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Pozměňovací návrh 19
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Směrnice 2004/40/ES by měla být 
zrušena a měla by být zavedena vhodnější 
a přiměřenější opatření na ochranu 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s elektromagnetickými poli. Tato opatření 
však neřeší dlouhodobé účinky, včetně 
případných karcinogenních účinků 
v důsledku expozice časově proměnným 
elektrickým, magnetickým 
a elektromagnetickým polím, pro něž 
v současné době neexistují žádné 
nezvratné vědecké důkazy o příčinné 
souvislosti. Záměrem těchto opatření by 
mělo být nejen zajistit zdraví a bezpečnost 
každého zaměstnance jako jednotlivce, ale 
též vytvořit minimální základ ochrany pro 
všechny zaměstnance Unie, který zabrání 
případnému narušení hospodářské soutěže.

(6) Směrnice 2004/40/ES by měla být 
zrušena a měla by být zavedena vhodnější 
a přiměřenější opatření na ochranu 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s elektromagnetickými poli. Záměrem 
těchto opatření by mělo být nejen zajistit 
zdraví a bezpečnost každého zaměstnance 
jako jednotlivce, ale též vytvořit minimální 
základ ochrany pro všechny zaměstnance 
Unie, který zabrání případnému narušení 
hospodářské soutěže. Tato směrnice by 
měla být na základě návrhu Komise do 
5 let revidována, aby bylo možno zahrnout 
ochranu pracovníků před dlouhodobými 
účinky, jakož i vliv na bezpečnost, bude-li 
vědecky prokázáno, že takové účinky 
způsobené expozicí elektromagnetickému 
poli existují. 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Paul Murphy, Georgios Toussas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Směrnice 2004/40/ES by měla být 
zrušena a měla by být zavedena vhodnější 
a přiměřenější opatření na ochranu 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s elektromagnetickými poli. Tato opatření 

(6) Směrnice 2004/40/ES by měla být 
zrušena a měla by být zavedena vhodnější 
a přiměřenější opatření na ochranu 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s elektromagnetickými poli. Tato opatření 
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však neřeší dlouhodobé účinky, včetně 
případných karcinogenních účinků 
v důsledku expozice časově proměnným 
elektrickým, magnetickým 
a elektromagnetickým polím, pro něž 
v současné době neexistují žádné nezvratné 
vědecké důkazy o příčinné souvislosti. 
Záměrem těchto opatření by mělo být 
nejen zajistit zdraví a bezpečnost každého 
zaměstnance jako jednotlivce, ale též 
vytvořit minimální základ ochrany pro 
všechny zaměstnance Unie, který zabrání 
případnému narušení hospodářské soutěže.

však v současnosti neřeší dlouhodobé 
účinky, včetně případných karcinogenních 
účinků v důsledku expozice časově 
proměnným elektrickým, magnetickým 
a elektromagnetickým polím, pro něž 
v současné době neexistují žádné nezvratné 
vědecké důkazy o příčinné souvislosti. 
Záměrem těchto opatření by mělo být 
nejen zajistit zdraví a bezpečnost každého 
zaměstnance jako jednotlivce, ale též 
vytvořit minimální základ ochrany pro 
všechny zaměstnance Unie, který zabrání 
případnému narušení hospodářské soutěže.
Komise a členské státy by měly 
zintenzivnit výzkum a sběr údajů 
o dlouhodobých účincích v důsledku 
expozice časově proměnným elektrickým, 
magnetickým a elektromagnetickým 
polím. Komise by měla do 5 let po 
zveřejnění této směrnice v Úředním 
věstníku Evropské unie posoudit vědecké 
důkazy ohledně dlouhodobých účinků 
a předložit návrh přezkumu této směrnice 
s cílem zahrnout ochranu zdraví 
pracovníků a požadavky na bezpečnost 
před těmito dlouhodobými účinky.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Komise každých 5 let zhodnotí 
vědecké důkazy ohledně dlouhodobých
účinků, které jsou způsobeny expozicí 
elektromagnetickému poli, a předloží 
návrh na revizi směrnice s cílem zahrnout 
do oblasti působnosti této směrnice 
dlouhodobé účinky.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby Komise každých 5 let vypracovávala posouzení 
možných dlouhodobých účinků způsobených elektromagnetickými poli, které povede 
k rozšíření oblasti působnosti směrnice na veškerá rizika vznikající expozicí 
elektromagnetickým polím.

Pozměňovací návrh 22
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a umožňuje tak členským 
státům zachovat nebo přijmout výhodnější 
ustanovení na ochranu zaměstnanců, 
zejména stanovit u elektromagnetických 
polí nižší nejvyšší přípustné hodnoty nebo 
orientační a referenční hodnoty. 
Prováděním této směrnice by však nemělo 
být odůvodňováno jakékoli zhoršení oproti 
stavu, který již v členském státě existuje.

(7) Tato směrnice stanoví minimální 
požadavky, a umožňuje tak členským 
státům zachovat nebo přijmout výhodnější 
ustanovení na ochranu zaměstnanců, 
zejména stanovit u elektromagnetických 
polí nižší nejvyšší přípustné hodnoty nebo 
orientační a referenční hodnoty. 
Prováděním této směrnice však nesmí být 
odůvodňováno jakékoli zhoršení oproti 
stavu, který již v členském státě existuje.

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Ole Christensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Komise nejpozději 5 let po přijetí této 
směrnice předloží návrh na odstranění 
odchylky uvedené v čl. 3 odst. 4.

Or. en
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Odůvodnění

Vinou čl. 3 odst. 4 se na pracovníky vystavené magnetické rezonanci nevztahují nejvyšší 
přípustné hodnoty a referenční hodnoty ve smyslu této směrnice. Pozměňovací návrh má za 
cíl časem tuto odchylku omezit.

Pozměňovací návrh 24
Karima Delli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nežádoucí účinky na lidské tělo jsou 
závislé na kmitočtu elektromagnetického 
pole nebo záření, kterým je vystaveno – od 
0 Hz do 100 kHz a nad 100 kHz, a proto je 
pro zajištění ochrany zaměstnanců 
vystavených elektromagnetickým polím 
třeba navrhnout dva různé systémy 
omezení expozice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozlišení mezi vysokou a nízkou frekvencí nemá význam, neboť ve většině profesních prostředí 
se tyto odlišné typy elektromagnetických polí míchají. Proto navrhujeme uvedené rozlišení 
odstranit.

Pozměňovací návrh 25
Karima Delli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tato směrnice je samostatnou 
směrnicí ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS ze dne 12. června 1989 
o zavádění opatření pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců 

(13) Tato směrnice je samostatnou 
směrnicí ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS ze dne 12. června 1989 
o zavádění opatření pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců 
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při práci, uvedená směrnice se proto 
vztahuje na expozici zaměstnanců 
elektromagnetickým polím, aniž jsou 
dotčena přísnější a/nebo zvláštní 
ustanovení této směrnice.

při práci, uvedená směrnice se proto 
vztahuje na expozici zaměstnanců 
elektromagnetickým polím, včetně oblasti 
účinků dlouhodobé expozice, aniž jsou 
dotčena přísnější a/nebo zvláštní 
ustanovení této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Karima Delli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pravomoc přijímat akty podle článku 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie 
by měla být svěřena Komisi s cílem 
oprávnit ji k provádění čistě technických 
změn příloh této směrnice v souvislosti 
s přijímáním směrnic v oblasti technické 
harmonizace a normalizace a v důsledku 
technického pokroku, změn 
v nejrelevantnějších evropských normách 
nebo specifikacích a vědeckých poznatků 
týkajících se elektromagnetických polí, 
jakož i s cílem přizpůsobit orientační 
a referenční hodnoty a příslušné seznamy 
činností, pracovních míst a druhů zařízení. 
Je obzvláště důležité, aby Komise během 
svých přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Komise musí při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci zajistit současné, včasné 
a adekvátní postoupení příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu 
a Radě.

(14) Pravomoc přijímat akty podle článku 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie 
by měla být svěřena Komisi s cílem 
oprávnit ji k provádění čistě technických 
změn příloh této směrnice v souvislosti 
s přijímáním směrnic v oblasti technické 
harmonizace a normalizace a v důsledku 
technického pokroku, změn 
v nejrelevantnějších evropských normách 
nebo specifikacích a vědeckých poznatků 
týkajících se elektromagnetických polí, 
jakož i s cílem přizpůsobit příslušné 
seznamy činností, pracovních míst a druhů 
zařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise 
během svých přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Komise musí při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci zajistit současné, včasné 
a adekvátní postoupení příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu
a Radě.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení a pro lepší ochranu pracovníků navrhujeme odstranit rozlišení mezi 
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orientačními a referenčními hodnotami.

Pozměňovací návrh 27
Karima Delli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Systém zahrnující nejvyšší přípustné 
hodnoty, orientační hodnoty a referenční 
hodnoty, by měl být bez ohledu na to, kde 
je aplikován, považován za prostředek 
k zajištění vysoké úrovně ochrany proti 
prokázaným nepříznivým účinkům na 
zdraví, které mohou souviset s expozicí 
elektromagnetickým polím. Takový systém 
však může být v rozporu se specifickými 
podmínkami u některých činností, jako 
jsou lékařské postupy používající techniky 
magnetické rezonance nebo vojenské 
operace, kde je vyžadována interoperabilita 
a kde jsou již zavedeny mezinárodně 
uznávané standardy zajišťující 
rovnocennou ochranu zaměstnanců, kteří 
jsou vystaveni zvláštním situacím 
expozice. Je proto nezbytné vzít tyto 
zvláštní podmínky v úvahu.

(16) Systém zahrnující nejvyšší přípustné 
hodnoty a referenční hodnoty by měl být 
bez ohledu na to, kde je aplikován, 
považován za prostředek k zajištění vysoké 
úrovně ochrany proti prokázaným 
nepříznivým účinkům na zdraví 
a bezpečnost, které mohou souviset 
s expozicí elektromagnetickým polím. 
Takový systém však může být v rozporu se 
specifickými podmínkami u některých 
činností, jako jsou zvláštní lékařské 
postupy používající techniky magnetické 
rezonance nebo vojenské operace, kde je 
vyžadována interoperabilita a kde jsou již 
zavedeny mezinárodně uznávané standardy 
zajišťující rovnocennou ochranu 
zaměstnanců, kteří jsou vystaveni 
zvláštním situacím expozice. Je proto 
nezbytné vzít tyto zvláštní podmínky 
v úvahu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení a pro lepší ochranu pracovníků navrhujeme odstranit rozlišení mezi 
orientačními a referenčními hodnotami. Myslíme si také, že by všechny druhy magnetické 
rezonance neměly být v této směrnici posuzovány stejným způsobem.

Pozměňovací návrh 28
Paul Murphy, Georgios Toussas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Systém zahrnující nejvyšší přípustné 
hodnoty, orientační hodnoty a referenční 
hodnoty, by měl být bez ohledu na to, kde 
je aplikován, považován za prostředek 
k zajištění vysoké úrovně ochrany proti 
prokázaným nepříznivým účinkům na 
zdraví, které mohou souviset s expozicí 
elektromagnetickým polím. Takový systém 
však může být v rozporu se specifickými 
podmínkami u některých činností, jako 
jsou lékařské postupy používající techniky 
magnetické rezonance nebo vojenské 
operace, kde je vyžadována interoperabilita 
a kde jsou již zavedeny mezinárodně 
uznávané standardy zajišťující 
rovnocennou ochranu zaměstnanců, kteří 
jsou vystaveni zvláštním situacím 
expozice. Je proto nezbytné vzít tyto 
zvláštní podmínky v úvahu.

(16) Systém zahrnující nejvyšší přípustné 
hodnoty, orientační hodnoty a referenční 
hodnoty by měl být bez ohledu na to, kde 
je aplikován, považován za prostředek 
k zajištění vysoké úrovně ochrany proti 
prokázaným nepříznivým účinkům na 
zdraví, které mohou souviset s expozicí 
elektromagnetickým polím. Takový systém 
však může být v rozporu se specifickými 
podmínkami u některých činností, jako 
jsou vojenské operace, kde je vyžadována 
interoperabilita a kde jsou již zavedeny 
mezinárodně uznávané standardy 
zajišťující rovnocennou ochranu 
zaměstnanců, kteří jsou vystaveni 
zvláštním situacím expozice. Je proto 
nezbytné vzít tyto zvláštní podmínky 
v úvahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Karima Delli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Systém zajišťující vysokou úroveň 
ochrany s ohledem na nepříznivé účinky na 
zdraví, které mohou být důsledkem 
expozice elektromagnetickým polím, by 
měl zohledňovat zvláštní skupiny 
zaměstnanců a vyloučit vznik obtíží 
spojených s interferencí se zdravotnickými 
pomůckami, jakými jsou například kovové 
protézy, kardiostimulátory a defibrilátory, 
kochleární a jiné implantáty, pokud jde 
o jejich funkci. Obtíže s interferencí se 
zejména u kardiostimulátorů mohou 
vyskytnout při úrovních polí, které jsou 

(17) Systém zajišťující vysokou úroveň 
ochrany s ohledem na nepříznivé účinky na 
zdraví a bezpečnost, které mohou být 
důsledkem expozice elektromagnetickým 
polím, by měl zohledňovat zvláštní 
skupiny zaměstnanců a vyloučit vznik 
obtíží spojených s interferencí se 
zdravotnickými pomůckami, jakými jsou 
například kovové protézy, 
kardiostimulátory a defibrilátory, 
kochleární a jiné implantáty, pokud jde 
o jejich funkci. Obtíže s interferencí se 
zejména u kardiostimulátorů mohou 
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nižší než orientační a referenční hodnoty, 
a měly by být proto předmětem 
přiměřených preventivních a ochranných 
opatření.

vyskytnout při úrovních polí, které jsou 
nižší než orientační a referenční hodnoty, 
a měly by být proto předmětem 
přiměřených preventivních a ochranných 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Karima Delli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Komise do 5 let zhodnotí vědecké 
důkazy ohledně dlouhodobých účinků 
způsobeným expozicí 
elektromagnetickému poli a předloží 
návrh na revizi směrnice s cílem zahrnout 
ochranu pracovníků před takovými 
dlouhodobými účinky.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice, jež je dvacátou 
samostatnou směrnicí ve smyslu čl. 16 
odst. 1 směrnice 89/391/EHS, stanoví 
minimální požadavky na ochranu 
zaměstnanců před riziky pro jejich zdraví 
a bezpečnost, které při jejich práci vznikají 
nebo by mohly vzniknout v důsledku 
expozice elektromagnetickým polím (od 
0 Hz do 300 GHz).

1. Tato směrnice, jež je dvacátou 
samostatnou směrnicí ve smyslu čl. 16 
odst. 1 směrnice 89/391/EHS, stanoví 
minimální požadavky na ochranu 
zaměstnanců před riziky pro jejich zdraví 
a bezpečnost, které při jejich práci vznikají 
nebo by mohly vzniknout v důsledku 
expozice elektromagnetickým polím.
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Or. en

Odůvodnění

Tato definice je uvedena v čl. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh 32
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se vztahuje na přímé 
ohrožení zdraví a bezpečnosti 
zaměstnanců v důsledku známých 
krátkodobých nepříznivých účinků 
v lidském těle, které jsou způsobeny 
indukovanými elektrickými či 
magnetickými poli, absorpcí energie 
a kontaktními proudy. Tato směrnice se 
vztahuje rovněž na nepřímé účinky na 
zdraví a bezpečnost.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto prvky jsou specifikovány v článcích 2 a 4.

Pozměňovací návrh 33
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice se nevztahuje na 
dlouhodobé účinky expozice.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Paul Murphy, Georgios Toussas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice se nevztahuje na 
dlouhodobé účinky expozice.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice se nevztahuje na 
dlouhodobé účinky expozice.

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

Zmínka o dlouhodobých účincích expozice je zbytečná, jelikož v současnosti neexistují 
o dlouhodobých účincích expozice vědecké poznatky. Pro zaměstnance mají dlouhodobé 
účinky expozice přinejmenším stejně zásadní význam jako účinky krátkodobé.

Pozměňovací návrh 36
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice se nevztahuje na
dlouhodobé účinky expozice.

3. Pokud jde o dlouhodobé účinky 
expozice, musí být splněny povinnosti 
uvedené ve směrnici Rady 89/391/EHS ze 
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dne 12. června 1989 o zavádění opatření 
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tato směrnice se nevztahuje na 
dlouhodobé účinky expozice.

3. Tato směrnice se vztahuje na rizika 
v důsledku známých krátkodobých 
nepříznivých účinků na základě solidních 
vědeckých důkazů.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „nepříznivými účinky na zdraví“: 
biologické účinky, které mají škodlivý vliv 
na duševní či fyzický stav pracovníků, 
kteří jsou předmětem expozice, nebo na 
jejich celkový pocit dobrého stavu 
organismu. V této směrnici jsou 
zohledněny pouze krátkodobé účinky;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozlišení mezi nepříznivými účinky na zdraví a nepříznivými účinky na bezpečnost může 
působit nejasnosti, je třeba řešit tuto definici v čl. 4 odst. 5.
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Pozměňovací návrh 39
Jutta Steinruck, Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „nepříznivými účinky na zdraví“: 
biologické účinky, které mají škodlivý vliv 
na duševní či fyzický stav pracovníků, kteří
jsou předmětem expozice, nebo na jejich 
celkový pocit dobrého stavu organismu. 
V této směrnici jsou zohledněny pouze 
krátkodobé účinky;

b) „nepříznivými účinky na zdraví“: 
biologické účinky, které mají škodlivý vliv 
na duševní či fyzický stav pracovníků, kteří 
jsou předmětem expozice, nebo na jejich 
celkový pocit dobrého stavu organismu.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „nepříznivými účinky na zdraví“: 
biologické účinky, které mají škodlivý vliv 
na duševní či fyzický stav pracovníků, kteří 
jsou předmětem expozice, nebo na jejich 
celkový pocit dobrého stavu organismu.
V této směrnici jsou zohledněny pouze 
krátkodobé účinky;

b) „nepříznivými účinky na zdraví“: 
biologické účinky, které mají škodlivý vliv 
na duševní či fyzický stav pracovníků, kteří 
jsou předmětem expozice. V této směrnici 
jsou zohledněny pouze krátkodobé účinky;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „nepříznivými účinky na zdraví“: 
biologické účinky, které mají škodlivý vliv 
na duševní či fyzický stav pracovníků, kteří 
jsou předmětem expozice, nebo na jejich 
celkový pocit dobrého stavu organismu.
V této směrnici jsou zohledněny pouze 
krátkodobé účinky; 

b) „nepříznivými účinky na zdraví“: 
biologické účinky, které mají škodlivý vliv 
na duševní či fyzický stav pracovníků, kteří 
jsou předmětem expozice. V této směrnici 
jsou zohledněny pouze krátkodobé účinky;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „nepříznivými účinky na bezpečnost“: 
účinky, které způsobují dočasné obtíže 
nebo mají vliv na kognitivní či jiné 
mozkové nebo svalové funkce, a mohou 
tak ovlivnit schopnost pracovníka 
bezpečně vykonávat pracovní činnost;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozlišení mezi nepříznivými účinky na zdraví a nepříznivými účinky na bezpečnost může 
působit nejasnosti, je třeba řešit tuto definici v čl. 4 odst. 5.

Pozměňovací návrh 43
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „přímým účinkem“: účinek na lidské vypouští se
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tělo přímo způsobený přítomností silného 
magnetického či elektrického pole, 
například stimulace svalů, nervů nebo 
smyslových orgánů, zahřívání tkání, 
závratě nebo bolesti hlavy;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba řešit tuto definici v čl. 4 odst. 5.

Pozměňovací návrh 44
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „přímým účinkem“: účinek na lidské 
tělo přímo způsobený přítomností silného 
magnetického či elektrického pole, 
například stimulace svalů, nervů nebo 
smyslových orgánů, zahřívání tkání, 
závratě nebo bolesti hlavy;

d) „přímým účinkem“: účinek na lidské 
tělo přímo způsobený přítomností silného 
magnetického či elektrického pole, 
například v určitých kmitočtových 
pásmech stimulace svalů, nervů nebo 
smyslových orgánů, zahřívání tkání, 
závratě nebo nauzea;

Or. fr

 Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že přímé účinky vznikají pouze v určitých kmitočtových pásmech. 
Spíše než bolesti hlavy by měla být uváděna nauzea, jejíž výskyt bývá uváděn v souvislosti se 
zvýšenými hodnotami statických magnetických polí. Naopak o bolestech hlavy se nezmiňuje 
žádný ze tří dokumentů, z nichž sestává doporučení ICNIRP.

Pozměňovací návrh 45
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „přímým účinkem“: účinek na lidské 
tělo přímo způsobený přítomností silného 
magnetického či elektrického pole, 
například stimulace svalů, nervů nebo 
smyslových orgánů, zahřívání tkání,
závratě nebo bolesti hlavy;

d) „přímým účinkem“: účinek na lidské 
tělo přímo způsobený přítomností silného 
magnetického či elektrického pole, 
například stimulace svalů, nervů nebo 
smyslových orgánů, zahřívání tkání nebo 
závratě;

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný vědecký důkaz souvislosti mezi magnetickým či elektrickým polem a bolestmi 
hlavy. Bolesti hlavy mohou mít řadu různých různých příčin na pracovišti a mimo ně.

Pozměňovací návrh 46
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „nepřímým účinkem“: účinek na 
předmět v důsledku přítomnosti silného 
elektrického či magnetického pole, které 
může ohrožovat bezpečnost nebo zdraví, 
například kontaktní proudy, 
feromagnetické projektily nebo 
interference s aktivními implantabilními 
zdravotnickými prostředky;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je třeba řešit tuto definici v čl. 4 odst. 5.

Pozměňovací návrh 47
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „nejvyššími přípustnými hodnotami“: 
mezní hodnoty expozice 
elektromagnetickým polím, které vycházejí 
z prokázaných účinků na zdraví a z údajů 
o biologickém působení. Dodržování 
těchto mezních hodnot pro účinky na 
zdraví zaručuje, že zaměstnanci, kteří jsou 
vystaveni elektromagnetickým polím, jsou 
chráněni proti všem známým nepříznivým 
účinkům na zdraví. Dodržování těchto 
mezních hodnot pro účinky na zdraví 
zaručuje, že zaměstnanci, kteří jsou 
vystaveni elektromagnetickým polím, jsou 
chráněni proti všem známým nepříznivým 
účinkům na zdraví a bezpečnost;

f) „nejvyššími přípustnými hodnotami“: 
mezní hodnoty expozice 
elektromagnetickým polím, které vycházejí 
z prokázaných účinků na zdraví a z údajů 
o biologickém působení, zejména tepelné 
účinky a elektrická stimulace tkáně;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „nejvyššími přípustnými hodnotami“: 
mezní hodnoty expozice 
elektromagnetickým polím, které vycházejí 
z prokázaných účinků na zdraví a z údajů 
o biologickém působení. Dodržování 
těchto mezních hodnot pro účinky na 
zdraví zaručuje, že zaměstnanci, kteří jsou 
vystaveni elektromagnetickým polím, jsou 
chráněni proti všem známým nepříznivým 
účinkům na zdraví. Dodržování těchto 
mezních hodnot pro účinky na zdraví 
zaručuje, že zaměstnanci, kteří jsou 
vystaveni elektromagnetickým polím, jsou 
chráněni proti všem známým nepříznivým 
účinkům na zdraví a bezpečnost;

(Netýká se českého znění.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „orientační hodnotou“ a „referenční 
hodnotou“: velikosti přímo měřitelných 
parametrů závislých na kmitočtu, jako je 
intenzita elektrického pole (E), intenzita 
magnetického pole (H), magnetická 
indukce (B) a hustota zářivého toku (S), při 
jejichž dosažení je nutné přijmout jedno 
nebo několik opatření stanovených touto 
směrnicí;

g) „referenční hodnotou“: velikosti přímo 
měřitelných parametrů expozice 
elektromagnetickému poli závislých na 
kmitočtu, aby bylo možné zjednodušeným 
posouzením zajistit dodržení příslušných 
mezních hodnot, nebo jako je intenzita 
elektrického pole (E), intenzita 
magnetického pole (H), magnetická 
indukce (B) a hustota zářivého toku (S), při 
jejichž dosažení je nutné přijmout jedno 
nebo několik opatření stanovených touto 
směrnicí;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení a pro lepší ochranu pracovníků navrhujeme odstranit rozlišení mezi 
orientačními a referenčními hodnotami.

Pozměňovací návrh 50
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „orientační hodnotou“ a „referenční 
hodnotou“: velikosti přímo měřitelných 
parametrů závislých na kmitočtu, jako je 
intenzita elektrického pole (E), intenzita 
magnetického pole (H), magnetická 
indukce (B) a hustota zářivého toku (S), při 
jejichž dosažení je nutné přijmout jedno 
nebo několik opatření stanovených touto 

g) „orientační hodnotou“ a „referenční 
hodnotou“: velikosti přímo měřitelných 
parametrů závislých na kmitočtu, jako je 
intenzita elektrického pole (E), intenzita 
magnetického pole (H), magnetická 
indukce (B) a hustota zářivého toku (S), při 
jejichž dosažení je nutné přijmout jedno 
nebo několik opatření stanovených touto 
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směrnicí. směrnicí. Dodržování referenční hodnoty 
zaručuje, že je dodržena i nejvyšší 
přípustná hodnota pro účinky na zdraví. 
Dodržování orientační hodnoty zaručuje, 
že jsou dodrženy nejvyšší přípustné 
hodnoty pro nepříznivé účinky na zdraví 
i na bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Orientační hodnota“ uvedená v odst. 1 
písm. f) odpovídá úrovni pole, kdy by 
u osob, které nespadají do zvláště 
ohrožené skupiny, neměly být za běžných 
pracovních podmínek zaznamenány žádné 
nepříznivé účinky na zdraví. Hloubka 
postupu hodnocení rizik může proto být 
omezena na minimum. Dodržování 
orientační hodnoty zaručuje, že jsou 
dodrženy i příslušné nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na bezpečnost 
a zdraví.

vypouští se

„Referenční hodnota“ uvedená v odst. 1 
písm. f) odpovídá maximálnímu přímo 
měřitelnému poli, u něhož je zaručeno 
automatické dodržení nejvyšší přípustné 
hodnoty. Jakákoli úroveň expozice mezi 
„orientační hodnotou“ a „referenční 
hodnotou“ vyžaduje provedení 
obsáhlejšího hodnocení a přijetí 
preventivních opatření. Dodržování 
referenční hodnoty zaručuje, že jsou 
dodrženy i příslušné nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zjednodušení a pro lepší ochranu pracovníků navrhujeme odstranit rozlišení mezi 
orientačními a referenčními hodnotami. Definici referenčních hodnot je třeba stanovit v čl. 2 
odst. 1 písm. g).

Pozměňovací návrh 52
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Orientační hodnota“ uvedená v odst. 1 
písm. f) odpovídá úrovni pole, kdy by 
u osob, které nespadají do zvláště ohrožené 
skupiny, neměly být za běžných 
pracovních podmínek zaznamenány žádné 
nepříznivé účinky na zdraví. Hloubka 
postupu hodnocení rizik může proto být 
omezena na minimum. Dodržování 
orientační hodnoty zaručuje, že jsou 
dodrženy i příslušné nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na bezpečnost a zdraví.

2. „Orientační hodnota“ uvedená v odst. 1 
písm. f) odpovídá úrovni pole, kdy by 
u osob, které nespadají do zvláště ohrožené 
skupiny, neměly být za běžných 
pracovních podmínek zaznamenány žádné 
nepříznivé účinky na zdraví a bezpečnost.
Hloubka postupu hodnocení rizik může 
proto být omezena na minimum. 
Dodržování orientační hodnoty zaručuje, 
že jsou dodrženy i příslušné nejvyšší 
přípustné hodnoty pro účinky na 
bezpečnost a zdraví.

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Referenční hodnota“ uvedená v odst. 1 
písm. f) odpovídá maximálnímu přímo 
měřitelnému poli, u něhož je zaručeno 
automatické dodržení nejvyšší přípustné 
hodnoty. Jakákoli úroveň expozice mezi 
„orientační hodnotou“ a „referenční 
hodnotou“ vyžaduje provedení 

„Referenční hodnota“ uvedená v odst. 1 
písm. f) odpovídá maximálnímu přímo 
měřitelnému poli, u něhož je zaručeno 
automatické dodržení nejvyšší přípustné 
hodnoty. Jakákoli úroveň expozice mezi 
„orientační hodnotou“ a „referenční 
hodnotou“ vyžaduje provedení 
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obsáhlejšího hodnocení a přijetí 
preventivních opatření. Dodržování 
referenční hodnoty zaručuje, že jsou 
dodrženy i příslušné nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví.

obsáhlejšího hodnocení nebo přijetí 
preventivních opatření. Dodržování 
referenční hodnoty zaručuje, že jsou 
dodrženy i příslušné nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Dokud je expozice nižší než referenční hodnota, je ověření, že jsou mezní hodnoty expozice 
dodrženy, pouze dobrovolné a nikoliv vyžadované. Tento pozměňovací návrh je v souladu 
s přílohou II částí D Preventivní opatření a další podmínky.

Pozměňovací návrh 54
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Referenční hodnota“ uvedená v odst. 1 
písm. f) odpovídá maximálnímu přímo 
měřitelnému poli, u něhož je zaručeno 
automatické dodržení nejvyšší přípustné 
hodnoty. Jakákoli úroveň expozice mezi 
„orientační hodnotou“ a „referenční 
hodnotou“ vyžaduje provedení 
obsáhlejšího hodnocení a přijetí 
preventivních opatření. Dodržování 
referenční hodnoty zaručuje, že jsou 
dodrženy i příslušné nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví.

„Referenční hodnota“ uvedená v odst. 1 
písm. f) odpovídá maximálnímu přímo 
měřitelnému poli, u něhož je zaručeno 
automatické dodržení nejvyšší přípustné 
hodnoty. Jakákoli úroveň expozice mezi 
„orientační hodnotou“ a „referenční 
hodnotou“ vyžaduje v případě možného 
vlivu na zdraví provedení obsáhlejšího 
hodnocení a přijetí preventivních opatření. 
Dodržování referenční hodnoty zaručuje, 
že jsou dodrženy i příslušné nejvyšší 
přípustné hodnoty pro účinky na zdraví.

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejvyšší přípustné hodnoty, orientační
hodnoty a referenční hodnoty

Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční 
hodnoty

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení a pro lepší ochranu pracovníků navrhujeme odstranit rozlišení mezi 
orientačními a referenčními hodnotami.

Pozměňovací návrh 56
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejvyšší přípustné hodnoty, jakož 
i orientační a referenční hodnoty pro 
elektrická i magnetická pole 
v kmitočtovém pásmu od 0 do 100 kHz
jsou stanoveny v příloze II.

1. Nejvyšší přípustné hodnoty pro 
elektromagnetická pole jsou stanoveny 
v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

Rozlišení mezi vysokou a nízkou frekvencí nemá význam, neboť ve většině profesních prostředí 
se tyto odlišné typy elektromagnetických polí míchají. V zájmu zjednodušení a pro lepší 
ochranu pracovníků navrhujeme odstranit rozlišení mezi orientačními a referenčními 
hodnotami. Proto tedy navrhujeme sloučit přílohy II a III.

Pozměňovací návrh 57
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejvyšší přípustné hodnoty, jakož 
i orientační a referenční hodnoty pro 
elektrická i magnetická pole 
v kmitočtovém pásmu od 0 do 100 kHz 
jsou stanoveny v příloze II. 

1. Nejvyšší přípustné hodnoty, jakož 
i orientační a referenční hodnoty pro 
elektrická i magnetická pole 
v kmitočtovém pásmu od 0 do 100 kHz 
jsou stanoveny v příloze II. Mezní hodnoty 
platí nezávisle na tom, zda se jedná 
o technické nebo lékařské aplikace.

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejvyšší přípustné hodnoty, jakož 
i orientační a referenční hodnoty pro 
elektrická i magnetická pole 
v kmitočtovém pásmu od 0 do 100 kHz 
jsou stanoveny v příloze II.

1. Nejvyšší přípustné hodnoty, jakož 
i orientační hodnoty a referenční hodnoty 
pro elektrická i magnetická pole 
v kmitočtovém pásmu od 0 do 100 kHz 
jsou stanoveny v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejvyšší přípustné hodnoty, jakož 
i orientační a referenční hodnoty pro 
elektrická i magnetická pole 
v kmitočtovém pásmu od 0 do 100 kHz 
jsou stanoveny v příloze II. 

1. Nejvyšší přípustné hodnoty, jakož 
i orientační a referenční hodnoty pro 
elektrická i magnetická pole 
v kmitočtovém pásmu od 0 do 100 kHz 
jsou stanoveny v příloze II a platí pro 
všechny technické a lékařské aplikace.
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Or. de

Pozměňovací návrh 60
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U úrovní expozice překračujících 
referenční hodnotu prokáží patřičná 
ověření, že úroveň expozice nepřekračuje 
příslušnou nejvyšší přípustnou hodnotu 
pro účinky na zdraví. U úrovní expozice, 
které překračují orientační hodnotu, 
patřičná ověření prokáží, že expozice 
nepřekračuje příslušné nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na bezpečnost 
a zdraví nebo že úroveň expozice 
nedosahuje referenční hodnoty. Ve 
druhém případě budou přizpůsobena 
preventivní opatření a informace 
poskytované zaměstnancům.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení rizik a určení expozice bychom měli řešit v článku 4.

Pozměňovací návrh 61
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U úrovní expozice překračujících 
referenční hodnotu prokáží patřičná 
ověření, že úroveň expozice nepřekračuje 
příslušnou nejvyšší přípustnou hodnotu pro 
účinky na zdraví. U úrovní expozice, které 

U úrovní expozice překračujících 
referenční hodnotu prokáží patřičná 
ověření, že úroveň expozice nepřekračuje 
příslušnou nejvyšší přípustnou hodnotu pro 
účinky na zdraví. U úrovní expozice, které 
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překračují orientační hodnotu, patřičná 
ověření prokáží, že expozice nepřekračuje 
příslušné nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na bezpečnost a zdraví nebo že
úroveň expozice nedosahuje referenční 
hodnoty. Ve druhém případě budou 
přizpůsobena preventivní opatření 
a informace poskytované zaměstnancům.

překračují orientační hodnotu, patřičná 
ověření prokáží, že expozice nepřekračuje 
příslušné nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na bezpečnost nebo že zaměstnanec 
může minimalizovat účinky na bezpečnost 
preventivními opatřeními a školením. Ve 
druhém případě budou přizpůsobena 
preventivní opatření a informace 
poskytované zaměstnancům.

Or. en

Odůvodnění

Orientační hodnota souvisí s účinky na bezpečnost, jejichž přípustné hodnoty jsou nižší než 
u dopadů na zdraví. Také jsou u nich potřebné i méně náročné preventivní prostředky.

Pozměňovací návrh 62
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U úrovní expozice překračujících 
referenční hodnotu prokáží patřičná 
ověření, že úroveň expozice nepřekračuje 
příslušnou nejvyšší přípustnou hodnotu pro 
účinky na zdraví. U úrovní expozice, které 
překračují orientační hodnotu, patřičná 
ověření prokáží, že expozice nepřekračuje
příslušné nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na bezpečnost a zdraví nebo že 
úroveň expozice nedosahuje referenční 
hodnoty. Ve druhém případě budou 
přizpůsobena preventivní opatření 
a informace poskytované zaměstnancům.

 U úrovní expozice překračujících 
referenční hodnotu prokáží patřičná 
ověření, že úroveň expozice nepřekračuje 
příslušnou nejvyšší přípustnou hodnotu pro 
účinky na zdraví. U úrovní expozice, které 
překračují orientační hodnotu, se zavedou 
postupy a školení pro pracovníky, aby se 
zabránilo bezpečnostním následkům 
jakéhokoliv výskytu nepříznivých účinků 
na bezpečnost, pokud patřičná ověření 
neprokáží, že expozice nepřekračuje 
příslušné nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Karima Delli
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční
hodnoty pro elektrická i magnetická pole
v kmitočtovém pásmu od 100 do 300 kHz
jsou stanoveny v příloze III.

2. Orientační hodnoty pro 
elektromagnetická pole jsou stanoveny 
v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

Rozlišení mezi vysokou a nízkou frekvencí nemá význam, neboť ve většině profesních prostředí 
se tyto odlišné typy elektromagnetických polí míchají. V zájmu zjednodušení a pro lepší 
ochranu pracovníků navrhujeme odstranit rozlišení mezi orientačními a referenčními 
hodnotami. Proto tedy navrhujeme sloučit přílohy II a III.

Pozměňovací návrh 64
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční 
hodnoty pro elektrická i magnetická pole 
v kmitočtovém pásmu od 100 do 300 kHz
jsou stanoveny v příloze III.

2. Nejvyšší přípustné hodnoty pro účinky 
na zdraví a referenční hodnoty pro 
elektrická i magnetická pole 
v kmitočtovém pásmu od 100 kHz do 300 
GHz jsou stanoveny v příloze III.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U úrovní expozice překračujících vypouští se
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referenční hodnotu prokáží patřičná 
ověření, že úroveň expozice nepřekračuje 
příslušnou nejvyšší přípustnou hodnotu 
pro účinky na lidské zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení rizik a určení expozice bychom měli řešit v článku 4.

Pozměňovací návrh 66
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. K hodnocení, měření a/nebo výpočtu 
úrovní expozice zaměstnanců 
elektromagnetickým polím, u nichž je 
pravděpodobné, že se pohybují výrazně 
pod referenční hodnotou, lze použít 
jednoduché metody. Pro ostatní případy, 
kdy je pravděpodobné, že se úroveň 
expozice blíží referenční hodnotě či ji 
překračuje, vydají členské státy pokyny 
vycházející z harmonizovaných 
evropských norem stanovených 
Evropským výborem pro normalizaci 
v elektrotechnice (CENELEC) či z jiných 
norem nebo pokynů založených na 
vědeckých poznatcích.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení rizik a určení expozice bychom měli řešit v článku 4.

Pozměňovací návrh 67
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. K hodnocení, měření a/nebo výpočtu 
úrovní expozice zaměstnanců 
elektromagnetickým polím, u nichž je 
pravděpodobné, že se pohybují výrazně 
pod referenční hodnotou, lze použít 
jednoduché metody. Pro ostatní případy, 
kdy je pravděpodobné, že se úroveň 
expozice blíží referenční hodnotě či ji 
překračuje, vydají členské státy pokyny 
vycházející z harmonizovaných 
evropských norem stanovených 
Evropským výborem pro normalizaci 
v elektrotechnice (CENELEC) či z jiných 
norem nebo pokynů založených na 
vědeckých poznatcích.

3. Pokud je pravděpodobné, že se úroveň 
expozice blíží referenční hodnotě či ji 
překračuje, vydají členské státy pokyny 
vycházející z harmonizovaných 
evropských norem stanovených 
Evropským výborem pro normalizaci 
v elektrotechnice (CENELEC) či z jiných 
norem nebo pokynů založených na 
vědeckých poznatcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. K hodnocení, měření a/nebo výpočtu 
úrovní expozice zaměstnanců 
elektromagnetickým polím, u nichž je 
pravděpodobné, že se pohybují výrazně 
pod referenční hodnotou, lze použít 
jednoduché metody. Pro ostatní případy, 
kdy je pravděpodobné, že se úroveň 
expozice blíží referenční hodnotě či ji 
překračuje, vydají členské státy pokyny 
vycházející z harmonizovaných evropských 
norem stanovených Evropským výborem 
pro normalizaci v elektrotechnice 
(CENELEC) či z jiných norem nebo 
pokynů založených na vědeckých 

3. K hodnocení, měření a/nebo výpočtu 
úrovní expozice zaměstnanců 
elektromagnetickým polím, u nichž je 
pravděpodobné, že se pohybují výrazně 
pod referenční hodnotou, lze použít 
jednoduché metody. Pro ostatní případy, 
kdy je pravděpodobné, že se úroveň 
expozice blíží referenční hodnotě či ji 
překračuje, mohou zaměstnavatelé provést 
hodnocení za použití harmonizovaných 
evropských norem stanovených 
Evropským výborem pro normalizaci 
v elektrotechnice (CENELEC) či jiných 
norem nebo pokynů založených na 
vědeckých poznatcích, jsou-li takové 
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poznatcích. normy nebo pokyny k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Prokázání, že expozice nepřekračuje 
nejvyšší přípustnou hodnotu, se 
předpokládá, pokud přístroj nebo celé 
zařízení dohromady splňuje technické 
specifikace a/nebo odpovídá uživatelské
příručce založené na harmonizovaných 
evropských normách a stanovující 
bezpečné limity expozice.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Paul Murphy, Georgios Toussas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na lékařské aplikace používající 
magnetickou rezonanci a tyto související 
činnosti: integrální zkoušení systémů před 
odesláním, instalace, čištění, údržba, 
výzkum a vývoj. V těchto specifických 
případech se zavedou zvláštní ochranná 
opatření. Za tímto účelem Komise 
konzultuje stávající pracovní skupiny 
a postupuje v souladu s opatřeními 
stanovenými v příloze IV.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 71
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na lékařské aplikace používající 
magnetickou rezonanci a tyto související 
činnosti: integrální zkoušení systémů před 
odesláním, instalace, čištění, údržba, 
výzkum a vývoj. V těchto specifických 
případech se zavedou zvláštní ochranná 
opatření. Za tímto účelem Komise 
konzultuje stávající pracovní skupiny 
a postupuje v souladu s opatřeními 
stanovenými v příloze IV.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na lékařské aplikace používající 
magnetickou rezonanci a tyto související 
činnosti: integrální zkoušení systémů před 
odesláním, instalace, čištění, údržba, 
výzkum a vývoj. V těchto specifických 
případech se zavedou zvláštní ochranná 
opatření. Za tímto účelem Komise 
konzultuje stávající pracovní skupiny 
a postupuje v souladu s opatřeními 
stanovenými v příloze IV.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 73
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na lékařské aplikace používající 
magnetickou rezonanci a tyto související 
činnosti: integrální zkoušení systémů před 
odesláním, instalace, čištění, údržba, 
výzkum a vývoj. V těchto specifických 
případech se zavedou zvláštní ochranná 
opatření. Za tímto účelem Komise 
konzultuje stávající pracovní skupiny 
a postupuje v souladu s opatřeními 
stanovenými v příloze IV.

4. Pro lékařské aplikace používající 
magnetickou rezonanci a související 
činnosti integrálního zkoušení systémů 
před odesláním, instalaci, čištění, údržbu, 
výzkum a vývoj se zavedou zvláštní 
ochranná opatření. Aby byla zajištěna 
ochrana této skupiny zaměstnanců, musí 
být přijata tato ochranná opatření: 

– časové vymezení nejvyššího přípustného 
trvání expozice za jeden den;
– přerušování expozice alespoň zařazením 
přestávek nebo změnou činnosti;  
– zachovávání minimálního odstupu od 
zdrojů elektromagnetických polí;
– vhodné preventivní zdravotní prohlídky 
zaměstnanců.

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují
na lékařské aplikace používající

4. Aniž je dotčen odstavec 5, zaměstnanci 
nesmí být vystaveni hodnotám vyšším než 
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magnetickou rezonanci a tyto související 
činnosti: integrální zkoušení systémů před 
odesláním, instalace, čištění, údržba, 
výzkum a vývoj. V těchto specifických 
případech se zavedou zvláštní ochranná 
opatření. Za tímto účelem Komise 
konzultuje stávající pracovní skupiny 
a postupuje v souladu s opatřeními 
stanovenými v příloze IV.

nejvyšší přípustné hodnoty. Ve zvláštních 
případech, kdy tato expozice zaměstnance 
může příležitostně překročit nejvyšší 
přípustné hodnoty a není možné za řádně 
odůvodněných okolností přípustné 
hodnoty dodržet vzhledem ke stavu 
techniky a specifikům pracovišť
a navzdory přijatým technickým a/nebo 
organizačním opatřením, mohou členské 
státy zavést systém povolující práci za 
kontrolovaných podmínek a na základě 
souhrnného hodnocení rizik, který stanoví 
skutečné úrovně expozice a jejich 
pravděpodobnost a srovná je s nejvyššími 
přípustnými hodnotami uvedenými 
v příloze II. Tento systém zaručí, že 
vyplývající rizika jsou snížena na 
minimum a že dotčení zaměstnanci 
podléhají zvýšenému zdravotnickému 
dohledu. Povolení se odejme, jakmile 
ospravedlňující okolnosti pominou. 
Členské státy předloží seznam takových 
povolení Komisi ve zprávě podávané podle 
článku 17a směrnice 89/391/EHS, 
přičemž uvedou přesné důvody 
a okolnosti, které je vedly k rozhodnutí 
tato povolení udělit.
V konkrétním případě lékařských aplikací 
používajících magnetickou rezonanci, kdy 
expozice zaměstnance může příležitostně 
překročit nejvyšší přípustné hodnoty, se 
zavedou další ochranná opatření. Za tímto 
účelem Komise konzultuje stávající 
pracovní skupiny a postupuje v souladu 
s opatřeními stanovenými v příloze IV.

Or. en

Odůvodnění

Odchylky se uplatňují pouze pro aplikace magnetické rezonance, které překračují nejvyšší 
přípustné hodnoty, ovšem uplatňují se v rámci obecné výjimky včetně systému povolení 
a posílených kontrol.

Pozměňovací návrh 75
Ria Oomen-Ruijten
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na lékařské aplikace používající 
magnetickou rezonanci a tyto související 
činnosti: integrální zkoušení systémů před 
odesláním, instalace, čištění, údržba, 
výzkum a vývoj. V těchto specifických 
případech se zavedou zvláštní ochranná 
opatření. Za tímto účelem Komise 
konzultuje stávající pracovní skupiny 
a postupuje v souladu s opatřeními 
stanovenými v příloze IV.

4. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na lékařské aplikace používající 
magnetickou rezonanci a tyto související 
činnosti: integrální zkoušení systémů před 
odesláním, instalace, čištění, údržba, 
výzkum a vývoj. Osoby pracující 
s takovými přístroji musí být 
odpovídajícím způsobem chráněny. 
Komise by proto měla předložit příslušná 
opatření, a to nejpozději do 31. prosince 
2012. Ve specifických případech se 
zavedou zvláštní ochranná opatření. Za 
tímto účelem Komise konzultuje stávající 
pracovní skupiny a postupuje v souladu 
s opatřeními stanovenými v příloze IV.

Or. nl

Pozměňovací návrh 76
Ole Christensen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na lékařské aplikace používající 
magnetickou rezonanci a tyto související 
činnosti: integrální zkoušení systémů před 
odesláním, instalace, čištění, údržba, 
výzkum a vývoj. V těchto specifických 
případech se zavedou zvláštní ochranná 
opatření. Za tímto účelem Komise 
konzultuje stávající pracovní skupiny 
a postupuje v souladu s opatřeními 
stanovenými v příloze IV.

4. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na lékařské aplikace používající 
magnetickou rezonanci a tyto související 
činnosti: integrální zkoušení systémů před 
odesláním, instalace, čištění, údržba, 
výzkum a vývoj. V těchto specifických 
případech se zavedou zvláštní ochranná 
opatření. Za tímto účelem Komise 
konzultuje stávající pracovní skupiny 
a postupuje v souladu s opatřeními 
stanovenými v příloze IV. Nejpozději 5 let 
po přijetí této směrnice Komise předloží 
návrh na odstranění odchylky uvedené 
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v čl. 3 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Všichni pracovníci musí být směrnicí řádně chránění. Vinou čl. 3 odst. 4 nejsou zaměstnanci 
vystavení magnetické rezonanci chraněni nejvyššími přípustnými hodnotami a referenčními 
hodnotami ve smyslu této směrnice. Pozměňovací návrh má za cíl uvedenou odchylku časem 
omezit.

Pozměňovací návrh 77
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na lékařské aplikace používající 
magnetickou rezonanci a tyto související 
činnosti: integrální zkoušení systémů před 
odesláním, instalace, čištění, údržba, 
výzkum a vývoj. V těchto specifických 
případech se zavedou zvláštní ochranná 
opatření. Za tímto účelem Komise 
konzultuje stávající pracovní skupiny 
a postupuje v souladu s opatřeními 
stanovenými v příloze IV.

4. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na lékařské aplikace používající 
magnetickou rezonanci a tyto související 
činnosti: integrální zkoušení systémů před 
odesláním, instalace, čištění, údržba, 
výzkum a vývoj. V těchto specifických 
případech se zavedou zvláštní ochranná
opatření. Za tímto účelem Komise 
konzultuje stávající pracovní skupiny 
a postupuje v souladu s opatřeními 
stanovenými v příloze IV. Pokud jde 
o lékařské aplikace používající
magnetickou rezonanci, nesmějí nová 
zařízení vytvářet žádná silnější 
elektromagnetická pole, než jaká vytvářejí 
současná komerčně dostupná zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem vytvoření konzistentní 
a použitelné metodologie a přiměřené 
ochrany osob, které pracují se zařízeními
pro zobrazování pomocí magnetické 
rezonance (MRI), jejichž časově 
proměnná elektromagnetická pole 
(gradienty a RF) jsou v chodu, a/nebo 
pracují v blízkosti těchto zařízení, jakož 
i za účelem řádného dodržování platných 
preventivních a ochranných opatření 
týkajících se expozice elektromagnetickým 
polím provádějí zaměstnavatelé hodnocení 
rizik a přijímají vhodná technická 
a organizační opatření na ochranu 
zaměstnanců před možnými riziky přímo 
či nepřímo plynoucími z expozice 
elektromagnetickým polím. Přítomnost 
zaměstnanců v blízkosti zařízení MRI, 
jejichž časově proměnná 
elektromagnetická pole (gradienty a RF) 
jsou v chodu, je omezena na lékařské 
úkony, pro něž je jejich přítomnost 
naprosto nezbytná. Zaměstnavatelé 
vymezí kolem zařízení zónu 
s kontrolovaným přístupem, která bude 
v plném rozsahu pokrývat plochu, na níž 
je dosaženo hodnoty 0,5 mT, a tato zóna 
musí být definována takovým způsobem, 
aby mohl být přístup kontrolován 
fyzickými a/nebo administrativními 
prostředky. V souvislosti se zaměstnanci, 
kteří budou mít do těchto zón 
s kontrolovaným přístupem umožněn 
vstup bez dohledu, přijmou 
zaměstnavatelé technická, organizační, 
informační a vzdělávací opatření s cílem 
omezit přímá i nepřímá rizika vyplývající 
z expozice a předcházet rizikům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Elizabeth Lynne
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V zájmu přiměřené ochrany osob, 
které pracují v zóně expozice zařízením 
pro zobrazování pomocí magnetické 
rezonance (MRI) v době, kdy je gradient 
magnetického pole v sepnutém stavu 
v chodu, a v zájmu řádného dodržování 
platných preventivních a ochranných 
opatření týkajících se expozice 
elektromagnetickým polím provádějí 
zaměstnavatelé hodnocení rizik a přijímají 
vhodná technická a organizační opatření 
na ochranu zaměstnanců před možnými 
riziky plynoucími z expozice 
elektromagnetickým polím. Přítomnost 
zaměstnanců v zóně expozice zařízení 
MRI v chodu je omezena na lékařské 
úkony, výzkum, údržbu a čištění, pro něž 
je jejich přítomnost naprosto nezbytná. 
Zaměstnavatelé vymezí zónu statického 
magnetického pole s kontrolovaným 
přístupem a v souvislosti se zaměstnanci, 
kteří budou mít do těchto zón 
s kontrolovaným přístupem umožněn 
vstup, přijmou technická, organizační, 
informační a vzdělávací opatření, která 
omezí expozici a budou předcházet 
rizikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na ozbrojené síly v členských státech, 

vypouští se



PE478.400v01-00 38/122 AM\886093CS.doc

CS

v nichž je již zaveden a uplatňován 
rovnocenný a specifičtější ochranný 
systém, jako je norma NATO STANAG 
2345. Členské státy informují Komisi 
o existenci a účinném uplatňování 
takových ochranných systémů při 
oznamování provádění ustanovení této 
směrnice do vnitrostátních právních 
předpisů v souladu s článkem 14.

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Paul Murphy, Georgios Toussas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na ozbrojené síly v členských státech, 
v nichž je již zaveden a uplatňován 
rovnocenný a specifičtější ochranný 
systém, jako je norma NATO STANAG 
2345. Členské státy informují Komisi 
o existenci a účinném uplatňování 
takových ochranných systémů při 
oznamování provádění ustanovení této 
směrnice do vnitrostátních právních 
předpisů v souladu s článkem 14.

5. Odchylně se odstavce 1 a 2 nevztahují 
na ozbrojené síly v členských státech, 
v nichž je již zaveden a uplatňován 
rovnocenný a specifičtější ochranný 
systém, jako je norma NATO STANAG 
2345. Členské státy ovšem zajistí, aby byl 
účinně prováděn zdravotní dohled 
v souladu s článkem 14 směrnice 
89/39/EHS a článkem 8 této směrnice. 
Členské státy informují Komisi o existenci 
a účinném uplatňování takových 
ochranných systémů při oznamování 
provádění ustanovení této směrnice do 
vnitrostátních právních předpisů v souladu 
s článkem 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu přiměřené ochrany osob, které 
pracují v ozbrojených silách, a v zájmu 
řádného dodržování platných 
preventivních a ochranných opatření 
týkajících se expozice elektromagnetickým 
polím provádějí příslušné orgány daných 
států hodnocení rizik a přijímají vhodná 
technická a organizační opatření na 
ochranu těchto lidí před možnými riziky 
plynoucími z expozice 
elektromagnetickým polím. Ozbrojené síly 
vymezí zónu statického magnetického pole 
s kontrolovaným přístupem a v souvislosti 
s osobami, které budou mít do těchto zón 
s kontrolovaným přístupem umožněn 
vstup, přijmou technická, organizační, 
informační a vzdělávací opatření, která 
omezí expozici a budou předcházet 
rizikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Na základě případných nových 
vědeckých poznatků Komise do pěti let 
znovu posoudí, zda by měly být odchylky 
podle odstavců 4 a 5 zachovány, či 
náležitým způsobem změní ochranná 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Karima Delli
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, 
zaměstnanci nesmí být vystaveni 
hodnotám vyšším než nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví. Ve 
zvláštních případech, kdy tyto hodnoty 
mohou být dočasně překročeny, mohou 
členské státy zavést systém povolující 
práci za kontrolovaných podmínek a na 
základě souhrnného hodnocení rizik, 
které stanoví skutečné úrovně expozice 
a jejich pravděpodobnost a srovná je 
s nejvyššími přípustnými hodnotami 
uvedenými v přílohách II a III. Takové 
zvláštní případy se Komisi hlásí ve zprávě 
podle článku 17a směrnice 89/391/EHS.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obecná výjimka by měla být přesunuta do odstavce 4.

Pozměňovací návrh 85
Ole Christensen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, 
zaměstnanci nesmí být vystaveni 
hodnotám vyšším než nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví. Ve 
zvláštních případech, kdy tyto hodnoty 
mohou být dočasně překročeny, mohou 
členské státy zavést systém povolující 
práci za kontrolovaných podmínek a na 
základě souhrnného hodnocení rizik, 
které stanoví skutečné úrovně expozice 
a jejich pravděpodobnost a srovná je 

vypouští se
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s nejvyššími přípustnými hodnotami 
uvedenými v přílohách II a III. Takové 
zvláštní případy se Komisi hlásí ve zprávě 
podle článku 17a směrnice 89/391/EHS.

Or. en

Odůvodnění

Ve znění navrženém Komisí je obsažena možnost, aby členské státy povolily práci, jež bude 
překračovat nejvyšší přípustné hodnoty. Navrhovaný pozměňovací návrh chce vypustit tento 
odstavec, neboť podrývá základní myšlenku vytvoření stejné úrovně ochrany pro pracovníky 
v Evropské unii.

Pozměňovací návrh 86
Paul Murphy, Georgios Toussas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, 
zaměstnanci nesmí být vystaveni 
hodnotám vyšším než nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví. Ve 
zvláštních případech, kdy tyto hodnoty 
mohou být dočasně překročeny, mohou 
členské státy zavést systém povolující 
práci za kontrolovaných podmínek a na 
základě souhrnného hodnocení rizik, 
které stanoví skutečné úrovně expozice 
a jejich pravděpodobnost a srovná je 
s nejvyššími přípustnými hodnotami 
uvedenými v přílohách II a III. Takové 
zvláštní případy se Komisi hlásí ve zprávě 
podle článku 17a směrnice 89/391/EHS.

6. Zaměstnanci nesmí být vystaveni 
hodnotám vyšším než nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, 
zaměstnanci nesmí být vystaveni hodnotám 
vyšším než nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na zdraví. Ve zvláštních případech, 
kdy tyto hodnoty mohou být dočasně 
překročeny, mohou členské státy zavést 
systém povolující práci za kontrolovaných 
podmínek a na základě souhrnného 
hodnocení rizik, které stanoví skutečné 
úrovně expozice a jejich pravděpodobnost 
a srovná je s nejvyššími přípustnými 
hodnotami uvedenými v přílohách II 
a III. Takové zvláštní případy se Komisi 
hlásí ve zprávě podle článku 17a směrnice 
89/391/EHS.

6. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, 
zaměstnanci nesmí být vystaveni hodnotám 
vyšším než nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, 
zaměstnanci nesmí být vystaveni hodnotám 
vyšším než nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na zdraví. Ve zvláštních případech, 
kdy tyto hodnoty mohou být dočasně 
překročeny, mohou členské státy zavést 
systém povolující práci za kontrolovaných 
podmínek a na základě souhrnného 
hodnocení rizik, které stanoví skutečné 
úrovně expozice a jejich pravděpodobnost 
a srovná je s nejvyššími přípustnými 
hodnotami uvedenými v přílohách II 
a III. Takové zvláštní případy se Komisi 
hlásí ve zprávě podle článku 17a směrnice 
89/391/EHS.

6. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, 
zaměstnanci nesmí být vystaveni hodnotám 
vyšším než nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na zdraví. 
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Or. de

Odůvodnění

Neměly by být zaváděny další výjimky pro zvláštní případy, neboť by to mohlo vést k narušení 
hospodářské soutěže. Evropská unie se v rámci primárního práva (čl. 153 odst. 1 Smlouvy 
o fungování EU) zavázala ke zlepšování především pracovního prostředí tak, aby bylo 
chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků.

Pozměňovací návrh 89
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, 
zaměstnanci nesmí být vystaveni hodnotám 
vyšším než nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na zdraví. Ve zvláštních případech, 
kdy tyto hodnoty mohou být dočasně
překročeny, mohou členské státy zavést 
systém povolující práci za kontrolovaných 
podmínek a na základě souhrnného 
hodnocení rizik, které stanoví skutečné 
úrovně expozice a jejich pravděpodobnost 
a srovná je s nejvyššími přípustnými 
hodnotami uvedenými v přílohách II a III. 
Takové zvláštní případy se Komisi hlásí ve 
zprávě podle článku 17a směrnice 
89/391/EHS.

6. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, 
zaměstnanci nesmí být vystaveni hodnotám 
vyšším než nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na zdraví. Ve zvláštních případech, 
kdy tyto hodnoty mohou být překročeny, 
mohou členské státy zavést systém 
umožňující práci za kontrolovaných 
podmínek a na základě souhrnného 
hodnocení rizik, které stanoví skutečné 
úrovně expozice a jejich pravděpodobnost 
a srovná je s nejvyššími přípustnými 
hodnotami uvedenými v přílohách II a III. 
Takové zvláštní případy se Komisi hlásí ve 
zprávě podle článku 17a směrnice 
89/391/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, 6. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, 
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zaměstnanci nesmí být vystaveni hodnotám 
vyšším než nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na zdraví. Ve zvláštních případech, 
kdy tyto hodnoty mohou být dočasně 
překročeny, mohou členské státy zavést 
systém povolující práci za kontrolovaných 
podmínek a na základě souhrnného 
hodnocení rizik, které stanoví skutečné 
úrovně expozice a jejich pravděpodobnost 
a srovná je s nejvyššími přípustnými 
hodnotami uvedenými v přílohách II a III. 
Takové zvláštní případy se Komisi hlásí ve 
zprávě podle článku 17a směrnice 
89/391/EHS.

zaměstnanci nesmí být vystaveni hodnotám 
vyšším než nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na zdraví. Ve zvláštních případech, 
kdy tyto hodnoty mohou být dočasně 
překročeny, mohou členské státy zavést 
systém povolující práci za kontrolovaných 
podmínek a na základě souhrnného 
hodnocení rizik, které stanoví skutečné 
úrovně expozice a jejich pravděpodobnost 
a srovná je s nejvyššími přípustnými 
hodnotami uvedenými v přílohách II a III. 
Takové zvláštní případy se Komisi hlásí ve 
zprávě podle článku 17a směrnice 
89/391/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, 
zaměstnanci nesmí být vystaveni hodnotám 
vyšším než nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na zdraví. Ve zvláštních případech, 
kdy tyto hodnoty mohou být dočasně 
překročeny, mohou členské státy zavést 
systém povolující práci za kontrolovaných 
podmínek a na základě souhrnného 
hodnocení rizik, které stanoví skutečné 
úrovně expozice a jejich pravděpodobnost 
a srovná je s nejvyššími přípustnými 
hodnotami uvedenými v přílohách II a III. 
Takové zvláštní případy se Komisi hlásí ve 
zprávě podle článku 17a směrnice 
89/391/EHS.

6. Zaměstnanci nesmí být vystaveni 
hodnotám vyšším než nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví. Ve 
zvláštních případech, kdy tyto hodnoty 
mohou být dočasně překročeny, mohou 
členské státy zavést systém povolující práci 
za kontrolovaných podmínek a na základě 
souhrnného hodnocení rizik, které stanoví 
skutečné úrovně expozice a jejich 
pravděpodobnost a srovná je s nejvyššími 
přípustnými hodnotami uvedenými 
v přílohách II a III. Takové zvláštní 
případy se Komisi hlásí ve zprávě 
podle článku 17a směrnice 89/391/EHS.

Or. de

Odůvodnění

Výjimky znamenají vždy nepřípustné nerovné zacházení se zaměstnanci a představují závažné 
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porušení rámcové směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 89/391/EHS. Výrobci 
musí pomocí inovací zajistit, aby byla i přes existenci mezních hodnost četnost použití 
zachována, případně aby mohla být zvýšena. Výjimky nebo snížení mezních hodnot vedou 
k tomu, že se sníží tlak na inovativnost výrobců, a to na úkor zdraví zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 92
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určení expozice a hodnocení rizik Hodnocení rizik a určení expozice

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při plnění povinností stanovených v čl. 
6 odst. 3 a čl. 9 odst. 1 směrnice
89/391/EHS zaměstnavatel vyhodnocuje 
a podle potřeby změří a/nebo vypočítává 
elektromagnetická pole, jimž jsou 
zaměstnanci vystaveni. Hodnocení, měření 
a výpočet lze provádět za použití pokynů 
obsažených v přílohách II a III. Ve 
zvláštních případech, které v těchto 
přílohách nejsou uvedeny, může 
zaměstnavatel pro příslušné případy
hodnocení, měření a výpočtů použít 
harmonizované evropské normy zavedené 
výborem CENELEC. Zaměstnavatel je 
rovněž oprávněn použít další normy či 
pokyny založené na vědeckých poznatcích, 
jestliže to daný členský stát vyžaduje. 
V relevantních případech zaměstnavatel 

1. Zaměstnavatel musí mít k dispozici 
hodnocení rizik v souladu se směrnicí 
89/391/EHS a musí určit opatření, která 
mají být přijata v souladu s touto 
směrnicí. Hodnocení rizik se zaznamenává 
na vhodné médium podle vnitrostátních 
právních předpisů a zvyklostí. Hodnocení 
může zahrnovat zdůvodnění 
zaměstnavatele, proč není z důvodů 
povahy a rozsahu rizik v souvislosti 
s elektromagnetickými poli nutné 
podrobnější hodnocení rizik. Hodnocení 
rizik je pravidelně aktualizováno, zejména 
dojde-li k podstatným změnám, kvůli nimž 
by již mohlo být zastaralé, nebo pokud se 
to na základě výsledků zdravotního 
dohledu jeví jako nezbytné.
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rovněž zohlední úrovně emisí a další 
údaje související s bezpečností, které 
poskytli výrobci zařízení v souladu 
s příslušnými právními předpisy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Normy CENELEC nejsou otevřenými normami, v této směrnici by neměly být zmiňovány.

Pozměňovací návrh 94
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při plnění povinností stanovených v čl. 6 
odst. 3 a čl. 9 odst. 1 směrnice 89/391/EHS 
zaměstnavatel vyhodnocuje a podle 
potřeby změří a/nebo vypočítává 
elektromagnetická pole, jimž jsou 
zaměstnanci vystaveni. Hodnocení, měření 
a výpočet lze provádět za použití pokynů 
obsažených v přílohách II a III. Ve 
zvláštních případech, které v těchto 
přílohách nejsou uvedeny, může 
zaměstnavatel pro příslušné případy 
hodnocení, měření a výpočtů použít 
harmonizované evropské normy zavedené 
výborem CENELEC. Zaměstnavatel je 
rovněž oprávněn použít další normy či 
pokyny založené na vědeckých poznatcích, 
jestliže to daný členský stát vyžaduje. 
V relevantních případech zaměstnavatel 
rovněž zohlední úrovně emisí a další údaje 
související s bezpečností, které poskytli 
výrobci zařízení v souladu s příslušnými 
právními předpisy Unie.

1. Při plnění povinností stanovených v čl. 6 
odst. 3 a čl. 9 odst. 1 směrnice 89/391/EHS 
zaměstnavatel vyhodnocuje a podle 
potřeby změří a/nebo vypočítává 
elektromagnetická pole, jimž jsou 
zaměstnanci vystaveni. Hodnocení, měření 
a výpočet lze provádět za použití pokynů 
obsažených v přílohách II a III. Ve 
zvláštních případech, které v těchto 
přílohách nejsou uvedeny, může 
zaměstnavatel pro příslušné případy 
hodnocení, měření a výpočtů použít 
harmonizované evropské normy zavedené 
výborem CENELEC. Zaměstnavatel je 
rovněž oprávněn použít další normy či 
pokyny založené na vědeckých poznatcích. 
V relevantních případech zaměstnavatel 
rovněž zohlední úrovně emisí a další údaje 
související s bezpečností, které poskytli 
výrobci zařízení v souladu s příslušnými 
právními předpisy Unie.

Or. en
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Odůvodnění

Zaměstnavatel by měl mít právo použít vědecky podložené normy nebo pokyny i tehdy, jestliže 
to dotčený členský stát nevyžaduje.

Pozměňovací návrh 95
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při plnění povinností stanovených v čl. 6 
odst. 3 a čl. 9 odst. 1 směrnice 89/391/EHS 
zaměstnavatel vyhodnocuje a podle 
potřeby změří a/nebo vypočítává 
elektromagnetická pole, jimž jsou 
zaměstnanci vystaveni. Hodnocení, měření 
a výpočet lze provádět za použití pokynů 
obsažených v přílohách II a III. Ve 
zvláštních případech, které v těchto 
přílohách nejsou uvedeny, může 
zaměstnavatel pro příslušné případy 
hodnocení, měření a výpočtů použít 
harmonizované evropské normy zavedené 
výborem CENELEC. Zaměstnavatel je 
rovněž oprávněn použít další normy či 
pokyny založené na vědeckých poznatcích, 
jestliže to daný členský stát vyžaduje. 
V relevantních případech zaměstnavatel 
rovněž zohlední úrovně emisí a další údaje 
související s bezpečností, které poskytli 
výrobci zařízení v souladu s příslušnými 
právními předpisy Unie.

1. Při plnění povinností stanovených v čl. 6 
odst. 3 a čl. 9 odst. 1 směrnice 89/391/EHS 
zaměstnavatel vyhodnocuje a podle 
potřeby změří a/nebo vypočítává 
elektromagnetická pole, jimž jsou 
zaměstnanci vystaveni. Hodnocení, měření 
a výpočet lze provádět za použití pokynů 
obsažených v přílohách II a III. Ve 
zvláštních případech, které v těchto 
přílohách nejsou uvedeny, může 
zaměstnavatel pro příslušné případy 
hodnocení, měření a výpočtů použít 
harmonizované evropské normy zavedené 
výborem CENELEC. Zaměstnavatel je 
rovněž oprávněn použít další normy či 
pokyny založené na vědeckých poznatcích. 
V relevantních případech zaměstnavatel 
rovněž zohlední úrovně emisí a další údaje 
související s bezpečností, které poskytli 
výrobci zařízení v souladu s příslušnými 
právními předpisy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S výjimkou případů odůvodněných 
ochranou údajů bude toto hodnocení na 
vyžádání zveřejněno.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Byly li překročeny jakékoli referenční 
hodnoty uvedené v přílohách II nebo III, 
zaměstnavatel na základě hodnocení 
úrovní elektromagnetických polí 
provedeného v souladu s odstavcem 1 dále 
posoudí, a pokud je to nezbytné, vypočítá, 
zda byly překročeny nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec by měl být přesunut za odstavec 6.

Pozměňovací návrh 98
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Byly li překročeny jakékoli referenční
hodnoty uvedené v přílohách II nebo III, 
zaměstnavatel na základě hodnocení úrovní 
elektromagnetických polí provedeného 

2. Byly li překročeny jakékoli orientační
hodnoty uvedené v příloze II, 
zaměstnavatel na základě hodnocení úrovní 
elektromagnetických polí provedeného 
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v souladu s odstavcem 1 dále posoudí, 
a pokud je to nezbytné, vypočítá, zda byly 
překročeny nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na zdraví.

v souladu s odstavcem 1 dále posoudí, 
a pokud je to nezbytné, vypočítá, zda byly 
překročeny nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Byly li překročeny jakékoli referenční
hodnoty uvedené v přílohách II nebo III, 
zaměstnavatel na základě hodnocení úrovní 
elektromagnetických polí provedeného 
v souladu s odstavcem 1 dále posoudí, 
a pokud je to nezbytné, vypočítá, zda byly 
překročeny nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na zdraví.

2. Byly li překročeny jakékoli orientační
hodnoty uvedené v příloze II, 
zaměstnavatel na základě hodnocení úrovní 
elektromagnetických polí provedeného 
v souladu s odstavcem 1 dále posoudí, 
a pokud je to nezbytné, vypočítá, zda byla
překročena nejvyšší přípustná hodnota
pro účinky na bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hodnocení, měření a/nebo výpočty 
uvedené v odstavcích 1 a 2 není nutné 
provádět na veřejně přístupných 
pracovištích, pokud již bylo provedeno 
hodnocení v souladu s doporučením Rady 
1999/519/ES ze dne 12. července 1999 
o omezení expozice veřejnosti 
elektromagnetickým polím (0 Hz až 
300 GHz), jsou dodržovány mezní hodnoty 
stanovené v tomto doporučení, pokud jde 

vypouští se
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o zaměstnance, a jsou vyloučena 
bezpečnostní rizika. Pokud je vybavení, jež 
je určeno pro veřejnost a splňuje právní 
předpisy EU týkající se výrobků, zejména 
ustanovení směrnic 1999/5/ES 
a 2006/95/ES, používáno určeným 
způsobem, považují se tyto podmínky za 
splněné.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Paul Murphy, Georgios Toussas

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hodnocení, měření a/nebo výpočty 
uvedené v odstavcích 1 a 2 není nutné 
provádět na veřejně přístupných 
pracovištích, pokud již bylo provedeno 
hodnocení v souladu s doporučením Rady 
1999/519/ES ze dne 12. července 1999 
o omezení expozice veřejnosti 
elektromagnetickým polím (0 Hz až 
300 GHz), jsou dodržovány mezní hodnoty 
stanovené v tomto doporučení, pokud jde 
o zaměstnance, a jsou vyloučena 
bezpečnostní rizika. Pokud je vybavení, jež 
je určeno pro veřejnost a splňuje právní 
předpisy EU týkající se výrobků, zejména 
ustanovení směrnic 1999/5/ES 
a 2006/95/ES, používáno určeným 
způsobem, považují se tyto podmínky za 
splněné.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hodnocení, měření a/nebo výpočty 
uvedené v odstavcích 1 a 2 není nutné 
provádět na veřejně přístupných 
pracovištích, pokud již bylo provedeno 
hodnocení v souladu s doporučením Rady 
1999/519/ES ze dne 12. července 1999 
o omezení expozice veřejnosti 
elektromagnetickým polím (0 Hz až 
300 GHz), jsou dodržovány mezní hodnoty 
stanovené v tomto doporučení, pokud jde 
o zaměstnance, a jsou vyloučena 
bezpečnostní rizika. Pokud je vybavení, jež 
je určeno pro veřejnost a splňuje právní 
předpisy EU týkající se výrobků, zejména 
ustanovení směrnic 1999/5/ES 
a 2006/95/ES, používáno určeným 
způsobem, považují se tyto podmínky za 
splněné.

3. Hodnocení, měření a/nebo výpočty 
uvedené v odstavcích 1 a 2 a 2a není nutné 
provádět na veřejně přístupných 
pracovištích, pokud již bylo provedeno 
hodnocení v souladu s doporučením Rady 
1999/519/ES ze dne 12. července 1999 
o omezení expozice veřejnosti 
elektromagnetickým polím (0 Hz až 
300 GHz), jsou dodržovány mezní hodnoty 
stanovené v tomto doporučení, pokud jde 
o zaměstnance, a jsou vyloučena 
bezpečnostní rizika. Pokud je vybavení, jež 
je určeno pro veřejnost a splňuje právní 
předpisy EU týkající se výrobků, zejména 
ustanovení směrnic 1999/5/ES 
a 2006/95/ES, používáno určeným 
způsobem, považují se tyto podmínky za 
splněné.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hodnocení, měření a/nebo výpočty 
uvedené v odstavcích 1 a 2 není nutné 
provádět na veřejně přístupných 
pracovištích, pokud již bylo provedeno 
hodnocení v souladu s doporučením Rady 
1999/519/ES ze dne 12. července 1999 
o omezení expozice veřejnosti 
elektromagnetickým polím (0 Hz až 
300 GHz), jsou dodržovány mezní hodnoty 
stanovené v tomto doporučení, pokud jde 
o zaměstnance, a jsou vyloučena 
bezpečnostní rizika. Pokud je vybavení, jež 
je určeno pro veřejnost a splňuje právní 
předpisy EU týkající se výrobků, zejména 

3. Hodnocení, měření a/nebo výpočty 
uvedené v odstavcích 1 a 2 a 2a není nutné 
provádět na veřejně přístupných 
pracovištích, pokud již bylo provedeno 
hodnocení v souladu s doporučením Rady 
1999/519/ES ze dne 12. července 1999 
o omezení expozice veřejnosti 
elektromagnetickým polím (0 Hz až
300 GHz), jsou dodržovány mezní hodnoty 
stanovené v tomto doporučení, pokud jde 
o zaměstnance, a jsou vyloučena 
bezpečnostní rizika. Pokud je vybavení, jež 
je určeno pro veřejnost a splňuje právní 
předpisy EU týkající se výrobků, zejména 
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ustanovení směrnic 1999/5/ES 
a 2006/95/ES, používáno určeným 
způsobem, považují se tyto podmínky za 
splněné.

ustanovení směrnic 1999/5/ES 
a 2006/95/ES, používáno určeným 
způsobem, považují se tyto podmínky za 
splněné.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Hodnocení, měření a/nebo výpočty 
zmíněné v odstavcích 1 a 2 plánují 
a vykonávají ve vhodných intervalech 
způsobilé služby nebo osoby 
s přihlédnutím k pokynům uvedeným 
v přílohách II a III, a zejména 
s přihlédnutím k článkům 7 a 11 směrnice 
89/391/EHS týkajícím se potřebné 
způsobilosti osob a služeb a projednání se 
zaměstnanci a jejich účasti. Údaje získané 
hodnocením, měřením a/nebo výpočty se 
uchovávají ve formě, která umožňuje do 
nich později nahlížet.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec by měl být přesunut za odstavec 6.

Pozměňovací návrh 105
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Hodnocení, měření a/nebo výpočty 4. Hodnocení, měření a/nebo výpočty 
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zmíněné v odstavcích 1 a 2 plánují 
a vykonávají ve vhodných intervalech 
způsobilé služby nebo osoby 
s přihlédnutím k pokynům uvedeným 
v přílohách II a III, a zejména 
s přihlédnutím k článkům 7 a 11 směrnice 
89/391/EHS týkajícím se potřebné 
způsobilosti osob a služeb a projednání se 
zaměstnanci a jejich účasti. Údaje získané 
hodnocením, měřením a/nebo výpočty se 
uchovávají ve formě, která umožňuje do 
nich později nahlížet.

zmíněné v odstavcích 1 a 2 plánují 
a vykonávají ve vhodných intervalech 
a také na základě výskytu významných 
změn způsobilé služby nebo osoby 
s přihlédnutím k pokynům uvedeným 
v přílohách II a III, a zejména 
s přihlédnutím k článkům 7 a 11 směrnice 
89/391/EHS týkajícím se potřebné 
způsobilosti osob a služeb a projednání se 
zaměstnanci a jejich účasti. Údaje získané 
hodnocením, měřením a/nebo výpočty se 
uchovávají ve formě, která umožňuje do 
nich později nahlížet.

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Hodnocení, měření a/nebo výpočty 
zmíněné v odstavcích 1 a 2 plánují 
a vykonávají ve vhodných intervalech 
způsobilé služby nebo osoby 
s přihlédnutím k pokynům uvedeným 
v přílohách II a III, a zejména 
s přihlédnutím k článkům 7 a 11 směrnice 
89/391/EHS týkajícím se potřebné 
způsobilosti osob a služeb a projednání se 
zaměstnanci a jejich účasti. Údaje získané 
hodnocením, měřením a/nebo výpočty se 
uchovávají ve formě, která umožňuje do 
nich později nahlížet.

4. Hodnocení, měření a/nebo výpočty 
zmíněné v odstavcích 1 a 2 a 2a plánují 
a vykonávají ve vhodných intervalech 
způsobilé služby nebo osoby 
s přihlédnutím k pokynům uvedeným 
v přílohách II a III, a zejména 
s přihlédnutím k článkům 7 a 11 směrnice 
89/391/EHS týkajícím se potřebné 
způsobilosti osob a služeb a projednání se 
zaměstnanci a jejich účasti. Údaje získané 
hodnocením, měřením a/nebo výpočty se 
uchovávají ve formě, která umožňuje do
nich později nahlížet.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Julie Girling
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice 
89/391/EHS musí zaměstnavatel při 
hodnocení rizik věnovat zvláštní 
pozornost:

5. V souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice 
89/391/EHS musí zaměstnavatel v případě 
potřeby při hodnocení rizik věnovat 
zvláštní pozornost:

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kmitočtovému spektru a intenzitě, trvání 
a typu expozice;

a) kmitočtové skladbě a intenzitě, trvání 
a typu expozice;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejvyšším přípustným hodnotám 
a referenčním hodnotám podle článku 3 
a příloh II a III této směrnice;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odkaz by měl být přesunut za definice.
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Pozměňovací návrh 110
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jakýmkoli přímým fyzickým účinkům, 
zejména: účinku na lidské tělo přímo 
způsobenému přítomností 
elektromagnetického pole, například 
zahřívání tkání, stimulaci svalů, nervů 
nebo smyslových orgánů, závratím nebo 
bolestem hlavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) jakýmkoli nepříznivým účinkům na 
zdraví, zejména: biologickým účinkům, 
které mají škodlivý vliv na duševní či 
fyzický stav pracovníků, kteří jsou jim 
vystaveni, nebo na jejich celkový pocit 
dobrého stavu organismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. b c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) jakýmkoli přímým účinkům na 
bezpečnost, zejména: účinkům, které 
způsobují dočasné obtíže nebo mají vliv 
na kognitivní či jiné mozkové nebo 
svalové funkce, a mohou tak ovlivnit 
schopnost pracovníka bezpečně vykonávat 
pracovní činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bd) nejvyšším přípustným hodnotám 
a referenčním hodnotám podle článku 3 
a přílohy II této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) všem účinkům na zdraví a bezpečnost 
zvláště ohrožených zaměstnanců, jako jsou
zaměstnanci, kteří nahlásili 
zaměstnavateli, že jsou nositeli aktivních 
implantovaných zdravotnických 
prostředků, a ženy, které oznámily, že jsou 
těhotné;

c) všem účinkům na zdraví a bezpečnost 
zvláště ohrožených zaměstnanců, zejména 
zaměstnanců, kteří jsou nositeli aktivních 
nebo pasivních implantovaných 
zdravotnických prostředků (např. 
kardiostimulátorů), zaměstnanců, kteří 
jsou vybaveni zdravotnickými prostředky 
nošenými na těle (např. inzulinovými 
pumpami), zaměstnanců s oslabeným 
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imunitním systémem (např. osoby 
s rakovinou) a žen, které jsou těhotné;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) všem účinkům na zdraví a bezpečnost 
zvláště ohrožených zaměstnanců, jako jsou 
zaměstnanci, kteří nahlásili zaměstnavateli, 
že jsou nositeli aktivních implantovaných 
zdravotnických prostředků, a ženy, které 
oznámily, že jsou těhotné;

c) všem účinkům na zdraví a bezpečnost 
zvláště ohrožených zaměstnanců, jako jsou 
zaměstnanci, kteří nahlásili zaměstnavateli, 
že jsou nositeli aktivních nebo pasivních
implantovaných zdravotnických prostředků 
(např. kardiostimulátorů) nebo že jsou
vybaveni přenosnými zdravotnickými 
prostředky (např. inzulinovými pumpami),
a ženy, které oznámily, že jsou těhotné;

Or. fr

 Odůvodnění

Aby byla splněna povinnost stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. c), zaměstnanec musí informovat 
zaměstnavatele o zdravotní situaci uvedené v tomto pozměňovacím návrhu, což může učinit 
pouze on.

Pozměňovací návrh 116
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) všem nepřímým účinkům, jako: d) všem nepřímým účinkům na předmět
nacházející se v elektromagnetickém poli, 
které může ohrožovat bezpečnost nebo 
zdraví, jako:
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Or. en

Pozměňovací návrh 117
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) rušení elektronických zdravotnických 
přístrojů a zařízení (včetně 
kardiostimulátorů a jiných implantovaných 
přístrojů uvedených v písmeni c)),

(i) rušení elektronických zdravotnických 
přístrojů a zařízení (včetně 
kardiostimulátorů a jiných implantovaných 
nebo na těle nošených přístrojů uvedených 
v písmeni f)),

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. d – bod i i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) rizikům spojeným s vymrštěním 
feromagnetických předmětů působením 
statického magnetického pole 
s magnetickou indukcí vyšší než 30 mT,

(ii) rizikům spojeným s vymrštěním 
feromagnetických předmětů působením 
statického magnetického pole 
s magnetickou indukcí vyšší než 3 mT,

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. d – bod i v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) kontaktnímu proudu nebo proudu 
procházejícímu končetinami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 120
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) odpovídajícím informacím získaným ze
zdravotního dohledu včetně zveřejněných 
informací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zaměstnavatel musí mít k dispozici 
hodnocení rizik v souladu s čl. 9 odst. 1 
písm. a) směrnice 89/391/EHS a musí určit 
opatření, která mají být přijata v souladu 
s články 5 a 6 této směrnice. Hodnocení
rizik se zaznamenává na vhodné médium 
podle vnitrostátních právních předpisů 
a zvyklostí. Hodnocení může zahrnovat 
zdůvodnění zaměstnavatele, proč není 
z důvodů povahy a rozsahu rizik 
v souvislosti s elektromagnetickými poli
nutné podrobnější hodnocení rizik.
Hodnocení rizik je pravidelně 
aktualizováno, zejména dojde-li 
k podstatným změnám, kvůli nimž by již 
mohlo být zastaralé, nebo pokud se to na 
základě výsledků zdravotního dohledu jeví 
jako nezbytné.

6. Při plnění povinností stanovených v čl. 
6 odst. 3 a čl. 9 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS zaměstnavatel vyhodnocuje 
a podle potřeby měří a/nebo vypočítává 
úrovně elektromagnetických polí, jimž 
jsou zaměstnanci vystaveni. Hodnocení, 
měření a výpočet lze provádět za použití 
pokynů vycházejících z vědeckých 
poznatků uvedených v článku 14. 

Jestliže je nutné další hodnocení expozice, 
zaměstnavatel může použít příslušné 
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normy nebo hodnocení, měření a výpočet 
poskytnuté evropskými orgány pro 
normalizaci.
Zaměstnavatel je rovněž oprávněn použít 
další normy či pokyny založené na 
vědeckých poznatcích, jestliže to daný 
členský stát vyžaduje. V relevantních 
případech může zaměstnavatel rovněž 
zohlednit úrovně emisí a další údaje 
související s bezpečností, které poskytli 
výrobci zařízení v souladu s příslušnými 
právními předpisy Unie. V případě, že 
údaje poskytované v souvislosti 
s bezpečností nestačí ke zhodnocení 
elektromagnetických polí na konkrétním 
pracovišti, hodnocení se provede zejména 
tehdy, pokud technologie použité 
v přístrojích nebo zařízeních majících vliv 
na dotčené pracoviště zahrnují zejména: 
mikrovlnný ohřev, induktory, antény 
s emisemi nad 5 wattů, napětí vyjádřené 
ve voltech překračující referenční hodnoty 
příslušného kmitočtu vyjádřené ve voltech 
na metr, proudy vyjádřené v ampérech 
překračující orientační hodnoty 
příslušného kmitočtu vyjádřené 
v mikroteslech.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Byly-li překročeny jakékoli referenční 
hodnoty uvedené v příloze II, 
zaměstnavatel na základě hodnocení 
úrovní elektromagnetických polí 
provedeného v souladu s odstavcem 4 dále 
posoudí nebo vypočítá, zda byly 
překročeny nejvyšší přípustné hodnoty.
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Or. en

Pozměňovací návrh 123
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Hodnocení, měření a/nebo výpočty 
zmíněné v odstavcích 4 a 5 plánují 
a vykonávají ve vhodných intervalech 
způsobilé služby nebo osoby 
s přihlédnutím k pokynům, a zejména 
s přihlédnutím k článkům 7 a 11 směrnice 
89/391/EHS týkajícím se potřebné 
způsobilosti osob a služeb a projednání se 
zaměstnanci a jejich účasti. Údaje získané 
hodnocením, měřením a/nebo výpočty se 
uchovávají ve formě, která umožňuje do 
nich později nahlížet.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S přihlédnutím k technickému pokroku 
a dostupnosti opatření na potlačení rizika 
vzniku elektromagnetických polí u jeho 
zdroje se rizika vyplývající z expozice 
elektromagnetickým polím odstraňují 
nebo snižují na minimum.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S přihlédnutím k technickému pokroku 
a dostupnosti opatření na potlačení rizika 
vzniku elektromagnetických polí u jeho 
zdroje se rizika vyplývající z expozice 
elektromagnetickým polím odstraňují nebo 
snižují na minimum.

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

 Odůvodnění

Cílem této směrnice je snížení rizik vyplývajících z expozice. Jde tedy o to, aby byla tato rizika 
odstraněna nebo snížena na minimum. Expozici jako takovou nelze odstranit vzhledem 
k povaze elektromagnetických polí, která jsou přítomna vždy, když používáme elektřinu.

Pozměňovací návrh 126
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S přihlédnutím k technickému pokroku 
a dostupnosti opatření na potlačení rizika 
vzniku elektromagnetických polí u jeho 
zdroje se rizika vyplývající z expozice
elektromagnetickým polím odstraňují nebo 
snižují na minimum.

1. S přihlédnutím k technickému pokroku 
a dostupnosti opatření na potlačení rizika 
vzniku elektromagnetických polí u jeho 
zdroje se rizika spojená s expozicí
elektromagnetickým polím odstraňují nebo 
snižují na minimum.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
David Casa
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S přihlédnutím k technickému pokroku 
a dostupnosti opatření na potlačení rizika 
vzniku elektromagnetických polí u jeho 
zdroje se rizika vyplývající z expozice 
elektromagnetickým polím odstraňují nebo 
snižují na minimum.

1. S přihlédnutím k technickému pokroku 
a dostupnosti opatření na potlačení rizika 
vzniku elektromagnetických polí u jeho 
zdroje se rizika vyplývající z expozice 
škodlivým elektromagnetickým polím 
odstraňují nebo snižují na minimum.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Snížení rizik vznikajících expozicí 
elektromagnetickým polím se zakládá na 
obecných zásadách prevence stanovených
ve směrnici 89/391/EHS.

Rizika vznikající expozicí 
elektromagnetickým polím se odstraňují 
nebo snižují v souladu s obecnými 
zásadami prevence stanovenými ve 
směrnici 89/391/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Expozice zaměstnanců nesmí překročit 
nejvyšší přípustné hodnoty, s výjimkou 
případů, kdy jsou splněny podmínky 
stanovené v čl. 4 odst. 3. Jsou-li nejvyšší 
přípustné hodnoty expozice překročeny, 
přestože zaměstnavatel přijal opatření 
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k dosažení souladu s touto směrnicí, musí 
zaměstnavatel neprodleně přijmout 
opatření ke snížení expozice pod tyto 
nejvyšší přípustné hodnoty. Zjistí příčiny 
překročení nejvyšších přípustných hodnot 
a podle toho změní ochranná 
a preventivní opatření, aby zabránil jejich 
opětovnému překročení.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Rovana Plumb

Návrh směrnice
Čl. 5 – pododstavec 1a (nový)
Návrh směrnice
Čl. 5 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S ohledem na vědecký a technický 
pokrok i na stále širší využití zařízení 
vytvářejících elektromagnetická pole 
v různých odvětvích pro pevně stanovené
účely a ve prospěch společnosti vyzýváme 
členské státy, aby vyčlenily nezbytné 
finanční prostředky pro oblast výzkumu 
na co možná nejpřesnější rozpoznávání 
negativních účinků vyplývajících 
z vystavení lidského organismu 
elektromagnetickým polím.

Or. ro

Pozměňovací návrh 131
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dojde k překročení referenčních 2. Pokud dojde k překročení jakýchkoli
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hodnot uvedených v článku 3 
a přílohách II a III a pokud šetření 
provedené podle čl. 4 odst. 2 nepřinese 
důkaz o tom, že nejsou překročeny 
nejvyšší přípustné hodnoty a že je možné 
vyloučit všechna bezpečnostní rizika, je 
zaměstnavatel na základě hodnocení rizik 
podle článku 4 povinen zavést a provádět 
program technických a/nebo organizačních 
opatření určených ke snížení expozice, 
která překračuje nejvyšší přípustné 
hodnoty, s přihlédnutím zejména k:

referenčních hodnot uvedených v článku 3 
a příloze II, je zaměstnavatel na základě 
hodnocení rizik podle článku 4 povinen 
zavést a provádět program technických 
a/nebo organizačních opatření určených ke 
snížení expozice, která překračuje nejvyšší 
přípustné hodnoty, s přihlédnutím zejména 
k:

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dojde k překročení referenčních 
hodnot uvedených v článku 3 a přílohách II 
a III a pokud šetření provedené podle čl. 4 
odst. 2 nepřinese důkaz o tom, že nejsou 
překročeny nejvyšší přípustné hodnoty a že 
je možné vyloučit všechna bezpečnostní 
rizika, je zaměstnavatel na základě 
hodnocení rizik podle článku 4 povinen 
zavést a provádět program technických 
a/nebo organizačních opatření určených ke 
snížení expozice, která překračuje nejvyšší 
přípustné hodnoty, s přihlédnutím zejména 
k:

2. Pokud dojde k překročení referenčních 
hodnot uvedených v článku 3 a přílohách II 
a III a pokud šetření provedené podle čl. 4 
odst. 2 nepřinese důkaz o tom, že nejsou 
překročeny nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na zdraví a že je možné vyloučit 
všechna bezpečnostní rizika, je 
zaměstnavatel na základě hodnocení rizik 
podle článku 4 povinen zavést a provádět 
program technických a/nebo organizačních 
opatření určených ke snížení expozice, 
která překračuje nejvyšší přípustné 
hodnoty, s přihlédnutím zejména k:

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vhodným opatřením týkajícím se 
ohraničení a přístupu (např. značky, 
štítky, označení na podlaze, ohrazení), 
jejichž účelem je informovat zaměstnance 
nebo omezit či kontrolovat přístup;

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vhodným opatřením týkajícím se 
ohraničení a omezení přístupu (což jsou 
např. značky, štítky, označení na podlaze, 
ohrazení), jejichž účelem je omezení nebo 
kontrola přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) opatřením a postupům řízení 
jiskrových výbojů za pomoci technických 
prostředků a školení pracovníků (platí pro 
expozice elektrickým polím);

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) opatřením a postupům řízení 
jiskrových výbojů za pomoci technických 
prostředků a školení pracovníků, (platí 
pro expozice elektrickým polím);

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jestliže nedochází k překročení 
referenčních hodnot uvedených 
v článku 3 a v příloze II, je zaměstnavatel 
na základě hodnocení rizik podle článku 4 
povinen zavést a provádět akční plán 
sestávající z technických a/nebo 
organizačních opatření určených 
k zabránění riziku u zvláště ohrožených
zaměstnanců a jakýmkoli rizikům 
v důsledku nepřímých účinků podle 
tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pracoviště, na kterých mohou být
zaměstnanci vystaveni 
elektromagnetickým polím, jež překračují 
orientační a referenční hodnoty, se na 
základě hodnocení rizik podle článku 4 
opatřují vhodnou značkou podle příloh II 
a III a směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 
24. června 1992 o minimálních 
požadavcích na bezpečnostní nebo 
zdravotní značky na pracovišti (devátá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS). Dotyčná místa 
musí být v případě potřeby ohraničena 
a přístup k nim je třeba omezit. Pokud je 
přístup k těmto místům náležitým 
způsobem omezen z jiných důvodů, nejsou 
značky a omezení přístupu související 
s elektromagnetickými poli vyžadovány.

3. Pracoviště, na kterých pravděpodobně 
budou zaměstnanci vystaveni 
elektromagnetickým polím, jež překračují 
referenční hodnoty, se na základě 
hodnocení rizik podle článku 4 opatřují 
vhodnou značkou podle přílohy II 
a směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 
24. června 1992 o minimálních 
požadavcích na bezpečnostní nebo 
zdravotní značky na pracovišti (devátá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS). Dotyčná místa 
musí být v případě potřeby ohraničena 
a přístup k nim je třeba omezit. Pokud je 
přístup k těmto místům náležitým 
způsobem omezen z jiných důvodů 
a zaměstnanci jsou informováni
o elektromagnetických rizicích, nejsou 
značky a omezení přístupu související 
s elektromagnetickými poli vyžadovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pracoviště, na kterých mohou být 
zaměstnanci vystaveni 
elektromagnetickým polím, jež překračují 
orientační a referenční hodnoty, se na 
základě hodnocení rizik podle článku 4
opatřují vhodnou značkou podle příloh II 
a III a směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 
24. června 1992 o minimálních 
požadavcích na bezpečnostní nebo 
zdravotní značky na pracovišti (devátá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS). Dotyčná místa 

3. Pracoviště, na kterých mohou být 
zaměstnanci vystaveni 
elektromagnetickým polím, jež překračují 
referenční hodnoty, se na základě 
hodnocení rizik podle čl. 4 odst. 2 opatřují 
v případě potřeby značkou, pokud 
hodnocení rizik neukáže, že nejvyšší 
přípustné hodnoty pro účinky na zdraví 
nejsou překročeny, tak aby mohly být 
vyloučeny nepříznivé dopady na zdraví. 
Stejným způsobem pracoviště, na kterých
mohou být zaměstnanci vystaveni 
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musí být v případě potřeby ohraničena 
a přístup k nim je třeba omezit. Pokud je 
přístup k těmto místům náležitým 
způsobem omezen z jiných důvodů, nejsou 
značky a omezení přístupu související 
s elektromagnetickými poli vyžadovány.

elektromagnetickým polím, jež překračují 
orientační hodnoty, se na základě 
hodnocení rizik podle čl. 4 odst. 2a 
opatřují v případě potřeby značkou, pokud 
hodnocení rizik neukáže, že nejvyšší 
přípustné hodnoty pro účinky na 
bezpečnost nejsou překročeny, tak aby 
mohly být vyloučeny nepříznivé dopady na 
bezpečnost. Tyto značky budou v souladu 
se směrnicí Rady 92/58/EHS ze dne 
24. června 1992 o minimálních 
požadavcích na bezpečnostní nebo 
zdravotní značky na pracovišti (devátá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS). Dotyčná místa 
musí být v případě potřeby ohraničena 
a přístup k nim je třeba omezit. Pokud je 
přístup k těmto místům náležitým 
způsobem omezen z jiných důvodů, nejsou 
značky a omezení přístupu související 
s elektromagnetickými poli vyžadovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pracoviště, na kterých mohou být 
zaměstnanci vystaveni 
elektromagnetickým polím, jež překračují 
orientační a referenční hodnoty, se na 
základě hodnocení rizik podle článku 4 
opatřují vhodnou značkou podle příloh II 
a III a směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 
24. června 1992 o minimálních 
požadavcích na bezpečnostní nebo 
zdravotní značky na pracovišti (devátá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS). Dotyčná místa 
musí být v případě potřeby ohraničena 
a přístup k nim je třeba omezit. Pokud je 

3. Pracoviště, na kterých mohou být 
zaměstnanci vystaveni 
elektromagnetickým polím, jež překračují 
orientační a referenční hodnoty, se na 
základě hodnocení rizik podle článku 4 
opatřují vhodným značením podle příloh II 
a III a směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 
24. června 1992 o minimálních 
požadavcích na bezpečnostní nebo 
zdravotní značky na pracovišti (devátá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS). Dotyčná místa 
musí být v případě potřeby ohraničena 
a přístup k nim je třeba omezit. Pokud je 
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přístup k těmto místům náležitým 
způsobem omezen z jiných důvodů, nejsou 
značky a omezení přístupu související 
s elektromagnetickými poli vyžadovány.

přístup k těmto místům náležitým 
způsobem omezen z jiných důvodů, nejsou 
značky a omezení přístupu související 
s elektromagnetickými poli vyžadovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pracoviště, na kterých mohou být 
zaměstnanci vystaveni 
elektromagnetickým polím, jež překračují 
orientační a referenční hodnoty, se na 
základě hodnocení rizik podle článku 4 
opatřují vhodnou značkou podle příloh II 
a III a směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 
24. června 1992 o minimálních 
požadavcích na bezpečnostní nebo 
zdravotní značky na pracovišti (devátá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS). Dotyčná místa 
musí být v případě potřeby ohraničena 
a přístup k nim je třeba omezit. Pokud je 
přístup k těmto místům náležitým 
způsobem omezen z jiných důvodů, nejsou 
značky a omezení přístupu související 
s elektromagnetickými poli vyžadovány.

3. Pracoviště, na kterých mohou být 
zaměstnanci vystaveni 
elektromagnetickým polím, jež překračují 
orientační a referenční hodnoty, se na 
základě hodnocení rizik podle článku 4 
opatřují vhodnou značkou podle příloh II 
a III a směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 
24. června 1992 o minimálních 
požadavcích na bezpečnostní nebo 
zdravotní značky na pracovišti (devátá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS). Dotyčná místa 
musí být v případě potřeby ohraničena 
a přístup k nim je třeba omezit. Pokud je 
přístup k těmto místům náležitým 
způsobem omezen z jiných důvodů, nebo 
v případě veřejné cesty napěťového 
vedení, nejsou značky a omezení přístupu 
související s elektromagnetickými poli 
vyžadovány.

Or. en

Odůvodnění

Vlastník vedení nemůže umísťovat varovné značky na veřejné cesty, protože mu obvykle 
pozemek nepatří. Rovněž tak pracovníci dohlížející na napěťové vedení navštěvují toto vedení 
zřídka a pouze po krátkou dobu.



AM\886093CS.doc 71/122 PE478.400v01-00

CS

Pozměňovací návrh 142
Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pracoviště, na kterých mohou být 
zaměstnanci vystaveni 
elektromagnetickým polím, jež překračují 
orientační a referenční hodnoty, se na 
základě hodnocení rizik podle článku 4 
opatřují vhodnou značkou podle příloh II 
a III a směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 
24. června 1992 o minimálních 
požadavcích na bezpečnostní nebo 
zdravotní značky na pracovišti (devátá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS). Dotyčná místa 
musí být v případě potřeby ohraničena 
a přístup k nim je třeba omezit. Pokud je 
přístup k těmto místům náležitým 
způsobem omezen z jiných důvodů, nejsou 
značky a omezení přístupu související 
s elektromagnetickými poli vyžadovány.

3. Pracoviště, na kterých mohou být 
zaměstnanci vystaveni 
elektromagnetickým polím, jež překračují 
orientační a referenční hodnoty, se na 
základě hodnocení rizik podle článku 4 
opatřují vhodnou značkou podle příloh II 
a III a směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 
24. června 1992 o minimálních 
požadavcích na bezpečnostní nebo 
zdravotní značky na pracovišti (devátá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS). Dotyčná místa 
musí být v případě potřeby ohraničena 
a přístup k nim je třeba omezit. Pokud je 
přístup k těmto místům náležitým 
způsobem omezen z jiných důvodů nebo 
jsou nalezena jiná řešení v souladu 
s vnitrostátním právem a zvyklostmi, 
nejsou značky a omezení přístupu 
související s elektromagnetickými poli 
vyžadovány.

Or. en

Odůvodnění

V případě veřejných cest napěťového vedení se může značek či omezení přístupu dotýkat celá 
řada praktických problémů, např. kdo je vlastníkem pozemku, na němž by značky měly být 
umístěny, zeměpisná oblast nebo množství potřebných značek. Tento požadavek musí vzít 
v úvahu vnitrostátní právo a zvyklosti a další okolnosti.

Pozměňovací návrh 143
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Expozice zaměstnanců nesmí v žádném 
případě překročit nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví, s výjimkou 
případů, kdy jsou splněny podmínky 
stanovené v čl. 3 odst. 6. Jsou-li navzdory 
opatřením přijatým zaměstnavatelem 
k dosažení souladu s touto směrnicí 
nejvyšší přípustné hodnoty expozice pro 
účinky na zdraví překročeny, musí 
zaměstnavatel neprodleně přijmout
opatření k jejímu snížení pod nejvyšší 
přípustné hodnoty. Zjistí příčiny 
překročení nejvyšších přípustných hodnot 
pro účinky na zdraví a podle toho změní 
ochranná a preventivní opatření, aby 
zabránil jejich opětovnému překročení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Expozice zaměstnanců nesmí v žádném 
případě překročit nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví, s výjimkou 
případů, kdy jsou splněny podmínky 
stanovené v čl. 3 odst. 6. Jsou-li navzdory 
opatřením přijatým zaměstnavatelem 
k dosažení souladu s touto směrnicí 
nejvyšší přípustné hodnoty expozice pro 
účinky na zdraví překročeny, musí
zaměstnavatel neprodleně přijmout 
opatření k jejímu snížení pod nejvyšší 
přípustné hodnoty. Zjistí příčiny překročení 
nejvyšších přípustných hodnot pro účinky 
na zdraví a podle toho změní ochranná 
a preventivní opatření, aby zabránil jejich 
opětovnému překročení.

4. Expozice zaměstnanců nesmí v žádném 
případě překročit nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví. Jsou-li 
navzdory opatřením přijatým 
zaměstnavatelem k dosažení souladu 
s touto směrnicí nejvyšší přípustné hodnoty 
expozice pro účinky na zdraví překročeny, 
je zaměstnavatel povinen bezprostředně 
přijmout opatření k jejímu snížení pod 
nejvyšší přípustné hodnoty. Zjistí příčiny 
překročení nejvyšších přípustných hodnot 
pro účinky na zdraví a podle toho změní 
ochranná a preventivní opatření, aby 
zabránil jejich opětovnému překročení.
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Or. de

Pozměňovací návrh 145
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Expozice zaměstnanců nesmí v žádném 
případě překročit nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví, s výjimkou 
případů, kdy jsou splněny podmínky 
stanovené v čl. 3 odst. 6. Jsou-li navzdory 
opatřením přijatým zaměstnavatelem 
k dosažení souladu s touto směrnicí 
nejvyšší přípustné hodnoty expozice pro 
účinky na zdraví překročeny, musí 
zaměstnavatel neprodleně přijmout 
opatření k jejímu snížení pod nejvyšší 
přípustné hodnoty. Zjistí příčiny překročení 
nejvyšších přípustných hodnot pro účinky 
na zdraví a podle toho změní ochranná 
a preventivní opatření, aby zabránil jejich 
opětovnému překročení.

4. Expozice zaměstnanců nesmí překročit 
nejvyšší přípustné hodnoty pro účinky na 
bezpečnost, s výjimkou případů, kdy jsou 
zavedeny řídící a kontrolní systémy
a zaměstnanci jsou školeni, takže je 
zajištěna prevence nepříznivých účinků 
na bezpečnost.

Expozice zaměstnanců nesmí v žádném 
případě překročit nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví, s výjimkou 
případů, kdy jsou splněny podmínky 
stanovené v čl. 3 odst. 6. Jsou-li navzdory 
opatřením přijatým zaměstnavatelem 
k dosažení souladu s touto směrnicí 
nejvyšší přípustné hodnoty expozice pro 
účinky na zdraví překročeny, musí 
zaměstnavatel neprodleně přijmout 
opatření k jejímu snížení pod nejvyšší 
přípustné hodnoty. Zjistí příčiny překročení 
nejvyšších přípustných hodnot pro účinky 
na zdraví a podle toho změní ochranná 
a preventivní opatření, aby zabránil jejich 
opětovnému překročení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Expozice zaměstnanců nesmí v žádném 
případě překročit nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví, s výjimkou 
případů, kdy jsou splněny podmínky 
stanovené v čl. 3 odst. 6. Jsou-li navzdory 
opatřením přijatým zaměstnavatelem 
k dosažení souladu s touto směrnicí 
nejvyšší přípustné hodnoty expozice pro 
účinky na zdraví překročeny, musí 
zaměstnavatel neprodleně přijmout 
opatření k jejímu snížení pod nejvyšší 
přípustné hodnoty. Zjistí příčiny překročení 
nejvyšších přípustných hodnot pro účinky 
na zdraví a podle toho změní ochranná 
a preventivní opatření, aby zabránil jejich 
opětovnému překročení.

4. V situacích, kdy expozice zaměstnanců 
překračuje nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na bezpečnost, musí být zavedeny 
postupy a školení zaměstnanců k zajištění 
prevence důsledků nepříznivých účinků 
na bezpečnost. Expozice zaměstnanců 
nesmí v žádném případě překročit nejvyšší 
přípustné hodnoty pro účinky na zdraví, 
s výjimkou případů, kdy jsou splněny 
podmínky stanovené v čl. 3 odst. 6. Jsou-li 
navzdory opatřením přijatým 
zaměstnavatelem k dosažení souladu 
s touto směrnicí nejvyšší přípustné hodnoty 
expozice pro účinky na zdraví překročeny, 
musí zaměstnavatel neprodleně přijmout 
opatření k jejímu snížení pod nejvyšší 
přípustné hodnoty. Zjistí příčiny překročení 
nejvyšších přípustných hodnot pro účinky 
na zdraví a podle toho změní ochranná 
a preventivní opatření, aby zabránil jejich 
opětovnému překročení.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Expozice zaměstnanců nesmí v žádném 
případě překročit nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví, s výjimkou 
případů, kdy jsou splněny podmínky 

4. Expozice zaměstnanců nesmí v žádném 
případě překročit nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví, s výjimkou 
případů, kdy jsou splněny podmínky 
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stanovené v čl. 3 odst. 6. Jsou-li navzdory 
opatřením přijatým zaměstnavatelem 
k dosažení souladu s touto směrnicí 
nejvyšší přípustné hodnoty expozice pro 
účinky na zdraví překročeny, musí 
zaměstnavatel neprodleně přijmout 
opatření k jejímu snížení pod nejvyšší 
přípustné hodnoty. Zjistí příčiny překročení 
nejvyšších přípustných hodnot pro účinky 
na zdraví a podle toho změní ochranná 
a preventivní opatření, aby zabránil jejich 
opětovnému překročení.

stanovené v čl. 3 odst. 6. Jsou-li navzdory 
opatřením přijatým zaměstnavatelem 
k dosažení souladu s touto směrnicí 
nejvyšší přípustné hodnoty expozice pro 
účinky na zdraví překročeny, musí 
zaměstnavatel neprodleně přijmout 
opatření k jejímu snížení pod nejvyšší 
přípustné hodnoty. Zjistí příčiny překročení 
nejvyšších přípustných hodnot pro účinky 
na zdraví a podle toho změní ochranná 
a preventivní opatření, aby zabránil jejich 
opětovnému překročení, a zajistí přitom 
sledovatelnost provedených změn.

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Ole Christensen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Expozice zaměstnanců nesmí v žádném 
případě překročit nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví, s výjimkou 
případů, kdy jsou splněny podmínky 
stanovené v čl. 3 odst. 6. Jsou-li navzdory 
opatřením přijatým zaměstnavatelem 
k dosažení souladu s touto směrnicí 
nejvyšší přípustné hodnoty expozice pro 
účinky na zdraví překročeny, musí 
zaměstnavatel neprodleně přijmout 
opatření k jejímu snížení pod nejvyšší 
přípustné hodnoty. Zjistí příčiny překročení 
nejvyšších přípustných hodnot pro účinky 
na zdraví a podle toho změní ochranná 
a preventivní opatření, aby zabránil jejich 
opětovnému překročení.

4. Expozice zaměstnanců nesmí v žádném 
případě překročit nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví. Jsou-li 
navzdory opatřením přijatým 
zaměstnavatelem k dosažení souladu 
s touto směrnicí nejvyšší přípustné hodnoty 
expozice pro účinky na zdraví překročeny, 
musí zaměstnavatel neprodleně přijmout 
opatření k jejímu snížení pod nejvyšší 
přípustné hodnoty. Zjistí příčiny překročení 
nejvyšších přípustných hodnot pro účinky 
na zdraví a podle toho změní ochranná 
a preventivní opatření, aby zabránil jejich 
opětovnému překročení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důsledkem pozměnění (vypuštění) čl. 3 odst. 6.
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Pozměňovací návrh 149
Paul Murphy, Georgios Toussas

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Expozice zaměstnanců nesmí v žádném 
případě překročit nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví, s výjimkou 
případů, kdy jsou splněny podmínky 
stanovené v čl. 3 odst. 6. Jsou-li navzdory 
opatřením přijatým zaměstnavatelem 
k dosažení souladu s touto směrnicí 
nejvyšší přípustné hodnoty expozice pro 
účinky na zdraví překročeny, musí 
zaměstnavatel neprodleně přijmout 
opatření k jejímu snížení pod nejvyšší 
přípustné hodnoty. Zjistí příčiny překročení 
nejvyšších přípustných hodnot pro účinky 
na zdraví a podle toho změní ochranná 
a preventivní opatření, aby zabránil jejich 
opětovnému překročení.

4. Expozice zaměstnanců nesmí v žádném 
případě překročit nejvyšší přípustné 
hodnoty pro účinky na zdraví. Jsou-li 
navzdory opatřením přijatým 
zaměstnavatelem k dosažení souladu 
s touto směrnicí nejvyšší přípustné hodnoty 
expozice pro účinky na zdraví překročeny, 
musí zaměstnavatel neprodleně přijmout 
opatření k jejímu snížení pod nejvyšší 
přípustné hodnoty. Zjistí příčiny překročení 
nejvyšších přípustných hodnot pro účinky 
na zdraví a podle toho změní ochranná 
a preventivní opatření, aby zabránil jejich 
opětovnému překročení.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na základě článku 15 směrnice 
89/391/EHS zaměstnavatel přizpůsobí 
opatření uvedená v tomto článku 
a přílohách II a III požadavkům zvlášť 
ohrožených zaměstnanců.

5. Na základě článku 15 směrnice 
89/391/EHS zaměstnavatel přizpůsobí 
opatření uvedená v tomto článku 
a přílohách II a III požadavkům zvlášť 
ohrožených zaměstnanců, zejména 
zaměstnanců, kteří nahlásili 
zaměstnavateli, že jsou nositeli 
implantovaných nebo přenosných 
zdravotnických prostředků, a žen, které 
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oznámily, že jsou těhotné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na základě článku 15 směrnice 
89/391/EHS zaměstnavatel přizpůsobí 
opatření uvedená v tomto článku 
a přílohách II a III požadavkům zvlášť 
ohrožených zaměstnanců.

5. Na základě článku 15 směrnice 
89/391/EHS zaměstnavatel přizpůsobí 
opatření uvedená v tomto článku 
a přílohách II a III požadavkům zvlášť 
ohrožených zaměstnanců, zejména 
zaměstnanců, kteří nahlásili, jsou nositeli 
implantovaných nebo přenosných 
zdravotnických prostředků, a žen, které 
oznámily, že jsou těhotné.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na základě článku 15 směrnice 
89/391/EHS zaměstnavatel přizpůsobí 
opatření uvedená v tomto článku 
a přílohách II a III požadavkům zvlášť 
ohrožených zaměstnanců.

5. Na základě článku 15 směrnice 
89/391/EHS zaměstnavatel přizpůsobí 
opatření uvedená v tomto článku 
požadavkům zvlášť ohrožených 
zaměstnanců a v případě potřeby 
hodnocení individuálních rizik.

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Jutta Steinruck

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny články 10 a 12 směrnice 
89/391/EHS, zajistí zaměstnavatel, aby 
zaměstnanci, kteří jsou při práci vystaveni 
elektromagnetickým polím, a/nebo jejich 
zástupci obdrželi veškeré nezbytné 
informace a školení o výsledku hodnocení 
rizik podle čl. 4 odst. 1 této směrnice, 
týkající se zejména:

Aniž jsou dotčeny články 10 a 12 směrnice 
89/391/EHS, je zaměstnavatel povinen 
předat zaměstnancům, kteří jsou při práci 
vystaveni elektromagnetickým polím, 
a/nebo jejich zástupcům veškeré nezbytné 
informace a školení o výsledku hodnocení 
rizik podle čl. 4 odst. 1 této směrnice, 
týkající se zejména:

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny články 10 a 12 směrnice 
89/391/EHS, zajistí zaměstnavatel, aby 
zaměstnanci, kteří jsou při práci vystaveni 
elektromagnetickým polím, a/nebo jejich 
zástupci obdrželi veškeré nezbytné 
informace a školení o výsledku hodnocení 
rizik podle čl. 4 odst. 1 této směrnice, 
týkající se zejména:

Aniž jsou dotčeny články 10 a 12 směrnice 
89/391/EHS, zajistí zaměstnavatel, aby 
zaměstnanci, kteří budou pravděpodobně
při práci vystaveni elektromagnetickým 
polím, a/nebo jejich zástupci obdrželi 
veškeré nezbytné informace a školení 
o výsledku hodnocení rizik podle čl. 4 odst. 
1 této směrnice, týkající se zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny články 10 a 12 směrnice 
89/391/EHS, zajistí zaměstnavatel, aby 
zaměstnanci, kteří jsou při práci vystaveni 
elektromagnetickým polím, a/nebo jejich 
zástupci obdrželi veškeré nezbytné 
informace a školení o výsledku hodnocení 
rizik podle čl. 4 odst. 1 této směrnice, 
týkající se zejména:

Aniž jsou dotčeny články 10 a 12 směrnice 
89/391/EHS, zajistí zaměstnavatel, aby 
zaměstnanci, kteří jsou při práci vystaveni 
elektromagnetickým polím, a jejich 
zástupci obdrželi veškeré nezbytné 
informace a školení o výsledku hodnocení 
rizik podle čl. 4 odst. 1 této směrnice, 
týkající se zejména:

Or. de

Pozměňovací návrh 156
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hodnot a pojmů nejvyšších přípustných 
hodnot, orientačních hodnot 
a referenčních hodnot, jakož i možných 
rizik, která jsou s nimi spojená, a přijatých 
preventivních opatření;

b) hodnot a pojmů nejvyšších přípustných 
hodnot a referenčních hodnot, jakož 
i možných rizik, která jsou s nimi spojená, 
a přijatých preventivních opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) možných nepřímých účinků expozice;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 158
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu prevence a včasného 
rozpoznání všech nepříznivých účinků na 
zdraví vyvolaných expozicí 
elektromagnetickým polím je v souladu 
s článkem 14 směrnice 89/391/EHS 
zajišťován vhodný zdravotní dohled.

1. V zájmu prevence a včasného 
rozpoznání všech nepříznivých účinků na 
zdraví vyvolaných expozicí 
elektromagnetickým polím je v souladu 
s článkem 14 směrnice 89/391/EHS 
zajišťován vhodný zdravotní dohled. Tato 
ustanovení, včetně požadavků 
předepsaných pro zdravotní záznamy 
a jejich dostupnost, se zavedou ve 
vnitrostátním právu a/nebo v praxi.

Or. en

Odůvodnění

Viz Podrobné vysvětlení návrhu po kapitolách či článcích, článek 8, strana 9 návrhu Komise. 
V textu se uvádí: „Účinky vyvolané nízkofrekvenčními poli nelze pozorovat, jakmile 
zaměstnanec opustí prostor nežádoucí expozice. Případný nepříznivý účinek na zdraví 
v důsledku takové expozice proto nelze určit na základě lékařské prohlídky.“

Pozměňovací návrh 159
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu prevence a včasného 
rozpoznání všech nepříznivých účinků na 
zdraví vyvolaných expozicí 
elektromagnetickým polím je v souladu 
s článkem 14 směrnice 89/391/EHS 
zajišťován vhodný zdravotní dohled.

1. V zájmu prevence a včasného 
rozpoznání všech nepříznivých účinků na 
zdraví vyvolaných expozicí 
elektromagnetickým polím je v souladu 
s článkem 14 směrnice 89/391/EHS 
zajišťován vhodný zdravotní dohled. Tato 
ustanovení, včetně požadavků 
předepsaných pro zdravotní záznamy 
a jejich dostupnost, se zavedou ve 
vnitrostátním právu a/nebo v praxi.
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Or. en

Pozměňovací návrh 160
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu prevence a včasného 
rozpoznání všech nepříznivých účinků na 
zdraví vyvolaných expozicí 
elektromagnetickým polím je v souladu 
s článkem 14 směrnice 89/391/EHS 
zajišťován vhodný zdravotní dohled.

1. V zájmu prevence a včasného 
rozpoznání všech nepříznivých účinků na 
zdraví vyvolaných expozicí 
elektromagnetickým polím je v souladu 
s článkem 14 směrnice 89/391/EHS 
zajišťován vhodný zdravotní dohled. Tato 
ustanovení se zavedou v souladu 
s vnitrostátním právem a/nebo zvyklostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu prevence a včasného 
rozpoznání všech nepříznivých účinků na 
zdraví vyvolaných expozicí 
elektromagnetickým polím je v souladu 
s článkem 14 směrnice 89/391/EHS 
zajišťován vhodný zdravotní dohled.

1. V zájmu prevence a včasného 
rozpoznání všech nepříznivých účinků na 
zdraví vyvolaných expozicí 
elektromagnetickým polím je v souladu 
s článkem 14 směrnice 89/391/EHS 
zajišťován vhodný zdravotní dohled. Navíc 
by členské státy měly na základě nově 
stanovených mezních hodnot expozice 
zaměstnanců elektromagnetickým polím 
aktualizovat svá pravidla pro provádění 
lékařských prohlídek a předpisy týkající se 
zdravotního dohledu.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 162
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U expozic v kmitočtovém pásmu do 
100 kHz se hlášení zaměstnance 
o jakýchkoli nežádoucích či 
neočekávaných zdravotních účincích 
předává osobě pověřené lékařským 
dohledem, která přijme vhodná opatření 
podle vnitrostátních právních předpisů 
a zvyklostí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U expozic v kmitočtovém pásmu do 
100 kHz se hlášení zaměstnance 
o jakýchkoli nežádoucích či 
neočekávaných zdravotních účincích 
předává osobě pověřené lékařským 
dohledem, která přijme vhodná opatření 
podle vnitrostátních právních předpisů 
a zvyklostí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Julie Girling
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U expozic v kmitočtovém pásmu do 
100 kHz se hlášení zaměstnance 
o jakýchkoli nežádoucích či 
neočekávaných zdravotních účincích 
předává osobě pověřené lékařským 
dohledem, která přijme vhodná opatření 
podle vnitrostátních právních předpisů 
a zvyklostí.

U expozic v kmitočtovém pásmu do 
100 kHz, kdy došlo k expozici překračující 
nejvyšší přípustnou hodnotu pro účinky 
na zdraví, se hlášení zaměstnance 
o jakýchkoli nežádoucích či 
neočekávaných zdravotních účincích 
předává osobě pověřené lékařským 
dohledem, která přijme vhodná opatření 
podle vnitrostátních právních předpisů 
a zvyklostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U expozic v kmitočtovém pásmu do 
100 kHz se hlášení zaměstnance 
o jakýchkoli nežádoucích či 
neočekávaných zdravotních účincích 
předává osobě pověřené lékařským 
dohledem, která přijme vhodná opatření 
podle vnitrostátních právních předpisů 
a zvyklostí.

U expozic v kmitočtovém pásmu do 
100 kHz, kdy došlo k expozici překračující 
nejvyšší přípustnou hodnotu pro účinky 
na zdraví, se hlášení zaměstnance 
o jakýchkoli nežádoucích či 
neočekávaných zdravotních účincích 
předává osobě pověřené lékařským 
dohledem, která přijme vhodná opatření 
podle vnitrostátních právních předpisů 
a zvyklostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U expozic v kmitočtovém pásmu do 100 
kHz se hlášení zaměstnance o jakýchkoli 
nežádoucích či neočekávaných 
zdravotních účincích předává osobě 
pověřené lékařským dohledem, která 
přijme vhodná opatření podle 
vnitrostátních právních předpisů 
a zvyklostí. 

U expozic v kmitočtovém pásmu do 100 
kHz se hlášení zaměstnance o jakýchkoli 
nežádoucích či negativních účincích na 
fyzické zdraví předává osobě pověřené 
lékařským dohledem, která přijme vhodná 
opatření podle vnitrostátních právních 
předpisů a zvyklostí. 

Or. de

Pozměňovací návrh 167
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U expozic v rozmezí od 100 kHz do 
300 GHz a v každém případě, kdy je 
zjištěna expozice přesahující nejvyšší 
přípustné hodnoty, musí být dotčenému 
zaměstnanci v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi umožněno 
lékařské vyšetření. Pokud se zjistí 
zdravotní poškození vzniklé touto expozicí, 
provede zaměstnavatel opětovné 
hodnocení rizik podle článku 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U expozic v rozmezí od 100 kHz do vypouští se
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300 GHz a v každém případě, kdy je 
zjištěna expozice přesahující nejvyšší 
přípustné hodnoty, musí být dotčenému 
zaměstnanci v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi umožněno 
lékařské vyšetření. Pokud se zjistí 
zdravotní poškození vzniklé touto expozicí, 
provede zaměstnavatel opětovné 
hodnocení rizik podle článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U expozic v rozmezí od 100 kHz do 
300 GHz a v každém případě, kdy je 
zjištěna expozice přesahující nejvyšší 
přípustné hodnoty, musí být dotčenému 
zaměstnanci v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi umožněno 
lékařské vyšetření. Pokud se zjistí 
zdravotní poškození vzniklé touto expozicí, 
provede zaměstnavatel opětovné hodnocení 
rizik podle článku 4.

U expozic v rozmezí od 100 kHz do 
300 GHz, kdy je zjištěna expozice 
přesahující nejvyšší přípustné hodnoty, 
musí být dotčenému zaměstnanci v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi umožněno lékařské vyšetření. 
Pokud se zjistí zdravotní poškození vzniklé 
touto expozicí, provede zaměstnavatel 
opětovné hodnocení rizik podle článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U expozic v rozmezí od 100 kHz do 
300 GHz a v každém případě, kdy je 
zjištěna expozice přesahující nejvyšší 

U expozic v rozmezí od 100 kHz do 
300 GHz, kdy je zjištěna expozice 
přesahující nejvyšší přípustné hodnoty, 
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přípustné hodnoty, musí být dotčenému
zaměstnanci v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi umožněno 
lékařské vyšetření. Pokud se zjistí 
zdravotní poškození vzniklé touto expozicí, 
provede zaměstnavatel opětovné hodnocení 
rizik podle článku 4.

musí být zaměstnanci během pracovní 
doby umožněno lékařské vyšetření.
Náklady se hradí v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi. Pokud se zjistí zdravotní 
poškození vzniklé touto expozicí, provede 
zaměstnavatel opětovné hodnocení rizik 
podle článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
David Casa

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U expozic v rozmezí od 100 kHz do 
300 GHz a v každém případě, kdy je 
zjištěna expozice přesahující nejvyšší 
přípustné hodnoty, musí být dotčenému 
zaměstnanci v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi umožněno 
lékařské vyšetření. Pokud se zjistí 
zdravotní poškození vzniklé touto expozicí, 
provede zaměstnavatel opětovné hodnocení 
rizik podle článku 4.

U expozic v rozmezí od 100 kHz do 
300 GHz a v každém případě, kdy je 
zjištěna expozice přesahující nejvyšší 
přípustné hodnoty, musí být dotčenému 
zaměstnanci v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi umožněno 
lékařské vyšetření. Pokud se zjistí 
zdravotní poškození vzniklé touto expozicí, 
provede zaměstnavatel opětovné hodnocení 
rizik a opatření k prevenci a ochraně 
podle článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U expozic v rozmezí od 100 kHz do 300 
GHz a v každém případě, kdy je zjištěna 
expozice přesahující nejvyšší přípustné 

U expozic v rozmezí od 100 kHz do 300 
GHz a v každém případě, kdy je zjištěna 
expozice přesahující nejvyšší přípustné 
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hodnoty, musí být dotčenému zaměstnanci 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi umožněno lékařské 
vyšetření. Pokud se zjistí zdravotní 
poškození vzniklé touto expozicí, provede 
zaměstnavatel opětovné hodnocení rizik 
podle článku 4.

hodnoty, musí být dotčenému zaměstnanci 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi umožněno lékařské 
vyšetření. Pokud se zjistí zdravotní 
poškození vzniklé touto expozicí, provede 
zaměstnavatel opětovné hodnocení rizik 
podle článku 4 a poskytne odškodnění 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi.

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zaměstnavatel přijme vhodná opatření 
pro to, aby zajistil lékaři a/nebo 
zdravotnickému orgánu odpovědnému za 
zdravotní dohled přístup k výsledkům 
hodnocení rizik zmíněného v článku 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výsledky zdravotního dohledu se 
uchovávají ve vhodné podobě, aby do nich 
bylo později možné nahlížet, přičemž se 
dbá na jejich důvěrnou povahu. 
Zaměstnanci mají na svou žádost přístup 
ke svým osobním zdravotním záznamům.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výsledky zdravotního dohledu se 
uchovávají ve vhodné podobě, aby do nich 
bylo později možné nahlížet, přičemž se 
dbá na jejich důvěrnou povahu. 
Zaměstnanci mají na svou žádost přístup 
ke svým osobním zdravotním záznamům.

3. Výsledky zdravotního dohledu se 
uchovávají ve vhodné podobě, aby do nich
bylo možné kdykoliv nahlížet, přičemž se 
dbá na jejich důvěrnou povahu. 
Zaměstnanci mají na svou žádost přístup 
ke svým osobním zdravotním záznamům.

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výsledky zdravotního dohledu se 
uchovávají ve vhodné podobě, aby do nich 
bylo později možné nahlížet, přičemž se 
dbá na jejich důvěrnou povahu. 
Zaměstnanci mají na svou žádost přístup 
ke svým osobním zdravotním záznamům.

3. Výsledky zdravotního dohledu se 
uchovávají ve vhodné podobě, aby do nich 
bylo později možné nahlížet, přičemž se 
dbá na jejich důvěrnou povahu. 
Zaměstnanci mají na svou žádost 
neomezený přístup ke svým osobním 
zdravotním záznamům.

Or. de

Pozměňovací návrh 177
Karima Delli

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)



AM\886093CS.doc 89/122 PE478.400v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Sledování dlouhodobých účinků

Je zřízen výbor nezávislých odborníků, 
aby přezkoumal vědecké znalosti 
o dlouhodobých účincích 
elektromagnetické expozice, a v souladu 
s článkem 17 směrnice 89/391/EHS 
Komise navrhne revizi této směrnice 
s cílem tyto pravděpodobné účinky
zohlednit.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Thomas Mann

Návrh směrnice
Článek 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví vhodné sankce, které 
se uloží v případě porušení vnitrostátních 
právních předpisů přijatých v souladu 
s tuto směrnicí. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví vhodné sankce, které 
se uloží v případě porušení vnitrostátních 
právních předpisů přijatých v souladu 
s tuto směrnicí. Tyto sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy stanoví přiměřené odškodnění, které 
se poskytne v případě poškození zdraví 
způsobeného expozicí, která je upravena 
touto směrnicí.

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Ole Christensen

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

                       Článek 9a

Na základě nejnovějších vědeckých údajů 
Komise do 5 let od data přijetí této 
směrnice předloží návrh na přijetí 
revidované směrnice s cílem stanovit ve 
směrnici nejvyšší přípustné hodnoty 
a referenční hodnoty pro MRI (jak je 
uvedeno v čl. 3 odst. 4).

Or. en

Odůvodnění

Vinou čl. 3 odst. 4 nejsou zaměstnanci vystavení magnetické rezonanci chráněni nejvyššími 
přípustnými hodnotami a referenčními hodnotami ve smyslu této směrnice. Pozměňovací 
návrh vybízí Komisi, aby předložila návrh, který tuto odchylku pro MRI časem omezí. (Viz 
pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 4.)

Pozměňovací návrh 180
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 10 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byl zohledněn technický rozvoj, změny 
nejdůležitějších evropských 
harmonizovaných norem nebo specifikací 
a nové vědecké poznatky týkající se 
elektromagnetických polí;

b) byl zohledněn technický rozvoj, změny 
nejdůležitějších norem nebo specifikací 
a nové vědecké poznatky týkající se 
elektromagnetických polí;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Karima Delli

Návrh směrnice
Čl. 10 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) byly přizpůsobeny orientační 
a referenční hodnoty, za předpokladu, že 
jsou i nadále dodrženy stávající nejvyšší 
přípustné hodnoty, a související seznam 
činností, pracovišť a druhů zařízení
uvedených v přílohách II a III;

c) byly přizpůsobeny referenční hodnoty, 
za předpokladu, že jsou i nadále dodrženy 
stávající nejvyšší přípustné hodnoty 
uvedené v příloze II;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Článek 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje praktické pokyny 
k ustanovením článků 4 a 5 a příloh II až 
IV, aby usnadnila provádění této směrnice, 
zejména provádění hodnocení rizik. 
Komise úzce spolupracuje s Poradním 
výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci.

Komise vypracuje praktické pokyny 
k ustanovením článků 4 a 5 a příloh II až 
IV, aby usnadnila provádění této směrnice, 
zejména provádění hodnocení rizik. 
Komise úzce spolupracuje s Poradním 
výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci. Praktické pokyny je třeba 
pravidelně aktualizovat a mimo jiné musí 
být zohledněn budoucí technický vývoj. 
Tento návazný postup ovlivní rovněž 
činnost Komise podle článku 10.

Or. en

Odůvodnění

V některých bodech příloh jsou uvedeny příklady, které jsou platné v době schvalování této 
směrnice, avšak neberou v úvahu budoucí technologický vývoj. Je velice důležité, aby 
existovaly praktické pokyny a docházelo k jejich pravidelné aktualizaci, která mj. zohlední 
technologický vývoj. Komise by měla činit navazující kroky v úzké součinnosti s Poradním 
výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a tato spolupráce by se měla odrazit 
i v činnosti Komise podle článku 10.
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Pozměňovací návrh 183
Karima Delli

Návrh směrnice
Článek 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva, která se vypracuje podle čl. 17 
písm. a) směrnice 89/391/EHS, zejména 
předkládá informace o účinnosti 
směrnice, pokud jde o snížení expozice 
elektromagnetickým polím, a procentním 
podílu pracovišť, která jsou předmětem 
nápravných opatření.

Zpráva, která se vypracuje podle čl. 17 
písm. a) směrnice 89/391/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Článek 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva, která se vypracuje podle čl. 17 
písm. a) směrnice 89/391/EHS, zejména 
předkládá informace o účinnosti směrnice, 
pokud jde o snížení expozice 
elektromagnetickým polím, a procentním 
podílu pracovišť, která jsou předmětem 
nápravných opatření.

Aniž je dotčena zpráva, která se vypracuje
podle čl. 17 písm. a) směrnice 89/391/EHS,
vypracuje Komise do pěti let od [datum 
vstupu této směrnice v platnost] zvláštní 
zprávu. Tato zvláštní zpráva zejména
informuje o účinnosti směrnice o expozici, 
pokud jde o snížení expozice 
elektromagnetickým polím, a procentním 
podílu pracovišť, která jsou předmětem 
nápravných opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Paul Murphy, Georgios Toussas

Návrh směrnice
Článek 14 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva, která se vypracuje podle čl. 17 
písm. a) směrnice 89/391/EHS, zejména 
předkládá informace o účinnosti směrnice, 
pokud jde o snížení expozice 
elektromagnetickým polím, a procentním 
podílu pracovišť, která jsou předmětem 
nápravných opatření.

Zpráva, která se vypracuje podle čl. 17 
písm. a) směrnice 89/391/EHS, zejména 
předkládá informace o účinnosti směrnice, 
pokud jde o snížení expozice 
elektromagnetickým polím, a procentním 
podílu pracovišť, která jsou předmětem 
nápravných opatření. Komise do 5 let po 
zveřejnění této směrnice v Úředním 
věstníku Evropské unie posoudí vědecké 
důkazy ohledně dlouhodobých účinků 
expozice elektromagnetickým polím 
a předloží návrh jejího přezkumu s cílem 
zahrnout ochranu zdraví pracovníků 
a požadavky na bezpečnost před těmito 
dlouhodobými účinky.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontaktní proud (IC) mezi osobou 
a předmětem se vyjadřuje v ampérech (A). 
Ustálený kontaktní proud vzniká při 
kontaktu osoby s vodivým předmětem 
v elektrickém poli. Při takovém kontaktu 
se mohou objevit jiskrové výboje se 
souvisejícími přechodovými proudy.

Kontaktní proud (IC) mezi osobou 
a předmětem se vyjadřuje v ampérech (A). 
Ustálený kontaktní proud vzniká při 
kontaktu osoby s vodivým předmětem 
v elektromagnetickém poli. Při takovém 
kontaktu se mohou objevit jiskrové výboje 
se souvisejícími přechodovými proudy.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Intenzita elektrického pole je vektorová 
veličina (E), která odpovídá síle působící 
na nabitou částici nezávisle na jejím 
pohybu v prostoru. Vyjadřuje se ve voltech 
na metr (V/m).

Intenzita elektrického pole je vektorová 
veličina (E), která odpovídá síle působící 
na nabitou částici nezávisle na jejím 
pohybu v prostoru. Vyjadřuje se ve voltech 
na metr (V/m). Je nutno odlišit intenzitu 
vnějšího a vnitřního elektrického pole.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měrná absorbovaná energie (SA) je energie 
absorbovaná jednotkou hmotnosti 
biologické tkáně. Vyjadřuje se v joulech na 
kilogram (J/kg). V této směrnici se používá 
pro specifikaci omezení netepelných
účinků impulsního mikrovlnného záření.

Měrná absorbovaná energie (SA) je energie 
absorbovaná jednotkou hmotnosti 
biologické tkáně. Vyjadřuje se v joulech na 
kilogram (J/kg). V této směrnici se používá 
pro specifikaci omezení účinků impulsního 
mikrovlnného záření.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z uvedených veličin lze přímo měřit 
magnetickou indukci, kontaktní proud, 
intenzitu elektrického a magnetického pole 
a hustotu zářivého toku.

Z uvedených veličin lze přímo měřit 
magnetickou indukci (B), kontaktní proud 
(IL), intenzitu elektrického a magnetického 
pole (E) a hustotu zářivého toku (S).

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Expozice elektromagnetickým polím 
v kmitočtovém pásu od 0 Hz do 100 kHz

Nejvyšší přípustné hodnoty expozice 
a referenční hodnoty

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A. SYSTÉM OMEZENÍ EXPOZICE A. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ HODNOTY 
EXPOZICE

Mezi hlavní zásady, jimiž se řídí ochranný 
systém přijatý pro kmitočtové pásmo do 
100 kHz (100 tisíc cyklů za sekundu), 
patří:

Pro stanovení nejvyšších přípustných 
hodnot se v závislosti na kmitočtu 
a distribuci elektromagnetických polí, jimž 
je zaměstnanec vystaven, používají 
následující fyzikální veličiny a hodnoty:

– řádné zohlednění nejnovějších 
mezinárodních doporučení uveřejněných 
světově uznávanými odbornými 
organizacemi
– zavedení vhodných a účelových 
zjednodušení s cílem usnadnit pochopení 
a zavedení ochranného systému v dané 
oblasti
– praktické zavedení zónového systému, 
v němž lze klasifikovat každou činnost 
a v jehož rámci má zařazení činnosti do 
určité zóny přímý dopad na rozsah 
hodnocení rizik, které provádí 
zaměstnavatel, a na doporučená 
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preventivní opatření
– omezení počtu případů, kdy musí být 
zajištěno dodržení skutečných nejvyšších 
přípustných hodnot, protože naměřené 
hodnoty expozice jsou vyšší než horní 
limit nejvyšší povolené zóny (referenční 
úroveň).

1. Nejvyšší přípustné hodnoty pro účinky 
na zdraví a bezpečnost v důsledku 
elektrické stimulace tkáně (vyjádřené 
v efektivních hodnotách)
a) nejvyšší přípustná hodnota pro expozici 
celého těla je odvozena od prahové 
hodnoty pro účinky na periferní nervový 
systém v celém těle; od této hodnoty již 
také nedochází ke stimulaci nervových 
vláken v centrálním nervovém systému 
a vyjadřuje se jako elektrická pole 
vznikající v nerovové tkáni v těle (ve V/m):
f < 3 kHz – 0,8 V/m;
od 3 kHz do 10 MHz – 2,7x10-4f V/m;
kde f je kmitočet (frekvence) v hertzích 
(Hz);
b) nejvyšší přípustná hodnota pro expozici 
hlavy je odvozena od prahové hodnoty pro 
účinky na centrální nervový systém
v hlavě a vyjadřuje se jako elektrická pole 
vznikající v nervové tkáni v těle (ve V/m):
f < 10 Hz – 0,5/f V/m;
od 10 Hz do 25 Hz – 0,05 V/m;
od 25 Hz do 400 Hz – 0,002f V/m;
od 400 Hz do 3 kHz – 0,8 V/m;
od 3 kHz do 10 MHz – 2,7x10-4f V/m;
kde f je kmitočet (frekvence) v hertzích 
(Hz);
2. Nejvyšší přípustné hodnoty pro účinky 
na zdraví a bezpečnost v důsledku 
tepelných účinků na tkáně, aby se 
předcházelo tepelnému zatížení celého 
těla a nadměrnému lokálnímu zahřátí 
tkáně
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a) nejvyšší přípustná hodnota pro expozici 
celého těla je odvozena od prahové 
hodnoty pro tepelné zatížení celého těla 
a vyjadřuje se jako střední hodnota SAR 
v těle (ve W/kg):
od 9 kHz do 10 GHz – 0,4 W/kg
b) nejvyšší přípustná hodnota pro expozici 
hlavy a trupu je odvozena od prahové 
hodnoty pro tepelné lokální zatížení 
celého těla a vyjadřuje se jako lokální 
hodnota SAR v těle (ve W/kg):
od 9 kHz do 10 GHz – 10 W/kg
c) nejvyšší přípustná hodnota pro expozici 
končetin je odvozena od prahové hodnoty 
pro tepelné lokální zatížení končetin 
a vyjadřuje se jako lokální hodnota SAR 
v končetinách (ve W/kg):
od 9 kHz do 10 GHz – 20 W/kg
kde:
– střední hodnoty veškerých hodnot SAR 
se určují pro interval šesti minut;
– hmotnost, ke které je nutno přihlížet při 
určování střední hodnoty lokálních 
hodnot SAR, činí 10 g souvislé tělesné 
tkáně. Takto stanovené maximální 
hodnoty SAR by měly být použity pro 
stanovení expozice. Těchto 10 g by mělo 
být hmotou souvislých tkání s téměř 
homogenními elektrickými vlastnostmi. 
Ohledně určení hmoty souvislých tkání se 
uznává názor, že tento postup lze používat 
při počítačové dozimetrii, avšak při 
přímých fyzikálních měřeních může vést 
k obtížím. Lze zvolit jednoduchou 
geometrickou formu, např. hmotu tkání 
ve tvaru krychle, jestliže vypočítané 
dozimetrické veličiny vykazují obezřetnější 
hodnoty, než jsou uvedeny ve směrnicích;
– u impulsních expozic se pro kmitočtové 
pásmo od 0,3 do 10 GHz a pro lokální 
expozici hlavy doporučuje z důvodů 
omezení nebo zamezení akustických 
efektů podmíněných termoelastickou 
expanzí doplňková nejvyšší přípustná 
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hodnota. Při jejím dodržení by SA neměla 
překročit 10 mJ/kg v průměru na 10 g 
tkáně.
3. Nejvyšší přípustné hodnoty pro účinky 
na zdraví a bezpečnost v důsledku 
tepelných účinků na tkáně, aby se 
předcházelo nadměrnému zahřátí tkání 
na povrchu těla nebo v jeho těsné blízkosti
– nejvyšší přípustná hodnota pro zahřátí 
povrchu těla je odvozena od prahové 
hodnoty pro zahřátí povrchu těla 
a vyjadřuje se jako hustota zářivého toku 
(ve W/m2):
od 10 GHz do 300 GHz – 50 W/m2

kde hustota zářivého toku má být 
zprůměrována pro plochu o velikosti 
20 cm2 a pro časový interval o délce 
68/f1,05 minut (f v GHz), aby se tak 
kompenzoval vliv hloubky pronikání, 
která je při stoupajícím kmitočtu stále 
kratší. Maximální průměrná hodnota 
hustoty zářivého toku vztažená na 1 cm2 

by přitom neměla překročit 
dvacetinásobek hodnoty 50 W/m2;
4. Nejvyšší přípustné hodnoty pro účinky 
na zdraví a bezpečnost v důsledku 
expozice statickému elektrickému 
a magnetickému poli
a) nejvyšší přípustná hodnota pro expozici 
celého těla statickému magnetickému poli 
– 2 T
b) nejvyšší přípustná hodnota pro expozici 
rukou statickému magnetickému poli –
8 T
Nad 8 T se použijí ustanovení čl. 4 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Karima Delli
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Návrh směrnice
Příloha II – část B – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B. ÚROVNĚ EXPOZICE A NEJVYŠŠÍ 
PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

B. REFERENČNÍ HODNOTY

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s nejnovějšími doporučeními 
byly zvoleny následující možnosti:

Pro stanovení referenčních hodnot se 
v závislosti na kmitočtu a distribuci 
elektromagnetických polí, jimž je 
zaměstnanec vystaven, používají 
následující fyzikální množství a hodnoty, 
kde velikost je stanovena s cílem zajistit 
zjednodušené posouzení dodržování 
příslušných nejvyšších přípustných 
hodnot nebo při jejichž dosažení je nutné 
přijmout jedno nebo několik opatření 
stanovených touto směrnicí. Referenční 
hodnoty odpovídají odhadovaným nebo 
naměřeným hodnotám pole za 
nepřítomnosti pracovníka, jako 
maximální hodnotě na dané pracovní 
pozici. Při použití zohlední hodnocení 
výsledků měření nejistoty měření určené 
v souladu s metrologickými zvyklostmi.
Je třeba určit nejdůležitější kmitočet (nebo 
kmitočty), jimž může být zaměstnanec 
vystaven. Jsou-li k dispozici, použijí se 
údaje výrobce nebo osoby, která provádí 
instalaci. Je rovněž nutné posoudit, zda 
jsou pole sinusová či impulsní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – bod 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Referenční hodnoty a orientační 
hodnoty odpovídají odhadovaným nebo 
naměřeným hodnotám pole na pracovišti 
za nepřítomnosti pracovníka.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Thomas Mann

Návrh směrnice
Příloha II – část B – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Referenční hodnoty a orientační hodnoty 
odpovídají odhadovaným nebo
naměřeným hodnotám pole na pracovišti za 
nepřítomnosti pracovníka.

– Referenční hodnoty a orientační hodnoty 
odpovídají naměřeným hodnotám pole na 
pracovišti za nepřítomnosti pracovníka.

Or. de

Pozměňovací návrh 196
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – bod 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Nejvyšší přípustné hodnoty pro účinky 
na zdraví a nejvyšší přípustné hodnoty pro 
účinky na bezpečnost se vyjadřují jako 
elektrická pole vznikající v nervové tkáni 
v těle (ve V/m).

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 197
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – bod 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– U zvláště ohrožených zaměstnanců 
definovaných v čl. 4 odst. 5 písm. c) je 
nutné provést individuální hodnocení 
v souladu s přílohou II bodem E.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – bod 2 – poznámka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznámka 1: v situaci, kdy je naměřená 
hodnota vyšší než referenční hodnota, 
musí být provedeno důkladné ověření 
podle čl. 4 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Příloha II – část B – bod 1 – poznámka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznámka 1: v situaci, kdy je naměřená 
hodnota vyšší než referenční hodnota, musí 

Poznámka 1: v situaci, kdy je naměřená 
hodnota vyšší než orientační hodnota 
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být provedeno důkladné ověření podle čl. 4 
odst. 2.

nebo než referenční hodnota, musí být 
provedeno důkladné ověření podle čl. 4 
odst. 2a nebo čl. 4 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Julie Girling

Návrh směrnice
Příloha II – část B – bod 1 – poznámka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznámka 1: v situaci, kdy je naměřená 
hodnota vyšší než referenční hodnota, 
musí být provedeno důkladné ověření
podle čl. 4 odst. 2.

Poznámka 1: v situaci, kdy je naměřená 
hodnota vyšší než orientační hodnota, 
musí být provedeno posouzení podle čl. 4 
odst. 2a.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – část B – bod 1 – poznámka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznámka 2: v situaci, kdy se tvar signálu 
liší od sinusoidy do té míry, že to může mít 
vliv na výsledek, se použijí následující 
špičkové hodnoty: u nejvyšších 
přípustných hodnot se špičková hodnota 
porovná se špičkovou hodnotou 
indukovaného elektrického pole, která se 
získá vynásobením hodnot uvedených 
v tabulce 2.1 hodnotou 1,41. U úrovní 
magnetických a elektrických polí mimo 
tělo se špičkové hodnoty jejich změny 
v čase porovnají s hodnotami uvedenými 
v tabulce 2.2 nebo 2.3, které se vynásobí 
hodnotou 8,9f (tj. √2 2πf).

Poznámka 2: v případě nesinusových 
elektrických a magnetických polí se 
expozice posuzuje v souladu s pokyny 
ICNIRP, dalšími příslušnými vědeckými 
normami nebo pokyny nebo radami 
poskytnutými Komisí v souvislosti 
s uplatňováním této směrnice.
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Or. en

Odůvodnění

Měřením elektrických a magnetických polí komerčně dostupnými měřiči není vždy jasné, zda 
se tvar signálu liší od sinusoidy, či nikoli. ICNIRP vydala určité postupy pro metody měření 
sinusových polí. Kromě toho nejsou všechna pole obsahující harmonické kmity způsobena 
impulsními signály.

Pozměňovací návrh 202
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – bod 1 – poznámka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznámka 2: v situaci, kdy se tvar signálu 
liší od sinusoidy do té míry, že to může mít 
vliv na výsledek, se použijí následující 
špičkové hodnoty: u nejvyšších 
přípustných hodnot se špičková hodnota 
porovná se špičkovou hodnotou 
indukovaného elektrického pole, která se 
získá vynásobením hodnot uvedených 
v tabulce 2.1 hodnotou 1,41. U úrovní 
magnetických a elektrických polí mimo 
tělo se špičkové hodnoty jejich změny 
v čase porovnají s hodnotami uvedenými
v tabulce 2.2 nebo 2.3, které se vynásobí 
hodnotou 8,9f (tj. √2 2πf).

V situaci, kdy se tvar signálu liší od 
sinusoidy do té míry, že to může mít vliv 
na výsledek, se použijí následující 
špičkové hodnoty: u nejvyšších 
přípustných hodnot se špičková hodnota 
porovná se špičkovou hodnotou 
indukovaného elektrického pole, která se 
získá vynásobením hodnot vyjádřených 
v efektivních hodnotách hodnotou 1,41.

U úrovní magnetických a elektrických polí 
mimo tělo se špičkové hodnoty jejich 
změny v čase porovnají s nejvyššími 
přípustnými hodnotami expozice nebo 
referenčními hodnotami odvozenými tak, 
aby se předešlo elektrické stimulaci tkáně, 
které se vynásobí hodnotou 8,9f (tj. √2 
2πf).

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Karima Delli
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Návrh směrnice
Příloha II – část B – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U komplexních impulsních signálů je 
nutné provést důkladné ověření podle čl. 3 
odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – tabulka 2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tabulka 2.1 Nejvyšší přípustné hodnoty 
(vyjádřené v efektivních hodnotách)

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – tabulka 2.1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f je kmitočet (frekvence) v hertzích (Hz) vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Karima Delli
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Návrh směrnice
Příloha II – část B – tabulka 2.1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejvyšší přípustná hodnota pro účinky na 
bezpečnost je odvozena od prahové 
hodnoty pro účinky na centrální nervový 
systém v hlavě (CNS).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – tabulka 2.1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejvyšší přípustná hodnota pro účinky na 
zdraví je odvozena od prahové hodnoty 
pro účinky na periferní nervový systém 
(PNS); od této hodnoty již také nedochází 
ke stimulaci nervových vláken 
v centrálním nervovém systému.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – tabulka 2.1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejvyšší přípustné hodnoty pro statická 
magnetická pole jsou uvedena v tabulce 
2.3

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – tabulka 2.2

Znění navržené Komisí

Tabulka 2.2 Orientační a referenční hodnoty pro expozici elektrickému poli (efektivní 
hodnoty)

Kmitočet Orientační hodnota Referenční hodnota

(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

Pozměňovací návrh
Tabulka 1 Referenční hodnoty pro expozici elektrickému poli

Kmitočet Expozice hlavy Expozice celého těla

(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 – 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
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Pozměňovací návrh 210
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – tabulka 2.2 – poznámka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznámka 1: Referenční hodnota pro 
elektrická pole v kmitočtovém pásmu 1–90 
Hz je omezena na 20 kV/m, aby se omezilo 
riziko nepřímých účinků, které představují 
jiskrové výboje, jež se mohou objevit, když 
pracovník přijde do kontaktu s vodivým 
předmětem s jiným elektrickým 
potenciálem. Je-li riziko jiskrových výbojů 
odstraněno za použití technických 
prostředků a školení zaměstnanců, jsou 
expozice překračující referenční hodnoty 
přijatelné za předpokladu, že nejsou 
překročeny nejvyšší přípustné hodnoty, jak 
stanoví čl. 4 odst. 2.

Poznámka 1: Referenční hodnota pro 
elektrická pole v kmitočtovém pásmu 1–90 
Hz je omezena na 20 kV/m, aby se omezilo 
riziko nepřímých účinků, které představují 
jiskrové výboje, jež se mohou objevit, když 
pracovník přijde do kontaktu s vodivým 
předmětem s jiným elektrickým 
potenciálem. Je-li riziko jiskrových výbojů 
odstraněno za použití technických 
prostředků a školení zaměstnanců, jsou 
expozice překračující referenční hodnoty 
přijatelné za předpokladu, že nejsou 
překročeny nejvyšší přípustné hodnoty, jak 
stanoví čl. 5 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – tabulka 2.3

Znění navržené Komisí

Tabulka 2.3 Orientační a referenční hodnoty pro expozici magnetickému poli
Kmitočet Orientační hodnota Referenční hodnota

(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 x 105 / f2 0,666 x 106 / f
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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

Pozměňovací návrh
Tabulka 2 Referenční hodnoty pro expozici elektrickému poli (efektivní hodnoty)

Kmitočet Expozice hlavy Expozice celého těla

(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 x 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 x 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



AM\886093CS.doc 109/122 PE478.400v01-00

CS

Pozměňovací návrh 212
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – tabulka 2.3 – poznámka 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznámka 1: hodnoty pro kmitočet 0 Hz, 
uvedené v této tabulce, jsou nejvyšší 
přípustné hodnoty. Nad 8 T se použijí 
ustanovení čl. 3 odst. 6.

Poznámka 1: f je kmitočet (frekvence) 
v hertzích (Hz)

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – tabulka 2.3 – poznámka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznámka 1a:
Nad 8 T se použijí ustanovení čl. 4 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část B – tabulka 2.3 – poznámka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poznámka 2: referenční hodnota 
překračující 9 kHz a orientační hodnota 
překračující 20 kHz vyplývají z nejvyšších 
přípustných hodnot pro střední SAR celého 
těla stanovených v příloze III.

Poznámka 2: referenční hodnota pro 
expozici celého těla překračující 9 kHz 
a referenční hodnota pro expozici hlavy 
překračující 20 kHz vyplývají z nejvyšších 
přípustných hodnot pro střední SAR celého 
těla stanovených v příloze II.

Or. en
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Pozměňovací návrh 215
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – část C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C. [...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výčet uvedený v části C nezohledňuje technologický vývoj; kromě toho poskytuje příklady, 
které nemusí být v budoucnu platné, a obsahuje nepřesné informace. Měl by být revidovaný 
a lepší místo pro něj je v praktických pokynech, které budou vydány Komisí v souladu 
s článkem 13 návrhu.

Pozměňovací návrh 216
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C. [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Ole Christensen

Návrh směrnice
Příloha II – část C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C. [...] vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Začlenění a seřazení konkrétních položek na seznamu pracovního vybavení nebo činností není 
založeno na vědeckém základě. Regulační důsledky přílohy II C jsou nejasné. Místo přílohy by 
měly vzniknout spíše nezávazné pokyny založené na vědeckých zásadách.

Pozměňovací návrh 218
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Příloha II – část C – bod 1 – odrážka 10 – pododrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

· železniční doprava využívající střídavý 
proud (50 Hz),

· železniční doprava využívající střídavý 
proud (50 Hz, 16,7 Hz),

Or. fr

Odůvodnění

V oblasti železniční dopravy jsou v Evropě z historických důvodů využívány různé kmitočty: 
50 Hz (v případě hromadné dopravy v Evropě, zatímco síť hromadné dopravy ve Spojených 
státech amerických využívá kmitočet 60 Hz) a 16,7 Hz, který je užíván v Rakousku, Německu, 
Norsku, Švédsku a Švýcarsku. Autoři textu nebyli zřejmě obeznámeni se skutečností, že 
elektrifikované železniční sítě užívají i tento specifický kmitočet.

Pozměňovací návrh 219
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Příloha II – část C – bod 1 – odrážka 10 – pododrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

· železniční doprava využívající střídavý 
proud (50 Hz)

· železniční doprava využívající střídavý 
proud (50 Hz, 16,7 Hz)

Or. de

Pozměňovací návrh 220
Sylvana Rapti, Stephen Hughes
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Návrh směrnice
Příloha II – část C – bod 1 – odrážka 10 – pododrážka l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

· železniční doprava využívající střídavý 
proud (50 Hz)

· železniční doprava využívající střídavý 
proud (50 Hz, 16,7 Hz)

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část D

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

D. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ a další 
podmínky

vypouští se

1) U zvláště ohrožených osob podle čl. 4 
odst. 5 písm. c) musí být provedeno 
individuální hodnocení v souladu s bodem 
E.
2) Zóna, v níž dochází k expozicím, které 
nedosahují orientační hodnoty

– Odpovídající označení
3) Zóna, v níž dochází k expozicím, které 
přesahují orientační hodnotu, avšak jsou 
nižší než referenční hodnota
– Odpovídající označení
– Odpovídající ohraničení (např. označení 
na podlaze, ohrazení) k omezení nebo 
kontrole přístupu
– Informování a zvláštní školení 
příslušných zaměstnanců
– Ověření dodržování nejvyšších 
přípustných hodnot pro účinky na 
bezpečnost nebo alternativně postupy, 
které zajistí odpovídající řešení 
nepříznivých účinků na bezpečnost.
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4) Expozice přesahující referenční 
hodnotu:
– Odpovídající označení
– Odpovídající ohraničení (např. označení 
na podlaze, ohrazení) k omezení nebo 
kontrole přístupu
– Ověření dodržování nejvyšších 
přípustných hodnot pro účinky na zdraví.
– Postup řízení jiskrových výbojů za 
pomoci technických prostředků a školení 
pracovníků. (Platí pouze v případě, že 
v této zóně dochází k expozici elektrickým 
polím.)
– Vhodná opatření týkající se ohraničení 
a omezení přístupu
Informování a zvláštní školení 
příslušných zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Ole Christensen

Návrh směrnice
Příloha II – část D

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

D. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ a další 
podmínky

vypouští se

1) U zvláště ohrožených osob podle čl. 4 
odst. 5 písm. c) musí být provedeno 
individuální hodnocení v souladu s bodem 
E.
2) Zóna, v níž dochází k expozicím, které 
nedosahují orientační hodnoty:
– Odpovídající označení
3) Zóna, v níž dochází k expozicím, které 
přesahují orientační hodnotu, avšak jsou 
nižší než referenční hodnota
– Odpovídající označení
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– Odpovídající ohraničení (např. označení 
na podlaze, ohrazení) k omezení nebo 
kontrole přístupu
– Informování a zvláštní školení 
příslušných zaměstnanců
– Ověření dodržování nejvyšších 
přípustných hodnot pro účinky na 
bezpečnost nebo alternativně postupy, 
které zajistí odpovídající řešení 
nepříznivých účinků na bezpečnost.
4) Expozice přesahující referenční 
hodnotu:
– Odpovídající označení
– Odpovídající ohraničení (např. označení 
na podlaze, ohrazení) k omezení nebo 
kontrole přístupu
– Ověření dodržování nejvyšších 
přípustných hodnot pro účinky na zdraví
– Postup řízení jiskrových výbojů za 
pomoci technických prostředků a školení 
pracovníků. (Platí pouze v případě, že 
v této zóně dochází k expozici elektrickým 
polím.)
– Vhodná opatření týkající se ohraničení 
a omezení přístupu
Informování a zvláštní školení 
příslušných zaměstnanců.

Or. en

Odůvodnění

Z právního pohledu a pohledu ochranného nezohledňuje část D přílohy 2 jiné části směrnice, 
včetně obecných zásad prevence, které jsou vysvětleny v článku 5 (ustanovení zaměřená na 
odstranění nebo snížení rizik; založená na obecných zásadách prevence podle rámcové 
směrnice). Článek by měl být vypuštěn a měl by se stát součástí nezávazných pokynů.

Pozměňovací návrh 223
Heinz K. Becker

Návrh směrnice
Příloha II – část D – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Zóna, v níž dochází k expozicím, které 
nedosahují orientační hodnoty

vypouští se

– Odpovídající označení

Or. de

Pozměňovací návrh 224
Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Příloha II – část D – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Zóna, v níž dochází k expozicím, které 
nedosahují orientační hodnoty

vypouští se

– Odpovídající označení

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha II – část E

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

E. ZVLÁŠTĚ OHROŽENÉ OSOBY vypouští se
Zaměstnanci, kteří oznámili, že jsou 
nositeli aktivních implantabilních 
zdravotnických prostředků, a ženy, které 
oznámily, že jsou těhotné, jsou 
považovány za zvláště ohrožené osoby ve 
smyslu čl. 4 odst. 5 písm. c).
V případě, že zaměstnanec oznámil svému 
zaměstnavateli, že je nositelem aktivního 
implantabilního zdravotnického 
prostředku, provede zaměstnavatel 
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hodnocení s cílem zjistit, jaká omezení 
jsou nezbytná, pokud jde o místo výkonu 
práce, aby se zamezilo interferenci 
s implantovaným zařízením. Pokyny 
ohledně příslušného postupu jsou 
stanoveny výborem CENELEC (viz EN 
50527 a související části). Hlavní zásada, 
z níž pokyny CENELEC vycházejí, říká, 
že k interferenci nedojde, pokud se 
hodnoty polí pohybují pod referenčními 
úrovněmi uvedenými v doporučení Rady 
1999/519/ES o omezení expozice 
veřejnosti elektromagnetickým polím 
(0 Hz až 300 GHz)11.
V případě, že zaměstnankyně svému 
zaměstnavateli oznámila, že je těhotná, 
uplatní se požadavky směrnice Rady 
92/85/EHS o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci těhotných zaměstnankyň 
a zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Příloha II – část E – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že zaměstnankyně svému 
zaměstnavateli oznámila, že je těhotná, 
uplatní se požadavky směrnice Rady 
92/85/EHS o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci těhotných 
zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po 
porodu nebo kojících zaměstnankyň. 
Zaměstnavatel zaměstnankyni umožní, 
aby nemusela vstupovat do prostor, kde 
expozice překračují nejvyšší přípustné 
hodnoty pro veřejnost uvedené 

V případě, že zaměstnankyně svému 
zaměstnavateli oznámila, že je těhotná, 
uplatní se požadavky směrnice Rady 
92/85/EHS o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci těhotných 
zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po 
porodu nebo kojících zaměstnankyň. 
Zaměstnankyně musí mít právo odmítnout
vstupovat do prostor, kde expozice 
překračují nejvyšší přípustné hodnoty pro 
veřejnost uvedené v doporučení Rady 
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v doporučení Rady 1999/519/ES nebo jeho 
následných revizích.

1999/519/ES nebo jeho 
následných revizích.

Or. fi

Pozměňovací návrh 227
Karima Delli

Návrh směrnice
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha III – část C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C. KATEGORIE PRACOVNÍHO 
VYBAVENÍ NEBO ČINNOSTÍ

vypouští se

1) Má se za to, že následující činnosti za 
běžných okolností vystavují zaměstnance 
hodnotám nižším než referenční hodnota.
• Pracoviště, na nichž je používáno pouze 
vybavení splňující požadavky směrnic 
1999/5/ES a 2006/95/ES, a to určeným 
způsobem, zejména:
• Vysílače (malé, základnové stanice 
GSM, < 1 W)
• Telefony a mobilní telefony
• Radarové systémy (kontroly rychlosti, 
meteorologické radary)
• RFID vyšší než 100 kHz
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• Mikrovlnné sušení
• TETRA vysílače ve stožárech
• TETRA vysílače na vozidlech, výkon 
max. 10 W
• Výmazová zařízení pro kazety
Základnové stanice pro mobilní telefonní 
službu (GSM, UMTS)
2) Má se za to, že následující činnosti za 
běžných okolností vystavují zaměstnance 
hodnotám vyšším než referenční hodnota.
• Instalace či údržba vybavení 
(odstraňování závad)
• Neautomatizovaný indukční ohřev 
v tomto kmitočtovém pásmu
• Radiofrekvenční a mikrovlnné osvětlení
• Nedestruktivní magnetická zkouška
• Činnosti v zóně, do níž nemá veřejnost 
přístup:
• Velké rozhlasové vysílače
• Radarové systémy (navigační)
• Ostatní zařízení vytvářející EMP

Or. en

Odůvodnění

Seznam uvedený v části C nezohledňuje technologický vývoj. Měl by být revidovaný a lepší 
místo pro něj je v praktických pokynech, které budou vydány Komisí v souladu s článkem 13 
návrhu.

Pozměňovací návrh 229
Ole Christensen

Návrh směrnice
Příloha III – část C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C. KATEGORIE PRACOVNÍHO 
VYBAVENÍ NEBO ČINNOSTÍ

vypouští se
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1) Má se za to, že následující činnosti za 
běžných okolností vystavují zaměstnance 
hodnotám nižším než referenční hodnota.
· Pracoviště, na nichž je používáno pouze 
vybavení splňující požadavky směrnic 
1999/5/ES a 2006/95/ES, a to určeným 
způsobem, zejména:
• Vysílače (malé, základnové stanice 
GSM, < 1 W)
• Telefony a mobilní telefony
• Radarové systémy (kontroly rychlosti, 
meteorologické radary)
• RFID vyšší než 100 kHz
• Mikrovlnné sušení
• TETRA vysílače ve stožárech
• TETRA vysílače na vozidlech, výkon 
max. 10 W
• Výmazová zařízení pro kazety
Základnové stanice pro mobilní telefonní 
službu (GSM, UMTS)
2) Má se za to, že následující činnosti za 
běžných okolností vystavují zaměstnance 
hodnotám vyšším než referenční hodnota.
• Instalace či údržba vybavení 
(odstraňování závad)
• Neautomatizovaný indukční ohřev 
v tomto kmitočtovém pásmu
• Radiofrekvenční a mikrovlnné osvětlení
• Nedestruktivní magnetická zkouška
• Činnosti v zóně, do níž nemá veřejnost 
přístup:
• Velké rozhlasové vysílače
• Radarové systémy (navigační)
• Ostatní zařízení vytvářející EMP

Or. en

Odůvodnění

Začlenění a seřazení konkrétních položek na seznamu pracovního vybavení nebo činností není 
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založeno na vědeckém základě. Regulační důsledky přílohy III C jsou nejasné. Místo přílohy 
by měly vzniknout spíše nezávazné pokyny založené na vědeckých zásadách.

Pozměňovací návrh 230
Ole Christensen

Návrh směrnice
Příloha III – část D

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

D. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ vypouští se
1) U zvláště ohrožených osob podle čl. 4 
odst. 5 písm. c) musí být provedeno 
individuální hodnocení v souladu 
s přílohou III bodem E.
2) Zóna, v níž dochází k expozicím, které 
nedosahují referenční hodnoty:
– Odpovídající označení
– Informování zaměstnanců
3) Expozice přesahující referenční 
hodnotu:
– Ověření dodržování nejvyšších 
přípustných hodnot
– Vhodná opatření týkající se ohraničení 
a omezení přístupu
– Informování a zvláštní školení 
příslušných zaměstnanců.

Or. en

Odůvodnění

Z právního pohledu a pohledu ochranného nezohledňuje část D přílohy III jiné části 
směrnice, včetně obecných zásad prevence, které jsou vysvětleny v článku 5 (ustanovení 
zaměřená na odstranění nebo snížení rizik; založená na obecných zásadách prevence podle 
rámcové směrnice). Článek lze vypustit a učinit jej součástí nezávazných pokynů.

Pozměňovací návrh 231
Heinz K. Becker
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Návrh směrnice
Příloha III – část D – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Zóna, v níž dochází k expozicím, které 
nedosahují referenční hodnoty:

vypouští se

– Odpovídající označení 
– Informování zaměstnanců

Or. de

Pozměňovací návrh 232
Thomas Mann

Návrh směrnice
Příloha III – část E – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměstnanci, kteří oznámili, že jsou 
nositeli aktivních implantabilních 
zdravotnických prostředků, a ženy, které 
oznámily, že jsou těhotné, jsou považovány
za zvláště ohrožené osoby ve smyslu čl. 4 
odst. 5 písm. c). 

Zaměstnanci, kteří oznámili, že jsou 
nositeli aktivních implantabilních 
zdravotnických prostředků, mladistvé 
osoby a ženy, které oznámily, že jsou 
těhotné, jsou považovány za zvláště 
ohrožené osoby ve smyslu čl. 4 odst. 5 
písm. c). 

Or. de

Pozměňovací návrh 233
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha III – část E – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že zaměstnankyně oznámila 
svému zaměstnavateli, že je těhotná, 
uplatní se požadavky směrnice 92/85/EHS. 
Zaměstnavatel zaměstnankyni umožní, 
aby nemusela vstupovat do prostor, kde 

V případě, že zaměstnankyně oznámila 
svému zaměstnavateli, že je těhotná, 
uplatní se požadavky směrnice 92/85/EHS. 
Zaměstnankyně má právo nevstupovat do 
prostor, kde expozice překračují nejvyšší 
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expozice překračují nejvyšší přípustné 
hodnoty pro veřejnost uvedené 
v doporučení 1999/519/ES nebo jeho 
následných revizích.

přípustné hodnoty pro veřejnost uvedené 
v doporučení 1999/519/ES nebo jeho 
následných revizích.

Or. en

Odůvodnění

Pracovnice by měly mít jako bezpečnostní opatření možnost odmítnout vstup do prostor, kde 
by expozice mohla případně plod v těle matky poškodit, protože znalosti o účincích na 
nenarozené děti jsou minimální nebo vůbec žádné.


