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Изменение 19
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Директива 2004/40/EО следва да 
бъде отменена и да бъдат въведени по-
подходящи и по-пропорционални мерки 
за защита на работниците от рисковете, 
свързани с електромагнитните полета. 
Настоящата директива не се отнася 
обаче до дългосрочните последици, 
включително възможно канцерогенно 
въздействие, които биха могли да се 
получат поради експозиция на 
променливи във времето 
електрически, магнитни и 
електромагнитни полета, за които 
понастоящем не съществуват 
окончателни научни данни, които да 
позволяват да се установи причинна 
връзка. Настоящите мерки следва да 
имат за цел не само да гарантират 
здравето и безопасността на всеки 
отделен работник, но също и да 
създадат за всички работници в Съюза 
минимално равнище на защита, като 
същевременно намалят евентуалното 
нарушаване на конкуренцията.

(6) Директива 2004/40/EО следва да 
бъде отменена и да бъдат въведени по-
подходящи и по-пропорционални мерки 
за защита на работниците от рисковете, 
свързани с електромагнитните полета. 
Настоящите мерки следва да имат за цел 
не само да гарантират здравето и 
безопасността на всеки отделен 
работник, но също и да създадат за 
всички работници в Съюза минимално 
равнище на защита, като същевременно 
намалят евентуалното нарушаване на 
конкуренцията. Настоящата 
директива, по предложение на 
Комисията, следва да бъде 
преразгледана в срок от 5 години, за да 
включва защитата на работниците 
от дългосрочните последици, както и 
последиците за безопасността според 
научните данни за такива последици, 
причинени от експозицията на 
електромагнитни полета. 

Or. en

Изменение 20
Paul Murphy, Georgios Toussas

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Директива 2004/40/EО следва да 
бъде отменена и да бъдат въведени по-
подходящи и по-пропорционални мерки 

(6) Директива 2004/40/EО следва да 
бъде отменена и да бъдат въведени по-
подходящи и по-пропорционални мерки 
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за защита на работниците от рисковете, 
свързани с електромагнитните полета. 
Настоящата директива не се отнася 
обаче до дългосрочните последици, 
включително възможно канцерогенно 
въздействие, които биха могли да се 
получат поради експозиция на 
променливи във времето електрически, 
магнитни и електромагнитни полета, за 
които понастоящем не съществуват 
окончателни научни данни, които да 
позволяват да се установи причинна 
връзка. Настоящите мерки следва да 
имат за цел не само да гарантират 
здравето и безопасността на всеки 
отделен работник, но също и да 
създадат за всички работници в Съюза 
минимално равнище на защита, като 
същевременно намалят евентуалното 
нарушаване на конкуренцията.

за защита на работниците от рисковете, 
свързани с електромагнитните полета. 
Настоящата директива не се отнася 
понастоящем обаче до дългосрочните 
последици, включително възможно 
канцерогенно въздействие, които биха 
могли да се получат поради експозиция 
на променливи във времето 
електрически, магнитни и 
електромагнитни полета, за които 
понастоящем не съществуват 
окончателни научни данни, които да 
позволяват да се установи причинна 
връзка. Настоящите мерки следва да 
имат за цел не само да гарантират 
здравето и безопасността на всеки 
отделен работник, но също и да 
създадат за всички работници в Съюза 
минимално равнище на защита, като 
същевременно намалят евентуалното 
нарушаване на конкуренцията.
Комисията и държавите-членки 
следва да ускорят проучванията и 
събирането на данни за 
дългосрочните последици от 
експозицията на променливи във 
времето електрически, магнитни и 
електромагнитни полета. 
Комисията следва да направи оценка 
на научните доказателства за 
наличието на дългосрочни последици 
в срок от 5 години от публикуването 
на настоящата директива в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и да представи предложение за 
поправки, с цел включване на 
опазването на здравето на 
работниците и тяхната безопасност 
от такива дългосрочни последици.

Or. en

Изменение 21
Ole Christensen
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Предложение за директива
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Комисията следва да прави 
оценка веднъж на всеки 5 години на 
научните доказателства за 
дългосрочните последици, причинени 
от експозицията на 
електромагнитни полета, и да прави 
предложение за преразглеждане на 
директивата така, че в обхвата на 
директивата да се включат 
дългосрочните последици.

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да мотивира Комисията веднъж на всеки 5 години да изготвя 
оценка за възможните дългосрочни последици, причинени от ЕМП и да включва в 
обхвата на директивата всички рискове, произтичащи от ЕМП.

Изменение 22
Evelyn Regner

Предложение за директива
 Съображение7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива установява 
минимални изисквания, като по този 
начин се предоставя възможност на 
държавите-членки да запазят или да 
приемат по-благоприятни разпоредби за 
защита на работниците, например, като
определят за електромагнитните полета 
по-ниски ориентировъчни стойности и 
стойности за предприемане на действие 
или гранични стойности на експозиция. 
Прилагането на настоящата директива 
обаче не може да служи като основание 
за отстъпление от постигнатото в това 
отношение във всяка държава-членка. 

(7) Настоящата директива установява 
минимални изисквания, като по този 
начин се предоставя възможност на 
държавите-членки да запазят или да 
приемат по-благоприятни разпоредби за 
защита на работниците, например, като 
определят за електромагнитните полета 
по-ниски ориентировъчни стойности и 
стойности за предприемане на действие 
или гранични стойности на експозиция. 
Прилагането на настоящата директива 
обаче не трябва да служи като 
основание за отстъпление от 
постигнатото в това отношение във 
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всяка държава-членка.

Or. de

Изменение 23
Ole Christensen

Предложение за директива
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Комисията дава предложение не 
по-късно от 5 години от приемането 
на директивата за премахване на 
дерогацията, посочена в член 3 
(параграф 4).

Or. en

Обосновка

Съгласно член 3, параграф 4 от директивата работниците, изложени на MRI, не са 
защитени от граничните стойности на експозиция, както и от стойностите за 
предприемане на действие. Целта на изменението е да ограничи във времето 
дерогацията.

Изменение 24
Karima Delli

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Нежеланите последици за 
човешкото тяло зависят от 
честотата на електромагнитните 
полета или от лъченията, на които 
то е изложено — от 0 Hz до 100 kHz и 
над 100 kHz, поради което е 
необходимо да бъдат предвидени две 
различни системи за ограничаване на 
експозицията, за да бъдат защитени 

Заличава се
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работниците, изложени на 
електромагнитни полета.

Or. en

Обосновка

Разликата между висока и ниска честота не е уместна, тъй като в повечето случаи в 
професионална среда тези различни видове електромагнитни полета са смесени. 
Затова предлагаме да се премахне това разграничение.

Изменение 25
Karima Delli

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Тъй като настоящата директива е 
специална директива по смисъла на 
член 16, параграф 1 от Директива 
89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. 
за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и 
здравето на работниците на работното 
място, последната се прилага по 
отношение на експозицията на 
работниците на електромагнитни 
полета, без това да засяга прилагането 
на по-строгите или по-специфични 
разпоредби, съдържащи се в настоящата 
директива.

(13) Тъй като настоящата директива е 
специална директива по смисъла на 
член 16, параграф 1 от Директива 
89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. 
за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и 
здравето на работниците на работното 
място, последната се прилага по 
отношение на експозицията на 
работниците на електромагнитни 
полета, включително по отношение на 
последиците от дългосрочна 
експозиция, без това да засяга 
прилагането на по-строгите или по-
специфични разпоредби, съдържащи се 
в настоящата директива.

Or. en

Изменение 26
Karima Delli

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, за 
да бъде тя оправомощена да прави чисто 
технически изменения на приложенията 
към настоящата директива в 
съответствие с приемането на директиви 
в областта на техническата 
хармонизация и стандартизацията и в 
резултат на техническия прогрес, 
промените в най-съществените 
хармонизирани европейски стандарти 
или спецификации и новите научни 
открития относно електромагнитните 
полета, както и да адаптира 
ориентировъчните стойности и 
стойностите за предприемане на 
действие и съответните списъци на 
дейности, работни места и видове 
оборудване. От особено значение е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготвянето и 
съставянето на делегирани актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното, своевременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

(14) Правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията, за 
да бъде тя оправомощена да прави чисто 
технически изменения на приложенията 
към настоящата директива в 
съответствие с приемането на директиви 
в областта на техническата 
хармонизация и стандартизацията и в 
резултат на техническия прогрес, 
промените в най-съществените 
хармонизирани европейски стандарти 
или спецификации и новите научни 
открития относно електромагнитните 
полета, както и да адаптира съответните 
списъци на дейности, работни места и 
видове оборудване. От особено 
значение е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
необходимите консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. en

Обосновка

От съображения за опростяване и за по-добра защита на работниците предлагаме да 
се премахне разграничението между ориентировъчни стойности и стойности за 
предприемане на действие.

Изменение 27
Karima Delli
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Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Разполагането със система, която 
включва гранични стойности на 
експозиция, ориентировъчни 
стойности и стойности за 
предприемане на действие, когато е 
приложимо, следва да се разглежда като 
средство за по-лесно осигуряване на 
високо равнище на защита срещу 
доказаните вредни за здравето 
последици, които могат да се дължат на 
експозицията на електромагнитни 
полета. Подобна система обаче може да 
е в конфликт с някои специфични 
условия при определени дейности, като 
медицинските процедури, използващи 
магнитен резонанс, или военните 
операции, при които се изисква 
оперативна съвместимост и при които 
вече са въведени международно приети 
стандарти, които осигуряват еднаква 
степен на защита на работниците, 
изложени на специфични ситуации на 
експозиция. Поради това е необходимо 
посочените специфични условия да 
бъдат взети предвид.

(16) Разполагането със система, която 
включва гранични стойности на 
експозиция и стойности за 
предприемане на действие, когато е 
приложимо, следва да се разглежда като 
средство за по-лесно осигуряване на 
високо равнище на защита срещу 
доказаните вредни за здравето и 
безопасността последици, които могат 
да се дължат на експозицията на 
електромагнитни полета. Подобна 
система обаче може да е в конфликт с 
някои специфични условия при 
определени дейности, като специфични 
медицински процедури, използващи 
магнитен резонанс, или военните 
операции, при които се изисква 
оперативна съвместимост и при които 
вече са въведени международно приети 
стандарти, които осигуряват еднаква 
степен на защита на работниците, 
изложени на специфични ситуации на 
експозиция. Поради това е необходимо 
посочените специфични условия да 
бъдат взети предвид.

Or. en

Обосновка

От съображения за опростяване и за по-добра защита на работниците предлагаме да 
се премахне разграничението между ориентировъчни стойности и стойности за 
предприемане на действие. Смятаме също, че не следва всяка MRI да бъде третирана 
по един и същи начин в настоящата директива.

Изменение 28
Paul Murphy, Georgios Toussas

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Разполагането със система, която 
включва гранични стойности на 
експозиция, ориентировъчни стойности 
и стойности за предприемане на 
действие, когато е приложимо, следва да 
се разглежда като средство за по-лесно 
осигуряване на високо равнище на 
защита срещу доказаните вредни за 
здравето последици, които могат да се 
дължат на експозицията на 
електромагнитни полета. Подобна 
система обаче може да е в конфликт с 
някои специфични условия при 
определени дейности, като 
медицинските процедури, използващи 
магнитен резонанс, или военните 
операции, при които се изисква 
оперативна съвместимост и при които 
вече са въведени международно приети 
стандарти, които осигуряват еднаква 
степен на защита на работниците, 
изложени на специфични ситуации на 
експозиция. Поради това е необходимо 
посочените специфични условия да 
бъдат взети предвид.

(16) Разполагането със система, която 
включва гранични стойности на 
експозиция, ориентировъчни стойности 
и стойности за предприемане на 
действие, когато е приложимо, следва да 
се разглежда като средство за по-лесно 
осигуряване на високо равнище на 
защита срещу доказаните вредни за 
здравето последици, които могат да се 
дължат на експозицията на 
електромагнитни полета. Подобна 
система обаче може да е в конфликт с 
някои специфични условия при 
определени дейности като военните 
операции, при които се изисква 
оперативна съвместимост и при които 
вече са въведени международно приети 
стандарти, които осигуряват еднаква 
степен на защита на работниците, 
изложени на специфични ситуации на 
експозиция. Поради това е необходимо 
посочените специфични условия да 
бъдат взети предвид.

Or. en

Изменение 29
Karima Delli

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Необходимо е системата, 
гарантираща високо равнище на защита 
по отношение на вредните за здравето 
последици, които могат да се дължат на 
експозицията на електромагнитни 
полета, да отчита специфичните групи 
работници и да предотвратява 

(17) Необходимо е системата, 
гарантираща високо равнище на защита 
по отношение на вредните за здравето и 
безопасността последици, които могат 
да се дължат на експозицията на 
електромагнитни полета, да отчита 
специфичните групи работници и да 
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проблемите, породени от смущаване на 
медицински изделия, като метални 
протези, сърдечни пейсмейкъри, 
дефибрилатори, ушни и други 
импланти, както и въздействието върху 
тяхното функциониране. Смущаване 
най-вече на сърдечни пейсмейкъри 
може да се получи и на нива, по-ниски 
от ориентировъчните стойности и 
стойностите за предприемане на 
действие, и следователно би трябвало да 
доведат до приемането на подходящи 
предпазни и защитни мерки,

предотвратява проблемите, породени от 
смущаване на медицински изделия, като 
метални протези, сърдечни 
пейсмейкъри, дефибрилатори, ушни и 
други импланти, както и въздействието 
върху тяхното функциониране. 
Смущаване най-вече на сърдечни 
пейсмейкъри може да се получи и на 
нива, по-ниски от ориентировъчните 
стойности и стойностите за 
предприемане на действие, и 
следователно би трябвало да доведат до 
приемането на подходящи предпазни и 
защитни мерки,

Or. en

Изменение 30
Karima Delli

Предложение за директива
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17 а) Комисията оценява в срок от 5 
години научните доказателства за 
дългосрочните последици, причинени 
от експозиция на електромагнитни 
полета, и представя предложение за 
изменение на директивата така, че 
да включи защитата на работниците 
от такива дългосрочни последици.

Or. en

Изменение 31
Karima Delli

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива, която е 
двадесетата специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО, определя 
минималните изисквания за защита на 
работниците срещу рисковете за 
тяхното здраве и безопасност, които се 
дължат или могат да се дължат на 
експозиция на електромагнитни полета 
(от 0 Hz до 300 GHz) по време на 
работа.

1. Настоящата директива, която е 
двадесетата специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО, определя 
минималните изисквания за защита на 
работниците срещу рисковете за 
тяхното здраве и безопасност, които се 
дължат или могат да се дължат на 
експозиция на електромагнитни полета 
по време на работа.

Or. en

Обосновка

Това определение е посочено в член 2, буква а)

Изменение 32
Karima Delli

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се отнася 
до преките рискове за здравето и 
безопасността на работниците, 
които водят до последици за 
човешкото тяло, признати за вредни 
в краткосрочен план, причинени от 
индуцирани електрически или 
магнитни полета, от поглъщането 
на енергия, както и от допирни 
електрически токове. Тя обхваща 
също така непреките последици за 
здравето и безопасността.

Заличава се

Or. en
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Обосновка

Тези елементи са посочени в членове 2 и 4.

Изменение 33
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не се 
отнася до дългосрочните последици.

Заличава се

Or. en

Изменение 34
Paul Murphy, Georgios Toussas

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не се 
отнася до дългосрочните последици.

Заличава се

Or. en

Изменение 35
Liisa Jaakonsaari

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не се 
отнася до дългосрочните последици.

Заличава се

Or. fi
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Обосновка

Това не е необходимо да се посочва, тъй като към момента няма научни изследвания 
за дългосрочните последици. От гледна точка на работниците дългосрочните 
последици са също толкова съществени, ако не и по-съществени от краткосрочните 
такива.

Изменение 36
Karima Delli

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не се 
отнася до дългосрочните последици.

3. Относно дългосрочните последици,
приложими са задълженията, 
посочени в Директива 89/391/ЕИО на 
Съвета от 12 юни 1989 г. относно 
въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и 
здравето на работниците на 
работното място.

Or. en

Изменение 37
Julie Girling

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не се отнася 
до дългосрочните последици.

3. Настоящата директива се отнася до 
рисковете, дължащи се на известни 
краткосрочни вредни последици, 
основани на солидни научни 
доказателства.

Or. en



AM\886093BG.doc 15/140 PE478.400v01-00

BG

Изменение 38
Karima Delli

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) "вредни последици за здравето": 
биологични последици, които вредят 
на умственото, физическото и/или 
общото благосъстояние на 
изложените работници. В 
настоящата директива се 
разглеждат само краткосрочните 
последици;

Заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като разграничението между вредни последици за здравето и вредни последици за 
безопасността е неясно, това определение следва да бъде разгледано в член 4, 
параграф 5.

Изменение 39
Jutta Steinruck, Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „вредни последици за здравето“: 
биологични ефекти, които вредят на 
умственото, физическото и/или общото 
благосъстояние на изложените 
работници. В настоящата директива 
се разглеждат само краткосрочните 
последици;

б) „вредни последици за здравето“: 
биологични ефекти, които вредят на 
умственото, физическото и/или общото 
благосъстояние на изложените 
работници.

Or. de
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Изменение 40
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „вредни последици за здравето“: 
биологични ефекти, които вредят на 
умственото, физическото и/или общото
благосъстояние на изложените 
работници. В настоящата директива се 
разглеждат само краткосрочните 
последици;

б) „вредни последици за здравето“: 
биологични ефекти, които вредят на 
умственото и физическото 
благосъстояние на изложените 
работници. В настоящата директива се 
разглеждат само краткосрочните 
последици;

Or. de

Изменение 41
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „вредни последици за здравето“: 
биологични ефекти, които вредят на 
умственото, физическото и/или общото
благосъстояние на изложените 
работници. В настоящата директива се 
разглеждат само краткосрочните 
последици;

б) „вредни последици за здравето“: 
биологични ефекти, които вредят на 
умственото и физическото 
благосъстояние на изложените 
работници. В настоящата директива се 
разглеждат само краткосрочните 
последици;

Or. de

Изменение 42
Karima Delli

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) "вредни последици за 
безопасността": последици, които 
предизвикват временно дразнение или 
засягат когнитивните способности 
или други мозъчни или мускулни 
функции, като по този начин могат 
да се отразят на способността на 
даден работник да работи в пълна 
безопасност;

Заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като разграничението между вредни последици за здравето и вредни последици за 
безопасността е неясно, това определение следва да бъде разгледано в член 4, 
параграф 5.

Изменение 43
Karima Delli

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) "пряка последица": последица за 
човешкото тяло, пряко предизвикана 
от наличието на силно магнитно или 
електрическо поле, като например 
стимулиране на мускулите, нервите 
или сетивните органи, загряване на 
тъканите, световъртеж или 
главоболие;

Заличава се

Or. en

Обосновка

Това определение следва да се разгледа в член 4, параграф 5.
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Изменение 44
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „пряка последица“: последица за 
човешкото тяло, пряко предизвикана от 
наличието на силно магнитно или 
електрическо поле, като например 
стимулиране на мускулите, нервите или 
сетивните органи, загряване на 
тъканите, световъртеж или главоболие;

г) „пряка последица“: последица за 
човешкото тяло, пряко предизвикана от 
наличието на силно магнитно или 
електрическо поле, като например при 
определени нива на честота, 
стимулиране на мускулите, нервите или 
сетивните органи, загряване на 
тъканите, световъртеж или гадене;

Or. fr

Обосновка

Трябва да се поясни, че преките последици се проявяват само при определени нива на 
честота. За предпочитане е да се говори за гадене, вместо за главоболие. Прието е, че 
гаденето е свързано с наличието на високи статични магнитни полета. 
Главоболието, напротив, не се споменава в никой от трите препоръчителни 
документа на ICNIRP. 

Изменение 45
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) "пряка последица": последица за 
човешкото тяло, пряко предизвикана от 
наличието на силно магнитно или 
електрическо поле, като например 
стимулиране на мускулите, нервите или 
сетивните органи, загряване на 
тъканите, световъртеж или главоболие;

(г) "пряка последица": последица за 
човешкото тяло, пряко предизвикана от 
наличието на силно магнитно или 
електрическо поле, като например 
стимулиране на мускулите, нервите или 
сетивните органи, загряване на тъканите 
или световъртеж;

Or. en
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Обосновка

Няма научни доказателства за връзката между магнитното или електрическото поле 
и главоболието. Главоболието може да бъде причинено от различни причини на 
работното място и извън него.

Изменение 46
Karima Delli

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д)"непряка последица": въздействие 
върху даден предмет, предизвикано от 
наличието на силно електрическо или 
магнитно поле, което може да 
предизвика появата на опасност за 
здравето или безопасността, като 
например допирни електрически 
токове, феромагнитни летящи 
предмети или взаимни смущения с 
активни имплантируеми медицински 
изделия;

Заличава се

Or. en

Обосновка

Това определение следва да се разгледа в член 4, параграф 5.

Изменение 47
Karima Delli

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е) "гранични стойности на експозиция": 
границите на експозиция на 
електромагнитните полета, определени 
въз основа на известните последици за 
здравето и на съображения от 

(е) "гранични стойности на експозиция": 
границите на експозиция на 
електромагнитните полета, определени 
въз основа на известните последици за 
здравето и на съображения от 
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биологично естество. Спазването на 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето ще гарантира, че 
работниците, изложени на 
електромагнитни полета, са 
защитени срещу всички известни 
вредни за здравето последици. 
Спазването на граничните 
стойности на експозиция по 
отношение на последиците за 
безопасността ще гарантира, че 
работниците, изложени на 
електромагнитни полета, са 
защитени срещу всички известни
вредни за здравето и за 
безопасността последици;

биологично естество, по-специално 
топлинни въздействия и 
електрическо стимулиране на 
тъканите;

Or. en

Изменение 48
Julie Girling

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е) "гранични стойности на експозиция": 
границите на експозиция на 
електромагнитните полета, определени 
въз основа на известните последици за 
здравето и на съображения от 
биологично естество. Спазването на 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
ще гарантира, че работниците, изложени 
на електромагнитни полета, са защитени 
срещу всички известни вредни за 
здравето последици. Спазването на
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за 
безопасността ще гарантира, че 
работниците, изложени на 
електромагнитни полета, са защитени 
срещу всички известни вредни за 

Не касае българската версия.
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здравето и за безопасността последици;

Or. en

Изменение 49
Karima Delli

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ж) "ориентировъчна стойност" и
"стойност за предприемане на 
действие": пряко измерими и честотно 
зависими параметри, чиято величина се 
определя като интензитет на 
електрическото поле (Е), интензитет на 
магнитното поле (Н), магнитна 
индукция (В) и плътност на мощността 
(S), и при достигането на които трябва 
да се вземат една или повече от мерките, 
предвидени в настоящата директива.

(ж) "стойност за предприемане на 
действие": пряко измерими и честотно 
зависими параметри на експозиция на 
електромагнитно поле, чиято 
величина се определя, за да се 
гарантира чрез опростена оценка 
спазването на съответните гранични 
стойности на експозиция или като 
интензитет на електрическото поле (Е), 
интензитет на магнитното поле (Н), 
магнитна индукция (В) и плътност на 
мощността (S), и при достигането на 
които трябва да се вземат една или 
повече от мерките, предвидени в 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

От съображения за опростяване и за по-добра защита на работниците предлагаме да 
се премахне разграничението между ориентировъчни стойности и стойности за 
предприемане на действие.

Изменение 50
Julie Girling

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(ж) "ориентировъчна стойност" и 
"стойност за предприемане на 
действие": пряко измерими и честотно 
зависими параметри, чиято величина се 
определя като интензитет на 
електрическото поле (Е), интензитет на 
магнитното поле (Н), магнитна 
индукция (В) и плътност на мощността 
(S), и при достигането на които трябва 
да се вземат една или повече от мерките, 
предвидени в настоящата директива,

(ж) "ориентировъчна стойност" и 
"стойност за предприемане на 
действие": пряко измерими и честотно 
зависими параметри, чиято величина се 
определя като интензитет на 
електрическото поле (Е), интензитет на 
магнитното поле (Н), магнитна 
индукция (В) и плътност на мощността 
(S), и при достигането на които трябва 
да се вземат една или повече от мерките, 
предвидени в настоящата директива.
Спазването на стойността за 
предприемане на действие ще 
гарантира спазването на граничната 
стойност на експозиция по 
отношение на последиците за 
здравето. Спазването на 
ориентировъчната стойност ще 
гарантира спазването на граничните 
стойности на експозиция по 
отношение както на вредните 
последици за здравето, така и на 
вредните последици за 
безопасността.

Or. en

Изменение 51
Karima Delli

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Ориентировъчната стойност“, 
посочена в параграф 1, буква е), 
съответства на нивото на поле, при 
което не следва да се наблюдават 
вредни за здравето последици при 
нормални условия на работа и при 
лица, които не принадлежат към 
група, изложена на особен риск. 

Заличава се
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Следователно обхватът на 
процедурата за оценяване на 
рисковете може да бъде сведен до 
минимум. Спазването на 
ориентировъчната стойност ще 
гарантира спазването на 
съответните гранични стойности на 
експозиция по отношение на 
последиците за здравето и 
безопасността.
„Стойността за предприемане на 
действие“, посочена в параграф 1, 
буква е), съответства на 
максималното пряко измеримо поле, 
за което се гарантира автоматично 
спазване на граничната стойност на 
експозиция. Ниво на експозиция 
между „ориентировъчната 
стойност“ и „стойността за 
предприемане на действие“ налага по-
задълбочени оценки и превантивни 
мерки. Спазването на стойността за 
предприемане на действие ще 
гарантира спазването на 
съответните гранични стойности на 
експозиция по отношение на 
последиците за здравето.

Or. en

Обосновка

От съображения за опростяване и за по-добра защита на работниците предлагаме да 
се премахне разграничението между ориентировъчни стойности и стойности за 
предприемане на действие. Определението за стойности за предприемане на действие 
следва да се посочи в член 2, параграф 1, буква ж).

Изменение 52
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Ориентировъчната стойност“, 2. „Ориентировъчната стойност“, 
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посочена в параграф 1, буква е), 
съответства на интензитет на поле, при 
което не следва да се наблюдават 
вредни за здравето последици при 
нормални условия на работа и при лица, 
които не принадлежат към група, 
изложена на особен риск. Следователно 
обхватът на процедурата за оценяване 
на рисковете може да бъде сведен до 
минимум. Спазването на 
ориентировъчната стойност ще 
гарантира спазването на съответните 
гранични стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето и 
безопасността.

посочена в параграф 1, буква е), 
съответства на интензитет на поле, при 
което не следва да се наблюдават 
вредни за здравето и застрашаващи 
безопасността последици при 
нормални условия на работа и при лица, 
които не принадлежат към група, 
изложена на особен риск. Следователно 
обхватът на процедурата за оценяване 
на рисковете може да бъде сведен до 
минимум. Спазването на 
ориентировъчната стойност ще 
гарантира спазването на съответните 
гранични стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето и 
безопасността.

Or. de

Изменение 53
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Стойността за предприемане на 
действие“, посочена в параграф 1, буква 
е), съответства на максималното пряко 
измеримо поле, за което се гарантира 
автоматично спазване на граничната 
стойност на експозиция. Ниво на 
експозиция между „ориентировъчната 
стойност“ и „стойността за 
предприемане на действие“ налага по-
задълбочени оценки и превантивни 
мерки. Спазването на стойността за 
предприемане на действие ще гарантира 
спазването на съответните гранични 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето.

„Стойността за предприемане на 
действие“, посочена в параграф 1, буква 
е), съответства на максималното пряко 
измеримо поле, за което се гарантира 
автоматично спазване на граничната 
стойност на експозиция. Ниво на 
експозиция между „ориентировъчната 
стойност“ и „стойността за 
предприемане на действие“ налага по-
задълбочени оценки или превантивни 
мерки. Спазването на стойността за 
предприемане на действие ще гарантира 
спазването на съответните гранични 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето.

Or. en
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Обосновка

Докато експозицията е под стойността за предприемане на действие, проверката за 
спазване на граничните стойности на експозиция е факултативна, а не 
задължителна. Настоящото изменение е в съответствие с Приложение ІІ, раздел Г, 
методи за превенция и други условия.

Изменение 54
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Стойността за предприемане на 
действие“, посочена в параграф 1, буква 
е), съответства на максималното пряко 
измеримо поле, за което се гарантира 
автоматично спазване на граничната 
стойност на експозиция. Ниво на 
експозиция между „ориентировъчната 
стойност“ и „стойността за 
предприемане на действие“ налага по-
задълбочени оценки и превантивни 
мерки. Спазването на стойността за 
предприемане на действие ще гарантира 
спазването на съответните гранични 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето.

„Стойността за предприемане на 
действие“, посочена в параграф 1, буква 
е), съответства на максималното пряко 
измеримо поле, за което се гарантира 
автоматично спазване на граничната 
стойност на експозиция. Ниво на 
експозиция между „ориентировъчната 
стойност“ и „стойността за 
предприемане на действие“ налага при 
възможни последици за здравето по-
задълбочени оценки и превантивни 
мерки . Спазването на стойността за 
предприемане на действие ще гарантира 
спазването на съответните гранични 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето.

Or. de

Изменение 55
Karima Delli

Предложение за директива
Член 3 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гранични стойности на експозиция, 
ориентировъчни стойности и 

Гранични стойности на експозиция и 
стойности за предприемане на действие
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стойности за предприемане на действие

Or. en

Обосновка

От съображения за опростяване и за по-добра защита на работниците предлагаме да 
се премахне разграничението между ориентировъчни стойности и стойности за 
предприемане на действие.

Изменение 56
Karima Delli

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Граничните стойности на експозиция, 
а така също и ориентировъчните
стойности и стойностите за 
предприемане на действие — както за 
електрическите, така и за 
магнитните полета в честотния 
обхват от 0 до 100 kHz — са 
определени в приложение ІІ.

1. Граничните стойности на експозиция 
по отношение на
електромагнитните полета са 
определени в приложение ІІ.

Or. en

Обосновка

Разликата между висока и ниска честота не е уместна, тъй като в повечето случаи в 
професионалната среда тези различни видове електромагнитни полета са смесени. 
От съображения за опростяване и за по-добра защита на работниците предлагаме да 
се премахне разграничението между ориентировъчни стойности и стойности за 
предприемане на действие. Следователно, предлагаме обединение на приложения ІІ и 
ІІІ.

Изменение 57
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Граничните стойности на експозиция, 
а така също и ориентировъчните 
стойности и стойностите за 
предприемане на действие — както за 
електрическите, така и за магнитните 
полета в честотния обхват от 0 до 100 
kHz — са определени в приложение ІІ.

1. Граничните стойности на експозиция, 
а така също и ориентировъчните 
стойности и стойностите за 
предприемане на действие — както за 
електрическите, така и за магнитните 
полета в честотния обхват от 0 до 100 
kHz — са определени в приложение ІІ.
Граничните стойности са валидни,
независимо от това дали се касае за 
технически или медицински 
приложения.

Or. de

Изменение 58
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Граничните стойности на експозиция, 
а така също и ориентировъчните 
стойности и стойностите за 
предприемане на действие — както за 
електрическите, така и за магнитните 
полета в честотния обхват от 0 до 100 
kHz — са определени в приложение ІІ.

Не касае българската версия.

Or. en

Изменение 59
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Граничните стойности на експозиция, 1. Граничните стойности на експозиция, 
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а така също и ориентировъчните 
стойности и стойностите за 
предприемане на действие — както за 
електрическите, така и за магнитните 
полета в честотния обхват от 0 до 100 
kHz — са определени в приложение ІІ.

а така също и ориентировъчните 
стойности и стойностите за 
предприемане на действие — както за 
електрическите, така и за магнитните 
полета в честотния обхват от 0 до 100 
kHz — са определени в приложение ІІ и 
са валидни за всички технически и 
медицински приложения.

Or. de

Изменение 60
Karima Delli

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При нива на експозиция, които 
надвишават стойността за 
предприемане на действие, подходящи 
проверки трябва да докажат, че 
нивото на експозиция не надхвърля 
съответната гранична стойност на 
експозиция по отношение на 
последиците за здравето. При нива на 
експозиция, които надвишават 
ориентировъчната стойност, 
подходящи проверки трябва да 
докажат, че експозицията не 
надхвърля съответните гранични 
стойности на експозиция по 
отношение на последиците за 
здравето и за безопасността или че 
нивото на експозиция е под 
стойността за предприемане на 
действие. Във втория случай 
превантивните мерки и 
информацията за работниците се 
адаптират.

Заличава се

Or. en
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Обосновка

Оценката на рисковете и определянето на експозицията следва да бъдат разгледани в 
член 4.

Изменение 61
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При нива на експозиция, които 
надвишават стойността за предприемане 
на действие, подходящи проверки 
трябва да докажат, че нивото на 
експозиция не надхвърля съответната 
гранична стойност на експозиция по 
отношение на последиците за здравето. 
При нива на експозиция, които 
надвишават ориентировъчната стойност, 
подходящи проверки трябва да докажат, 
че експозицията не надхвърля 
съответните гранични стойности на 
експозиция по отношение на 
последиците за здравето и за
безопасността или че нивото на 
експозиция е под стойността за 
предприемане на действие. Във втория 
случай превантивните мерки и 
информацията за работниците се 
адаптират.

При нива на експозиция, които 
надвишават стойността за предприемане 
на действие, подходящи проверки 
трябва да докажат, че нивото на 
експозиция не надхвърля съответната 
гранична стойност на експозиция по 
отношение на последиците за здравето. 
При нива на експозиция, които 
надвишават ориентировъчната стойност, 
подходящи проверки трябва да докажат, 
че нивото на експозиция не надхвърля 
съответната гранична стойност на 
експозиция по отношение на 
последиците за безопасността или 
работодателят следва да минимизира
последиците за безопасността чрез 
превантивни мерки и обучение. Във 
втория случай превантивните мерки и 
информацията за работниците се 
адаптират.

Or. en

Обосновка

Ориентировъчната стойност е свързана с последиците за безопасността, които са с 
по-ниски гранични стойности на експозиция от последиците за здравето. В такъв 
случай са необходими "по-леки" превантивни средства.

Изменение 62
Elizabeth Lynne
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При нива на експозиция, които 
надвишават стойността за предприемане 
на действие, подходящи проверки 
трябва да докажат, че нивото на 
експозиция не надхвърля съответната 
гранична стойност на експозиция по 
отношение на последиците за здравето. 
При нива на експозиция, които 
надвишават ориентировъчната стойност, 
подходящи проверки трябва да
докажат, че експозицията не надхвърля 
съответните гранични стойности на 
експозиция по отношение на 
последиците за здравето и за 
безопасността или че нивото на 
експозиция е под стойността за 
предприемане на действие. Във 
втория случай превантивните мерки 
и информацията за работниците се 
адаптират.

 При нива на експозиция, които 
надвишават стойността за предприемане 
на действие, подходящи проверки 
трябва да докажат, че нивото на 
експозиция не надхвърля съответната 
гранична стойност на експозиция по 
отношение на последиците за здравето. 
При нива на експозиция, които 
надвишават ориентировъчната стойност,
е необходимо да бъдат въведени 
процедури и обучение за работниците, 
за да се предотвратят последствия за 
безопасността в резултат от 
настъпване на евентуални вредни 
последици за безопасността, освен 
ако подходящи проверки не докажат, че 
експозицията не надхвърля съответните 
гранични стойности на експозиция по 
отношение на последиците за 
безопасността.

Or. en

Изменение 63
Karima Delli

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Граничните стойности на 
експозиция и стойностите за 
предприемане на действие — както за 
електрическите, така и за 
магнитните полета в честотния 
обхват от 100 kHz до 300 GHz — са 
определени в приложение ІІІ.

2. Стойностите за предприемане на 
действие за електромагнитните
полета са определени в приложение ІІ.

Or. en
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Обосновка

Разликата между висока и ниска честота не е уместна, тъй като в повечето случаи в 
професионалната среда тези различни видове електромагнитни полета са смесени. 
От съображения за опростяване и за по-добра защита на работниците предлагаме да 
се премахне разграничението между ориентировъчни стойности и стойности за 
предприемане на действие. Следователно, предлагаме обединение на приложения ІІ и 
ІІІ.

Изменение 64
Julie Girling

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Граничните стойности на експозиция 
и стойностите за предприемане на 
действие — както за електрическите, 
така и за магнитните полета в честотния 
обхват от 100 kHz до 300 GHz — са 
определени в приложение ІІІ.

2. Граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и стойностите за 
предприемане на действие — както за 
електрическите, така и за магнитните 
полета в честотния обхват от 100 kHz до 
300 GHz — са определени в 
приложение ІІІ.

Or. en

Изменение 65
Karima Delli

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При нива на експозиция, които 
надвишават стойността за 
предприемане на действие, подходящи 
проверки трябва да докажат, че 
експозицията не надхвърля 
съответната гранична стойност на 
експозиция по отношение на 
последиците за здравето.

Заличава се
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Or. en

Обосновка

Оценката на рисковете и определянето на експозицията следва да бъдат разгледани в 
член 4.

Изменение 66
Karima Delli

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За оценката, измерването и/или 
изчисляването на нивата на 
експозиция на работниците на 
електромагнитни полета, за които 
има вероятност да са доста под 
стойността за предприемане на 
действие, могат да се използват 
прости методи. В другите случаи, 
когато има вероятност нивото на 
експозиция да е близо до стойността 
за предприемане на действие или над 
нея, държавите-членки предоставят 
препоръки, основаващи се на 
хармонизираните европейски 
стандарти, установени от 
Европейския комитет за 
електротехническа стандартизация 
(CENELEC) или на други 
научнообосновани стандарти или 
препоръки.

Заличава се

Or. en

Обосновка

Оценката на рисковете и определянето на експозицията следва да бъдат разгледани в 
член 4.

Изменение 67
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes



AM\886093BG.doc 33/140 PE478.400v01-00

BG

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За оценката, измерването и/или 
изчисляването на нивата на 
експозиция на работниците на 
електромагнитни полета, за които 
има вероятност да са доста под 
стойността за предприемане на 
действие, могат да се използват 
прости методи. В другите случаи, 
когато има вероятност нивото на 
експозиция да е близо до стойността за 
предприемане на действие или над нея, 
държавите-членки предоставят 
препоръки, основаващи се на 
хармонизираните европейски стандарти, 
установени от Европейския комитет за 
електротехническа стандартизация 
(CENELEC) или на други 
научнообосновани стандарти или 
препоръки.

3. Когато има вероятност нивото на 
експозиция да е близо до стойността за 
предприемане на действие или над нея, 
държавите-членки предоставят 
препоръки, основаващи се на 
хармонизираните европейски стандарти, 
установени от Европейския комитет за 
електротехническа стандартизация 
(CENELEC) или на други 
научнообосновани стандарти или 
препоръки.

Or. en

Изменение 68
Julie Girling

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За оценката, измерването и/или 
изчисляването на нивата на експозиция 
на работниците на електромагнитни 
полета, за които има вероятност да са 
доста под стойността за предприемане 
на действие, могат да се използват 
прости методи. В другите случаи, когато 
има вероятност нивото на експозиция да 
е близо до стойността за предприемане 
на действие или над нея, държавите-

3. За оценката, измерването и/или 
изчисляването на нивата на експозиция 
на работниците на електромагнитни 
полета, за които има вероятност да са 
доста под стойността за предприемане 
на действие, могат да се използват 
прости методи. В другите случаи, когато
има вероятност нивото на експозиция да 
е близо до стойността за предприемане 
на действие или над нея,
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членки предоставят препоръки, 
основаващи се на хармонизираните 
европейски стандарти, установени от 
Европейския комитет за 
електротехническа стандартизация 
(CENELEC) или на други 
научнообосновани стандарти или 
препоръки.

работодателите могат да правят 
оценка, като използват, където са
налични, хармонизираните европейски 
стандарти, установени от Европейския 
комитет за електротехническа 
стандартизация (CENELEC) или на 
други научнообосновани стандарти или 
препоръки.

Or. en

Изменение 69
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Приема се за доказано, че 
експозицията не надвишава 
съответните гранични стойности на 
експозиция, ако машина или 
инсталация от комбинирани машини 
отговаря на техническа 
документация и/или наръчник с 
указания, които се основават на 
хармонизираните европейски 
стандарти и установените безопасни 
нива на експозиция.

Or. en

Изменение 70
Paul Murphy, Georgios Toussas

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на 
медицински приложения, при които 

заличава се
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се използва въздействието на 
магнитния резонанс, както и за 
следните свързани с тях дейности: 
цялостно системно изпитване преди 
освобождаване за транспортиране, 
монтиране, почистване, поддръжка, 
научноизследователска и развойна 
дейност. За тези конкретни случаи е 
необходимо да бъдат въведени 
специфични мерки за защита. За 
целта Комисията се консултира със 
съществуващите работни групи и 
действа в съответствие с мерките, 
посочени в приложение IV.

Or. en

Изменение 71
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на 
медицински приложения, при които 
се използва въздействието на 
магнитния резонанс, както и за 
следните свързани с тях дейности: 
цялостно системно изпитване преди 
освобождаване за транспортиране, 
монтиране, почистване, поддръжка, 
научноизследователска и развойна 
дейност. За тези конкретни случаи е 
необходимо да бъдат въведени 
специфични мерки за защита. За 
целта Комисията се консултира със 
съществуващите работни групи и 
действа в съответствие с мерките, 
посочени в приложение IV.

заличава се 

Or. de
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Изменение 72
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на 
медицински приложения, при които 
се използва въздействието на 
магнитния резонанс, както и за 
следните свързани с тях дейности: 
цялостно системно изпитване преди 
освобождаване за транспортиране, 
монтиране, почистване, поддръжка, 
научноизследователска и развойна 
дейност. За тези конкретни случаи е 
необходимо да бъдат въведени 
специфични мерки за защита. За 
целта Комисията се консултира със 
съществуващите работни групи и 
действа в съответствие с мерките, 
посочени в приложение IV.

заличава се 

Or. de

Изменение 73
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на
медицински приложения, при които се 
използва въздействието на магнитния 
резонанс, както и за следните свързани
с тях дейности: цялостно системно 
изпитване преди освобождаване за 
транспортиране, монтиране, почистване, 
поддръжка, научноизследователска и 
развойна дейност. За тези конкретни 

4. По отношение на медицински 
приложения, при които се използва 
въздействието на магнитния резонанс, 
както и за свързаните с тях дейности на 
цялостното системно изпитване преди 
освобождаване за транспортиране, 
монтиране, почистване, поддръжка, 
научноизследователска и развойна 
дейност е необходимо да бъдат 
въведени специфични мерки за защита. 
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случаи е необходимо да бъдат 
въведени специфични мерки за 
защита. За целта Комисията се 
консултира със съществуващите 
работни групи и действа в 
съответствие с мерките, посочени в 
приложение IV.

За да се гарантира защитата на тази 
група работници, трябва да са 
валидни следните мерки за защита:

– времевото ограничаване на най-
високата допустима дневна 
продължителност на експозицията
– времевото прекъсване поне на 
експозицията посредством регулиране 
на почивките или смяна на 
дейността
– спазването на минимални 
разстояния до източниците на 
електромагнитни полета
– подходящо превантивно здравно 
наблюдение посредством трудово-
медицински прегледи

Or. de

Изменение 74
Karima Delli

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на
медицински приложения, при които се 
използва въздействието на магнитния 
резонанс, както и за следните 
свързани с тях дейности: цялостно 
системно изпитване преди 
освобождаване за транспортиране, 
монтиране, почистване, поддръжка, 
научноизследователска и развойна 
дейност. За тези конкретни случаи е 
необходимо да бъдат въведени
специфични мерки за защита. За целта 

4. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 5, работниците не могат да 
бъдат излагани на стойности,
надвишаващи граничните стойности 
на експозиция. За специфични 
ситуации, при които експозицията на 
работник може в отделни случаи да 
надвиши граничните стойности на 
експозиция, и в случаите, когато при 
надлежно обосновани обстоятелства 
с оглед нивото на развитие и 
специфичните характеристики на 
работните места граничните 
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Комисията се консултира със 
съществуващите работни групи и 
действа в съответствие с мерките, 
посочени в приложение IV.

стойности на експозиция не могат да 
бъдат спазени въпреки предприетите 
технически и/или организационни 
мерки, държавите-членки могат да 
въведат система,  която да разрешава 
работа при контролирани условия и 
въз основа на изчерпателна оценка на 
рисковете, позволяваща да се 
определят  действителните нива на 
експозиция и тяхната вероятност и
да се направи сравнение  с граничните 
стойности на експозиция, определени 
в приложение II. Тази система 
гарантира ограничаването до 
минимум на произтичащите рискове 
и подлагането на засегнатите 
работници на засилено здравно 
наблюдение. Разрешението се 
оттегля при отпадане на  
обстоятелствата, които го 
обосновават. Държавите-членки 
предават на Комисията списък с 
разрешенията в доклада, посочен в 
член 17a от Директива 89/391/ЕИО, в 
който се посочват конкретните 
причини и обстоятелства, които са 
им дали основание да предоставят 
такива разрешения.
За специфичния случай на 
медицинските приложения, при които 
се използва въздействието на магнитния 
резонанс, когато експозицията на
работник има вероятност в отделни 
случаи да надвиши граничните 
стойности на експозиция, се 
въвеждат допълнителни мерки за 
защита. За целта Комисията се 
консултира със съществуващите 
работни групи и действа в съответствие 
с мерките, посочени в приложение IV.

Or. en

Обосновка

Дерогациите се прилагат единствено за  приложения на MRI, които надвишават 
граничните стойности на експозиция, но в рамките на общата дерогация, включваща 
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системата за издаване на разрешения и завишения контрол.

Изменение 75
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на медицински 
приложения, при които се използва 
въздействието на магнитния резонанс, 
както и за следните свързани с тях 
дейности: цялостно системно изпитване 
преди освобождаване за 
транспортиране, монтиране, почистване, 
поддръжка, научноизследователска и 
развойна дейност. За тези конкретни
случаи е необходимо да бъдат въведени 
специфични мерки за защита. За целта 
Комисията се консултира със 
съществуващите работни групи и 
действа в съответствие с мерките, 
посочени в приложение IV.

4. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на медицински 
приложения, при които се използва 
въздействието на магнитния резонанс, 
както и за следните свързани с тях 
дейности: цялостно системно изпитване 
преди освобождаване за 
транспортиране, монтиране, почистване, 
поддръжка, научноизследователска и 
развойна дейност. Лицата, които 
работят с това оборудване, трябва да 
бъдат защитени по подходящ начин. 
За тази цел Комисията трябва да 
представи мерки в срок до 31 декември 
2012 г. За конкретните случаи е 
необходимо да бъдат въведени 
специфични мерки за защита. За целта 
Комисията се консултира със 
съществуващите работни групи и 
действа в съответствие с мерките, 
посочени в приложение IV.

Or. nl

Изменение 76
Ole Christensen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на медицински 

4. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на медицински 
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приложения, при които се използва 
въздействието на магнитния резонанс, 
както и за следните свързани с тях 
дейности: цялостно системно изпитване 
преди освобождаване за 
транспортиране, монтиране, почистване, 
поддръжка, научноизследователска и 
развойна дейност. За тези конкретни 
случаи е необходимо да бъдат въведени 
специфични мерки за защита. За целта 
Комисията се консултира със 
съществуващите работни групи и 
действа в съответствие с мерките, 
посочени в приложение IV.

приложения, при които се използва 
въздействието на магнитния резонанс, 
както и за следните свързани с тях 
дейности: цялостно системно изпитване 
преди освобождаване за 
транспортиране, монтиране, почистване, 
поддръжка, научноизследователска и 
развойна дейност. За тези конкретни 
случаи е необходимо да бъдат въведени 
специфични мерки за защита. За целта 
Комисията се консултира със 
съществуващите работни групи и 
действа в съответствие с мерките, 
посочени в приложение IV. Не по-късно 
от 5 години след приемане на 
директивата Комисията внася 
предложение за премахване на 
дерогацията, упомената в член 3, 
параграф 4.

Or. en

Обосновка

Всички работници са напълно защитени от директивата. По силата на член 3, 
параграф 4 работниците, изложени на MRI, не са защитени от граничните 
стойности на експозиция, както и от стойностите на експозиция за предприемане на 
действие, посочени в директивата. Целта на изменението е да ограничи дерогацията 
във времето.

Изменение 77
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на медицински 
приложения, при които се използва 
въздействието на магнитния резонанс, 
както и за следните свързани с тях 
дейности: цялостно системно изпитване 
преди освобождаване за 
транспортиране, монтиране, почистване, 

4. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на медицински 
приложения, при които се използва 
въздействието на магнитния резонанс, 
както и за следните свързани с тях 
дейности: цялостно системно изпитване 
преди освобождаване за 
транспортиране, монтиране, почистване, 
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поддръжка, научноизследователска и 
развойна дейност. За тези конкретни 
случаи е необходимо да бъдат въведени 
специфични мерки за защита. За целта 
Комисията се консултира със 
съществуващите работни групи и 
действа в съответствие с мерките, 
посочени в приложение IV.

поддръжка, научноизследователска и 
развойна дейност. За тези конкретни 
случаи е необходимо да бъдат въведени 
специфични мерки за защита. За целта 
Комисията се консултира със 
съществуващите работни групи и
действа в съответствие с мерките, 
посочени в приложение IV. По 
отношение на медицински 
приложения, при които се използва 
въздействието на магнитния 
резонанс, новото оборудване не може 
да генерира нива на електромагнитни 
полета, по-високи от генерираните 
от оборудването, предлагано 
понастоящем на пазара.

Or. en

Изменение 78
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел разработване на солидна и 
приложима методология и за да 
осигурят необходимата защита на 
лицата, работещи със и/ или в 
близост до оборудване за магнитно-
резонансна образна диагностика 
(IRM) с функциониращи променливи 
във времето електромагнитни 
полета (градиенти и радиочестоти) и 
да вземат надлежно под внимание 
съществуващите предпазни и 
защитни мерки по отношение на 
експозицията на електромагнитни 
полета, работодателите трябва да 
направят оценка на рисковете и да 
предприемат подходящи технически 
и организационни мерки, за да 
предпазят работниците от 
потенциалните рискове, 
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произтичащи пряко или непряко от 
експозицията на електромагнитни 
полета.  Присъствието на работници 
в близост до IRM оборудване с 
функциониращи променливи във 
времето електромагнитни полета 
(градиенти и радиочестоти) се 
ограничава до действия, за които 
присъствието им е строго 
необходимо. Работодателите трябва 
да определят зона на контролиран 
достъп около апарата, като тази 
зона трябва да попада изцяло в 
рамките на площ от 0,5 mT и да бъде 
определена по начин, при който да 
бъде възможен контрол на достъпа 
чрез физически и/ или 
административни средства. 
Работодателите трябва да 
предприемат технически и 
организационни мерки, както и мерки 
за информиране и обучение за 
работниците, които могат да влизат 
в зоната на контролиран достъп без 
наблюдение, така че да се намалят 
преките и непреки рискове от 
експозицията и да се предотвратят 
самите рискове.

Or. fr

Изменение 79
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За да осигурят необходимата 
защита на лицата, работещи в 
зоната на експозиция на оборудване за 
магнитно-резонансна образна 
диагностика (MRI) при 
функциониращи комутирани 
градиенти на магнитното поле, и да 
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вземат надлежно под внимание 
съществуващите предпазни и 
защитни мерки по отношение на 
експозицията на електромагнитни 
полета, работодателите извършват 
оценки на рисковете и предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки, за да 
предпазят работниците от 
потенциалните рискове в резултат 
на експозицията на електромагнитни 
полета. Присъствието на работници 
в зоната на експозиция на 
функциониращо оборудване за MRI се 
ограничава до медицинските 
действия, научноизследователската 
дейност, поддържането и 
почистването, за които 
присъствието им е строго 
необходимо. Работодателите 
определят зона на контролиран 
достъп на статичното магнитно 
поле и предприемат технически и 
организационни мерки, както и мерки 
за информиране и обучение за 
работниците, които могат да влизат 
в зоната на контролиран достъп, 
така че да се намали експозицията и 
да се предотвратят рисковете.

Or. en

Изменение 80
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на военните 
сили в държавите-членки, в които 
вече е въведена и се прилага 
равностойна и по-специфична 
програма за защита, като стандарта 

заличава се 
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на НАТО STANAG 2345. Държавите-
членки информират Комисията за 
съществуването и ефективното 
прилагане на такива системи за 
защита, когато нотифицират за 
транспонирането на разпоредбите на 
настоящата директива в 
националното законодателство в 
съответствие с член 14.

Or. de

Изменение 81
Paul Murphy, Georgios Toussas

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на военните 
сили в държавите-членки, в които вече е 
въведена и се прилага равностойна и по-
специфична програма за защита, като 
стандарта на НАТО STANAG. 
Държавите-членки информират 
Комисията за съществуването и 
ефективното прилагане на такива 
системи за защита, когато нотифицират 
за транспонирането на разпоредбите на 
настоящата директива в националното 
законодателство в съответствие с член 
14.

5. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на военните 
сили в държавите-членки, в които вече е 
въведена и се прилага равностойна и по-
специфична програма за защита, като 
стандарта на НАТО STANAG. 
Държавите-членки обаче гарантират, 
че здравното наблюдение съгласно 
член 14 от Директива 89/391/ЕИО и 
член 8 от настоящата директива се 
прилага ефективно. Държавите-
членки информират Комисията за 
съществуването и ефективното 
прилагане на такива системи за защита, 
когато нотифицират за транспонирането 
на разпоредбите на настоящата 
директива в националното 
законодателство в съответствие с член 
14.

Or. en

Изменение 82
Sylvana Rapti, Stephen Hughes
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед осигуряване на подходяща 
защита за лицата, работещи във 
въоръжените сили, както и надлежно 
вземане под внимание на 
съществуващите предпазни и 
защитни мерки по отношение на 
експозицията на електромагнитни 
полета, компетентните органи на 
държавите извършват оценки на 
рисковете и предприемат подходящи
технически и организационни мерки, 
за да предпазят тези лица от 
потенциалните рискове  в резултат 
на експозицията на електромагнитни 
полета. Въоръжените сили 
определят зона на контролиран 
достъп на статичното магнитно 
поле и предприемат технически и 
организационни мерки, както и мерки 
за информиране и обучение за лицата, 
които могат да влизат в зоната на 
контролиран достъп, така че да се 
намали експозицията и да се 
предотвратят рисковете.

Or. en

Изменение 83
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В светлината на евентуалните 
нови научни елементи в срок от пет 
години Комисията преценява отново 
дали дерогациите от параграфи 4 и 
5 следва да се запазят или съответно 
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адаптира приложимите мерки за 
защита.

Or. en

Изменение 84
Karima Delli

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не 
могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето. За специфични ситуации, 
при които тези стойности могат 
временно да бъдат надхвърлени, 
държавите-членки могат да въведат 
система, която да разрешава работа 
при контролирани условия и въз 
основа на изчерпателна оценка на 
рисковете, позволяваща да се 
определят действителните нива на 
експозиция и тяхната вероятност и 
да се направи сравнение с граничните 
стойности на експозиция, определени 
в приложения II и III. За подобни 
специфични ситуации се докладва на 
Комисията в доклада, посочен в член 
17а от Директива 89/391/ЕИО.

заличава се

Or. en

Обосновка

Общата дерогация следва да се измести в параграф 4.

Изменение 85
Ole Christensen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не 
могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето. За специфични ситуации, 
при които тези стойности могат 
временно да бъдат надхвърлени, 
държавите-членки могат да въведат 
система, която да разрешава работа 
при контролирани условия и въз 
основа на изчерпателна оценка на 
рисковете, позволяваща да се 
определят действителните нива на 
експозиция и тяхната вероятност и 
да се направи сравнение с граничните 
стойности на експозиция, определени 
в приложения II и III. За подобни 
специфични ситуации се докладва на 
Комисията в доклада, посочен в член 
17а на Директива 89/391/ЕИО.

заличава се

Or. en

Обосновка

Текстът, предложен от Комисията, създава възможност за държавите-членки да 
разрешават работа, при която се надхвърлят граничните стойности на експозиция. В 
предложеното изменение се предлага параграфът да бъде заличен, тъй като е в 
ущърб на основната идея за създаване на еднакво ниво на защита за работниците в 
Европейския съюз.

Изменение 86
Paul Murphy, Georgios Toussas

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не 
могат да бъдат изложени над 

6. Работниците не могат да бъдат 
изложени над граничните стойности на 
експозиция по отношение на 



PE478.400v01-00 48/140 AM\886093BG.doc

BG

граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето.
За специфични ситуации, при които 
тези стойности могат временно да 
бъдат надхвърлени, държавите-
членки могат да въведат система, 
която да разрешава работа при 
контролирани условия и въз основа на 
изчерпателна оценка на рисковете, 
позволяваща да се определят 
действителните нива на експозиция и 
тяхната вероятност и да се направи 
сравнение с граничните стойности на 
експозиция, определени в приложения 
II и III. За подобни специфични 
ситуации се докладва на Комисията в 
доклада, посочен в член 17а от 
Директива 89/391/ЕИО.

последиците за здравето.

Or. en

Изменение 87
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не могат 
да бъдат изложени над граничните 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето. За 
специфични ситуации, при които 
тези стойности могат временно да 
бъдат надхвърлени, държавите-
членки могат да въведат система, 
която да разрешава работа при 
контролирани условия и въз основа на 
изчерпателна оценка на рисковете, 
позволяваща да се определят 
действителните нива на експозиция и 
тяхната вероятност и да се направи 
сравнение с граничните стойности на 
експозиция, определени в приложения 

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не могат 
да бъдат изложени над граничните 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето.
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II и III. За подобни специфични 
ситуации се докладва на Комисията в 
доклада, посочен в член 17а от 
Директива 89/391/ЕИО.

Or. en

Изменение 88
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не могат 
да бъдат изложени над граничните 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето. За 
специфични ситуации, при които 
тези стойности могат временно да 
бъдат надхвърлени, държавите-
членки могат да въведат система, 
която да разрешава работа при 
контролирани условия и въз основа на 
изчерпателна оценка на рисковете, 
позволяваща да се определят 
действителните нива на експозиция и 
тяхната вероятност и да се направи 
сравнение с граничните стойности на 
експозиция, определени в приложения 
II и III. За подобни специфични 
ситуации се докладва на Комисията в 
доклада, посочен в член 17a на 
Директива 89/391/ЕИО.

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не могат 
да бъдат изложени над граничните 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето.

Or. de

Обосновка

Не трябва да се създават други „специфични изключения“, тъй като това може да 
доведе до нарушаване на конкуренцията. Европейският съюз се ангажира с принципа 
на първичното право (член 153, параграф 1 от ДФЕС) за подобряване особено по 
отношение на сферата на труда за защита на здравето и безопасността на 
работниците.
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Изменение 89
Julie Girling

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не могат 
да бъдат изложени над граничните 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето. За 
специфични ситуации, при които тези 
стойности могат временно да бъдат 
надхвърлени, държавите-членки могат 
да въведат система, която да разрешава
работа при контролирани условия и въз 
основа на изчерпателна оценка на 
рисковете, позволяваща да се определят 
действителните нива на експозиция и 
тяхната вероятност и да се направи 
сравнение с граничните стойности на 
експозиция, определени в приложения II 
и III. За подобни специфични ситуации 
се докладва на Комисията в доклада, 
посочен в член 17а от Директива 
89/391/ЕИО.

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не могат 
да бъдат изложени над граничните 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето. За 
специфични ситуации, при които тези 
стойности могат да бъдат надхвърлени, 
държавите-членки могат да въведат 
система, която да позволява работа при 
контролирани условия и въз основа на 
изчерпателна оценка на рисковете, 
позволяваща да се определят 
действителните нива на експозиция и 
тяхната вероятност и да се направи 
сравнение с граничните стойности на 
експозиция, определени в приложения II 
и III. За подобни специфични ситуации 
се докладва на Комисията в доклада, 
посочен в член 17а от Директива 
89/391/ЕИО.

Or. en

Изменение 90
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не могат 
да бъдат изложени над граничните 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето. За 

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не могат 
да бъдат изложени над граничните 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето. За 
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специфични ситуации, при които тези 
стойности могат временно да бъдат 
надхвърлени, държавите-членки могат 
да въведат система, която да разрешава 
работа при контролирани условия и въз 
основа на изчерпателна оценка на 
рисковете, позволяваща да се определят 
действителните нива на експозиция и 
тяхната вероятност и да се направи 
сравнение с граничните стойности на 
експозиция, определени в приложения II 
и III. За подобни специфични ситуации 
се докладва на Комисията в доклада, 
посочен в член 17а от Директива 
89/391/ЕИО.

специфични ситуации, при които тези 
стойности могат временно да бъдат 
надхвърлени, държавите-членки могат 
да въведат система, която да разрешава 
работа при контролирани условия и въз 
основа на изчерпателна оценка на 
рисковете, позволяваща да се определят 
действителните нива на експозиция и 
тяхната вероятност и да се направи 
сравнение с граничните стойности на 
експозиция, определени в приложения II 
и III. За подобни специфични ситуации 
се докладва на Комисията в доклада, 
посочен в член 17а от Директива 
89/391/ЕИО.

Or. en

Изменение 91
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не могат 
да бъдат изложени над граничните 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето. За 
специфични ситуации, при които тези 
стойности могат временно да бъдат 
надхвърлени, държавите-членки могат 
да въведат система, която да разрешава 
работа при контролирани условия и въз 
основа на изчерпателна оценка на 
рисковете, позволяваща да се определят 
действителните нива на експозиция и 
тяхната вероятност и да се направи 
сравнение с граничните стойности на 
експозиция, определени в приложения II 
и III. За подобни специфични ситуации 
се докладва на Комисията в доклада, 
посочен в член 17а на Директива 

6. Работниците не могат да бъдат 
изложени над граничните стойности на 
експозиция по отношение на 
последиците за здравето За специфични 
ситуации, при които тези стойности 
могат временно да бъдат надхвърлени, 
държавите-членки могат да въведат 
система, която да разрешава работа при 
контролирани условия и въз основа на 
изчерпателна оценка на рисковете, 
позволяваща да се определят 
действителните нива на експозиция и 
тяхната вероятност и да се направи 
сравнение с граничните стойности на 
експозиция, определени в приложения II 
и III. За подобни специфични ситуации 
се докладва на Комисията в доклада, 
посочен в член 17а на Директива 
89/391/ЕИО.
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89/391/ЕИО.

Or. de

Обосновка

Изключенията означават недопустима разлика в третирането на заетите лица и 
представляват сериозно нарушаване на  Европейската рамкова директива за 
безопасността и здравето при работа  89/391/ЕИО Чрез иновации производителите  
трябва да следят за това, че въпреки граничните стойности броят на приложенията  
да може да се поддържа постоянен, респ. да продължава да се увеличава. 
Изключенията или намаляването на граничните стойности водят до силно 
намаляване на натиска за  иновации върху производителите - за сметка на здравето 
на работниците.

Изменение 92
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определяне на експозицията и оценка 
на рисковете

Оценка на рисковете и определяне на 
експозицията

Or. en

Изменение 93
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В изпълнение на задълженията, 
определени в член 6, параграф 3 и член 
9, параграф 1 от Директива 
89/391/ЕИО, работодателят оценява
и, ако е необходимо, измерва и/или 
изчислява нивата на 
електромагнитните полета, на които 
са изложени работниците. Оценката, 

1. Работодателят  разполага с оценка 
на рисковете в съответствие с 
Директива 89/391/ЕИО и  определя 
мерките, които трябва да се вземат в 
съответствие с настоящата 
директива. Оценката на риска се 
записва на подходящ носител, в 
съответствие с националните 
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измерването и изчисляването могат да 
се извършват с помощта на насоките, 
предоставени в приложения ІІ и ІІІ. 
За специфичните случаи, които не са 
описани в посочените приложения, 
работодателят може да използва 
хармонизираните европейски 
стандарти, установени от CENELEC 
за съответните оценявания, 
измервания и изчисления. 
Работодателят има също така право 
да използва други научно обосновани 
стандарти или препоръки, ако това се 
изисква от съответната държава-
членка. При необходимост 
работодателят се съобразява също 
така с нивата на емисия и с други 
свързани с безопасността данни, 
предоставени от производителите на
оборудването съгласно съответното 
законодателство на Съюза.

законодателство и практики. Тя 
може да включва обосновка от 
работодателя, че естеството и 
обемът на рисковете, свързани с 
електромагнитните полета, правят 
ненужна допълнителната по-пълна
оценка на рисковете. Оценката на 
рисковете се актуализира редовно, по-
специално когато са настъпили 
съществени изменения, които биха 
могли да я направят неактуална, или 
когато резултатите от здравното 
наблюдение покажат, че това е 
необходимо.

Or. en

Обосновка

Тъй като стандартите на CENELEC не са отворени стандарти, те не трябва да 
бъдат посочвани в настоящата директива.

Изменение 94
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В изпълнение на задълженията, 
определени в член 6, параграф 3 и член 
9, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, 
работодателят оценява и, ако е 
необходимо, измерва и/или изчислява 
нивата на електромагнитните полета, на 
които са изложени работниците. 
Оценката, измерването и изчисляването 
могат да се извършват с помощта на 

1. В изпълнение на задълженията, 
определени в член 6, параграф 3 и член 
9, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, 
работодателят оценява и, ако е 
необходимо, измерва и/или изчислява 
нивата на електромагнитните полета, на 
които са изложени работниците. 
Оценката, измерването и изчисляването 
могат да се извършват с помощта на 
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насоките, предоставени в приложения ІІ 
и ІІІ. За специфичните случаи, които не 
са описани в посочените приложения, 
работодателят може да използва 
хармонизираните европейски стандарти, 
установени от CENELEC за съответните
оценявания, измервания и изчисления. 
Работодателят има също така право да 
използва други научно обосновани 
стандарти или препоръки, ако това се 
изисква от съответната държава-
членка. При необходимост 
работодателят се съобразява също така с 
нивата на емисия и с други свързани с 
безопасността данни, предоставени от 
производителите на оборудването 
съгласно съответното законодателство 
на Съюза.

насоките, предоставени в приложения ІІ 
и ІІІ. За специфичните случаи, които не 
са описани в посочените приложения, 
работодателят може да използва 
хармонизираните европейски стандарти, 
установени от CENELEC за съответните
оценявания, измервания и изчисления. 
Работодателят има право да използва и 
други научно обосновани стандарти или 
насоки. При необходимост 
работодателят се съобразява също така с 
нивата на емисия и с други свързани с 
безопасността данни, предоставени от 
производителите на оборудването 
съгласно съответното законодателство 
на Съюза.

Or. en

Обосновка

Работодателят следва да има право да използва  научно обосновани стандарти или 
насоки дори тогава, когато това не се изисква от съответната държава-членка.

Изменение 95
Julie Girling

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В изпълнение на задълженията, 
определени в член 6, параграф 3 и член 
9, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, 
работодателят оценява и, ако е 
необходимо, измерва и/или изчислява 
нивата на електромагнитните полета, на 
които са изложени работниците. 
Оценката, измерването и изчисляването 
могат да се извършват с помощта на 
насоките, предоставени в приложения ІІ 
и ІІІ. За специфичните случаи, които не 
са описани в посочените приложения, 

1. В изпълнение на задълженията, 
определени в член 6, параграф 3 и член 
9, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, 
работодателят оценява и, ако е 
необходимо, измерва и/или изчислява 
нивата на електромагнитните полета, на 
които са изложени работниците. 
Оценката, измерването и изчисляването 
могат да се извършват с помощта на 
насоките, предоставени в приложения ІІ 
и ІІІ. За специфичните случаи, които не 
са описани в посочените приложения, 
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работодателят може да използва 
хармонизираните европейски стандарти, 
установени от CENELEC за съответните
оценявания, измервания и изчисления. 
Работодателят има също така право да 
използва други научно обосновани 
стандарти или препоръки, ако това се 
изисква от съответната държава-
членка. При необходимост 
работодателят се съобразява също така с 
нивата на емисия и с други свързани с 
безопасността данни, предоставени от 
производителите на оборудването 
съгласно съответното законодателство 
на Съюза.

работодателят може да използва 
хармонизираните европейски стандарти, 
установени от CENELEC за съответните
оценявания, измервания и изчисления. 
Работодателят има право да използва и 
други научно обосновани стандарти или 
насоки. При необходимост 
работодателят се съобразява също така с 
нивата на емисия и с други свързани с 
безопасността данни, предоставени от 
производителите на оборудването 
съгласно съответното законодателство 
на Съюза.

Or. en

Изменение 96
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Освен в надлежно обосновани 
случаи, свързани със защита на 
личните данни, при поискване тази 
оценка се предоставя на широката 
общественост.

Or. en

Изменение 97
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на оценката на нивата 
на електромагнитните полета, 

заличава се
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направена в съответствие с параграф 
1, в случай че някоя от стойностите 
за предприемане на действие, 
посочени в приложения ІІ или ІІІ, бъде 
надхвърлена, работодателят оценява 
още веднъж и, ако е необходимо, 
изчислява дали са надхвърлени 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето.

Or. en

Обосновка

Този параграф следва да се измести след параграф 6.

Изменение 98
Julie Girling

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на оценката на нивата на 
електромагнитните полета, направена в 
съответствие с параграф 1, в случай че 
някоя от стойностите за предприемане 
на действие, посочени в приложения
ІІ или ІІІ, бъде надхвърлена, 
работодателят оценява още веднъж и, 
ако е необходимо, изчислява дали са 
надхвърлени граничните стойности на 
експозиция по отношение на 
последиците за здравето.

2. Въз основа на оценката на нивата на 
електромагнитните полета, направена в 
съответствие с параграф 1, в случай че 
някоя от ориентировъчните стойности, 
посочени в приложение ІІ, бъде 
надхвърлена, работодателят оценява 
още веднъж и, ако е необходимо, 
изчислява дали са надхвърлени 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за 
безопасността.

Or. en

Изменение 99
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на оценката на нивата на 
електромагнитните полета, направена в 
съответствие с параграф 1, в случай че 
някоя от стойностите за предприемане 
на действие, посочени в приложения
ІІ или ІІІ, бъде надхвърлена, 
работодателят оценява още веднъж и, 
ако е необходимо, изчислява дали са 
надхвърлени граничните стойности на 
експозиция по отношение на 
последиците за здравето.

2. Въз основа на оценката на нивата на
електромагнитните полета, направена в 
съответствие с параграф 1, в случай че 
някоя от ориентировъчните стойности, 
посочени в приложение ІІ, бъде 
надхвърлена, работодателят оценява 
още веднъж и, ако е необходимо, 
изчислява дали е надхвърлена 
граничната стойност на експозиция по 
отношение на последиците за 
безопасността.

Or. en

Изменение 100
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката, измерването и/или 
изчисляванията, посочени в 
параграфи 1 и 2, не трябва да бъдат 
извършвани непременно в работни 
места, достъпни за външни лица, при 
условие че вече е била направена 
оценка в съответствие с 
разпоредбите на Препоръка 
1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 
1999 г. относно ограничаването на 
експозицията на населението на 
електромагнитни полета (от 0 Hz до 
300 GHz)9 и че посочените в нея 
ограничения са спазени по отношение 
на работниците, а рисковете за 
безопасността — изключени. 
Посочените условия са спазени, 
когато оборудването, предназначено 
за населението и отговарящо на 
изискванията на законодателството 
на ЕС в областта на продуктите, и 

заличава се
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по-специално Директиви 1999/5/EО и 
2006/95/EО, се използва по 
предназначение.

Or. en

Изменение 101
Paul Murphy, Georgios Toussas

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката, измерването и/или 
изчисляванията, посочени в 
параграфи 1 и 2, не трябва да бъдат 
извършвани непременно в работни 
места, достъпни за външни лица, при 
условие че вече е била направена 
оценка в съответствие с 
разпоредбите на Препоръка 
1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 
1999 г. относно ограничаването на 
експозицията на населението на 
електромагнитни полета (от 0 Hz до 
300 GHz)9 и че посочените в нея 
ограничения са спазени по отношение 
на работниците, а рисковете за 
безопасността — изключени. 
Посочените условия са спазени, 
когато оборудването, предназначено 
за населението и отговарящо на 
изискванията на законодателството 
на ЕС в областта на продуктите, и 
по-специално Директиви 1999/5/EО и 
2006/95/EО, се използва по 
предназначение.

заличава се

Or. en

Изменение 102
Julie Girling
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката, измерването и/или 
изчисляванията, посочени в параграфи 1 
и 2, не трябва да бъдат извършвани 
непременно в работни места, достъпни 
за външни лица, при условие че вече е 
била направена оценка в съответствие с 
разпоредбите на Препоръка 
1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. 
относно ограничаването на 
експозицията на населението на 
електромагнитни полета (от 0 Hz до 
300 GHz)9 и че посочените в нея 
ограничения са спазени по отношение 
на работниците, а рисковете за 
безопасността — изключени. 
Посочените условия са спазени, когато 
оборудването, предназначено за 
населението и отговарящо на 
изискванията на законодателството на 
ЕС в областта на продуктите, и по-
специално Директиви 1999/5/EО и 
2006/95/EО, се използва по 
предназначение.

3. Оценката, измерването и/или 
изчисляванията, посочени в параграфи 
1, 2 и 2а, не трябва да бъдат извършвани 
непременно в работни места, достъпни 
за външни лица, при условие че вече е 
била направена оценка в съответствие с 
разпоредбите на Препоръка 
1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. 
относно ограничаването на 
експозицията на населението на 
електромагнитни полета (от 0 Hz до 
300 GHz)9 и че посочените в нея 
ограничения са спазени по отношение 
на работниците, а рисковете за 
безопасността — изключени. 
Посочените условия са спазени, когато 
оборудването, предназначено за 
населението и отговарящо на 
изискванията на законодателството на 
ЕС в областта на продуктите, и по-
специално Директиви 1999/5/EО и 
2006/95/EО, се използва по 
предназначение.

Or. en

Изменение 103
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката, измерването и/или 
изчисляванията, посочени в параграфи 1 
и 2, не трябва да бъдат извършвани 
непременно в работни места, достъпни 
за външни лица, при условие че вече е 
била направена оценка в съответствие с 
разпоредбите на Препоръка 

3. Оценката, измерването и/или 
изчисляванията, посочени в параграфи 
1, 2 и 2а, не трябва да бъдат извършвани 
непременно в работни места, достъпни 
за външни лица, при условие че вече е 
била направена оценка в съответствие с 
разпоредбите на Препоръка 
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1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. 
относно ограничаването на 
експозицията на населението на 
електромагнитни полета (от 0 Hz до 
300 GHz)9 и че посочените в нея 
ограничения са спазени по отношение 
на работниците, а рисковете за 
безопасността — изключени. 
Посочените условия са спазени, когато 
оборудването, предназначено за 
населението и отговарящо на 
изискванията на законодателството на 
ЕС в областта на продуктите, и по-
специално Директиви 1999/5/EО и 
2006/95/EО, се използва по 
предназначение.

1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. 
относно ограничаването на 
експозицията на населението на 
електромагнитни полета (от 0 Hz до 
300 GHz)9 и че посочените в нея 
ограничения са спазени по отношение 
на работниците, а рисковете за 
безопасността — изключени. 
Посочените условия са спазени, когато 
оборудването, предназначено за 
населението и отговарящо на 
изискванията на законодателството на 
ЕС в областта на продуктите, и по-
специално Директиви 1999/5/EО и 
2006/95/EО, се използва по 
предназначение.

Or. en

Изменение 104
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Оценката, измерването и/или 
изчисленията, посочени в параграфи 1 
и 2, се планират и извършват от 
компетентните служби или лица 
през подходящи интервали от време, 
като се вземат предвид препоръките, 
съдържащи се в приложения ІІ и ІІІ, и 
се обърне особено внимание на 
разпоредбите на членове 7 и 11 от 
Директива 89/391/ЕИО относно 
необходимите компетентни служби 
или лица и консултациите и 
участието на работниците. 
Данните, получени от оценката, 
измерването и/или изчисляването на 
нивото на експозиция, се съхраняват 
във вид, който позволява с тях да 
бъдат правени справки на по-късен 

заличава се
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етап.

Or. en

Обосновка

Този параграф следва да се измести след параграф 6.

Изменение 105
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Оценката, измерването и/или 
изчисленията, посочени в параграфи 1 и 
2, се планират и извършват от 
компетентните служби или лица през 
подходящи интервали от време, като се 
вземат предвид препоръките, 
съдържащи се в приложения ІІ и ІІІ, и се
обърне особено внимание на 
разпоредбите на членове 7 и 11 от 
Директива 89/391/ЕИО относно 
необходимите компетентни служби или 
лица и консултациите и участието на 
работниците. Данните, получени от 
оценката, измерването и/или 
изчисляването на нивото на експозиция 
се съхраняват във вид, който позволява 
с тях да бъдат правени справки на по-
късен етап.

4. Оценката, измерването и/или 
изчисленията, посочени в параграфи 1 и 
2, се планират и извършват от 
компетентните служби или лица през 
подходящи интервали от време, както 
и при съществени изменения, като се 
вземат предвид препоръките, 
съдържащи се в приложения ІІ и ІІІ, и се 
обърне особено внимание на 
разпоредбите на членове 7 и 11 от 
Директива 89/391/ЕИО относно 
необходимите компетентни служби или 
лица и консултациите и участието на 
работниците. Данните, получени от 
оценката, измерването и/или 
изчисляването на нивото на експозиция 
се съхраняват във вид, който позволява 
с тях да бъдат правени справки на по-
късен етап.

Or. de

Изменение 106
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Оценката, измерването и/или 
изчисленията, посочени в параграфи 1 и 
2, се планират и извършват от 
компетентните служби или лица през 
подходящи интервали от време, като се 
вземат предвид препоръките, 
съдържащи се в приложения ІІ и ІІІ, и се 
обърне особено внимание на 
разпоредбите на членове 7 и 11 от 
Директива 89/391/ЕИО относно 
необходимите компетентни служби или 
лица и консултациите и участието на 
работниците. Данните, получени от 
оценката, измерването и/или 
изчисляването на нивото на експозиция, 
се съхраняват във вид, който позволява 
с тях да бъдат правени справки на по-
късен етап.

4. Оценката, измерването и/или 
изчисленията, посочени в параграфи 1, 2 
и 2а, се планират и извършват от 
компетентните служби или лица през 
подходящи интервали от време, като се 
вземат предвид препоръките, 
съдържащи се в приложения ІІ и ІІІ, и се 
обърне особено внимание на 
разпоредбите на членове 7 и 11 от 
Директива 89/391/ЕИО относно 
необходимите компетентни служби или 
лица и консултациите и участието на 
работниците. Данните, получени от 
оценката, измерването и/или 
изчисляването на нивото на експозиция, 
се съхраняват във вид, който позволява 
с тях да бъдат правени справки на по-
късен етап.

Or. en

Изменение 107
Julie Girling

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В съответствие с член 6, параграф 3 
от Директива 89/391/ЕИО, когато 
пристъпва към оценяване на рисковете, 
работодателят обръща особено 
внимание на следните елементи:

5. В съответствие с член 6, параграф 3 
от Директива 89/391/ЕИО, когато 
пристъпва към оценяване на рисковете, 
работодателят обръща, когато е 
уместно, особено внимание на 
следните елементи:

Or. en

Изменение 108
Karima Delli
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) честотния спектър и нивото, 
продължителността и вида на 
експозицията;

а) комбинацията от честоти и нивото, 
продължителността и вида на 
експозицията;

Or. en

Изменение 109
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) граничните стойности на 
експозиция и стойностите за 
предприемане на действие, посочени в 
член 3 и в приложения ІІ и ІІІ към 
настоящата директива;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това позоваване следва да се измести след определенията.

Изменение 110
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) всички преки физически 
въздействия, по-специално: 
въздействия върху човешкото тяло, 
непосредствено предизвикани от 
наличието на електромагнитно поле, 
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като например загряване на 
тъканите, стимулиране на 
мускулите, нервите или сетивните 
органи, световъртеж или зрителни 
нарушения.

Or. en

Изменение 111
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) всички вредни за здравето 
последици, по-специално: биологични 
ефекти, които вредят на 
умственото, физическото и/или 
общото благосъстояние на 
изложените работници;

Or. en

Изменение 112
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква бв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) всички вредни последици за 
безопасността, по специално: 
последици, които предизвикват 
временно дразнение или засягат 
когнитивните способности или други 
мозъчни или мускулни функции, като 
по този начин могат да се отразят на 
способността на даден работник да 
работи в пълна безопасност;

Or. en
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Изменение 113
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква бг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) граничните стойности на 
експозиция и стойностите за 
предприемане на действие, посочени в 
член 3 и в приложение ІІ към 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 114
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всички последици за здравето и 
безопасността на изложените на особен 
риск работници, като например 
работниците, съобщили на 
работодателя, че носят активно 
имплантирано медицинско изделие, и 
жените, съобщили, че са бременни;

в) всички последици за здравето и 
безопасността на изложените на особен 
риск работници, особено работниците, 
носещи активно или пасивно 
имплантирано медицинско изделие 
(като сърдечни пейсмейкъри),
работниците, носещи медицински 
изделия, които се поставят върху 
тялото, (като инсулинови помпи), 
работниците със слаба имунна 
система (като лица, боледуващи от 
рак) и бременните жени;

Or. en

Изменение 115
Elisabeth Morin-Chartier
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всички последици за здравето и 
безопасността на изложените на особен 
риск работници, като например 
работниците, съобщили на 
работодателя, че носят активно 
имплантируемо медицинско изделие, и 
жените, съобщили, че са бременни;

в) всички последици за здравето и 
безопасността на изложените на особен 
риск работници, като например 
работниците, съобщили на 
работодателя, че носят активно или 
пасивно имплантируемо медицинско 
изделие (например, сърдечни 
пейсмейкъри), работниците, които 
носят портативно медицинско 
изделие (например, инсулинови 
помпи), и жените, съобщили, че са 
бременни;

Or. fr

Обосновка

За да бъде изпълнено задължението, предвидено в член 5.2.в), работодателят трябва 
да бъде информиран от работника за посочените в изменението медицински 
състояния; то е възможно само ако работникът го е информирал за това.

Изменение 116
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква г) – въвеждащ текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) всяка непряка последица, като: г) всяка непряка последица върху 
обект, дължаща се на наличието на 
електромагнитно поле, която може 
да се превърне в заплаха за 
безопасността или здравето, като:

Or. en

Изменение 117
Karima Delli
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) смущаване на медицинско електронно 
оборудване и изделия (включително 
сърдечните пейсмейкъри и другите 
имплантирани изделия, посочени в 
буква в)),

i) смущаване на медицинско електронно 
оборудване и изделия (включително 
сърдечните пейсмейкъри и другите 
имплантирани изделия или изделия, 
които се носят върху тялото,
посочени в буква e)),

Or. en

Изменение 118
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) опасността от попадане на 
феромагнитни предмети в статични 
магнитни полета с магнитна индукция, 
по-голяма от 30 mT,

ii) опасността от попадане на
феромагнитни предмети в статични 
магнитни полета с магнитна индукция, 
по-голяма от 3 mT,

Or. en

Изменение 119
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква г) – подточка iv a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv а) протичане на електрически ток 
контактно или в крайниците;

Or. en
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Изменение 120
Julie Girling

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

e) подходяща информация, получена 
от здравното наблюдение, 
включително публикувана 
информация;

Заличава се

Or. en

Изменение 121
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Работодателят разполага с 
оценката на рисковете в 
съответствие с член 9, параграф 1, 
буква а) от Директива 89/391/ЕИО и 
определя мерките, които трябва да
бъдат взети в съответствие с 
членове 5 и 6 от настоящата 
директива. Оценката на рисковете се 
записва на подходящ носител в 
съответствие с националното 
законодателство и практики. Тя 
може да включва обосновка от 
работодателя, че естеството и обемът 
на рисковете, свързани с 
електромагнитните полета, правят 
ненужна допълнителната по-пълна
оценка на рисковете. Оценката на 
рисковете се актуализира редовно, по-
специално когато са настъпили 
съществени изменения, които биха 
могли да я направят неактуална, или 
когато резултатите от здравното 
наблюдение покажат, че това е 

6. В изпълнение на задълженията, 
определени в член 6, параграф 3 и член 
9, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, 
работодателят оценява и ако е 
необходимо, измерва и/или изчислява 
нивата на електромагнитните 
полета, на които са изложени 
работниците. Оценката, 
измерването и изчисляването могат 
да бъдат извършени, като се
използват научнообоснованите
препоръки, посочени в член 14.
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необходимо.
Ако е нужна допълнителна оценка на 
експозицията, работодателят може 
да използва приложимите стандарти 
относно оценката, измерването и 
изчисляването, предоставени от 
европейските органи по 
стандартизация.
Работодателят има също така право 
да използва други научнообосновани 
стандарти или препоръки, ако това 
се изисква от съответната държава-
членка. При необходимост,
работодателят може да се съобрази 
също така с нивата на емисия и други 
свързани с безопасността данни, 
предоставени от производителите на 
оборудването съгласно съответното 
законодателство на Съюза. Когато 
предоставените данни, свързани с
безопасността, не са достатъчни, за 
да се оцени нивото на експозиция на 
електромагнитни полета на определено 
работно място, оценката се 
извършва, особено ако технологиите, 
приложени в устройствата или 
инсталациите, засягащи работното 
място, което представлява интерес, 
включват специално: микровълново 
нагряване, индуктори, антени, 
излъчващи мощност над 5 вата, 
напрежение, изразено във волтове, 
надхвърлящо стойностите за  
предприемане на действие за 
съответната честота, изразени във 
волтове на метър, протичане на 
електрически ток, изразен в ампери, 
надхвърлящо стойностите за 
предприемане на действие за
съответната честота, изразени в 
микротесли.

Or. en
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Изменение 122
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 а . Въз основа на оценката на 
нивата на електромагнитните 
полета, направена в съответствие с 
параграф 4, в случай че някоя от 
стойностите за предприемане на 
действие, посочени в приложение ІІ, 
бъде надхвърлена, работодателят 
оценява още веднъж или изчислява 
дали са надхвърлени граничните 
стойности на експозиция.

Or. en

Изменение 123
Karima Delli

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 б.Оценката, измерването и/или 
изчисленията, посочени в параграфи 4 
и 5, се планират и извършват от 
компетентните служби или лица 
през подходящи интервали от време, 
като се вземат предвид препоръките 
и се обърне особено внимание на 
разпоредбите на членове 7 и 11 от 
Директива 89/391/ЕИО относно 
необходимите компетентни служби 
или лица и консултациите и 
участието на работниците. 
Данните, получени от оценката, 
измерването и/или изчисляването на 
нивото на експозиция се съхраняват 
във вид, който позволява с тях да 
бъдат правени справки на по-късен 
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етап.

Or. en

Изменение 124
Julie Girling

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като се отчитат техническият 
прогрес и съществуването на мерки за 
контрол на генерирането на 
електромагнитни полета при 
източника, експозицията на 
електромагнитни полета се премахва 
или свежда до минимум.

Заличава се

Or. en

Изменение 125
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като се отчитат техническия прогрес 
и съществуването на мерки за контрол 
на генерирането на електромагнитни 
полета при източника, експозицията на 
електромагнитни полета се премахва 
или свежда до минимум.

1. Като се отчитат техническия прогрес 
и съществуването на мерки за контрол 
на генерирането на електромагнитни 
полета при източника, рисковете, 
произтичащи от експозицията на 
електромагнитни полета се премахват 
или свеждат до минимум.

Or. fr

Обосновка

Целта на тази Директива е да намали произтичащите от експозицията рискове.  
Следователно това са рисковете, които трябва да се премахнат или сведат до 
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минимум. Самата експозиция не може да бъде премахната, като се има предвид 
естеството на електромагнитните полета, които възникват при използване на 
електричество.

Изменение 126
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като се отчитат техническият прогрес 
и съществуването на мерки за контрол 
на генерирането на електромагнитни 
полета при източника, експозицията на 
електромагнитни полета се премахва 
или свежда до минимум.

1. Като се отчитат техническият прогрес 
и съществуването на мерки за контрол 
на генерирането на електромагнитни 
полета при източника, рисковете, 
свързани с експозицията на 
електромагнитни полета се премахват 
или свеждат до минимум.

Or. en

Изменение 127
David Casa

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като се отчитат техническият прогрес 
и съществуването на мерки за контрол 
на генерирането на електромагнитни 
полета при източника, експозицията на 
електромагнитни полета се премахва 
или свежда до минимум.

1. Като се отчитат техническият прогрес 
и съществуването на мерки за контрол 
на генерирането на електромагнитни 
полета при източника, експозицията на 
вредни електромагнитни полета се 
премахва или свежда до минимум.

Or. en

Изменение 128
Julie Girling
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намаляването на рисковете, които 
възникват от експозицията на 
електромагнитни полета, се основава на
общите принципи на превенция, 
определени в Директива 89/391/ЕИО.

Рисковете, които възникват от 
експозицията на електромагнитни 
полета, се намаляват или премахват в 
съответствие с общите принципи на 
превенция, определени в Директива 
89/391/ЕИО.

Or. en

Изменение 129
Karima Delli

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работниците не могат да бъдат 
изложени над граничните стойности 
на експозиция, освен ако не са 
изпълнени условията, предвидени в 
член 4, параграф 3. Ако, въпреки 
взетите от работодателя мерки за 
спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция 
бъдат надвишени, работодателят 
взема незабавно мерки, за да намали 
експозицията под посочените 
гранични стойности на експозиция. 
Работодателят определя причините 
за превишаването на граничните 
стойности на експозиция и променя 
съответно мерките за защита и 
превенция, за да се избегне повторно 
превишаване на тези стойности.

Or. en
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Изменение 130
Rovana Plumb

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В светлината на научния и 
техническия прогрес и на все по-
широката употреба на оборудване, 
което генерира електромагнитни 
полета в различни области, с ясно 
определена цел в полза на 
обществото, държавите-членки ще 
отделят необходимите средства за 
изследвания, насочени към определяне 
на отрицателните последици за 
човека при излагане на 
електромагнитни полета, възможно 
най-точно.

Or. ro

Изменение 131
Karima Delli

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 - въвеждащ текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, когато стойностите
за предприемане на действие, посочени 
в член 3 и в приложения ІІ и ІІІ, бъдат 
надхвърлени, освен ако оценката, 
извършена в съответствие с член 4, 
параграф 2, не покаже, че
експозицията не надвишава 
граничните стойности и че е 
изключен всякакъв риск за 
безопасността, работодателят изготвя 
и прилага план за действие, който 
съдържа технически и/или 

2. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, когато някоя от 
стойностите за предприемане на 
действие, посочени в член 3 и 
приложение II, бъде надхвърлена, 
работодателят изготвя и прилага план за 
действие, който съдържа технически 
и/или организационни мерки, с цел 
експозицията да не надхвърли 
граничните стойности на експозиция, 
като се отчита по-специално следното:
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организационни мерки, с цел 
експозицията да не надхвърли 
граничните стойности на експозиция, 
като се отчита по-специално следното:

Or. en

Изменение 132
Julie Girling

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 - въвеждащ текст

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, когато стойностите за 
предприемане на действие, посочени в 
член 3 и в приложения ІІ и III, бъдат 
надхвърлени, освен ако оценката, 
извършена в съответствие с член 4, 
параграф 2, не покаже, че експозицията 
не надвишава граничните стойности и 
че е изключен всякакъв риск за 
безопасността, работодателят изготвя и 
прилага план за действие, който 
съдържа технически и/или 
организационни мерки, с цел 
експозицията да не надхвърли 
граничните стойности на експозиция, 
като се отчита по-специално следното:

2. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, когато стойностите за 
предприемане на действие, посочени в 
член 3 и в приложения ІІ и III, бъдат 
надхвърлени, освен ако оценката, 
извършена в съответствие с член 4, 
параграф 2, не покаже, че експозицията 
не надвишава граничните стойности по
отношение на последиците за 
здравето и че е изключен всякакъв риск 
за безопасността, работодателят изготвя 
и прилага план за действие, който 
съдържа технически и/или 
организационни мерки, с цел 
експозицията да не надхвърли 
граничните стойности на експозиция, 
като се отчита по-специално следното:

Or. en

Изменение 133
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 -– буква ва) (нова)



PE478.400v01-00 76/140 AM\886093BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подходящи мерки за обозначаване 
на границите и на достъпа (например, 
сигнали, етикети, означения по пода, 
заграждения) с цел информиране на 
работниците, ограничаване или 
контролиране на достъпа;

Or. fr

Изменение 134
Karima Delli

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) подходящи мерки за поставяне на 
граници и за определяне на достъпа 
(като знаци, надписи, маркировка на 
пода, заграждения), с цел да се 
ограничи или контролира достъпът.

Or. en

Изменение 135
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в б) мерки и процедури за контрол на 
искровите разряди чрез технически 
средства и обучение на работниците 
(приложимо при експозиции във 
връзка с електрически полета)

Or. en
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Изменение 136
Karima Delli

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в б) мерки и процедури за 
контролиране на искровите разряди 
чрез технически средства и обучение 
на работниците (приложимо при 
експозиции във връзка с електрически 
полета);

Or. en

Изменение 137
Karima Delli

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Въз основа на оценката на 
рисковете, посочена в член 4, когато 
стойностите за предприемане на 
действие, посочени в член 3 и 
приложения II, не са надхвърлени, 
работодателят изготвя и прилага 
план за действие, който съдържа 
технически и/или организационни 
мерки, с цел да се предотвратят 
всякакви рискове за изложените на 
особен риск работници и всякакви 
рискове, дължащи се на непреките 
последици, посочени в този член. 

Or. en
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Изменение 138
Karima Delli

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, работните места, 
където работниците биха могли да 
бъдат изложени на електромагнитни 
полета, надвишаващи 
ориентировъчните стойности или
стойностите за предприемане на 
действие, се обозначават с подходящ 
знак в съответствие приложения II и III 
и с Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 
24 юни 1992 г. относно минималните 
изисквания за осигуряване на знаци за 
безопасност и/или здраве по време на 
работа (Девета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО). При 
необходимост тези места се ограждат, а 
достъпът до тях се ограничава. Когато 
достъпът до тези места е ограничен по 
подходящ начин поради други причини, 
не се изискват специфичните за 
електромагнитните полета знаци и 
ограничения на достъпа.

3. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, работните места, 
където има вероятност работниците да 
бъдат изложени на електромагнитни 
полета, надвишаващи стойностите за 
предприемане на действие, се 
обозначават с подходящ знак в 
съответствие приложение II и с 
Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 
юни 1992 г. относно минималните 
изисквания за осигуряване на знаци за 
безопасност и/или здраве по време на 
работа (Девета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО). При 
необходимост тези места се ограждат, а 
достъпът до тях се ограничава. Когато 
достъпът до тези места е ограничен по 
подходящ начин поради други причини 
и работниците са информирани 
относно електромагнитните рискове, 
не се изискват специфичните за 
електромагнитните полета знаци и 
ограничения на достъпа.

Or. en

Изменение 139
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, работните места, 
където работниците биха могли да 

3. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, параграф 2, 
работните места, където работниците 
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бъдат изложени на електромагнитни 
полета, надвишаващи 
ориентировъчните стойности или
стойностите за предприемане на 
действие, се обозначават с подходящ 
знак в съответствие с приложения II и 
III и с Директива 92/58/ЕИО на Съвета 
от 24 юни 1992 г. относно минималните 
изисквания за осигуряване на знаци за 
безопасност и/или здраве по време на 
работа (Девета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО). При 
необходимост тези места се ограждат, а 
достъпът до тях се ограничава. Когато 
достъпът до тези места е ограничен по 
подходящ начин поради други причини, 
не се изискват специфичните за 
електромагнитните полета знаци и 
ограничения на достъпа.

биха могли да бъдат изложени на 
електромагнитни полета, надвишаващи 
стойностите за предприемане на 
действие, се обозначават, когато е 
уместно, със знак, освен ако оценката 
на риска не покаже, че не са 
надвишени граничните стойности на 
експозиция по отношение на 
последиците за здравето и че са 
изключени всякакви вредни последици 
за здравето. По същия начин, въз 
основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, параграф 2 a, 
работните места, където 
работниците биха могли да бъдат 
изложени на електромагнитни 
полета, надвишаващи 
ориентировъчните стойности, се 
обозначават, когато е приложимо, със
знак, освен ако оценката на риска не 
покаже, че не са надвишени 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
безопасността и че са изключени 
всякакви вредни последици за 
безопасността. Посочените знаци са 
в съответствиеДиректива 92/58/ЕИО на 
Съвета от 24 юни 1992 година относно 
минималните изисквания за осигуряване 
на знаци за безопасност и/или здраве по 
време на работа (Девета специална 
директива по смисъла на член 16, 
параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО) 
При необходимост тези места се 
ограждат, а достъпът до тях се 
ограничава. Когато достъпът до тези 
места е ограничен по подходящ начин 
поради други причини, не се изискват 
специфичните за електромагнитните 
полета знаци и ограничения на достъпа.

Or. en

Изменение 140
Julie Girling
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, работните места, 
където работниците биха могли да 
бъдат изложени на електромагнитни 
полета, надвишаващи ориентировъчните 
стойности или стойностите за 
предприемане на действие, се 
обозначават с подходящ знак в
съответствие приложения II и III и с 
Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 
юни 1992 г. относно минималните 
изисквания за осигуряване на знаци за 
безопасност и/или здраве по време на 
работа (Девета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО). При 
необходимост тези места се ограждат, а 
достъпът до тях се ограничава. Когато 
достъпът до тези места е ограничен по 
подходящ начин поради други причини, 
не се изискват специфичните за 
електромагнитните полета знаци и 
ограничения на достъпа.

3. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, работните места, 
където работниците биха могли да 
бъдат изложени на електромагнитни 
полета, надвишаващи ориентировъчните 
стойности или стойностите за 
предприемане на действие, се 
обозначават с подходящи обозначения в
съответствие с приложения II и III и с 
Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 
юни 1992 г. относно минималните 
изисквания за осигуряване на знаци за 
безопасност и/или здраве по време на 
работа (Девета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО). При 
необходимост тези места се ограждат, а 
достъпът до тях се ограничава. Когато 
достъпът до тези места е ограничен по 
подходящ начин поради други причини, 
не се изискват специфичните за 
електромагнитните полета знаци и 
ограничения на достъпа.

Or. en

Изменение 141
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, работните места, 
където работниците биха могли да 
бъдат изложени на електромагнитни 
полета, надвишаващи ориентировъчните 
стойности или стойностите за 
предприемане на действие, се 

3. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, работните места, 
където работниците биха могли да 
бъдат изложени на електромагнитни 
полета, надвишаващи ориентировъчните 
стойности или стойностите за 
предприемане на действие, се 
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обозначават с подходящ знак в 
съответствие с приложения II и  III и с 
Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 
юни 1992 г. относно минималните 
изисквания за осигуряване на знаци за 
безопасност и/или здраве по време на 
работа (Девета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО). При 
необходимост тези места се ограждат, а 
достъпът до тях се ограничава. Когато 
достъпът до тези места е ограничен по 
подходящ начин поради други причини, 
не се изискват специфичните за 
електромагнитните полета знаци и 
ограничения на достъпа.

обозначават с подходящ знак в 
съответствие приложения II и  III и с 
Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 
юни 1992 г. относно минималните 
изисквания за осигуряване на знаци за 
безопасност и/или здраве по време на 
работа (Девета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО). При 
необходимост тези места се ограждат, а 
достъпът до тях се ограничава. Когато 
достъпът до тези места е ограничен по 
подходящ начин поради други причини
или при права на преминаване за 
въздушни електропроводи, не се 
изискват специфичните за 
електромагнитните полета знаци и 
ограничения на достъпа.

Or. en

Обосновка

Собственикът на електропровода не може да постави предупредителни обозначения 
върху местата, за които съществуват права на преминаване, защото обикновено не е 
собственик на земята. Също така работниците, които инспектират въздушните 
електропроводи, обикновено извършват това рядко и само за кратко време.

Изменение 142
Liisa Jaakonsaari

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, работните места, 
където работниците биха могли да 
бъдат изложени на електромагнитни 
полета, надвишаващи ориентировъчните 
стойности или стойностите за 
предприемане на действие, се 
обозначават с подходящ знак в 
съответствие приложения II и  III и с 
Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 

3. Въз основа на оценката на рисковете, 
посочена в член 4, работните места, 
където работниците биха могли да 
бъдат изложени на електромагнитни 
полета, надвишаващи ориентировъчните 
стойности или стойностите за 
предприемане на действие, се 
обозначават с подходящ знак в 
съответствие приложения II и  III и с 
Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 
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юни 1992 г. относно минималните 
изисквания за осигуряване на знаци за 
безопасност и/или здраве по време на 
работа (Девета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО). При 
необходимост тези места се ограждат, а 
достъпът до тях се ограничава. Когато 
достъпът до тези места е ограничен по 
подходящ начин поради други причини, 
не се изискват специфичните за 
електромагнитните полета знаци и 
ограничения на достъпа.

юни 1992 г. относно минималните 
изисквания за осигуряване на знаци за 
безопасност и/или здраве по време на 
работа (Девета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО). При 
необходимост тези места се ограждат, а 
достъпът до тях се ограничава. Когато 
достъпът до тези места е ограничен по 
подходящ начин поради други причини 
или са намерени други решения 
съгласно националното 
законодателство и практики, не се 
изискват специфичните за 
електромагнитните полета знаци и 
ограничения на достъпа.

Or. en

Обосновка

При права на преминаване за въздушни електропроводи със знаците и ограничаването 
на достъпа биха могли да бъдат свързани с множество практически проблеми, като 
например кой е собственикът на земята, където следва да бъдат поставени знаците, 
географската площ и необходимото количество знаци. Това изискване трябва да вземе 
предвид националното право и практики, и други обстоятелства.

Изменение 143
Karima Delli

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При всички положения 
работниците не могат да бъдат 
изложени над граничните стойности 
на експозиция по отношение на 
последиците за здравето, освен ако не 
са изпълнени условията, предвидени в 
член 3, параграф 6. Ако, въпреки 
взетите от работодателя мерки за 
спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 

Заличава се
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здравето бъдат надвишени, 
работодателят взема незабавно 
мерки, за да намали експозицията под 
посочените гранични стойности на 
експозиция. Работодателят определя 
причините за превишаването на 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и променя съответно 
мерките за защита и превенция, за да 
се избегне повторно превишаване на 
тези стойности.

Or. en

Изменение 144
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При всички положения работниците 
не могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето, 
освен ако не са изпълнени условията, 
предвидени в член 3, параграф 6. Ако, 
въпреки взетите от работодателя мерки 
за спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
бъдат надвишени, работодателят взема 
незабавно мерки, за да намали 
експозицията под посочените гранични 
стойности на експозиция. Работодателят 
определя причините за превишаването 
на граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и променя съответно мерките 
за защита и превенция, за да се избегне 
повторно превишаване на тези 
стойности.

4. При всички положения работниците 
не могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето. 
Ако, въпреки взетите от работодателя 
мерки за спазване на настоящата 
директива, граничните стойности на 
експозиция по отношение на 
последиците за здравето бъдат 
надвишени, работодателят е пряко 
задължен да намали експозицията под 
посочените гранични стойности на 
експозиция. Работодателят определя 
причините за превишаването на 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето и 
променя съответно мерките за защита и 
превенция, за да се избегне повторно 
превишаване на тези стойности.

Or. de
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Изменение 145
Julie Girling

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При всички положения работниците 
не могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето, 
освен ако не са изпълнени условията, 
предвидени в член 3, параграф 6. Ако, 
въпреки взетите от работодателя мерки 
за спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
бъдат надвишени, работодателят взема 
незабавно мерки, за да намали 
експозицията под посочените гранични 
стойности на експозиция. Работодателят 
определя причините за превишаването 
на граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и променя съответно мерките 
за защита и превенция, за да се избегне 
повторно превишаване на тези 
стойности.

4. Работниците не могат да бъдат 
изложени над граничните стойности 
за експозиция по отношение на 
последиците за безопасността, освен 
ако не съществуват механизми за 
контрол от страна на ръководството 
и работниците не са обучени, за да се 
гарантира предотвратяването на 
последствията от вредните 
последици по отношение на 
безопасността.

При всички положения работниците не 
могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето, 
освен ако не са изпълнени условията, 
предвидени в член 3, параграф 6. Ако, 
въпреки взетите от работодателя мерки 
за спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
бъдат надвишени, работодателят взема 
незабавно мерки, за да намали 
експозицията под посочените гранични 
стойности на експозиция. Работодателят 
определя причините за превишаването 
на граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
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здравето и променя съответно мерките 
за защита и превенция, за да се избегне 
повторно превишаване на тези 
стойности.

Or. en

Изменение 146
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При всички положения работниците 
не могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето, 
освен ако не са изпълнени условията, 
предвидени в член 3, параграф 6. Ако, 
въпреки взетите от работодателя мерки 
за спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
бъдат надвишени, работодателят взема 
незабавно мерки, за да намали 
експозицията под посочените гранични 
стойности на експозиция. Работодателят 
определя причините за превишаването 
на граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и променя съответно мерките 
за защита и превенция, за да се избегне 
повторно превишаване на тези 
стойности.

4. В ситуации, в които работниците  
са изложени над граничните 
стойности на експозиция по 
отношение на последиците за 
безопасността, е необходимо да 
съществуват процедури и 
работниците да са обучени, за да се 
гарантира предотвратяването на
всички последствия от вредните 
последици по отношение на 
безопасността. При всички 
положения работниците не могат да 
бъдат изложени над граничните 
стойности на експозиция по отношение 
на последиците за здравето, освен ако 
не са изпълнени условията, предвидени 
в член 3, параграф 6. Ако, въпреки 
взетите от работодателя мерки за 
спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
бъдат надвишени, работодателят взема 
незабавно мерки, за да намали 
експозицията под посочените гранични 
стойности на експозиция. Работодателят 
определя причините за превишаването 
на граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и променя съответно мерките 
за защита и превенция, за да се избегне 
повторно превишаване на тези 
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стойности.

Or. en

Изменение 147
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При всички положения, работниците 
не могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето, 
освен ако не са изпълнени условията, 
предвидени в член 3, параграф 6. Ако, 
въпреки взетите от работодателя мерки 
за спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
бъдат надвишени, работодателят взема 
незабавно мерки, за да намали 
експозицията под посочените гранични 
стойности на експозиция. Работодателят 
определя причините за превишаването 
на граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и променя съответно мерките 
за защита и превенция, за да се избегне 
повторно превишаване на тези 
стойности.

4. При всички положения, работниците 
не могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето, 
освен ако не са изпълнени условията, 
предвидени в член 3, параграф 6. Ако, 
въпреки взетите от работодателя мерки 
за спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
бъдат надвишени, работодателят взема 
незабавно мерки, за да намали 
експозицията под посочените гранични 
стойности на експозиция. Работодателят 
определя причините за превишаването 
на граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и променя съответно мерките 
за защита и превенция, като осигурява 
добро проследяване на направените 
промени, за да се избегне повторно 
превишаване на тези стойности.

Or. fr

Изменение 148
Ole Christensen

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При всички положения работниците 
не могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето, 
освен ако не са изпълнени условията, 
предвидени в член 3, параграф 6. Ако, 
въпреки взетите от работодателя мерки 
за спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
бъдат надвишени, работодателят взема 
незабавно мерки, за да намали 
експозицията под посочените гранични 
стойности на експозиция. Работодателят 
определя причините за превишаването 
на граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и променя съответно мерките 
за защита и превенция, за да се избегне 
повторно превишаване на тези 
стойности.

4. При всички положения работниците 
не могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето, 
освен ако не са изпълнени условията, 
предвидени в член 3, параграф 6. Ако, 
въпреки взетите от работодателя мерки 
за спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
бъдат надвишени, работодателят взема 
незабавно мерки, за да намали
експозицията под посочените гранични 
стойности на експозиция. Работодателят 
определя причините за превишаването 
на граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и променя съответно мерките 
за защита и превенция, за да се избегне 
повторно превишаване на тези 
стойности.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е следствие от промяната (заличаването) на член 3.6.

Изменение 149
Paul Murphy, Georgios Toussas

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При всички положения работниците 
не могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето,
освен ако не са изпълнени условията, 
предвидени в член 3, параграф 6. Ако, 
въпреки взетите от работодателя мерки 

4. При всички положения работниците 
не могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето. 
Ако, въпреки взетите от работодателя 
мерки за спазване на настоящата 
директива, граничните стойности на 
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за спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
бъдат надвишени, работодателят взема 
незабавно мерки, за да намали 
експозицията под посочените гранични 
стойности на експозиция. Работодателят 
определя причините за превишаването 
на граничните стойности на експозиция
по отношение на последиците за 
здравето и променя съответно мерките 
за защита и превенция, за да се избегне 
повторно превишаване на тези 
стойности.

експозиция по отношение на 
последиците за здравето бъдат 
надвишени, работодателят взема 
незабавно мерки, за да намали 
експозицията под посочените гранични 
стойности на експозиция. Работодателят 
определя причините за превишаването 
на граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и променя съответно мерките 
за защита и превенция, за да се избегне 
повторно превишаване на тези 
стойности.

Or. en

Изменение 150
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съгласно член 15 от Директива 
89/391/ЕИО работодателят привежда в 
съответствие мерките, предвидени в 
настоящия член и в приложения ІІ и ІІІ, 
към изискванията на работниците, 
изложени на особен риск.

5. Съгласно член 15 от Директива 
89/391/ЕИО работодателят привежда в 
съответствие мерките, предвидени в 
настоящия член и в приложения ІІ и ІІІ, 
към изискванията на работниците, 
изложени на особен риск, по-специално 
работниците, които са съобщили на 
работодателя, че носят 
имплантируемо или портативно 
медицинско изделие, и на жените, 
които са съобщили, че са бременни;

Or. fr

Изменение 151
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съгласно член 15 от Директива 
89/391/ЕИО работодателят привежда в 
съответствие мерките, предвидени в 
настоящия член и в приложения ІІ и ІІІ, 
към изискванията на работниците, 
изложени на особен риск.

5. Съгласно член 15 от Директива 
89/391/ЕИО работодателят привежда в 
съответствие мерките, предвидени в 
настоящия член и в приложения ІІ и ІІІ, 
към изискванията на работниците, 
изложени на особен риск, по-специално 
работниците, които са съобщили, че 
носят имплантируемо или 
портативно медицинско изделие, и 
жените, които са съобщили, че са 
бременни;

Or. en

Изменение 152
Karima Delli

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съгласно член 15 от Директива 
89/391/ЕИО работодателят привежда в 
съответствие мерките, предвидени в 
настоящия член и в приложения ІІ и 
ІІІ, към изискванията на работниците, 
изложени на особен риск.

5. Съгласно член 15 от Директива 
89/391/ЕИО, работодателят привежда в 
съответствие мерките, посочени в 
настоящия член, към изискванията на 
работниците, изложени на особен риск,
и индивидуалните оценки на риска, 
съгласно приложимото.

Or. en

Изменение 153
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на Без да се засягат разпоредбите на 
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членове 10 и 12 от Директива 
89/391/ЕИО, работодателят гарантира, 
че работниците, които са изложени на 
рискове, дължащи се на 
електромагнитни полета при работа, 
и/или техните заместници ще 
получават необходимата информация и 
обучение във връзка с резултатите от 
оценката на рисковете, предвидена в 
член 4, параграф 1 от настоящата 
директива, по-специално относно:

членове 10 и 12 от Директива 
89/391/ЕИО, работодателят е длъжен да 
предостави на работниците, които са 
изложени на рискове, дължащи се на 
електромагнитни полета при работа, 
и/или на техните заместници
необходимата информация и обучение 
във връзка с резултатите от оценката на 
рисковете, предвидена в член 4, 
параграф 1 от настоящата директива, 
по-специално относно:

Or. de

Изменение 154
Karima Delli

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
членове 10 и 12 от Директива 
89/391/ЕИО, работодателят гарантира, 
че работниците, които са изложени на 
рискове, дължащи се на 
електромагнитни полета, при работа 
и/или техните представители ще 
получават необходимата информация и 
обучение във връзка с резултатите от 
оценката на рисковете, предвидена в 
член 4, параграф 1 от настоящата 
директива, по-специално относно:

Без да се засягат разпоредбите на 
членове 10 и 12 от Директива 
89/391/ЕИО, работодателят гарантира, 
че работниците, които има вероятност 
да бъдат изложени на рискове, 
дължащи се на електромагнитни полета 
при работа и/или техните представители 
ще получават необходимата 
информация и обучение във връзка с 
резултатите от оценката на рисковете, 
предвидена в член 4, параграф 1 от 
настоящата директива, по-специално 
относно:

Or. en

Изменение 155
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
членове 10 и 12 от Директива 
89/391/ЕИО, работодателят гарантира, 
че работниците, които са изложени на 
рискове, дължащи се на 
електромагнитни полета при работа, 
и/или техните представители ще 
получават необходимата информация и 
обучение във връзка с резултатите от 
оценката на рисковете, предвидена в 
член 4, параграф 1 от настоящата 
директива, по-специално относно:

Без да се засягат разпоредбите на 
членове 10 и 12 от Директива 
89/391/ЕИО, работодателят гарантира, 
че работниците, които са изложени на 
рискове, дължащи се на 
електромагнитни полета при работа, и
техните представители ще получават 
необходимата информация и обучение 
във връзка с резултатите от оценката на 
рисковете, предвидена в член 4, 
параграф 1 от настоящата директива, 
по-специално относно:

Or. de

Изменение 156
Karima Delli

Предложение за директива
Член 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стойностите и съдържанието, 
вложено в понятията гранични 
стойности на експозиция,
ориентировъчни стойности и 
стойности за предприемане на действие, 
свързаните потенциални рискове и 
взетите превантивни мерки;

б) стойностите и съдържанието, 
вложено в понятията гранични 
стойности на експозиция и стойности за 
предприемане на действие, свързаните 
възможни рискове и взетите 
превантивни мерки;

Or. en

Изменение 157
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 6 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) възможните непреки последици 
от експозицията;

Or. fr

Изменение 158
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел предотвратяване и ранна 
диагностика на всяка вредна за здравето 
последица, дължаща се на експозиция 
на електромагнитни полета, се провежда 
подходящо здравно наблюдение на 
работниците в съответствие с член 14 от 
Директива 89/391/ЕИО.

1. С цел предотвратяване и ранна 
диагностика на всяка вредна за здравето 
последица, дължаща се на експозиция 
на електромагнитни полета, се провежда 
подходящо здравно наблюдение на 
работниците в съответствие с член 14 от 
Директива 89/391/ЕИО. Тези 
разпоредби, включително уточнените 
изисквания за медицинските досиета 
и за възможността да бъдат правени 
справки по тях, се въвеждат с 
националните законодателства и/или 
практики.

Or. en

Обосновка

Вж. „Подробно обяснение на предложението по глави и членове“, член 8, страница 9 
от предложението на Комисията. Текстът гласи: „Последиците, предизвикани от 
нискочестотни полета, не могат да бъдат наблюдавани, след като работникът е 
напуснал зоната на нежеланата експозиция. Поради това увреждането на здравето, 
дължащо се на такава експозиция, не може да бъде определено посредством 
медицински преглед.“

Изменение 159
Karima Delli
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел предотвратяване и ранна 
диагностика на всяка вредна за здравето 
последица, дължаща се на експозиция 
на електромагнитни полета, се провежда 
подходящо здравно наблюдение на 
работниците в съответствие с член 14 от 
Директива 89/391/ЕИО.

1. С цел предотвратяване и ранна 
диагностика на всяка вредна за здравето 
последица, дължаща се на експозиция 
на електромагнитни полета, се провежда 
подходящо здравно наблюдение на 
работниците в съответствие с член 14 от 
Директива 89/391/ЕИО. Тези 
разпоредби, включително уточнените 
изисквания за медицинските досиета 
и за възможността да бъдат правени 
справки по тях, се въвеждат с 
националните законодателства и/или 
практики.

Or. en

Изменение 160
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел предотвратяване и ранна 
диагностика на всяка вредна за здравето 
последица, дължаща се на експозиция 
на електромагнитни полета, се провежда 
подходящо здравно наблюдение на 
работниците в съответствие с член 14 от 
Директива 89/391/ЕИО.

1. С цел предотвратяване и ранна 
диагностика на всяка вредна за здравето 
последица, дължаща се на експозиция 
на електромагнитни полета, се провежда 
подходящо здравно наблюдение на 
работниците в съответствие с член 14 от 
Директива 89/391/ЕИО. Тези 
разпоредби се въвеждат в 
съответствие с националното 
законодателство и/или практики.

Or. en

Изменение 161
Liisa Jaakonsaari
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел предотвратяване и ранна 
диагностика на всяка вредна за здравето 
последица, дължаща се на експозиция 
на електромагнитни полета, се провежда 
подходящо здравно наблюдение на 
работниците в съответствие с член 14 от 
Директива 89/391/ЕИО.

1. С цел предотвратяване и ранна 
диагностика на всяка вредна за здравето 
последица, дължаща се на експозиция 
на електромагнитни полета, се провежда 
подходящо здравно наблюдение на 
работниците в съответствие с член 14 от 
Директива 89/391/ЕИО. В допълнение, 
насоките относно здравните 
проверки и разпоредбите относно 
здравния мониторинг на държавите-
членки следва да бъдат осъвременени 
в светлината на актуализираните 
граници за експозиция на 
работниците на електромагнитни 
полета.

Or. fi

Изменение 162
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват 
до 100 kHz за всяка нежелана или 
неочаквана последица за здравето, за 
която е било сигнализирано от 
работник, се съобщава на лицето, 
което отговаря за медицинското 
наблюдение и което ще предприеме 
необходимите действия в 
съответствие с националното 
законодателство и практики.

заличава се

Or. en
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Изменение 163
Karima Delli

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват 
до 100 kHz за всяка нежелана или 
неочаквана последица за здравето, за 
която е било сигнализирано от 
работник, се съобщава на лицето, 
което отговаря за медицинското 
наблюдение и което ще предприеме 
необходимите действия в 
съответствие с националното 
законодателство и практики.

заличава се

Or. en

Изменение 164
Julie Girling

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват до 
100 kHz за всяка нежелана или 
неочаквана последица за здравето, за 
която е било сигнализирано от 
работник, се съобщава на лицето, което 
отговаря за медицинското наблюдение и 
което ще предприеме необходимите 
действия в съответствие с националното 
законодателство и практики.

При експозиция в честотния обхват до 
100 kHz, когато е била установена 
експозиция над граничната стойност 
на експозиция по отношение на 
последиците за здравето, за всяка 
нежелана или неочаквана последица за 
здравето, за която е било сигнализирано 
от работник, се съобщава на лицето, 
което отговаря за медицинското 
наблюдение и което ще предприеме 
необходимите действия в съответствие с 
националното законодателство и 
практики.

Or. en
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Изменение 165
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват до 
100 kHz за всяка нежелана или 
неочаквана последица за здравето, за 
която е било сигнализирано от 
работник, се съобщава на лицето, което 
отговаря за медицинското наблюдение и 
което ще предприеме необходимите 
действия в съответствие с националното 
законодателство и практики.

При експозиция в честотния обхват до 
100 kHz, когато е била установена 
експозиция над граничната стойност 
на експозиция по отношение на 
последиците за здравето, за всяка 
нежелана или неочаквана последица за 
здравето, за която е било сигнализирано 
от работник, се съобщава на лицето, 
което отговаря за медицинското 
наблюдение и което ще предприеме 
необходимите действия в съответствие с 
националното законодателство и 
практики.

Or. en

Изменение 166
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват до 
100 kHz за всяка нежелана или 
неочаквана последица за здравето, за
която е било сигнализирано от 
работник, се съобщава на лицето, което 
отговаря за медицинското наблюдение и 
което ще предприеме необходимите 
действия в съответствие с националното 
законодателство и практики.

При експозиция в честотния обхват до 
100 kHz за всички нежелани или 
вредни физически последици за 
здравето, за които е било 
сигнализирано от работник, се съобщава 
на лицето, което отговаря за 
медицинското наблюдение и което ще 
предприеме необходимите действия в 
съответствие с националното 
законодателство и практики.

Or. de
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Изменение 167
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват 
от 100 kHz до 300 GHz и винаги, 
когато се установи експозиция над 
граничните стойности на 
експозиция, на засегнатия/те 
работник/ци се осигурява медицински 
преглед в съответствие с 
националното законодателство и 
практики. Ако бъде установено 
увреждане на здравето в резултат на 
такава експозиция, се прави повторна 
оценка на рисковете от страна на 
работодателя в съответствие с 
член 4.

заличава се

Or. en

Изменение 168
Karima Delli

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват 
от 100 kHz до 300 GHz и винаги, 
когато се установи експозиция над 
граничните стойности на 
експозиция, на засегнатия/те 
работник/ци се осигурява медицински 
преглед в съответствие с 
националното законодателство и 
практики. Ако бъде установено 
увреждане на здравето в резултат на 
такава експозиция, се прави повторна 
оценка на рисковете от страна на 
работодателя в съответствие с член 

заличава се
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4.

Or. en

Изменение 169
Julie Girling

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват от 
100 kHz до 300 GHz и винаги, когато се 
установи експозиция над граничните 
стойности на експозиция, на 
засегнатия/те работник/ци се осигурява 
медицински преглед в съответствие с 
националното законодателство и 
практики. Ако бъде установено 
увреждане на здравето в резултат на 
такава експозиция, се прави повторна 
оценка на рисковете от страна на 
работодателя в съответствие с член 4.

При експозиция в честотния обхват от 
100 kHz до 300 GHz, когато се установи 
експозиция над граничните стойности 
на експозиция, на засегнатия/те 
работник/ци се осигурява медицински 
преглед в съответствие с националното 
законодателство и практики. Ако бъде 
установено увреждане на здравето в 
резултат на такава експозиция, се прави 
повторна оценка на рисковете от страна 
на работодателя в съответствие с член 4.

Or. en

Изменение 170
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват от 
100 kHz до 300 GHz и винаги, когато се 
установи експозиция над граничните 
стойности на експозиция, на 
засегнатия/те работник/ци се 
осигурява медицински преглед в 
съответствие с националното 
законодателство и практики. Ако бъде 
установено увреждане на здравето в 

При експозиция в честотния обхват от 
100 kHz до 300 GHz, когато се установи 
експозиция над граничните стойности 
на експозиция, на работника/ците се 
осигурява медицински преглед в 
рамките на работното му/им време.
Разходите се покриват в съответствие 
с националното законодателство и 
практики. Ако бъде установено 
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резултат на такава експозиция, се прави 
повторна оценка на рисковете от страна 
на работодателя в съответствие с член 4.

увреждане на здравето в резултат на 
такава експозиция, се прави повторна 
оценка на рисковете от страна на 
работодателя в съответствие с член 4.

Or. en

Изменение 171
David Casa

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват от 
100 kHz до 300 GHz и винаги, когато се 
установи експозиция над граничните 
стойности на експозиция, на 
засегнатия/те работник/ци се осигурява 
медицински преглед в съответствие с 
националното законодателство и 
практики. Ако бъде установено 
увреждане на здравето в резултат на 
такава експозиция, се прави повторна 
оценка на рисковете от страна на 
работодателя в съответствие с член 4.

При експозиция в честотния обхват от 
100 kHz до 300 GHz и винаги, когато се 
установи експозиция над граничните 
стойности на експозиция, на 
засегнатия/те работник/ци се осигурява 
медицински преглед в съответствие с 
националното законодателство и 
практики. Ако бъде установено 
увреждане на здравето в резултат на 
такава експозиция, се прави повторна 
оценка на рисковете и се предприемат 
мерки за защита и предотвратяване
опасността от такава експозиция от 
страна на работодателя в съответствие с 
член 4.

Or. en

Изменение 172
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват от 
100 kHz до 300 GHz и винаги, когато се 
установи експозиция над граничните 

При експозиция в честотния обхват от 
100 kHz до 300 GHz и винаги, когато се 
установи експозиция над граничните 
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стойности на експозиция, на 
засегнатия/те работник/ци се осигурява 
медицински преглед в съответствие с 
националното законодателство и 
практики. Ако бъде установено 
увреждане на здравето в резултат на 
такава експозиция, се прави повторна 
оценка на рисковете от страна на 
работодателя в съответствие с член 4.

стойности на експозиция, на 
засегнатия/те работник/ци се осигурява 
медицински преглед в съответствие с 
националното законодателство и 
практики. Ако бъде установено 
увреждане на здравето в резултат на 
такава експозиция, се прави повторна 
оценка на рисковете от страна на 
работодателя в съответствие с член 4 и 
работодателят предоставя 
обезщетение в съответствие с 
националното законодателство и 
практики.

Or. de

Изменение 173
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Работодателят взема 
необходимите мерки, за да осигури на 
лекаря и/или на медицинския орган, 
отговарящ за здравното наблюдение, 
достъп до резултатите от оценката 
на рисковете, посочени в член 4.

заличава се

Or. en

Изменение 174
Sari Essayah

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Резултатите от здравното 
наблюдение се съхраняват в 
подходяща форма, така че да може да 

заличава се
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се направи справка с тях на по-късен 
етап, като се вземат под внимание 
изискванията, свързани с 
поверителността. При поискване от 
страна на работниците, същите 
имат право на достъп до своите 
лични здравни досиета.

Or. en

Изменение 175
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Резултатите от здравното наблюдение 
се съхраняват в подходяща форма, така 
че да може да се направи справка с тях 
на по-късен етап, като се вземат под 
внимание изискванията, свързани с 
поверителността. При поискване от 
страна на работниците те имат право на 
достъп до своите лични здравни 
досиета.

3. Резултатите от здравното наблюдение 
се съхраняват в подходяща форма, така 
че да може да се направи справка с тях 
по всяко време, като се вземат под 
внимание изискванията, свързани с 
поверителността. При поискване от 
страна на работниците те имат право на 
достъп до своите лични здравни 
досиета.

Or. de

Изменение 176
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Резултатите от здравното наблюдение 
се съхраняват в подходяща форма, така 
че да може да се направи справка с тях 
на по-късен етап, като се вземат под 
внимание изискванията, свързани с 
поверителността. При поискване от 

3. Резултатите от здравното наблюдение 
се съхраняват в подходяща форма, така 
че да може да се направи справка с тях 
на по-късен етап, като се вземат под 
внимание изискванията, свързани с 
поверителността. При поискване от 
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страна на работниците те имат право на 
достъп до своите лични здравни 
досиета.

страна на работниците те имат право на 
неограничен достъп до своите лични 
здравни досиета.

Or. de

Изменение 177
Karima Delli

Предложение за директива
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Наблюдение на дългосрочните 

последици
Създава се комисия от независими 
експерти за преглед на научните 
знания във връзка с дългосрочните 
последици от експозиция на 
електромагнитни полета и в 
съответствие с член 17 от 
Директива 89/391/ЕИО Комисията 
предлага преразглеждане на 
настоящата директива за отчитане 
на тези вероятни последици.

Or. en

Изменение 178
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предвиждат 
подходящи санкции, които се прилагат в 
случай на нарушаване на националното 
законодателство, прието в съответствие 
с настоящата директива. Тези санкции 

Държавите-членки предвиждат 
подходящи санкции, които се прилагат в 
случай на нарушаване на националното 
законодателство, прието в съответствие 
с настоящата директива. Тези санкции 
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трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
Държавите-членки определят как 
увреждане на здравето в резултат на 
регламентираните в тази директива 
експозиции трябва да се обезщетява 
подходящо.

Or. de

Изменение 179
Ole Christensen

Предложение за директива
Член 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a

Въз основа на най-актуалните научни 
данни и в рамките на 5 години от 
приемането на тази директива, 
Комисията ще внесе предложение за 
приемането на преработена 
директива с цел осигуряването на 
гранични стойности на експозиция, 
както и стойности за предприемане 
на действие при магнитно-
резонансната образна диагностика 
(MRI) (както е указано в член 3, 
параграф 4) в директивата.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 3, параграф 4, работниците, изложени на MRI, не са защитени от 
граничните стойности на експозиция и от стойностите за предприемане на действие 
в директивата. Изменението е призив към Комисията да представи предложение, 
което ограничава дерогацията за MRI във времето (изменение към член 3, параграф 4).
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Изменение 180
Karima Delli

Предложение за директива
Член 10 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) взема предвид техническия прогрес, 
промените в най-важните 
хармонизирани европейски стандарти 
или спецификации и новите научни 
открития в областта на 
електромагнитните полета;

б) взема предвид техническия прогрес, 
промените в най-важните стандарти или 
спецификации и новите научни
открития в областта на 
електромагнитните полета;

Or. en

Изменение 181
Karima Delli

Предложение за директива
Член 10 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) внася корекции в ориентировъчните 
стойности и в стойностите за 
предприемане на действие, при условие 
че съществуващите гранични 
стойности на експозиция продължават 
да се спазват, както и в свързаните с 
тях списъци на дейности, работни 
места и видове оборудване, посочени в
приложения II и III.

в) внася корекции в стойностите за 
предприемане на действие, при условие 
че посочените в Приложение II
съществуващи гранични стойности на 
експозиция продължават да се спазват.

Or. en

Изменение 182
Liisa Jaakonsaari

Предложение за директива
Член 13 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, по-специално 
извършването на оценка на рисковете, 
Комисията изготвя практически 
ръководства във връзка с разпоредбите 
на членове 4 и 5 и приложения II – IV. 
Тя работи в тясно сътрудничество с 
Консултативния комитет за безопасност 
и здраве на работното място.

За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, по-специално 
извършването на оценка на рисковете, 
Комисията изготвя практически 
ръководства във връзка с разпоредбите 
на членове 4 и 5 и приложения II – IV. 
Тя работи в тясно сътрудничество с 
Консултативния комитет за безопасност 
и здраве на работното място.
Практическите ръководства следва 
да се актуализират редовно и да 
вземат под внимание, наред с другото, 
бъдещите технически промени. Тези 
последващи действия се вземат 
предвид и в работата на Комисията 
съгласно член 10.

Or. en

Обосновка

В някои параграфи на приложенията списъците представляват примери, валидни по
времето на одобрение на директивата, но те не вземат под внимание бъдещите 
технологични промени. Изключително важно е да има практически ръководства, 
които се актуализират рдовно в съответствие, наред с другото, с бъдещите 
технически промени. Необходимо е Комисията да предприема последващи мерки в 
тясно сътрудничество с Консултативния комитет за безопасност и здраве на 
работното място и тази работа следва да бъде отразена и в работата на 
Комисията съгласно член 10.

Изменение 183
Karima Delli

Предложение за директива
Член 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът, който трябва да се изготви 
в съответствие с член 17a от Директива 
89/391/ЕИО, отчита най-вече 
ефективността от разпоредбите на 
директивата с оглед намаляване на 

Докладът се изготвя в съответствие с 
член 17а от Директива 89/391/ЕИО.
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експозицията на електромагнитни 
полета и процента на работните 
места, за които се е наложило 
коригиращо действие.

Or. en

Изменение 184
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът, който трябва да се изготви в 
съответствие с член 17a от Директива 
89/391/ЕИО, отчита най-вече 
ефективността от разпоредбите на 
директивата с оглед намаляване на 
експозицията на електромагнитни 
полета и процента на работните места, 
за които се е наложило коригиращо 
действие.

Без да се засяга докладът, който трябва 
да се изготви в съответствие с член 17a 
от Директива 89/391/ЕИО, Комисията 
изготвя специфичен доклад в срок от 
пет години, считано от [дата на 
влизане в сила на настоящата 
директива]. Този специфичен доклад
отчита най-вече ефективността от 
разпоредбите на директивата относно 
експозицията с оглед намаляване на 
експозицията на електромагнитни 
полета и процента на работните места, 
за които се е наложило коригиращо 
действие.

Or. fr

Изменение 185
Paul Murphy, Georgios Toussas

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът, който трябва да се изготви в 
съответствие с член 17a от Директива 
89/391/ЕИО, отчита най-вече 
ефективността от разпоредбите на 

Докладът, който трябва да се изготви в 
съответствие с член 17a от Директива 
89/391/ЕИО, отчита най-вече 
ефективността от разпоредбите на 
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директивата с оглед намаляване на 
експозицията на електромагнитни 
полета и процента на работните места, 
за които се е наложило коригиращо 
действие.

директивата с оглед намаляване на 
експозицията на електромагнитни 
полета и процента на работните места, 
за които се е наложило коригиращо 
действие. Комисията прави оценка на 
научните доказателства за наличие 
на дългосрочни последици от 
експозицията на електромагнитни 
полета в рамките на 5 години след 
публикуването на тази директива в 
Официалния вестник на Европейския 
съюз и внася предложение за нейния 
преглед с цел включването на 
опазването на здравето на 
работниците и тяхната безопасност 
от такива дългосрочни последици.

Or. en

Изменение 186
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допирен електрически ток (IC) между 
лице и предмет се измерва в ампери (A). 
Устойчив допирен електрически ток 
възниква, когато дадено лице се допира 
до проводящ предмет в електрическо 
поле. При влизането в такъв допир може 
да възникне искров разряд с 
придружаващи го токове от преходния 
процес;

Допирен електрически ток (IC) между 
лице и предмет се измерва в ампери (A). 
Устойчив допирен електрически ток 
възниква, когато дадено лице се допира 
до проводящ предмет в 
електромагнитно поле. При влизането 
в такъв допир може да възникне искров 
разряд с придружаващи го токове от 
преходния процес;

Or. en

Изменение 187
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 - алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Интензитетът на електрическото поле е 
векторна величина (Е), която отговаря 
на силата, упражнявана върху една 
заредена частица, независимо от 
нейното движение в пространството. 
Той се измерва във волтове на метър 
(V/m);

Интензитетът на електрическото поле е 
векторна величина (Е), която отговаря 
на силата, упражнявана върху една 
заредена частица, независимо от 
нейното движение в пространството. 
Той се измерва във волтове на метър 
(V/m). Трябва да се прави 
разграничение между външното и 
вътрешното електрическо поле.

Or. en

Изменение 188
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 - алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичното поглъщане (СП) на 
енергия е енергията, погълната от 
единица маса биологични тъкани, която 
се измерва в джаули на килограм (J/kg). 
В настоящата директива то се използва 
за установяването на ограничения за 
нетоплинното  въздействие на 
импулсни микровълнови лъчения;

Специфичното поглъщане (СП) на 
енергия е енергията, погълната от
единица маса биологични тъкани, която 
се измерва в джаули на килограм (J/kg). 
В настоящата директива то се използва 
за установяването на ограничения за 
въздействието на импулсните
микровълнови лъчения;

Or. en

Изменение 189
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение I – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

От тези величини магнитната индукция, 
допирният електрически ток, 

От тези величини магнитната индукция 
(B), допирният електрически ток (IL), 
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интензитетът на електрическото и 
магнитното поле и плътността на 
мощността могат да бъдат пряко 
измерени.

интензитетът на електрическото и 
магнитното поле (E) и плътността на 
мощността (S) могат да бъдат пряко 
измерени.

Or. en

Изменение 190
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Експозиция на електромагнитни 
полета в честотния обхват от 0 Hz 
до 100 kHz

Гранични стойности на експозиция и 
стойности за предприемане на 
действие

Or. en

Изменение 191
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част A 

Текст, предложен от Комисията Изменение

A. СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ
НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

А. ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА 
ЕКСПОЗИЦИЯ

Основните принципи, залегнали в 
основата на системата за защита, 
приета за честотния диапазон до 100 
kHz (100 хиляди цикъла в секунда), са
следните:

В зависимост от честотата и 
разпределението на 
електромагнитните полета, на 
които е изложен работникът, се
използват следните физически 
величини и стойности, за да се 
определят точно граничните 
стойности на експозиция:

– съобразяване с най-новите 
международни препоръки,
публикувани от международно 
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признатите специализирани 
организации;
– въвеждане на подходящи и 
„ограничени до необходимото“ 
опростявания, за да се улесни 
разбирането и конкретното 
прилагане на системата за защита;
– въвеждане на практика на "система 
за зониране", при която всяка 
дейност може да бъде 
категоризирана, при което 
отнасянето на дадена дейност към 
определена зона се отразява директно 
върху обхвата на оценката на 
рисковете, която трябва да бъде 
извършена от работодателя, както и 
върху препоръчаните превантивни 
мерки;
– ограничаване на броя на случаите, 
при които трябва да бъде 
гарантирано спазването на 
действителните гранични 
стойности на експозиция, защото 
измереното ниво на експозиция е по-
високо, отколкото най-горната 
граница на най-високата допустима 
зона (ниво на стойностите за 
предприемане на действие).

1. Гранични стойности на експозиция 
за последиците за здравето и 
безопасността, дължащи се на 
електрическото стимулиране на 
тъканите (измервано в ефективни 
стойности)
а) граничната стойност на 
експозиция за цялото тяло се 
определя от прага на последиците, 
установен по отношение на 
периферната нервна система на 
цялото тяло. Тя също така 
предотвратява стимулирането на 
нервните влакна в централната 
нервна система и се изразява като 
електрически полета, образувани в 
нервните тъкани на тялото (във 
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V/m):
f < 3 kHz - 0.8 V/m;
от 3 kHz до 10 MHz - 2.7x10-4f V/m; 

където f е честотата, изразена в 
херци (Hz).
б) граничната стойност на 
експозиция на главата се определя от 
прага на последиците, установен по 
отношение на централната нервна 
система в главата, и се изразява като 
електрически полета, образувани в 
нервните тъкани на тялото (във 
V/m):
f < 10 Hz - 0.5/f V/m;
от 10 Hz до 25 Hz - 0.05 V/m;
от 25 Hz до 400 Hz - 0.002f V/m;
от 400 Hz до 3 kHz - 0.08 V/m;
от 3 kHz до 10 MHz - 2.7x10-4f V/m; 

където f е честотата, изразена в 
херци (Hz).
2. Граничните стойности на 
експозиция при последици, свързани 
със здравето и безопасността, 
вследствие на термични последици за 
тъканите с цел предотвратяване 
топлинното напрежение на цялото 
тяло и прекомерно локално нагряване 
на тъканите
а) граничната стойност на 
експозиция на цялото тяло се 
определя от прага на последиците за 
топлинното напрежение на цялото 
тяло и се изразява като усреднена 
стойност на специфичната 
поглъщаща мощност (СПМ) за 
тялото (в W/kg):
от 9 kHz до 10 GHz - 0.4 W/kg
б) граничната стойност на 
експозиция на главата и тялото се 
определя от прага на последиците за 
локализираното топлинно 
напрежение на цялото тяло и се 
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изразява като локализирана стойност 
на СПМ за тялото (в W/kg):
от 9 kHz до 10 GHz - 10 W/kg
в) граничната стойност на 
експозиция на крайниците се определя 
от прага на последиците за 
локализираното топлинно 
напрежение на крайниците и се 
изразява като локализирана стойност 
на СПМ за крайниците (в W/kg):
от 9 kHz до 10 GHz - 20 W/kg
където:
- всички стойности на СПМ трябва 
да бъдат усреднени за интервал от 
шест минути;
- масата, която се взема предвид, за 
да се изчисли средната локална СПМ, 
е 10 g съседна тъкан. Така получената 
максимална СПМ би трябвало да бъде 
стойността, използвана за оценяване 
на експозицията. Тези 10 g тъкан 
трябва да бъдат маса от съседна 
тъкан с почти хомогенни 
електрически свойства. Като се 
уточни, че трябва да се вземе предвид 
маса от съседна тъкан, се признава, 
че това понятие може да се използва 
в изчислителната дозиметрия, но 
може да създаде затруднения за 
преките физически измервания. Може 
да се използва обикновена геометрия 
като кубична тъканна маса, при 
условие че изчислените дозиметрични 
величини имат по-ниски стойности, 
отколкото тези, посочени в 
насоките;
- за експозиции на импулсни полета в 
честотния обхват между 0,3 и 
10 GHz и за локализирана експозиция 
на главата, за да се ограничат и 
избегнат последиците за слуха, 
предизвикани от термоеластичното 
разширение, се препоръчва една 
допълнителна гранична стойност на 
експозиция. В такъв случай ПМ не би 
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трябвало да надвишава средно 10 
mJ/кг за 10 g тъкан.
3. Гранични стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и безопасността, дължащи 
се на термични въздействия върху 
тъканите, целящи предотвратяване 
на извънмерното топлинно загряване 
на тъканите до и близо до 
повърхността на тъканите
- граничните стойности на 
експозиция по отношение на 
повърхностното загряване се 
определят от прага на последиците, 
определен по отношение на 
повърхностното загряване, и се 
изразяват като средни плътности на 
мощността (в W/m2):
от 10 GHz до 300 GHz - 50 W/m2

- средните плътности на мощността 
трябва да се изчисляват за изложена 
зона от 20 cm2 и през интервали от 
време от 68/f1,05 минути (където f е в 
GHz), за да се компенсира 
прогресивното намаляване на 
дълбочината на проникване, 
успоредно с постепенното нарастване 
на честотата. Средната стойност 
на максималната пространствена 
плътност на мощността, изчислена 
за 1 cm2, не би трябвало да надвишава 
повече от 20 пъти 50 W/m2.

4. Гранични стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и безопасността, дължащи 
се на експозиция на статично 
електирческо и магнитно поле
а) граничната стойност на 
експозиция на цялото тяло на 
статично магнитно поле - 2 Т
б) граничната стойност на 
експозиция на ръцете на статично 
магнитно поле - 8 Т
За стойности над 8 Т се прилага член 
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4, параграф 3.

Or. en

Изменение 192
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б. НИВА НА ЕКСПОЗИЦИЯ И 
ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА 
ЕКСПОЗИЦИЯ

Б. СТОЙНОСТИ ЗА 
ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ

Or. en

Изменение 193
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с най-новите 
препоръки беше направен следният
избор:

В зависимост от честотата на 
разпределението на 
електромагнитните полета, на 
които е изложен работникът, се 
използват следните физически 
величини и стойности, за да се 
посочат точно стойностите за 
предприемане на действие, чиято 
големина се определя с цел осигуряване 
на тяхното съответствие със сходни
гранични стойности на експозиция 
посредством опростен метод на 
оценка или при вземането на една или 
повече мерки, посочени в тази 
директива. Стойностите за 
предприемане на действие 
съответстват на очакваните или 
измерени стойностни показатели на 
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работното място в отсъствието на 
работника в качеството си на 
максимална стойност на работното 
място на работника. При 
прилагането на тези мерки, за 
оценяването на резултатите от 
измерването се вземат под внимание 
неточностите на измерването, 
определени в съответствие с 
практиката на метрологията.
Трябва да се определи основната 
честота (или честоти), на които 
може да бъде изложен работникът. 
Данните, предоставени от 
производителя или от монтажника, 
трябва да се използват винаги, когато 
се разполага с такива. Необходимо е 
също така да се прецени дали 
полетата са синусоидални или 
импулсни.

Or. en

Изменение 194
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- стойностите за предприемане на 
действие и ориентировъчните 
стойности съответстват на 
изчислените стойности на полето 
или на стойностите на полето, 
измерени на работното място в 
отсъствието на работника.

заличава се

Or. en

Изменение 195
Thomas Mann
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Предложение за директива
Приложение II – част Б – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- стойностите за предприемане на 
действие и ориентировъчните стойности 
съответстват на изчислените 
стойности на полето или на 
стойностите на полето, измерени на 
работното място в отсъствието на 
работника.

- стойностите за предприемане на 
действие и ориентировъчните стойности 
съответстват на стойностите на полето, 
измерени на работното място в 
отсъствието на работника.

Or. de

Изменение 196
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- граничните стойности на 
експозиция по отношение на 
последиците за здравето и 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
безопасността се измерват като 
електрически полета, генерирани в 
нервната тъкан в тялото (във V/m).

заличава се

Or. en

Изменение 197
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- за работник, изложен на особен заличава се



AM\886093BG.doc 117/140 PE478.400v01-00

BG

риск, така, както е определен в член 4, 
параграф 5, буква в), трябва да бъде 
направена индивидуална оценка в 
съответствие с приложение II, буква 
Д.

Or. en

Изменение 198
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – параграф 2 – Бележка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бележка 1: за всяка ситуация, при 
която измерената стойност 
надвишава стойността за 
предприемане на действие, трябва да 
бъде извършена внимателна проверка 
в съответствие с член 4, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 199
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – параграф 1 – Бележка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бележка 1: за всяка ситуация, при която 
измерената стойност надвишава 
стойността за предприемане на 
действие, трябва да бъде извършена 
внимателна проверка в съответствие с 
член 4, параграф 2.

Бележка 1: за всяка ситуация, при която 
измерената стойност надвишава 
ориентировъчната стойност или
стойността за предприемане на 
действие, трябва да бъде извършена 
внимателна проверка в съответствие с 
член 4, параграф 2, буква а) или 
съответно член 4, параграф 2.

Or. en
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Изменение 200
Julie Girling

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – параграф 1 – Бележка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бележка 1: за всяка ситуация, при която 
измерената стойност надвишава 
стойността за предприемане на
действие, трябва да бъде извършена 
внимателна проверка в съответствие с 
член 4, параграф 2.

Бележка 1: за всяка ситуация, при която 
измерената стойност надвишава 
ориентировъчната стойност, трябва 
да бъде извършена оценка в 
съответствие с член 4, параграф 2, 
буква а).

Or. en

Изменение 201
Sari Essayah

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – параграф 1 – Бележка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бележка 2: за всяка ситуация, при 
която формата на сигнала се 
различава дотолкова от синусоида, че 
това се отразява върху резултата, 
върховите стойности следва да се 
използват, както следва. За 
граничните стойности на експозиция 
е необходимо върховата стойност да 
се сравни с върховата стойност на 
индуцираното електрическо поле, 
получено чрез умножаване на 
стойностите от таблица 2.1 с 1.41. 
За стойностите на магнитното и 
електрическото поле извън тялото, 
върховите стойности на тяхната 
честота на промяна във времето е 
необходимо да се сравнят със 
стойностите от таблица 2.2 или 2.3, 
умножени по 8.9f (което е √2 2πf).

Бележка 2: в случай на несинусоидални 
електрически и магнитни полета, 
експозицията се оценява съгласно 
инструкциите на Международната 
комисия за защита срещу 
нейонизиращите лъчения (ICNIRP), 
други актуални научни стандарти 
или инструкции, или насоките, 
давани от Комисията във връзка с 
прилагането на директивата.
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Or. en

Обосновка

При измерване на електрическите и магнитни полета от предлаганите на пазара 
измерителни уреди невинаги може ясно да се каже дали формата на сигнала се 
различава от синусоида. ICNIRP е изготвила инструкции за методите за измерване на 
синусоидалните полета. Освен това всички полета, съдържащи синусоиди, не са 
причинени от импулсни сигнали.

Изменение 202
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – параграф 1 – Бележка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бележка 2: за всяка ситуация, при 
която формата на сигнала се различава 
дотолкова от синусоида, че това се 
отразява върху резултата, върховите 
стойности следва да се използват, както 
следва. За граничните стойности на 
експозиция е необходимо върховата 
стойност да се сравни с върховата 
стойност на индуцираното електрическо 
поле, получено чрез умножаване на 
стойностите от таблица 2.1 с 1.41. За 
стойностите на магнитното и 
електрическото поле извън тялото, 
върховите стойности на тяхната честота 
на промяна във времето е необходимо 
да се сравнят със стойностите от 
таблица 2.2 или 2.3, умножени по 8.9f 
(което е √2 2πf).

За всяка ситуация, при която формата 
на сигнала се различава дотолкова от 
синусоида, че това се отразява върху 
резултата, върховите стойности следва 
да се използват, както следва. За 
граничните стойности на експозиция е 
необходимо върховата стойност да се 
сравни с върховата стойност на 
индуцираното електрическо поле, 
получено чрез умножаване на 
стойностите, измервани в ефективни 
стойности, с 1.41.

За стойностите на магнитното и 
електрическото поле извън тялото, 
върховите стойности на тяхната честота 
на промяна във времето е необходимо 
да се сравнят с граничните стойности
на експозиция или стойностите за 
предприемане на действие, получени с
цел предотвратяване електрическото 
стимулиране на тъканите и 
умножени по 8.9f (което е √2 2πf).
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Изменение 203
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За сложни импулсни сигнали трябва 
да се направи внимателна проверка в 
съответствие с член 3, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 204
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – Таблица 2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таблица 2.1 Гранични стойности на 
експозиция (изразени като ефективни 
стойности)

заличава се

Or. en

Изменение 205
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – Таблица 2.1 – Параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

f е честотата, изразена в херци (Hz). заличава се

Or. en
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Изменение 206
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – Таблица 2.1 – Параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Граничната стойност на експозиция 
по отношение на последиците за 
безопасността е получена от прага за 
последиците, установен по 
отношение на последиците за 
централната нервна система на 
нивото на главата (ЦНС).

заличава се

Or. en

Изменение 207
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – Таблица 2.1 – Параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Граничната стойност на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето е получена от прага за 
последиците, установен по 
отношение на периферната нервна 
система (ПНС), като тя предпазва 
също така от стимулирането на 
нервните влакна в централната 
нервна система.

заличава се

Or. en

Изменение 208
Karima Delli
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Предложение за директива
Приложение II – Част Б – Таблица 2.1 – Параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Граничните стойности на 
експозиция за статичните магнитни 
полета са посочени в таблица 2.3.

заличава се

Or. en

Изменение 209
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – Таблица 2.2

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2.2 Ориентировъчни стойности и стойности за предприемане на действие 
при експозиция на електрическо поле (ефективни стойности)

Честота Ориентировъчна 

стойност

Стойност за 

предприемане на 

действие

(Hz) (V/m) (V/m)

1 – 25 20 x 103 20 x 103

25 – 90 500 x 103/f 20 x 103

90 – 3000 500 x 103/f 1800 x 103/f 

3000 – 100000 170 600

Изменение
Таблица 1. Стойности за предприемане на действие при експозиция на електрическо 
поле

Честота Експозиция на главата Експозиция на цялото 

тяло

(Hz) (V/m) (V/m)
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1 – 25 20 x 103 20 x 103

25 – 90 500 x 103/f 20 x 103

90 – 3000 500 x 103/f 1800 x 103/f 

3000 - 105 170 600

105 – 106 --- 600

106 – 107 --- 600 106/f

107 - 4 108 --- 60

4 108 - 2 109 --- 3 x 10-3 x f0.5

2 109 - 1010 --- 137

1010 - 3 1011 --- 137

Or. en

Изменение 210
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – Таблица 2.2 – Бележка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бележка 1: Стойността за предприемане 
на действие по отношение на 
електрическите полета за честотния 
обхват 1-90 Hz е ограничена на 20 kV/m, 
за да бъдат сведени до минимум 
рисковете от непреки последици, 
каквито са искровите разряди, които 
могат да възникнат, когато даден 
работник се допре до проводник с 
различен електрически потенциал. В 
случаите, в които рискът от искрови 
разряди е овладян посредством 
технически средства и обучение на 
работниците, експозиции над 
стойностите за предприемане на 
действие могат да бъдат допуснати, при 
условие че не се надвишават граничните 
стойности на експозиция в съответствие 
с член 4, параграф 2.

Бележка 1: Стойността за предприемане 
на действие по отношение на 
електрическите полета за честотния 
обхват 1-90 Hz е ограничена на 20 kV/m, 
за да бъдат сведени до минимум 
рисковете от непреки последици, 
каквито са искровите разряди, които 
могат да възникнат, когато даден 
работник се допре до проводник с 
различен електрически потенциал. В 
случаите, в които рискът от искрови 
разряди е овладян посредством 
технически средства и обучение на 
работниците, експозиции над 
стойностите за предприемане на 
действие могат да бъдат допуснати, при 
условие че не се надвишават граничните 
стойности на експозиция в съответствие 
с член 5, параграф 5.
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Изменение 211
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – Таблица 2.3

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2.3 Ориентировъчни стойности и стойности за предприемане на действие 
при експозиция на магнитно поле (ефективни стойности)

Честота Ориентировъчна 

стойност

Стойност за 

предприемане на 

действие

(Hz) (µT) (µT)

0 2 x 106 8 x 106

>0 – 1 (2-1.8 f) x 106 (5.67 – 5f) x 106

1 – 8 2 105/f2 0,666 x 106/f

8 – 25 25000/f 0,666 x 106/f

25 – 300 1000 0,666 x 106/f

300 – 3000 3 x 105/f 0,666 x 106/f

3000 – 9000 100 222

9000 – 20000 100 2 x 106 / f

20000 – 100000 2 x 106 / f 2 x 106 / f

Изменение
Таблица 2. Стойности за предприемане на действие при експозиция на магнитно поле 
(ефективни стойности) 

Честота Експозиция на главата Експозиция на цялото 

тяло

(Hz) (µT) (µT)

0 2 x 106 8 x 106

>0 – 1 (2-1.8 f) x 106 (5.67 – 5f) x 106
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1 – 8 2 105/f2 0,666 x 106/f

8 – 25 25000/f 0,666 x 106/f

25 – 300 1000 0,666 x 106/f

300 – 3000 3 x 105/f 0,666 x 106/f

3000 – 9000 100 222

9000 – 20000 100 2 x 106 / f

20000 – 100000 2 x 106 / f 2 x 106 / f

105 – 107 --- 2 106/f 

107 - 4 108 --- 0,2

4 108 - 2 109 --- 10-5 x f0.5

2 109 - 1010 --- 0,45

1010 - 3 1011 --- 0,45

Or. en

Изменение 212
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – Таблица 2.3 – Бележка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бележка 1: Посочените в таблицата 
стойности за 0 Hz са гранични 
стойности на експозиция. За 
стойности над 8 Т се прилага член 3, 
параграф 6.

Бележка 1: f е честотата, изразена в
херци (Hz).

Or. en

Изменение 213
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – Таблица 2.3 – Бележка 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Бележка 1а:
За стойности над 8 Т се прилага член 4, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 214
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Б – Таблица 2.3. - Бележка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бележка 2: Стойността за предприемане 
на действие над 9 kHz и 
ориентировъчната стойност над 20 
kHz са получени от граничните 
стойности на експозиция за средната 
СПМ за цялото тяло, така както са 
определени в приложение III.

Бележка 2: Стойността за предприемане 
на действие при експозиция на цялото 
тяло над 9 kHz и стойността за 
предприемане на действие при 
експозиция на главата над 20 kHz са 
получени от граничните стойности на 
експозиция за средната СПМ за цялото 
тяло, така както са определени в 
приложение II.

Or. en

Изменение 215
Sari Essayah

Предложение за директива
Приложение II – Част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

В. [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Списъкът в параграф В не взема под внимание технологичното развитие. Той също 
така съдържа невярна информация и посочва примери, които в бъдеще може да се 
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окажат невалидни. Необходимо е да бъде преработен и би било добре да намери 
място в Практическото ръководство, което Комисията ще предостави в 
съответствие с член 13 от предложението.

Изменение 216
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

В. [...] заличава се

Or. en

Изменение 217
Ole Christensen

Предложение за директива
Приложение II – Част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

В. [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Включването и подреждането на определени точки от списъка с работно оборудване 
и дейности не е научно обосновано. Регулаторният ефект на приложение II В звучи 
неясно. Вместо това, приложението може да бъде превърнато в незадължително 
ръководство, основано на научни принципи.

Изменение 218
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Приложение ІІ – Част В - точка 1) – десето тире – първо подтире



PE478.400v01-00 128/140 AM\886093BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

· релсов транспорт, захранван с 
променлив ток (50 Hz),

· релсов транспорт, захранван с 
променлив ток (50 Hz, 16,7 Hz),

Or. fr

Обосновка

Поради исторически причини, релсовият транспорт в Европа функционира с различни 
честоти: 50 Hz (какъвто е случаят с обществената мрежа в Европа, докато 
обществената мрежа на САЩ е 60 Hz) и 16,7 Hz в Австрия, Германия, Норвегия, 
Швеция и Швейцария. Авторите на текста вероятно не са били запознати с тази 
специфика при честотата на електрическите релсови пътища.

Изменение 219
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Приложение II – част В – точка 1 – точка 10 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

· релсов транспорт, захранван с 
променлив ток (50 Hz)

· релсов транспорт, захранван с 
променлив ток (50 Hz, 16,7 Hz)

Or. de

Изменение 220
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Предложение за директива
Приложение II – Част В – точка 1.10.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

релсов транспорт, захранван с 
променлив ток (50 Hz);

релсов транспорт, захранван с 
променлив ток (50 Hz, 16,7 Hz);

Or. en
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Изменение 221
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение II – Част Г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Г. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ и други 
условия

заличава се

1) По отношение на лицата, 
изложени на особен риск по смисъла 
на член 4, параграф 5, буква в), трябва 
да бъде извършена индивидуална 
оценка в съответствие с буква Д.
2) Зона на експозиции под 
ориентировъчната стойност:
- подходящо обозначение.
3) Зона на експозиции над 
ориентировъчната стойност, но под 
стойността за предприемане на 
действие:
- подходящо обозначение.
- мерки за обозначаване на границите 
(като означения по пода, 
ограждания), за да се ограничи или да 
се контролира достъпът при 
необходимост,
- информация и специално обучение на 
засегнатите работници,
- проверка на спазването на 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
безопасността или алтернативни 
процедури, за да се гарантира, че 
вредните за безопасността последици 
са под контрол.
4) Експозиции над стойността за 
предприемане на действие:
- подходящо обозначение
- мерки за обозначаване на границите 
(като означения по пода, 
ограждания), за да се ограничи или да 
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се контролира достъпът при 
необходимост
- проверка на спазването на 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето
- процедура за контролиране на 
искровите разряди посредством 
технически средства и обучение на 
работниците (Прилага се само когато 
експозициите на електрическо поле 
стават в засегнатата зона.)
- подходящи мерки за обозначаване на 
границите и за ограничаване на 
достъпа,
- информация и специално обучение на 
засегнатите работници.

Or. en

Изменение 222
Ole Christensen

Предложение за директива
Приложение II – Част Г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Г. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ и други 
условия

заличава се

1) По отношение на лицата, 
изложени на особен риск по смисъла 
на член 4, параграф 5, буква в), трябва 
да бъде извършена индивидуална 
оценка в съответствие с буква Д.
2) Зона на експозиции под 
ориентировъчната стойност:
- подходящо обозначение
3) Зона на експозиции над 
ориентировъчната стойност, но под 
стойността за предприемане на 
действие:
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- подходящо обозначение
- мерки за обозначаване на границите 
(като означения по пода, 
ограждания), за да се ограничи или да 
се контролира достъпът при 
необходимост
- информация и специално обучение на 
засегнатите работници,
- проверка на спазването на 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
безопасността или алтернативни 
процедури, за да се гарантира, че 
вредните за безопасността последици 
са под контрол.
4) Експозиции над стойността за 
предприемане на действие:
- подходящо обозначение
- мерки за обозначаване на границите 
(като означения по пода, 
ограждания), за да се ограничи или да 
се контролира достъпът при 
необходимост
- проверка на спазването на 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето
- процедура за контролиране на 
искровите разряди посредством 
технически средства и обучение на 
работниците (Прилага се само когато 
експозициите на електрическо поле 
стават в засегнатата зона.)
- подходящи мерки за обозначаване на 
границите и за ограничаване на 
достъпа,
- информация и специално обучение на 
засегнатите работници.

Or. en
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Обосновка

От гледна точка на правото и защитата, раздел Г на приложение II поставя под 
съмнение други части от директивата, включително общите принципи за превенция, 
които са представени в член 5 (разпоредби, които имат за цел да се избягват или 
намаляват рисковете, заложени в общите принципи за превенция на рамковата 
директива). Членът може да се заличи и да се включи към някое незадължително 
ръководство.

Изменение 223
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Приложение II – част Г – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Зона на експозиции под 
ориентировъчната стойност:

заличава се 

– подходящо обозначение.

Or. de

Изменение 224
Elizabeth Lynne

Предложение за директива
Приложение II – Част Г – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Зона на експозиции под 
ориентировъчната стойност:

заличава се 

- подходящо обозначение

Or. en

Изменение 225
Karima Delli
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Предложение за директива
Приложение II – Част Д

Текст, предложен от Комисията Изменение

Д. ЛИЦА, ИЗЛОЖЕНИ НА ОСОБЕН 
РИСК

заличава се 

За лица, изложени на особен риск, се 
смятат работниците, съобщили, че 
носят активно имплантируемо 
медицинско изделие, и жените, 
съобщили, че са бременни, както е 
посочено в член 4, параграф 5, буква в).
Когато работник съобщи на 
работодателя си, че носи активно 
имплантируемо медицинско изделие, 
работодателят е длъжен да извърши 
оценка, за да определи какво 
евентуално ограничение е необходимо 
да се направи на работното място, за 
да се избегне смущаване на 
имплантираното устройство. 
Съвети за извършването на такава 
оценка са предоставени от CENELEC 
(вж. стандарт EN 50527 и 
съответните части). Може да се 
отбележи, че принципът, залегнал в 
основата на предоставените от 
CENELEC насоки е, че смущения няма 
да има, когато полетата са под 
референтните стойности, посочени в 
Препоръка 1999/519/EО на Съвета 
относно ограничаването на 
експозицията на населението на 
електромагнитни полета (от 0 Hz до 
300 GHz)11.

Когато работничката е съобщила на 
работодателя си, че е бременна, 
тогава се прилагат изискванията на 
директивата на Съвета 92/85/ЕИО 
относно въвеждането на мерки за 
насърчаване подобренията в 
безопасността и здравето на 
работното място на бременни 
работнички и такива, които са 
родили наскоро или все още 
кърмят12. Работодателят 



PE478.400v01-00 134/140 AM\886093BG.doc

BG

предоставя възможност на 
работника да избягва влизането в 
зони, където експозициите 
надвишават граничните стойности
на експозиция за населението, 
посочени в Препоръка 1999/519/ЕО на 
Съвета или в последващите ѝ 
изменения.

Or. en

Изменение 226
Liisa Jaakonsaari

Предложение за директива
Приложение II – Част Д – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато работничка съобщи на 
работодателя си, че е бременна, се 
прилагат изискванията на Директива 
92/85/EИО на Съвета за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряването на 
безопасността и здравето по време на 
работа на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки. 
Работодателят е длъжен да позволи
на работничката да избягва да влиза в 
зони, в които експозициите надвишават 
границите на експозиция, предвидени за 
населението в Препоръка 1999/519/EО 
на Съвета, или в последващите ѝ 
изменения.

Когато работничка съобщи на 
работодателя си, че е бременна, се 
прилагат изискванията на Директива 
92/85/EИО на Съвета за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряването на 
безопасността и здравето по време на 
работа на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки. 
Работничката има право да откаже 
да влиза в зони, в които експозициите 
надвишават границите на експозиция, 
предвидени за населението в Препоръка 
1999/519/EО на Съвета, или в 
последващите ѝ изменения.

Or. fi

Изменение 227
Karima Delli

Предложение за директива
Приложение III
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Текст, предложен от Комисията Изменение

заличава се 

Or. en

Изменение 228
Sari Essayah

Предложение за директива
Приложение III – Част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

В. ВИДОВЕ РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ 
ИЛИ КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ

заличава се 

1) За следните дейности се смята, че 
при нормални условия излагат 
работника под стойността за 
предприемане на действие.
· Работни места, в които се използва 
по предназначение само оборудване, 
отговарящо на изискванията на 
Директиви 1999/5/EО и 2006/95/EО, и 
по-специално:
· предаватели (малки по размер, при 
базови станции за GSM , < 1 W),
· телефони и преносими 
радиостанции
· радарни системи (за контрол на 
скоростта, метеорологични радари),
· радиочестотна идентификация 
(RFID) над 100 kHz,
· сушене с микровълни
· TETRA предаватели, разположени на 
стълбове
· TETRA предаватели, монтирани на 
превозни средства, с максимална 
мощност 10 W
· устройства за изтриване на запис 
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от магнитна лента
· базови станции за мобилни 
телефони (GSM, UMTS)
2) За следните дейности се смята, че 
при нормални условия излагат 
работника над стойността за 
предприемане на действие.
· оборудване, което е в процес на 
монтиране или поддръжка 
(откриване и отстраняване на 
дефекти)
· неавтоматизирано индукционно 
нагряване, което работи в този 
честотен обхват
· радиочестотно и микровълново 
осветление
· магнитни изпитания без 
разрушаване
· дейности в границите на 
забранената за достъп на 
населението зона около:
· големи радиотелевизионни 
предаватели
· радарни системи (навигационни)
· други уреди, генериращи 
електромагнитни полета

Or. en

Обосновка

Списъкът в параграф В не взема под внимание технологичното развитие. Той би 
трябвало да се преработи и би било добре да намери място в Практическото 
ръководство, което Комисията ще предостави в съответствие с член 13 от 
предложението..

Изменение 229
Ole Christensen

Предложение за директива
Приложение III – Част В
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В. ВИДОВЕ РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ 
ИЛИ КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ

заличава се 

1) За следните дейности се смята, че 
при нормални условия излагат 
работника под стойността за 
предприемане на действие.
· Работни места, в които се използва 
по предназначение само оборудване, 
отговарящо на изискванията на 
Директиви 1999/5/EО и 2006/95/EО, и 
по-специално:
· предаватели (малки по размер, при 
базови станции за GSM , < 1 W),
· телефони и преносими 
радиостанции
· радарни системи (за контрол на 
скоростта, метеорологични радари),
· радиочестотна идентификация 
(RFID) над 100 kHz,
· сушене с микровълни
· TETRA предаватели, разположени на 
стълбове
· TETRA предаватели, монтирани на 
превозни средства, с максимална 
мощност 10 W
· устройства за изтриване на запис 
от магнитна лента
· базови станции за мобилни 
телефони (GSM, UMTS)
2) За следните дейности се смята, че 
при нормални условия излагат 
работника над стойността за 
предприемане на действие.
· оборудване, което е в процес на 
монтиране или поддръжка 
(откриване и отстраняване на 
дефекти)
· неавтоматизирано индукционно 
нагряване, което работи в този 
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честотен обхват
· радиочестотно и микровълново 
осветление
· магнитни изпитания без 
разрушаване
· дейности в границите на 
забранената за достъп на 
населението зона около:
· големи радиотелевизионни 
предаватели
· радарни системи (навигационни)
· други уреди, генериращи 
електромагнитни полета

Or. en

Обосновка

Включването и подреждането на определени точки от списъка с работно оборудване 
и дейности не е научно обосновано. Регулаторният ефект на приложение III В звучи 
неясно. Вместо това, приложението може да бъде превърнато в незадължително 
ръководство, основано на научни принципи.

Изменение 230
Ole Christensen

Предложение за директива
Приложение III – Част Г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Г. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ заличава се 
1) По отношение на лицата, 
изложени на особен риск, посочени в 
член 4, параграф 5, буква в), трябва да 
бъде извършена индивидуална оценка в 
съответствие с приложение ІІІ, буква 
Д. 
2) Зона на експозиция под 
стойността за предприемане на 
действие:
- подходящо обозначение
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- информиране на работниците;
3) Експозиции над стойността за 
предприемане на действие:
- проверка на спазването на 
граничните стойности на експозиция
- подходящи мерки за обозначаване на 
границите и за ограничаване на 
достъпа
- информиране и специално обучение 
на засегнатите работници.

Or. en

Обосновка

От гледна точка на правото и защитата, раздел Г на приложение III поставя под 
съмнение други части от директивата, включително общите принципи за превенция, 
които са представени в член 5 (разпоредби, които имат за цел да се избягват или 
намаляват рисковете, заложени в общите принципи за превенция на рамковата 
директива). Членът може да се заличи и да се включи към някое незадължително 
ръководство.

Изменение 231
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Приложение III – част Г – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Зона на експозиция под 
стойността за предприемане на 
действие:

заличава се 

– подходящо обозначение,
– информиране на работниците;

Or. de

Изменение 232
Thomas Mann
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Предложение за директива
Приложение III – част Д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За лица, изложени на особен риск, се 
смятат работниците, съобщили, че носят 
активно имплантируемо медицинско 
изделие, и жените, съобщили, че са 
бременни, както е посочено в член 4, 
параграф 5, буква в).

За лица, изложени на особен риск, се 
смятат работниците, съобщили, че носят 
активно имплантируемо медицинско 
изделие, младежите и жените, 
съобщили, че са бременни, както е 
посочено в член 4, параграф 5, буква в).

Or. de

Изменение 233
Sari Essayah

Предложение за директива
Приложение III – Част Д – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато работничка е съобщила на 
работодателя си, че е бременна, тогава 
се прилагат изискванията на Директива 
92/85/ЕИО. Работодателят 
предоставя възможност на 
работника да избягва влизането в 
зони, където експозициите 
надвишават граничните стойности на 
експозиция за населението, посочени в 
Препоръка 1999/519/ЕО или в нейните 
последващи преработени версии.

Когато работничка е съобщила на 
работодателя си, че е бременна, тогава 
се прилагат изискванията на Директива 
92/85/ЕИО. Работничката има право 
да не влиза в зони, където има 
експозиции, надвишаващи граничните 
стойности на експозиция за 
населението, посочени в Препоръка 
1999/519/ЕО или в нейните последващи 
преработени версии.

Or. en

Обосновка

Като мярка за сигурност, тъй като се знае, че последиците за неродените деца са 
незначителни или несъществуващи, на работничките трябва да се разрешава отказ 
от тяхна страна да влизат в зони, в които експозицията би била потенциална заплаха 
за нероденото дете.


