésé-
hez szükséges intézkedések végrehajtásakor, és

– biztosítani a munkavállalók egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését és előírni a hasonló
expozíciónak kitett munkavállalók egészségi állapotának felülvizsgálatát. Ilyen esetekben az illetékes
orvos vagy foglalkozás-egészségügyi szakember vagy az illetékes hatóság javasolhatja az kockáza-
toknak kitett személyek orvosi vizsgálatát.
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9. cikk

Szankciók

A tagállamoknak megfelelő szankciókat kell előirányozniuk, amelyek az ezen irányelv alapján elfogadott
nemzeti jogszabályok megsértése esetén alkalmazandók. Ezeknek a szankcióknak hatékonynak, arányosnak
és visszatartó erejűnek kell lenniük.

10. cikk

Technikai módosítások

(1) A mellékletekben meghatározott expozíciós határértékekre vonatkozó módosításokat az Európai Par-
lamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia a Szerződés 137. cikke (2) bekezdésében megállapított eljárásnak
megfelelően.

(2) A mellékletek szigorúan technikai jellegű módosításait, összhangban:

a) a munkaeszközök, illetve munkahelyek tervezését, gyártását vagy építését érintő műszaki harmonizálás-
ról és szabványosításról szóló irányelvek elfogadásával;

b) az optikai sugárzás munkahelyi expozíciójára vonatkozóan a műszaki fejlődéssel, a leginkább idevágó
harmonizált európai szabványok vagy nemzetközi előírások változásával és az új tudományos ismere-
tekkel,

a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

11. cikk

A bizottság

(1) A Bizottság munkáját a 89/391/EGK irányelv 17. cikkében említett bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni,
tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

IV. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Jelentések

A tagállamok ötévente jelentést készítenek a Bizottságnak ennek az irányelvnek a gyakorlati végrehajtásáról,
amelyben jelzik a szociális partnerek álláspontját.

A Bizottság ötévente tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságot, valamint a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottságot a jelentések tartal-
máról és ezen jelentések értékeléséről, a szóban forgó területen végbement előrelépésről készített értékelésé-
ről, és bármely cselekményről, amely új tudományos ismeretek függvényében indokolt lehet.
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13. cikk

Útmutató

Ezen irányelv alkalmazásának megkönnyítése érdekében a Bizottság kidolgoz egy útmutatót a 4. és
5. cikkek, valamint az 1. és 2. mellékletek rendelkezéseinek végrehajtásához.

14. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb …-ig (*) megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájé-
koztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy
azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módjáról a tagállamok
rendelkeznek.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv
által szabályozott területen fogadnak vagy fogadtak el.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

16. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

(*) Ezen irányelv hatálybalépését követően 4 évvel.

I. MELLÉKLET

NEM KOHERENS OPTIKAI SUGÁRZÁS

Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékei az alábbi képletekkel határozhatók meg.
Az alkalmazandó képletet a forrás által kibocsátott sugárzási tartomány függvényében kell kiválasztani és
az eredményeket össze kell hasonlítani az 1.1 táblázatban szereplő megfelelő expozíciós határértékekkel. Egy
adott optikai sugárforrásra egynél több expozíciós érték és megfelelő expozíciós határérték is vonatkozhat.
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